
1 
 

 

Національний технічний університет України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

Факультет електроніки 

Кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 

 

 

 

НАУКОВО-ТЕХНИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ 

 

Сучасні проблеми застосування електронних 
та інформаційних технологій в телекомунікаціях, 

телебаченні та цифровому кінематографі 

 

Тези доповідей студентів та аспірантів 
на традиційній конференції 

кафедри звукотехніки та реєстрації інформації 
 
 
 

25 травня 2017 р. 
 

КИЇВ 



2 
 

Організаційний комітет 
 

Голова        зав. кафедри, професор Власюк Г.Г. 

Співголови                       професор Савченко Ю.Г. 

                                             професор Пілінський В.В. 

 

Члени оргкомітету: 

к.т.н., доцент Лазебний В.С. 

к.т.н., доцент Трапезон К.О. 

старший викладач Гумен Т.Ф. 

 

Секція А 

Системи та мережі телекомунікацій 

Керівник к.т.н., доцент Лазебний В.С. 

Секретар         асистент Попович П.В. 

 

Секція B 

Методи та засоби створення та перетворення 
аудіо та відео контенту 

Керівник к.т.н., доцент Трапезон К.О. 

Секретар     старший викладач Гумен Т.Ф. 

 

Секція C 

Електромагнітна сумісність, безпека та інші 
супутні проблеми створення систем телекомунікацій 

Керівник к.т.н., професор Пілінський В.В. 

Секретар                        асистент Тітков Д.В. 



3 
 

Секція А 
СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ .................................................................... 8 
Керівник к.т.н., доцент Лазебний В.С. 
Секретар асистент Попович П.В. 
 

 
1. Ануансах Р.Б. 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОТОКОЛІВ БЕЗПРОВОДОВОЇ МАРШРУТИЗАЦІЇ  .............. 8 
2. Вишняк А. В. 

МЕХАНІЗМИ ЗБІЛЬШЕННЯ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ КАНАЛУ 
НА ФІЗИЧНОМУ РІВНІ В СТАНДАРТІ IEEE 802.11n ....................................................... 9 

3. Воронюк О.С. 
ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТРАНСПОРТНИХ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ ................................................................................... 11 
4. Дансо Д.О. 

ОСОБЛИВОСТІ МЕРЕЖ НАСТУПНОГО ПОКОЛІННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯ ....................................................................................................... 12 

5. Дода С.К. 
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ RIA 

ЗАСТОСУВАНЬ В ГАЛУЗІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ............................................................. 14 
6. Дрозд А.Д. 

ПЕРЕДУМОВИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НА НЕВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ............................ 15 

7. Зеленін А.Ю. 
РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ БЕЗПЕКИ МЕРЕЖ IP-ТЕЛЕФОНІЇ ........................... 17 

8. Зеленін А.Ю. 
АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ПРОГРАМНО-ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ УПРАВЛІННЯ 

МЕРЕЖЕЮ IP-ТЕЛЕФОНІЇ .............................................................................................. 19 
9. Инь Чень Лянь 

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БЕСПРОВОДНОЙ 
СЕТИ 802.11ac ................................................................................................................. 20 

10. Калинюк Р.О. 
ПОРІВНЯННЯ ТЕХНОЛОГІЙ PON ..................................................................... 22 

11. Калинюк Р.О. 
ПОРІВНЯННЯ ТЕХНОЛОГІЙ WDM .................................................................... 23 

12. Карпінська Г.К. 
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ В УКРАЇНІ  ........... 24 

13. Кравченко О.С. 
МОДЕЛЮВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ................ 25 

14. Лавренюк В.І. 
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ 5G ........................................ 27 

15. Лавренюк В.І. 
GSM-КАНАЛ В СИСТЕМАХ ОХОРОННОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ ................................ 28 

16. Лукашев О.Ю. 
ВНУТРІШНЬОВУЗЛОВА СИНХРОНІЗАЦІЯ В ТКС ........................................... 29 

17. Макаренко Ю.В. 
ПЕРСПЕКТИВИ І ОСОБЛИВОСТІ МЕРЕЖ 5G .................................................. 30 

18. Несвітайлов Д.В. 
ЩО ТАКЕ MESHІ-ТЕХНОЛОГІЯ І ЧОМУ ВІНА ПЕРСПЕКТИВНА .................... 32 

19. Несвітайлов Д.В. 
БЕЗДРОТОВА SMART MESH-МЕРЕЖА ВІД RUCKUS ..................................... 34 

20. Нестеренко О.С., Старкова О.В., Герасименко К.В. 
ВПРОВАДЖЕННЯ ТРАНСПОРТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ MPLS В УКРАЇНІ ............... 36 



4 
 

21. Ободовський Е.О. 
ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІНТЕРНЕТ-ПРОВАЙДЕРА В ПРИВАТНОМУ 

СЕКТОРІ МІСТА ............................................................................................................... 38 
22. Олійник О.О. 

РЕАЛІЗАЦІЯ МЕРЕЖЇ WI-FI ЗА ДОПОМОГОЮ «ТОНКИХ» 
ТОЧОК ДОСТУПУ ............................................................................................................ 39 

23. Павленко О.О. 
ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ WDM ....................... 41 

24. Піддубцева У.В. 
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМИ CELLPLANNER 

ДЛЯ ПЛАНУВАННЯ БЕЗПРОВОДОВОЇ МЕРЕЖІ LTE .................................................. 42 
25. Смоленська О.І. 

СПОСОБИ ВІДТВОРЕННЯ ВІДЕОМАТЕРІАЛУ У РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ 
БЕЗ ВТРАТ ЯКОСТІ ЗОБРАЖЕННЯ .............................................................................. 44 

 
 

Секція B 
МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ АУДІО 
ТА ВІДЕО КОНТЕНТУ ..................................................................................................... 46 
Керівник к.т.н., доцент Трапезон К.О. 
Секретар старший викладач Гумен Т.Ф. 

 
1. Баран В.С. 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДЛЯ 
РОЗПІЗНАВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ПО ЗВУКУ ........................................................................ 46 

2. Бірюкова П.О. 
ПЕРЕДАННЯ ВІДЕОКОНТЕНТУ ВИСОКОЇ ЧІТКОСТІ В СИСТЕМАХ 

ЦИФРОВОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ СІМЕЙСТВА DVB .......................................................... 47 
3. Галанов С.О. 

СУЧАСНІ ТЕХНОТОГІЇ ПЕРЕДАЧІ ВІДЕОКОНТЕНТУ В СИСТЕМАХ 
IP-ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ .......................................................................................... 48 

4. Граб В.А. 
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРИ ПОБУДОВІВИСОКОЕФЕКТИВНОЇ-

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇМЕРЕЖІ ДОСТАВКИ МЕДІА-КОНТЕНТУ ............................... 50 
5. Губинець В.В. 

УДОСКОНАЛЕНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕДАВАННЯ ВІДЕОКОНТЕНТУ ЧЕРЕЗ 
БЕЗПРОВОДОВІ МЕРЕЖІ ............................................................................................... 51 

6. Гузенко К.О. 
ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУКТИВУ ПРОФЕСІЙНИХ ТЕЛЕКАМЕР .................... 52 

7. Калашник М.О. 
ЗМЕНШЕННЯ АКУСТИЧНОГО ЗВОРОТНОГО ЗВ’ЯЗКУ ЗА ДОПОМОГОЮ 

КЕРУВАННЯ ФАЗОЮ СИГНАЛУ ..................................................................................... 54 
8. Лазарєва І.Р. 

ЗАСТОСУВАННЯ МЕРЕЖЕВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПЕРЕДАВАННЯ АУДІО-
КОНТЕНТУ НА ПРИКЛАДІ ТЕХНОЛОГІЇ DANTE ........................................................... 55 

9. Лісіцький Є.Л. 
МОДУЛЬНИЙ СИНТЕЗ ЗВУКУ ........................................................................... 57 

10. Мартинко М.М. 
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КІНЕМАТОГРАФУ В УКРАЇНІ .............................. 58 

11. Мельник І.І. 
МЕТОДИ КОРЕКЦІЇ НЕЛІНІЙНОСТІ ПІДСИЛЮВАЧА ЧАСТОТИ ..................... 60 

12. Огер О.О. 
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ IPV6 В УКРАЇНІ ......................................... 62 



5 
 

13. Онучак А.В. 
ПОРТАТИВНІ ГУЧНОМОВЦІ .............................................................................. 63 

14. Орлов Б.В. 
КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ ВІЗУАЛЬНИХ ЕФЕКТІВ У КІНО ... 64 

15. Орлов Б.В. 
СТВОРЕННЯ ТА ВІЗУАЛІЗАЦІЇ 3D ГРАФІКИ В КІНО ........................................ 65 

16. Протасевич О.С. 
ІНОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ АВТОСТЕРЕОСКОПІЧНОГО 

ЕКРАНУ У ПРИСТРОЇ SUPERD 3D BOX ........................................................................ 66 
17. Сохін О.В. 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ ПРОГРАМ ЗА ДОПОМОГОЮ 
ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ VMIX ....................................................................... 68 

18. Сохін О.В. 
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРЯМОЇ ВІДЕОТРАНСЛЯЦІЇ ЧЕРЕЗ 

ІР-КАМЕРУ ....................................................................................................................... 70 
19. Степаненко В.І. 

СУЧАСНЕ ВИРІШЕННЯ АКУСТИЧНОЇ ЗАДАЧІ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ 
ТЕЛЕВІЗІЙНИХ СТУДІЙ .................................................................................................. 72 

20. Трофімов А.І. 
ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПУ КРУГОВОЇ ПОЛЯРИЗАЦІЇ СВІТЛА 

НА ПРИКЛАДІ ТЕХНОЛОГІЇ REALD 3D .......................................................................... 74 
21. Усатенко В.Д. 

ВАЖЛИВІСТЬ СТВОРЕННЯ РЕАЛІСТИЧНОГО АУДІОКОНТЕНТУ 
У ВІРТУАЛЬНІЙ РЕАЛЬНОСТІ ........................................................................................ 75 

22. Федорова О.В. 
ВИКОРИСТАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ПОБУДОВІ 

МУЛЬТИМЕДІЙНИХ СИСТЕМ АВТОМОБІЛІВ ............................................................... 76 
23. Федорова О.В. 

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕДАЧІ ЗВУКУ ЛОКАЛЬНИМИ МЕРЕЖАМИ ........ 77 
24. Хома В.В. 

ПЕРСПЕКТИВИ ТА МОЖЛИВОСТІ ІНТЕРФЕЙСУ HDMI .................................. 79 
25. Шевченко І.А. 

АНАЛІЗ ЛАЗЕРНИХ ТА СВІТЛОДІОДНИХ ПРОЕКТОРІВ ................................. 80 
26. Шпула О. 

ЗАСТОСУВАННЯ МЕРЕЖЕВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ СТВОРЕННЯ 
СТЕРЕОСКОПІЧНОГО 3-D КОНТЕНТУ ПРОВІДНИМИ КОМПАНІЯМИ ....................... 82 

27. Ярош А.В. 
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЦИФРОВИХ ЗАТРИМОК 

В БАГАТОКАНАЛЬНИХ АУДІО СИСТЕМАХ ................................................................... 83 
 
 

Секція C 
ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СУМІСНІСТЬ, БЕЗПЕКА, МОБІЛЬНИЙ ЗВ'ЯЗОК, 
СУПУТНІ ПРОБЛЕМИ ЗАСОБІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ................................................. 85 
Керівник к.т.н., професор Пілінський В.В. 
Секретар асистент Тітков Д.В. 
 

1. Березюк А.М. 
ВИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОІ ОБСТАНОВКИ У ПРИМІЩЕННЯХ, 

ОСНАЩЕНИХ РІЗНОРІДНОЮ РАДІОЕЛЕКТРОННОЮ АПАРАТУРОЮ ...................... 85 
2. Борисов Г.О. 

АНАЛІЗ ПРОГНОЗУВАННЯ ВТРАТ ПОТУЖНОСТІ ЗА МОДЕЛЛЮ LEE ...................... 86 
 



6 
 

3. Венглiнський О.С. 
ПIДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТI ЦИФPОВИХ БЕЗПPОВОДОВИХ 

СИСТЕМ ШЛЯХОМ ВИБОPУ МЕТОДIВ МОДУЛЯЦIЇ .................................................... 88 
4. Виноградча Е.В. 

ДОСЛІДЖЕННЯ РІЗНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАХОПЛЕННЯ РУХУ, 
ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ІГРОВІЙ ІНДУСТРІЇ .......................................... 90 

5. Ґедзь О.О. 
ДОСЛІДЖЕННЯ АКУМУЛЯТОРУ ЕКШН-КАМЕРИ ТА ЙОГО МОДЕРНІЗАЦІЯ 

ДЛЯ ЗБІЛЬШЕННЯ ЄМНОСТІ ......................................................................................... 91 
6. Канцедал О.В. 

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З КАРТАМИ РОЗПОДІЛУ ЩІЛЬНОСТІ 
НАСЕЛЕННЯ ТА ТРАФІКУ У ПРОГРАМНОМУ КОМПЛЕКСІ ATOLL ............................ 92 

7. Кодоненко К.Г. 
ВИКОРИСТАННЯ ЦИКЛІЧНИХ КОДІВ У СУЧАСНИХ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ .............................................................................. 93 
8. Кодоненко К.Г. 

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ЗАВАДОСТІЙКОГО КОДУВАННЯ 
ІНФОРМАЦІЇ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІЙ МЕРЕЖІ ......................................................... 94 

9. Кондратюк О.С. 
ПРИСТРІЙ МОНІТОРИНГУ ЖИТТЄВИХ ПОКАЗНИКІВ ЛЮДИНИ 

З БЕЗПРОВОДОВИМ ПЕРЕДАВАННЯМ ДАНИХ .......................................................... 95 
10. Коротков І.Г. 

ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗНЕШКОДЖЕННЯ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ 
ПРЕДМЕТІВ З КЕРУВАННЯМ ЧЕРЕЗ КАНАЛ WIFI ....................................................... 96 

11. Круц А.А. 
ДОСЛІДЖЕННЯ ВТРАТ ПОШИРЕННЯ РАДІОХВИЛЬ ВІД ЧАСТОТИ 

ЗА EMPIRICAL MODELS FOR WIRELESS LAN .............................................................. 97 
12. Купленко Д. 

КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЛІТАКА ЗА ДОПОМОГОЮ ГРАФІЧНОЇ 
ПРОГРАМИ INVENTOR ................................................................................................... 99 

13. Липовських А.В. 
МЕХАНІЗМ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЗАВД, ЯК ГОЛОВНИЙ ЧИННИК 

ПІДВИЩЕННЯ ЗАВАДОСТІЙКОСТІ БЕЗДРОТОВИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ 
МЕРЕЖ В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ БОРОТЬБИ ............... 101 

14. Мажаренко В.В. 
ПОВТОРНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ЧАСТОТ ЗА МОДЕЛЛЮ ITU-R  P.1238-8 ..... 102 

15. Мазін М.Ю., Поляков О.В., Михальчук Е.О. 
РАДІОЛОКАЦІЙНІ СТАНЦІЇ 112L1 «БАРСУК» ТА 112L1 «БАРСУК-А» 

ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ ..................................................................................................... 104 
16. Мазін М.Ю., Поляков О.В., Михальчук Е.О. 

ПОРІВНЯННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МОДЕЛЕЙ ОКУМУРА-ХАТА 
ТА COST 231-УОЛФІШ-ІКЕГАМІ.................................................................................... 105 

17. Макаренко Ю.В. 
ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛІ COST231-УОЛФИШ-ІКЕГАМІ .................................. 107 

18. Марті Міріам 
ПОШИРЕННЯ СОЛІТОННИХ ІМПУЛЬСІВ У ВОЛОКОННИХ 

СВІТЛОВОДАХ ............................................................................................................... 109 
19. Озарко О.Р. 

ПІДВИЩЕННЯ ШВИДКОСТІ ПЕРЕДАВАННЯ ДАНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ 
СПІРАЛЬНОЇ МОДУЛЯЦІЇ.............................................................................................. 110 

20. Олійник О.О. 
ПЕРЕВАГИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ АНТЕННИХ СИСТЕМ 

В МЕРЕЖАХ 802.11 WI-FI ............................................................................................. 112 



7 
 

21. Пасько В.П. 
АНАЛІЗ МОЖЛИВИХ ЗАГРОЗ ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ ........................... 113 

22. Пасько В.П. 
АНАЛІЗ ЗАГРОЗ, В ЯКИХ ПЕРЕДБАЧЕНО ПЕРЕХОПЛЕННЯ ПАРОЛІВ ..... 115 

23. Пашков С.І. 
ПРОБЛЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЧАСТОТНОГО ДІАПАЗОНУ 

ТА КОГНІТИВНЕ РАДІО ................................................................................................ 116 
24. Сайко Р.Ю. 

СТАН СУЧАСНИХ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ У ГАЛУЗІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ СУМІСНОСТІ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМ ...................... 117 

25. Семенов Б.Ф. 
АНАЛІЗ ВТРАТ ПОШИРЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ У БУДІВЛІ ..... 119 

26. Синиця О.А. 
ПРОБЛЕМА ПЕРЕХОДУ ВІД ДВИГУНІВ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ 

ДО ЕЛЕКТРОТЯГИ В АВТОМОБІЛЬНІЙ ІНДУСТРІЇ .................................................... 120 
27. Синиця О.А. 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ SiC і GaN ТРАНЗИСТОРІВ 
У ДЖЕРЕЛАХ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ АПАРАТУРИ ........... 122 

28. Сущук О. 
МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ ЛІТАКА ЗА ДОПОМОГОЮ ГРАФІЧНОЇ ПРОГРА-

МИ INVENTOR ............................................................................................................... 124 
29. Хіхловська Н.О. 

РЕЗОНАНСНА СИСТЕМА ДИПОЛЬНИХ КОТУШОК ...................................... 125 
30. Хома В.В. 

ОСОБЛИВОСТІ СТАНДАРТУ USB 3.1 ............................................................. 127 
31. Шапарець М.С. 

РАДІОЛОКАЦІЙНІ СТАНЦІЇ «КОЛЬЧУГА-М» ТА СУЧАСНА МР-18 ............... 129 
32. Golub O.D. 

DEFINITIONS COVERAGE OF MOBILE NETWORKS TO ENSURE 
ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY ......................................................................... 130 

33. Marynin D.L. 
WIRELESS MONITORING AND CONTROL SYSTEM POWER SUPPLY 

SMALL COMPANY BASED ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY ............................ 132 
 
 



8 
 

Секція А 
 

СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 
 

Керівник к.т.н., доцент Лазебний В.С. 
Секретар асистент Попович П.В. 

 
 
 
ОСОБЛИВОСТІ ПРОТОКОЛІВ БЕЗПРОВОДОВОЇ МАРШРУТИЗАЦІЇ 

 
Ануансах Р.Б. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 
Маршрутизація (routіng) є однією з ключових функцій мережного рівня 

ЕМВВС (еталонна модель взаємодії відкритих систем, англ. Open Systems 
Interconnection Basic Reference Model, 1978 р.). Маршрутизація – це процес визна-
чення в телекомунікаційній мережі одного або кількох шляхів (маршрутів), оптималь-
них згідно з обраними критеріями для передавання пакетів даних між заданою парою 
або множиною мережних вузлів. 

Мета дослідження  з’ясувати особливості маршрутизації в безпроводових 
мережах, визначити вимоги до протоколів, що використовують у процесі маршрути-
зації та дослідити особливості протоколів для безпроводових Ad hoc-мереж. 

Основні цілі маршрутизації полягають у мінімізації (максимізації) значень 
обраних показників якості обслуговування (швидкості передавання, середньої затри-
мки, джитера, втрат пакетів тощо), а також у забезпеченні збалансованого заванта-
ження мережі, її канальних і буферних ресурсів. Тому основними завданнями, що 
віднесено до сфери маршрутизації, є: контроль і збирання інформації про стан ме-
режі (її топології, завантаженості мережних ресурсів тощо), розрахунок потрібних 
шляхів (маршрутів) і реалізація маршрутних рішень. 

Інформація про маршрути зберігається на маршрутизаторі у вигляді спеціа-
льних інформаційних структур, які називаються маршрутними таблицями (МТ). Для 
автоматичного створення і обслуговування таблиць маршрутизатори обмінюються 
інформацією про топологію об’єднаної мережі згідно з правилами, передбаченими у 
спеціальних службових протоколах. Процедури цього типу називаються протокола-
ми. 

Однією з проблем безпроводових маршрутизаторів і безпроводового доступу 
в Інтернет є протоколи кодування. У деяких громадських місцях, де доступна послуга 
безпроводового доступу в Інтернет, передавання не шифрують. Це означає, що вся 
ваша особиста інформація, яку ви зберігаєте в ноутбуці або кишеньковому комп'юте-
рі, доступна будь-якому користувачеві, що знаходиться поблизу. Тому можливо, що 
недобросовісний користувач може отримати доступ до ваших паролів і важливої 
особистої інформації. 

За допомогою протоколів маршрутизації маршрутизатори складають карту 
зв’язків мережі того чи іншого ступеня детальності. На підставі цієї інформації для 
кожного вузла мережі приймається рішення про те, якому наступному маршрутиза-
тору слід передавати пакети, спрямовані за певною адресою, щоб маршрут виявився 
раціональним. 

Важливими особливостями маршрутизації у безпроводових мережах є дина-
мічно змінювана можливість доступу до радіоканалу і втрати маршрутної інформації 
через виникнення колізій [1], змінювана топологія, що вимагає використання склад-
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них алгоритмів маршрутизації, які враховують ймовірність появи некоректної інфор-
мації від скомпрометованих вузлів або в результаті зміни топології. 

Для успішного застосування в Ad hoc-мережах протоколи маршрутизації ма-
ють задовольняти такі вимоги [2]: 

1. Бути розподіленими. Всі вузли в мережі повинні бути здатними здійснювати 
маршрутизацію і не мати жорстко закріплених за собою функцій. 

2. Забезпечувати надійну доставку пакетів за умов постійно змінюваної топо-
логії мережі, коли використання класичних механізмів гарантованої доставки, як, на-
приклад, на транспортному рівні в протоколі ТСР, утруднено. 

3. Малий час побудови маршруту за умов постійно змінюваної топології ме-
режі. 

4. Мати механізми виявлення розриву маршруту і його оперативного віднов-
лення. 

5. Не допускати утворення петлі в маршруті. 
6. У процесі функціонування робити розсилки з якомога меншим обсягом 

службової інформації. 
7. Забезпечувати масштабованість мережі, тобто забезпечувати високу про-

дуктивність мережі за умови значної зміни кількості активних вузлів. 
8. Підтримувати QoS. 
За результатами зроблених досліджень можна зробити висновки про те, що 

на тепер найбільш поширеними протоколами, що задовольняють зазначеним вимо-
гам є такі: 

AODV (Ad hoc On-Demand Distance Vector), DSR (Dynamic Source Routing), 
OLSR (Optimized Link-State Routing), OSPF MANET (Open Shortest Path First), FSR 
(Fisheye State Routing), LANMAR (Landmark routing  protocol), ZRP (Zone Routing 
protocol). 

 
Перелік посилань: 
1. Лазебний В. С. Оцінювання інформаційної пропускної здатності безпрово-

дового каналу телекомунікаційної мережі стандарту 802.11 / В. С. Лазебний // Вісник 
Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій. – 2012. – т. 10, 
№4. – С. 72-78. 

2. В.М. Винокуров. Маршрутизация в беспроводных мобильных Ad hoc-сетях/ 
В.М. Винокуров, А.В. Пуговкин, А.А. Пшенников, Д.Н. Ушарова, А.С. Филатов 
//Доклады ТУСУРа, № 2 (22), часть 1, декабрь 2010, – С.288-292. 

 
Науковий керівник к.т.н., доцент Лазебний В.С. 

 
 
 
 

МЕХАНІЗМИ ЗБІЛЬШЕННЯ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ КАНАЛУ 
НА ФІЗИЧНОМУ РІВНІ В СТАНДАРТІ IEEE 802.11n 

 
Вишняк А.В. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 
З розвитком безпроводових технологій стало можливим передавання відео-

контенту високої  чіткості в реальному часі. Однією з безпроводових технологій, що 
забезпечує необхідну бітову швидкість є система Wi-Fi. Технологія Wi-Fi має декілька 
стандартів, передовим з яких є IEEE 802.11n, який використовує частотні канали в 
спектрах 2.4GHz і 5GHz, максимальна пропускна здатність до 300 Мбіт/c. 
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Оскільки мережа дає можливість підключення до 13 користувачів одночасно 
та має втрати в процесі передавання, цієї швидкості буває недостатньо для відтво-
рення потокового відеоконтенту без затримки. Для усунення цього недоліку викорис-
товують різні методи на різних рівнях системи OSI, більшість яких реалізують на фі-
зичному рівні. 

Мета роботи дослідити можливості ефективного використання різних механі-
змів збільшення пропускної здатності на фізичному рівні. Об’єктами дослідження є 
метод використання множинних антен, метод збільшення ширини каналу передаван-
ня та метод оптимізації каналу зі стандартною шириною. 

Одним з основних методів оптимізації стандарту IEEE 802.11n є використання 
множинних антен (технологія MIMO (SDM, TxBF и MRC)), як на приймальному, так і 
на передавальному пристрої (до 4 антен). Така система забезпечує багатоканальне 
передавання з просторовим розділенням каналів. У цьому випадку розподіл бітів ін-
формації по декількох каналах забезпечує збільшення сумарної швидкості переда-
вання. Ця технологія отримала назву мультиплексування з просторовим розділенням 
каналів (SDM). Максимальне число незалежних каналів обмежується меншою кількі-
стю антен на обох кінцях лінії зв'язку, тобто якщо кількість антен у приймача менше 
числа антен передавача, саме приймач обмежує кількість каналів зв'язку. Ця техно-
логія, яка називається формуванням передавального променю (TxBF), вимагає від 
передавальної станції інформації про відносне розташування приймача (каналу зв'я-
зку з приймачем). Якщо ж передавач має менше антен, ніж приймач, то додаткові 
антени приймача можна конфігурувати для забезпечення найкращих умов прийому. 
Ця технологія називається конфігурацією для забезпечення найкращого прийому 
(MRC). Всі ці варіанти технології MIMO (MultipleInput - MultipleOutput) дозволяють іс-
тотно поліпшити умови передавання лінії зв'язку, що веде до збільшення якості сиг-
налу на вході приймача. А таке поліпшення сигналу, в свою чергу, дозволяє значно 
збільшити і кількість незалежних каналів, і швидкість кожного з них [1]. 

Ще одним способом підвищення пропускної спроможності стало збільшення 
ширини каналів зв'язку з 20 до 40 МГц. Найбільша доступна користувачам смуга час-
тот розташована в діапазоні 5,47...5,725 ГГц, в той час як вартість сучасних прийма-
чів для цього діапазону в порівнянні з більш низькочастотними збільшується незнач-
но. Забезпечується більш ніж дворазове збільшення швидкості передавання даних 
(тому що кількість доступних частот, у 40-МГц каналі більш, ніж удвічі, перевершува-
ло число таких в 20-МГц каналі). 

При використанні каналу шириною 40 МГц і слабкому рівні сигналу пропускна 
здатність може знижуватися до 80% і не привести до бажаного збільшення пропуск-
ної здатності, з цього переваги використання каналу шириною 40 МГц (зокрема збі-
льшення пропускної здатності від 10 до 20 Мбіт/с) можна отримати тільки в умовах 
сильного сигналу і малого числа випромінювачів в частотному діапазоні. Викорис-
тання ширини каналу 40 МГц виправдано в частотному діапазоні 5 ГГц. 

Деякі поліпшення були зроблені і для звичайних каналів зв'язку з шириною 20 
МГц [2]. Кількість тих, що піднесуть в каналі стандарту 802.11n було збільшено з 48 
до 52 за рахунок додавання по дві піднесуть частоти на кожному з країв діапазону. 
Це дало приблизно 8% збільшення швидкості передавання. Далі був збільшений ко-
ефіцієнт кодування до 5/6, що дало приблизно 11% виграш в порівнянні з використо-
вуваним в стандартах 802.11b/g значенням 3/4. А також захисний інтервал між сим-
волами даних OFDM був зменшений до 0,4 мкс (з 0,8 мкс до 802.11b/g), що знизило 
час передавання символу з 4 до 3,6 мкс. Це дало збільшення швидкості передавання 
ще на 10% [3,4]. 

У сукупності максимальна швидкість передавання на фізичному рівні, як по-
казали дослідження, зросла до 600 Мбіт/с,. Отже, розглянувши основні методи для 
збільшення пропускної здатності каналу стандарту 802.11n, можна зробити висновок, 
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що найбільший приріст в швидкості отримано при  використанні множинних антен 
(збільшення бітової швидкості в 2 рази). 

 
Перелік посилань: 
1.Методы оптимизации приема/передачи в сетях Wi-Fi [Електроний ресурс] // 

Режим доступу: https://habrahabr.ru/company/cbs/blog/281485/(16.03.2017). 
2. В. С. Лазебний. Оцінювання процесів у безпроводовій мережі з конкурент-

ним доступом до телекомунікаційного каналу / В. С. Лазебний, Б. Ф. Кауас // 
Electronics and communications. - 2014. – Т. 19, № 3. – С. 119-124 

3. Увеличение пропускной способности сетей 802.11n за счёт усовершенст-
вования протокола MAC [Електроний ресурс] // Режим доступу: 
http://www.russianelectronics.ru/leader-r/review/2187/doc/53416/(14.03.2017). 

4. 1. Конструювання та технологія виробництва техніки реєстрації інформації. 
У 3 кн. Кн. 1. Системи та пристрої реєстрації інформації: навчальний посібник / Є. М. 
Травніков, Г. Г. Власюк, В. В. Пілінський, В. М. Співак, В. Б. Швайченко.– Київ : КА-
ФЕДРА, 2013. – 216 с.   http://ela.kpi.ua/handle/123456789/18960. 

 
Науковий керівник к.т.н., доцент Лазебний В. С. 

 
 
 
 

ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТРАНСПОРТНИХ 
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ 

 
Воронюк О.С. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 
Транспортна мережа (TransportNetwork) – частина мережі зв'язку, що охоп-

лює магістральні вузли, міжміські станції, а також канали і вузли, що їх з'єднують. На 
сьогоднішній день транспортні мережі є основою для усіх телекомунікаційних систем, 
що реалізують функції транспортування/комутації даних як на невеликі, так і на між-
континентальні відстані. Телекомунікаційні системи, в свою чергу, пройшли ряд тех-
нічних революційних перетворень [1]. До їх числа відноситься сьогоденна трансфор-
мація традиційних мереж загального користування з комутацією каналів в конверген-
тні мережі наступного покоління, а саме мережі NGN (Next Generation Network). 

Мережі наступного покоління розвиваються на підґрунті технологій пакетного 
передавання  інформації і вони є конвергентними мережами. Зазначені мережі орієн-
товано на надання користувачам великої кількості  взаємодоповнюючих, з урахуван-
ням необхідної якості, послуг. Для надання абоненту зазначених послуг, здійснено 
перехід від концепції «одна послуга – одна мережа» до надання множини послуг че-
рез одну і ту ж мережу [2]. 

Дослідження принципів побудови телефонних мереж можна розділити на два 
напрями. Перший напрям пов'язаний з оптимізацією структури мережі і одне з основ-
них завдань при цьому формулюється як пошук оптимального місця розміщення ко-
мутаційної станції. Другий напрям став актуальним внаслідок істотних якісних змін в 
устаткуванні передавання і комутації з розвитком транспортної мережі. Зокрема, 
внаслідок появи цифрових комутаційних станцій виникла необхідність розроблення 
низки нових принципів побудови міських і сільських телефонних мереж. 

Функції транспортної мережі за визначенням відносяться до базових послуг 
електрозв'язку. Прикладами базових послуг можуть бути формування і передавання 
первинного цифрового потоку, передавання даних або мови, надання каналів або 
трактів в оренду, передавання сигналів телебачення тощо. Із зростанням мультисер-
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вісного трафіку і впровадженням нових видів послуг змінюються вимоги до транспор-
тних мереж. Разом з вимогою збільшення пропускної здатності треба забезпечити 
мінімізацію часу передавання із збільшенням продуктивності магістральних комута-
торів. Нові види  сервісу буде реалізовано із застосуванням транспортних протоколів 
з гарантованим часом доставки і фіксованим джитером. 

Проблема переходу від традиційних мереж з комутацією каналів до мереж 
NGN є однією з найбільш актуальних для операторів зв’язку сьогодні. Суть переходу 
від сучасних мереж до мереж NGN це створення на основі перспективних технологій 
і програмно-технічних засобів єдиного середовища і інфраструктури для надання ко-
ристувачам нових послуг. У майбутньому їх має бути запропоновано операторами 
мобільних і фіксованих мереж, одночасно з підтримкою існуючих на сьогодні послуг. 
Наявну транспортну мережу треба перетворити на транспортну площину NGN ме-
реж. У такому разі топологія транспортної мережі, як правило, змінюватись не буде, 
але функціональне призначення вузлів може змінюватись [3]. 

Отже, сучасний стан транспортних телекомунікаційних мереж можна визна-
чити терміном «рух до досконалості». Навряд чи можна передбачити, як вони будуть 
виглядати в майбутньому, скільки поколінь мереж і технологій має змінитись. Однак 
вже сьогодні видно перші напрацювання: потужні мережі передавання і комутації па-
кетів, високошвидкісні лінії доступу, оптичні телекомунікаційні технології тощо, які і 
визначають наступні покоління телекомунікаційних мереж. 
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ОСОБЛИВОСТІ МЕРЕЖ НАСТУПНОГО ПОКОЛІННЯ 
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯ 

 
Дансо Д.О. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 
Еволюція інформаційних систем відбувалась від мереж, які було призначено 

тільки для надання однієї конкретної послуги до багатозадачних мережних інфра-
структур, що призвело до експоненціального зростання обсягів інформаційного тра-
фіку. Подальший розвиток інформаційних мереж ґрунтується на технологічних інно-
ваціях й спрямований на збільшення швидкості передавання та розширення множи-
ни наданих послуг. Мережі наступного покоління о бумовили не тільки еволюцію, а й 
революцію у сфері інформаційних технологій [1, 2]. 

Метою даного дослідження є вивчення існуючих механізмів, які впливають на 
якість обслуговування (QoS), а також можливих моделей, які можуть поліпшити рі-
вень ефективності роботи мереж. Найбільш ефективною може бути модель, що за-
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безпечує координацію механізмів управління трафіком для виконання поставлених 
завдань не окремо один від одного, а одночасно. 

Аналіз методів управління трафіком з метою підвищення ефективності 
роботи мереж з гарантованою якістю обслуговування. 

Для мереж наступного покоління ще більш важливим і складним завданням є 
забезпечити високу пропускну здатність і необхідний рівень якості з урахуванням об-
межених ресурсів мережі. Для вирішення цих завдань і підтримки вже наявних стан-
дартів використовують мережні протоколи різного призначення. Універсальні стан-
дарти регулюють різні аспекти комунікації від управління ресурсами, управління тра-
фіком, до забезпечення якості надання мережних послуг і керування мережними 
пристроями. 

Характеристики NGN. Функціонально IP-мережі сьогодні базуються на NGN 
архітектурі. Новий дизайн мереж нового покоління дозволяє одній мережі передава-
ти інформаційні потоки усіх можливих мережних послуг і типів інформації (голос, да-
ні, відео тощо). Таку можливість забезпечено шляхом інкапсуляції цих потоків в паке-
ти. Така система забезпечує очевидні переваги, оскільки забезпечує автоматичне  
оброблення переданих даних практично без участі кінцевих користувачів. Користува-
чів не цікавить те, як отримано трансляцію або веб-сторінку на абонентський при-
стрій. Їх цікавить якість наданих послуг. 

Управління інформаційними потоками здійснюють із застосуванням спеціаль-
них засобів і протоколів, що використовують для регулювання інтенсивності трафіку. 
Трафік обробляють відповідно до конкретних маркерів та пріоритетів. Система 
управління підтримує безперервність передавання інформаційного потоку від джере-
ла до місця призначення, його стабільність і безпеку мережі {3, 4]. 

Система управління забезпечує три основні функції: маршрутизацію; керу-
вання чергами; запобігання переповненню. 

Мережі наступного покоління мають забезпечити не вибіркове надання та до-
ступ до послуг окремим категоріям користувачів, а зробити їх загальнодоступними. 
Розповсюдження і загальнодоступність різноманітного контенту є вимогою глобаль-
ного співробітництва в рамках культурного і мовного різноманіття, особливо стосовно 
країн, що розвиваються. 

Архітектура мереж наступного покоління відокремлює рівень сервісу окремо 
від транспортного рівня і надає провайдерам можливість активувати нові послуги по 
мірі необхідності, тобто сервісні елементи реалізуються незалежно від транспортних 
елементів. З іншого боку, транспортні функції, як правило, здійснюються не в точках 
кінцевого користувача і не залежить від мережі доступу [5]. 

До основних особливостей мереж наступного покоління можна віднести такі:  
пакетне передавання інформаційних потоків;поділ функцій управління каналом пе-
редавання даних на управління викликом/сесією і управління послугою/службою; ро-
зв'язка надання послуг на рівні транспортної функції, а також надання відкритих інте-
рфейсів. 

Висновки. 
1. В мережах NGN передбачено незалежну ініціалізацію послуг. Процес на-

дання послуги має бути відділений від експлуатації транспортної мережі, використо-
вуючи вищезгаданий розподілений, відкритий механізм управління. Це покликане 
сприяти створенню конкурентного середовища для розвитку NGN, щоб прискорити 
надання диверсифікованих послуг NGN. 

2. В мережах NGN передбачено підтримку послуг в конвергентних мережах: 
Це необхідно для створення гнучких, простих у використанні мультимедійних послуг, 
що ґрунтується на технічному потенціалі функціональної архітектурі NGN, фіксовано-
го та мобільного зв’язку. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ RIA 
ЗАСТОСУВАНЬ В ГАЛУЗІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 

 
Дода С.К. 

КПІ ім. ІгоряСікорського, кафедра звукотехніки та реєстраціїінформації 
 
Вступ 
Декілька років тому в сфері Інтернет-додатків стало зрозуміло, що можливос-

тей стандартного стеку технологій (HTML/CSS/JavaScript) не вистачає для виконання 
необхідних функцій. Тоді, повільно почав відбуватися масовий перехід до технології, 
що дозволяє додаткам, зовнішньо та функціонально схожим на звичайні віконні 
(окремі) додатки, виконуватися у вікні веб-браузера. Дана технологія отримали назву 
RichInternetApplication (RIA), що в перекладі означає «насичені інтернет-додатки». 
Завдяки новим можливостям, даний вид технології може ефективно використовува-
тися навіть в деяких вузькоспрямованих цілях в сфері телекомунікацій. 

Зараз, існують як готові кінцеві рішення, що представляють дану технологію 
(NativeClient (Google), GoogleWebToolkit, ApacheFlex/AdobeFlash, JavaFX (Oracle), 
MicrosoftSilverlight) так і ті, що тільки у процесі створення. Кожне з них має свої функ-
ціональні відмінності, переваги та недоліки. 

Мета роботи 
Мета роботи полягає у дослідженні особливостей даної технології, її відмін-

ностей від старих технологій, оцінка нових можливостей для використання в галузі 
телекомунікацій. 

Результати досліджень 
Результатом роботи є порівняльна характеристика технології RIA в цілому з 

попередніми технологіями, та порівняння між собою кожного продукту окремо. 
Розглянуто переваги та недоліки RIAзастосувань. Серед основних переваг 

можна виділити: 
– відсутність необхідності встановлення окремого додатку на ПК чи мобіль-

ний пристрій;  
– можливість використання таких додатків на будь-яких пристроях, що мають 

підключення до мережі Internet, та підтримують такі технології;  
– RIA має інтерфейс, не обмежений тільки HTML/CSS, які використовувалися 

в старих веб-додатках;  
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– можливість працювати в асинхронному режимі, при якому клієнт-серверна 
передача даних може здійснюватися постійно, що знімає деякі обмеження, та дає 
нові можливості таких додатків; 

– використання обчислювальних ресурсів як клієнта, так і сервера краще 
збалансовано, що дає одразу дві переваги: це дозволяє встановити більше одночас-
них підключень до сервера, за рахунок виконання частини додатку на комп’ютері клі-
єнта, і також такий додаток використовує значно менше ресурсів клієнта, у порівнянні 
зі звичайним окремим додатком. 

Проте є і свої недоліки, серед яких: 
– складність розробки таких додатків (відносно звичайних, «настільних» вер-

сій додатків); 
– використання віртуальної машини приводить до неповної, а, іноді, і до не-

правильної взаємодії з системними ресурсами; 
– необхідність використання активних сценаріїв в браузері (якщо їх підтримка 

вимкнена користувачем, додаток не буде працювати); 
– об’єм трафіку, необхідного для завантаження такого додатку є значно біль-

шим, у порівнянні зі звичайними веб-сторінками; 
– іноді, неможливість індексації контенту пошуковими системами; 
– незважаючи на виконання значної частини такого додатку на стороні клієн-

та, найчастіше все ще потрібне підключення до мережі Internet; 
– неможливість використання спеціальних розширень (плагинів) на таких сто-

рінках; 
– деякі проблеми сумісності, як зі застарілими версіями браузерів на ПК, так і 

з окремими мобільними пристроями в цілому. 
Висновки 
Технологія RIA застосувань відкриває нові можливості для розробки інтерак-

тивних веб-додатків, з новими функціями, що раніше були недоступні, та можуть бути 
застосовані в різних сферах розробки, зокрема, в телекомунікаціях, враховуючи різ-
номанітність готових кінцевих рішень. 

Покращення безпеки та комфорту для користувача, виводить системи управ-
ління базами даних та системи управління вмісту на новий рівень, що відкриває нові 
можливості для використання та налаштування необхідного функціоналу у веб-
браузері. 

Вже зараз є зразки систем керування «розумний дім», та систем охорони, си-
стеми управління медійними даними при радіо- або телетрансляціях (тоді як раніше, 
більшість додатків розроблялись окремо на різні системи ПК, на мобільні пристрої і 
т.д., що призводило до цілої низки недоліків для розробників та незручностей для 
користувачів). 

В цілому, збільшується частка систем віддаленого керування комп’ютерами, 
серверами, та іншими пристроями, що можуть бути відповідно налаштовані та мають 
підключення до мережі Internet. 
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Впровадження єдиної комплексної інформаційної системи (КІС) – невід'ємна 

умова успішного функціонування сучасного підприємства будь-якої сфери діяльності. 
Планування і впровадження масштабної інформаційної системи можна назвати ре-
формуванням системи управління підприємством. Зміна системи управління, в пер-
шу чергу, пов'язана із застосуванням новітніх методів роботи з інформацією і даними. 
Реформування стосується процесів планування, бюджетування, управління бізнес-
процесами, контролю тощо.[1] Наявність великої кількості готових рішень значно 
ускладнює вибір оптимальної системи. Тому одним з незаперечних завдань впрова-
дження КІС євибір програмного продукту, що дозволить дотриматися великої кілько-
сті вимог, які постають перед сучасними підприємствами, що прагнуть розвиватися і 
досягати найкращих результатів [2]. 

Для впровадження КІС на підприємство існує певна кількість готових рішень, 
що здобули високий рівень довіри серед клієнтів-підприємств в усьому світі. Як прик-
лад розглянемо продукт німецької фірми SAP AG під назвою SAP R/3. 

SAP R/3 – стандартне рішення, що найбільш широко використовується у світі 
й служить для електронної обробки інформації на основі архітектури «клієнт-
сервер». Система дозволяє забезпечити одночасну роботу до 30 тисяч користувачів. 

Всі компоненти системи R/3 налаштовуються на конкретне підприємство і до-
зволяють забезпечувати впровадження еволюційним шляхом. Замовник може вибра-
ти оптимальну конфігурацію з більш ніж 800 готових бізнес-процесів. До складу сис-
теми входять наступні підсистеми, побудовані за модульним принципом: IS – галузеві 
рішення; WF – управління інформаційними потоками; PS - проекти; AM – основні за-
соби; CO – контролінг; FI – фінанси; SD – збут; MM – управління матеріальними по-
токами; PP – планування виробництва; QM – управління якістю; PM – технічне обслу-
говування та ремонт обладнання; HR – управління персоналом. 

Сховище бізнес-інформації забезпечує обробку зовнішніх і внутрішніх даних і 
підтримку прийняття рішень на всіх рівнях корпорації. 

Головна перевага системи – ліквідація альтернативних інформаційних кана-
лів, що дозволяє отримати оперативну й адекватну інформацію про хід справ. 

Також варто зазначити такі особливостісистеми BAAN IV та Oracle E-
BusinessSuite. 

BAAN IV (розробка однойменної фірми) – комплексна система, що сприяє 
скороченню термінів впровадження, зниження рівня витрат і прискореного повернен-
ня вкладених коштів. В основі системи лежать унікальні засоби методології Orgware, 
розробленої з урахуванням досвіду впровадження продуктів BAAN більш ніж в 50-ти 
країнах світу. Процес впровадження починається з опису або розгляду типу і профі-
лю підприємства, відповідного даній референтній моделі. На наступній стадії прово-
диться коригування параметрів бізнес-моделі з урахуванням вимог замовника. Далі 
система конфігурується і для кожного конкретного користувача створюється меню, в 
структуру якого можуть бути включені інструкції і нормативні документи, що визнача-
ють виконання окремих завдань. На завершення проводиться аналіз діяльності підп-
риємства, на основі якого формуються рішення з модернізації виробництва, визна-
чаються подальші напрями розвитку. Система BAAN є відкритою і дозволяє користу-
вачеві доповнювати існуючу функціональність власними розробками: від зручних ек-
ранних форм і рапортів до опису повноцінних бізнес-процесів. Для цього призначе-
ний «Інструментарій», до якого входять засоби роботи з програмними компонентами 
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системи: меню, екранними формами, рапортами, сеансами, таблицями, програмни-
ми скриптами і бібліотеками. 

Oracle E-BusinessSuite – це повний інтегрований комплекс додатків для елек-
тронного бізнесу, що працює в корпоративному Інтранет і глобальному Інтернеті. 
Сьогодні комплекс включає всі додатки, необхідні підприємству: маркетинг, продажі, 
постачання, виробництво, обслуговування замовників, бухгалтерія, облік кадрів і ін. 

Комплекс додатків Oracle для побудови ERP (EnterpriseResourcePlanning) си-
стеми на підприємстві (більш відомий під торговою маркою OracleApplications) об'єд-
нує програми для оптимізації та автоматизації внутрішньогосподарських процесів 
підприємства (виробництво, фінанси, постачання, управління персоналом та ін.). Він 
містить понад 90 модулів, які дозволяють підприємству вирішувати основні бізнес-
завдання, пов’язані з фінансовими і матеріальними потоками: планування виробниц-
тва, постачання, управління запасами, взаємодія з постачальниками, управління пе-
рсоналом і розрахунки заробітної плати, фінансове планування, управлінський облік 
та ін. [3]. 

Отже, дійсно, будь-яке велике підприємство не може існувати без єдиної ін-
формаційної системи. Саме таку систему і називають комплексною інформаційною 
системою, яка має на увазі автоматизацію, тобто переклад в площину комп'ютерних 
технологій всіх основних ділових процесів організації. Використання цифрових мето-
дів передачі інформації та спеціальних програмних засобів як основи КІС є найбільш 
виправданим і ефективним. 
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В даний час мережі IP-телефонії містять широкий спектр різних компонентів: 

телефони, менеджери викликів, шлюзи, сервери, маршрутизатори тощо. Для надій-
ного функціонування наявних мереж IP-телефонії треба забезпечити виконання пев-
них вимог безпеки, які складаються з двох фундаментальних складових – загальних 
вимог безпеки мереж і специфічних вимог безпеки, необхідних винятково для VoIP-
мереж й інших послуг. 

Метою здійсненого дослідження було проаналізувати можливі загрози стосо-
вно VoIP-систем і VoIP-послуг, а також проаналізувати можливі методи і механізми 
протидії. 
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Реалізація безпеки асоційованих з VoIP компонентів вимагає використання 
багаторівневого підходу, в якому має бути передбачено ідентифікацію фізичних при-
строїв (телефонів, шлюзів і серверів) і мережних точок доступу разом з їх авториза-
цією. 

Шифрування використовують для забезпечення конфіденційності і аутенти-
фікації в телефонному зв’язку. Реалізація безпечних телефонних з’єднань можлива з 
використанням SRTP, шифрування RTP-контенту та інформації сигналізації з TLS. 
Використання протоколу TLS забезпечує надійний захист проти хакерських атак, в 
той час як SRTP забезпечує захист проти підслуховування [1]. 

Набір протоколів IPsec використовують для шифрування повідомлень, вста-
новлення з’єднання і повідомлень управління. Ці протоколи є ефективним засобом 
захисту інформації та протидії підслуховування. Проте використання IPsec передба-
чає його підтримку мережними пристроями і менеджерами викликів. Крім того, мож-
ливе виникнення проблем взаємодії з деякими пристроями управління та моніторин-
гу, що не підтримують шифрування. 

Конфіденційність зв’язку між VoIP-користувачами – головне завдання щодо 
забезпечення захищеності комунікацій оскільки загальнодоступні відкриті IP-мережі є 
метою зловмисників, легко здатних реалізувати MitM-атаку, щоб отримати доступ до 
приватної інформації учасників з’єднання. Тому, для будь-якого VoIP-з’єднання треба 
здійснювати відповідні процедури шифрування і аутентифікації. 

Засіб між мережного екранування (ME) є стандартним інструментом захисту 
мереж передавання даних, що забезпечує перевірку кожного пакету, що проходить із 
довіреної мережі або в неї. Для послуг IP-телефонії, реалізованих із застосуванням 
протоколів SIP та Н.323, використовують UDP-пакети і вхідні TCP-з’єднання. Однак у 
більшості випадків конфігурації використовуваних в компаніях МЕ не дозволяють пе-
редавання VоIP-контенту. Крім того, через динамічне розподілення портів за запи-
том, МЕ не здатні ефективно фільтрувати VoIP-трафік. Це явище має місце незале-
жно від того, який мережний протокол (SIP або Н.323) було використано. В обох ви-
падках потрібна реалізація stateful-фільтрації трафіку і його асоціювання з номером 
порту. За такого типу МЕ відбувається запам’ятовування попереднього трафіку і 
здійснюється аналіз даних прикладного рівня, що містяться в пакетах [2].  

Шлюзи прикладного рівня (Application Level Gateways) є альтернативою вико-
ристанню МЕ. Оскільки вони «розуміють» VoIP-протокол, для них можливе здійснити 
аналіз даних прикладного рівня, тобто безпосередньо корисного навантаження, ук-
ладеного в аналізований пакет. ALG має програмне забезпеченням, яке є аналізато-
ром для ASN.1-даних, SIP, MGCP і SDP, здійснює тимчасовий запис станів сигналь-
них протоколів і динамічно відкриває/закриває порти відповідно до стану сесії. 

У порівнянні з мережними екранами без аналізу стану з’єднання ALG надає 
найвищий рівень безпеки, оскільки відкриває UDP-порти тільки для актуальних 
з’єднань, а не пропонує відкриття діапазону портів. 

За результатами аналізу загроз безпеки VoIP-систем можна дійти висновку, 
що більшість користувацьких VoIP-рішень, на жаль, не підтримує шифрування, що 
призводить до досить простого для зловмисника прослуховування VoIP-з’єднання 
або навіть зміни його вмісту. Деякі виробники використовують технологію стиснення 
трафіку для підвищення рівня захищеності, але важливо розуміти, що справжньої 
безпеки зв’язку можна досягти тільки з використанням шифрування і криптографічної 
аутентифікації, які обмежено доступні на споживчому рівні. 

 Не зважаючи на наявний на ринку перелік комерційних пропозицій щодо ALG 
для VoIP-протоколів, більшості існуючих сьогодні засобів між мережного екранування 
недоступна ефективна обробка VoIP-протоколів, таких як SIP. Крім того, у виробни-
ків, що використовують протоколи власної розробки, існує проблема з динамічним 
відкриттям діапазону портів і відсутня підтримка NAT. Саме тому був створений при-
кордонний контролер сесій (SessionBorderControllers – SBC), покликаний вирішити 
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більшість наявних проблем взаємодії VoIP-протоколів і засобів між мережного екра-
нування. SBC здатен контролювати сигнальний і медіатрафік (відео, дані, голосову 
інформацію), що є необхідною умовою для сучасних засобів між мережного екрану-
вання. 
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На сьогоднішній день IP-телефонія є однією з найбільш прогресивних техно-

логій передавання голосової інформації. Підвищену зацікавленість у використанні 
технології обумовлено низькою вартістю послуг, високою якістю зв’язку, надійністю 
та простотою використання. До мереж мобільного та фіксованого зв’язку, робота 
яких ґрунтується на реалізації мережі IP-телефонії висувають підвищені вимоги щодо 
масштабування та інтелектуального оброблення викликів. 

У зв’язку з цим в рамках даної роботи було вирішено провести аналіз існую-
чих програмно-технічних рішень провідних операторів розробки програмного забез-
печення у сфері IP-телефонії, визначити їх місце на ринку послуг Інтернет-телефонії. 
Здійснено оцінювання наявних технічних рішень з точки зору переваг і недоліків порі-
вняно з конкурентами і існуючими запитами, а також сформовано оцінки щодо доці-
льності їх застосування. 

У роботі розглянуто такі технології, як Asterisk – програмна АТС, здатна кому-
тувати як VoIP виклики, так і виклики, здійснювані між IP-телефонами і традиційної 
телефонною мережею загального користування [1]. Це робить дану програмну АТС 
привабливою для малого та середнього бізнесу. Кількість абонентів у мережі може 
досягати 2000 і обмежена тільки потужністю сервера. 

Ще одна перевага Asterisk – можливість гнучкого налаштування. Весь необ-
хідний функціонал або вже реалізований, або може бути дописаний самостійно без 
істотних часових і грошових витрат. Цьому сприяє принцип: одне завдання – один 
програмний модуль. 

У порівнянні з рішеннями від таких виробників, як Cisco або Avaya, Asterisk 
привабливий ще й вартістю розгортання. Фактично всі витрати зводяться тільки до 
покупки телефонних апаратів і сервера, здатного забезпечити необхідне наванта-
ження на мережу. Саму програму надають у користування безкоштовно. 

Cisco Unified Communication Manager (Call Manager) призначено скоріше 
для великих мереж, що обслуговують до 30000 абонентів. Даний програмно-
апаратний комплекс забезпечує надійність роботи і дозволяє конфігурувати певну 
множину параметрів, таких як переадресування дзвінків або голосове меню. Існує і 
«полегшена» express версія, призначена скоріш для невеликих офісів. 

З переваг Cisco Cal lManager слід відзначити в першу чергу знамениту техніч-
ну підтримку корпорації Cisco. За умови відповідного рівня контракту на обслугову-
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вання, будь-яку проблему, починаючи з питань налаштування і закінчуючи виходом з 
ладу обладнання, буде вирішено практично миттєво. Тому Cisco Call Manager можна 
рекомендувати компаніям, готовим платити чималі гроші, але і отримувати натомість 
найвищу якість обслуговування. 

Система IP Office може стати непоганим вибором для телефонної мережі се-
реднього розміру. Кількість абонентів тут обмежена потужністю сервера і кількістю 
придбаних ліцензій. Ліцензувати необхідно практично все – плати розширення, вико-
ристовувані додатки тощо, що може складати певні незручності. Конфігурування мо-
же бути здійснено із застосуванням кількох програм, але найбільш популярною і про-
стою із тих, що зараз є в обігу – Avaya IP Office Manager. Також можливе управління 
через консоль за допомогою Avaya Terminal Emulator. 

В цілому, продукція корпорації Avaya не обмежується одним IP Office. Avaya, 
в 2009 році злилася з ще одним відомим виробником Nortel, визнаним лідером на 
ринку обладнання для IP-телефонії. 

За результатами аналізу програмно-технічних рішень, запропонованих прові-
дними розробниками програмного забезпечення – Cisco, Asterisk, Avaya, можна зро-
бити висновок, що вони надають гнучкий функціонал користувачу: організації конфе-
ренцій, кол-центрів, пріоритезацію викликів, голосову пошту тощо. Проте всі вони зо-
середжені в ніші офісного корпоративного зв’язку, що робить недоцільним викорис-
тання цих програмних засобів для обслуговування міжнародної телефонії. Крім того, 
треба передбачити надійне функціонування системи IP-телефонії за умов одночас-
ного функціонування мереж передавання даних, побудованих із застосуванням про-
токолів IPv4 та IPv6 [2]. Таким чином, для створення програмних засобів, здатних 
працювати в ніші міжнародних дзвінків, потрібно вирішити проблеми, наявні у поточ-
них провайдерів, а саме – реалізувати можливість кластеризації, забезпечити безпе-
ку зв’язку і доступу, надати вибір між повним і неповним проксуванням, а також ство-
рити концепцію моніторингу сервісу IP-телефонії. 

 
Перелік посилань: 
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В докладе приведены результаты исследований особенностей функциониро-

вания беспроводной сети 802.11ас, характеристики радиочастотного канала, про-
анализированы способы доступа к каналу, проанализированы новые возможности по 
формированию диаграммы направленности и пространственных потоков. 

По сравнению с предыдущими спецификациями стандарт IEEE 802.11ac пре-
дназначен для работы исключительно в диапазоне 5ГГц, что позволяет избежать по-
мех от многих устройств функционирующих в этом диапазоне и, в частности, от бы-
товых устройств, работающих в диапазоне 2,4 ГГц. Кроме того, в диапазоне 5 ГГц 
есть возможность использовать большее число неперекрывающихся каналов, кото-
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рые могут быть объединены для получения еще более широкополосных каналов. 
В спецификации 802.11ac добавлены каналы шириной 80 и 160 МГц, при 

этом канал 80 МГц формируют путем объединения двух соседних каналов по 
40 МГц, а канал с полосой 160 МГц – путем объединения двух соседних или несмеж-
ных 80 МГц каналов. По сравнению с 802.11n введены дополнительные режимы мо-
дуляции и кодирования, увеличено количество формируемых пространственных по-
токов и усовершенствована процедура агрегирования кадров [1]. Значения парамет-
ров, характеризующих перечисленные изменения, приведены в таблице. 

 
Таблица. Значение системных параметров сети IEEE 802.11ac 

Параметр Значение 
Рабочий диапазон 5 ГГц 
Максимальное количество одно-
временно принимающих узлов 

4 

Максимальное количество одно-
временно передаваемых потоков к од-
ному или нескольким узлам  

4/8 

Схема агрегирования (объединение ка-
дров в одну группу кадров) 

A-MDPU, A-MDPU состоящий из A-MSPU 

Максимальный размер группы кадров 
(A-MDPU) 

1 048 575 байтов 

Способ оценивания состояния радиока-
нала (звучание канала – SCI обратная 
связь)  

ECFB обучающий протокол (по выбору, не 
обязательно активированный в рабочем 
режиме) 

Схемы модуляции BPSK, QPSK, 64-QAM, 256-QAM (по выбо-
ру) 

Ширина частотной полосы радиоканала 20, 40, 80, 160 и 80+80 (по выбору) МГц 
Величина защитного интервала 0,8 мкс, 0,4 мкс (по выбору) 
Способ помехозащитного канального 
кодирования (опережающая коррекция) 

Побитовое (бинарное) сверточное кодиро-
вание. Кодирование с малой плотностью 
проверок на четность (по выбору). 

Средства информирования о ширине 
частотной полосы 

Кадры CTS или RTS (по выбору) 

 
Узел, работающий по многопользовательской схеме (MU-Basic) переключает-

ся между двумя режимами: обучение ECFB (режим CSI) и непосредственная переда-
ча данных нескольким пользователям (режим передачи данных). ECFB обучение 
происходит периодически с использованием кадра запроса (T2-CSI-Req) и осуществ-
ляется каждым узлом для получения требуемой информации о состоянии радиока-
нала (CSI) от своих соседей. 

Сигналы, посылаемые отдельными антеннами, сформированы таким обра-
зом, чтобы они испытывали усиливающую интерференцию непосредственно в обла-
сти приемной антенны абонентского оборудования, в то время как в других направ-
лениях они испытывают гасящую интерференцию. Максимальное количество лучей 
одновременно направленных к разным узлам равно четырем, что определяет макси-
мальное количество одновременно работающих приемников принимающих участие 
в MU-MIMO передаче. 

По результатам анализа системных параметров сети стандарта 802.11ac мо-
жно сделать выводы о том, что в такой сети можно ожидать значительного увеличе-
ния интегральной пропускной способности (задекларированное значение до 
7 Гбит/с). В то же время на основании оценок функционирования сетей предыдущих 
спецификаций [2] следует сделать глубокие и всесторонние исследования процессов 
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в сети 802.11ac для обеспечения наиболее эффективной реализации потенциальных 
возможностей этой сети. 

 
Перечень ссылок: 
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Electronics and communications. – 2014. – Т. 19, № 3. – С. 119-124. 
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Розвиток послуг ІР телебачення та необхідність доступу до медіаконтенту в 

мережі Інтернет створює необхідність для збільшення пропускної здатності абонент-
ських мереж. 

Метою роботи є дослідження та вибір оптимальної технології оптичних мереж 
для використання в умовах міста. 

Концепція розподіленої мережі доступу PON, була розроблена у 1995 році 
концсорціумом компаній, що отримав назву FSAN. В ході еволюції на основі концепції 
PON були розроблені вдосконалені версії, що гнучко задовольняють потреби у збі-
льшенні пропускної здатності каналів для надання абонентам послуг IPTV та інтерак-
тивного HDTV.[1] До сімейства технологій PON включені такі: BPON, EPON, GPON, 
XGPON, 10GPON, 10GEPON, WDMPON[1,2]. 

Використання технології Ethernet у комбінації з PON знижує кількість абонен-
тів, завантаженість смуги пропускання більше, ніж на 30%, що робить її значно менш 
привабливою для застосування провайдерами[3]. 

При розгортанні оптичної мережі для міста на 10000 абонентів, при відсутно-
сті попередньої мережевої інфраструктури, технологія GPON має кращу масштабо-
ванність та є дешевшою на 21%, порівняно з WDMPON[2]. 

GPON за пропускною здатністю наближається до WDMPON (різниця стано-
вить 25%), а технологія 10GPON має більшу пропускну здатність у 8-10 за раніше 
вказані. 

 
Таблиця − порівняння характеристик технологій PON[4]. 

 EPON GPON XGPON 10GEPON Симетрична PON 

Пропускна 
здатність, Гбіт/с 

Висхідна: 1 
Низхідна: 1 

Висхідна: 
1.25 
Низхідна: 2.5 

Висхідна: 2.5 
Низхідна: 10 

Висхідна: 1 
Низхідна: 
10 

Висхідна: 16~32 
Низхідна: 16~32 

Максимальна 
дистанція, км 

20  20  20  20  20  

Тип кадру Ethernet GEM GEM Ethernet 
Ethernet/GEM/TD
M 

Стандарт 802.3ah G.984 G.987 802.3av FSAN, 802 
Гарантована 
швидкість, 
Мбіт/с 

Висхідна: 30 
Низхідна: 30 

Висхідна: 20 
Низхідна: 40 

Висхідна: 20 
Низхідна: 80 

Висхідна: 8 
Низхідна: 
80 

Висхідна: 1000 
Низхідна: 1000 

Максимальна 
кількість 
користувачів 

32 64 128 128 16~32 
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Можна зробити висновок, що оптимальною і перспективною для застосування 
в умовах міста є технологія XGPON. 
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Постійне і невпинне зростання трафіку в мережі Інтернет [1] вимагає збіль-

шення пропускної здатності магістральних та міських мереж. 
Метою роботи є порівняння та визначення оптимальної технології спектраль-

ного ущільнення каналів, а саме: WDM, CWDM, DWDM, HDWDM, для використання у 
оптичній мережі міста. 

WDM (Wavelength-division multiplexing) – «звичайне» частотне розділення ка-
налів, теоретично описане 1978 року, перший лабораторний зразок системи – 1980 р. 
Робочі довжини хвилі складають 1310 нм та 1550 нм [2]. 

CWDM (Coarse Wavelength-division multiplexing) − грубе частотне розділення 
каналів, з рознесенням оптичних несних на 20 нм (2500 ГГц). Робочий діапазон скла-
дає 1261−1661 нм, в якому можна реалізувати 18 симплексних каналів. Початок за-
провадження − 1990 рік. Стандарт G.694.2 [3]. 

DWDM (Dense Wavelength-division multiplexing) − щільне частотне розділення 
каналів, з рознесенням оптичних несних на 0,8 нм (100 ГГц). Існує два робочих діапа-
зони: 1525-1565 нм та 1570-1610 нм, в яких можна реалізувати 44 симплексних кана-
ли. Початок запровадження − 1996 рік. Стандарт G.694.1 [3]. 

HDWDM (High Dense Wavelength-division multiplexing) − частотне розділення 
каналів високої щільності, з рознесенням оптичних несних на 0,4 нм (50 ГГц) та мен-
ше. В системі можлива реалізація до 80 симплексних каналів [3]. 

Міські та регіональні мережі являють собою сегменти ринку телекомунікацій, 
що розвиваються найбільш динамічно. В них використоувється велика кількість різ-
них видів топологій, телекомунікаційних протоколів, швидкостей передачі дани, тощо. 
Технологія CWDM є інваріантною до протоколів передачі інформації, прозорою для 
будь-якого типу та швидкості передачі даних  тому пристрої CWDM можуть здійсню-
вати зв’язок між магістральними мережами та мережами абонентського доступу. Те-
хнологія CWDM може подовжити роботу наявної інфраструктури оптичних кабелі, 
оскільки у трансиверах системи використовується частотна сітка, відмінна від тради-
ційної [5]. 
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Збільшення частотної відстані між каналами приводить до значного зниження 
вартості активних та пасивних компонентів, порівняно з технологією DWDM та пода-
льшими вдосконаленнями. CWDM забезпечує гнучкість системи передачі інформації 
та можливість реалізації різних топологій [5]. 

DWDM системи мають більші вимоги до компонетів мереж (ширина спектру 
джерела випромінення, вузькосмугові оптичні фільтри), через що вартість таких сис-
тем більша за системи CWDM [6]. 

Можна зробити висновок, що для використання в міській мережі, на даний 
момент та найближче майбутнє, при наявності дещо застарілої інфраструктури опти-
чних ліній, є технологія CWDM, що задовольняє вимоги по швидкості та надійності 
передачі інформації та є дешевшою за більш технічно просунуті DWDM та HDWDM. 

 
Перелік посилань: 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ В УКРАЇНІ 
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КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 
Сьогодні мережі NGN мають два шляхи впровадження. Спочатку з'явилася 

фіксований різновид NGN на базі програмних комутаторів (Softswitch), які керують 
медіашлюзами (MGW), а трохи пізніше – з використанням програмно-апаратного 
комплексу, який має назву IMS (IPMultimediaSubsystem). 

Історія IMS почалася у 2002 році, коли партнерство 3GPP запропонувало її 
концепцію для мобільних мереж. Важливою відмінністю від інших сервісних плат-
форм була наявність інтерфейсів Parlay, CAMEL і INAP, контролера медіашлюза. 

MGC (Media Gateway Controller) і бази даних абонентів HSS (Home Subscriber 
Server), де є всі відомості про термінальне обладнання абонента. Це означає, що 
тепер послуги могли адаптуватися для конкретного терміналу незалежно від типу 
мережі та організації роумінгу. Проект TISPAN (Telecommunications and Internet 
converged Services and Protocols for Advanced Networking) орієнтує архітектуру IMS на 
фіксовані мережі і на конвергенцію фіксованих і мобільних мереж FMC (Fixed-Mobile 
Convergence). Як результат зараз в рамках IMS може функціонувати безліч серверів 
додатків, що надають як звичайні телефонні послуги, так і нові сервіси (передача по-
токового відео, обмін мультимедійними та миттєвими  повідомленнями і т.п.). 
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Ядро мережі за технологією IMS базується на комутації пакетів і забезпечує 
транзит трафіку незалежно від його виду (голос, мультимедійні файли, відео). На 
вході в мережу незалежно від типу «останньої милі» будь-який трафік перетворюєть-
ся в IP, і потім платформа управляє потоками пакетів.В процесі встановлення кожно-
го з'єднання IMS стежить, щоб користувачам було забезпечено відповідну якість об-
слуговування (QoS). Крім того, IMS дозволяє оператору більш ефективно використо-
вувати систему тарифікації для різних потоків трафіку. 

У IMS значно зменшується кількість проблем сумісності обладнання, властиві 
мережам на базі Softswitch, оскільки взаємодія функціональних модулів чітко регулю-
ється стандартами. В майбутньому операторам буде доступний роумінг послуг, що 
має принести додатковий прибуток. Оператору надаються широкі можливості по 
управлінню мережевими ресурсами, оптимізації процесу доставки послуги та розши-
ренню клієнтської бази. Сучасні рішення IMS дозволяють також впроваджувати пос-
луги, створені сторонніми розробниками, що не мають відношення до постачальників 
конкретного обладнання. Результатом всього вищесказаного є те, що IMS дозволяє 
економити на витратах оператора при введенні нових видів сервісу. Втім, на тлі реш-
ти проблем створення інфраструктури цей виграш буде не таким помітним, адже об-
ладнання IMS теж коштує значних коштів і зможе окупити себе за попередніми підра-
хунками не менше ніж за 5-7 років. 

Якщо говорити про розвиток мереж в Україні, то за останні роки було здійсне-
но величезний прорив у цьому напрямку. Починаючи з 2012 року мережа майже кож-
ного оператора зв’язку працює за архітектурою NGN, надаючи своїм користувачам 
все більше і більше можливостей з кожним роком. На підтримку і ремонт апаратури, 
на утримання будівель, в яких розташовуються старі телефонні станції та на елект-
ропостачання цих станцій витрачається величезна кількість ресурсів. Наприклад, за-
раз «Укртелеком» є найбільшим споживачем електроенергії в країні. Технологія ко-
мутації каналів також вимагає великих витрат на резервування. Однак зараз «Укрте-
леком» запускає новий проект «Аркадія» з архітектурою IMS компанії Huawei, відпо-
відно до якого 3 старі АТС замінюються розподільчими шафами, які витрачають на-
багато менше ресурсів та займають менше місця. 
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Корпоративна інформаційна система  це складна система, що містить тисячі 

найрізноманітніших компонентів: комп’ютери різних типів, системне і прикладне про-



26 
 

грамне забезпечення, мережеві адаптери, концентратори, комутатори і маршрутиза-
тори, кабельну систему. Основне завдання розробників полягає в тому, щоб ця сис-
тема якнайкраще справлялася з обробкою потоків інформації і дозволяла приймати 
своєчасні та раціональні рішення. 

В даний час мережеві технології переживають небувале зростання. Число ко-
ристувачів інтернету постійно збільшується. Саме тому ефективність побудови і ви-
користання корпоративних інформаційних систем стала надзвичайно актуальним за-
вданням [1]. 

Моделювання інформаційної системи передбачає розробку моделі, імітацію її 
роботи, а також дозволяє зробити розрахунок необхідної продуктивності окремих 
компонентів і всієї системи в цілому, в тому числі системного і прикладного програм-
ного забезпечення. Основною перевагою моделювання є можливість проведення 
різноманітних експериментів з досліджуваним об’єктом, не вдаючись до фізичної ре-
алізації, що дозволяє передбачити і запобігти виникненню небажаних ситуацій в про-
цесі експлуатації [2].  

Для проектування і розрахунку всього різноманіття локальних мереж існує 
програмний продукт Riverbed Modeler – віртуальне середовище для моделювання, 
аналізу та прогнозування продуктивності ІТ інфраструктури. 

Цей програмний продукт відноситься до найвищого класу програм імітаційно-
го моделювання мереж і являє собою замкнений комплекс засобів по створенню та 
вивченню властивостей мереж зв’язку. Riverbed Modeler дозволяє якісно та кількісно 
оцінити вплив різноманітних технологій на функціонування мережі та її продуктив-
ність на рівні пакетів та кадрів, крім цього, сама програма спрямована на проведення 
моделювання мереж з визначеною топологією. За допомогою програмного пакету у 
користувачів також з’являється можливість провести перевірку протоколу зв’язку і за 
рахунок чого перепланувати створену глобальну чи локальну телекомунікаційну ме-
режу. 

Відмінною рисою Riverbed Modeler є те, що компоненти бібліотек програми, а 
точніше їх організація є ієрархічною, тобто на кожному мережному рівні моделі мож-
ливо дослідити основні зв’язки між елементами, вузлами, інтерфейсами та протоко-
лами мережі [3,4]. 

Таким чином, середовище моделювання Riverbed Modeler має широкі можли-
вості моделювання різних мережевих структур, що робить його дуже корисним про-
грамним продуктом. 
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Актуальністю впровадження 5G технології обумовлено масовим збільшенням 

кількості пристроїв призначених для автоматичної взаємодії між технічними засобами 
та системами (M2M), велике різноманіття застосувань (сервісів), потужним зростан-
ням трафіка. 

Ці фактори можна доповнити тим, що сьогодні існує сукупність застосувань, 
для нормального функціонування яких треба забезпечити малі часові затримки в ме-
режі (дистанційні вимірювання, забезпечення безпеки дорожнього руху, управління 
виробничими процесами тощо), високий рівень надійності мережі (управління крити-
чною інфраструктурою – мережі передавання електроенергії, технологічний контроль 
та забезпечення таких життєво важливих соціальних функцій, як транспорт, телеме-
дицина, управління «розумним» містом і будинком). Крім того, треба забезпечити 
можливість швидкого передавання різних за структурою та форматом обсягів даних 
(великих обсягів –для систем віддаленому відеоспостереження, малих обсягів –для 
систем стеження за рухом вантажів тощо)[1]. 

Але на шляху запуску мереж нового покоління виникають певні труднощі. На-
самперед, можливі проблеми з радіопокриттям, які були характерні і під час переходу 
до 4G. Ускладнює завдання той факт, що кожна 5G-щогла забезпечує покриття мен-
шої площі, ніж щогла 4G, тому ймовірність того, що пристрій виявиться поза зоною 
покриття, підвищується. 

Проблеми систем безпроводового зв’язку 5G визначаються складністю 
створюваних сценаріїв щодо обслуговування користувачів, для яких технологія 5G 
має надавати багато послуг високої якості. На відміну від однозадачних безпрово-
дових систем, технологія 5G має забезпечити управління постійно збільшуваною 
кількістю різнорідних мережних пристроїв, які можуть зв'язуватися один з одним, з 
людиною або роботом, що дозволить забезпечувати динамічні, призначені для ко-
ристувача запити високого рівня [2]. 

Концепція 5G – це набагато більше, ніж просто мережні технології. 5G слід 
розглядати як загальне середовище безпроводового доступу і спілкування людей і 
пристроїв, під час якого може бути реалізовано різноманітний набір сценаріїв. Мере-
жне середовище 5G призначено для обслуговування не тільки людини, але й для 
обслуговування зв’язку між технічними засобами «Інтернету речей» (IoT – the Internet 
of Things). Тобто формується «Мережне суспільство» (the Networked Society) з ма-
шиноорієнтованими комунікаціями (D2D –device-to-device ). 

5G не буде єдиною технологією, а, швидше за все (особливо на початковому 
етапі) буде комбінацією з різних радіотехнологій, серед яких, насамперед, розвинуті 
версії HSPA і LTE, а також нові технології радіодоступу. За деякими оцінками, навіть 
GSM буде відігравати певну роль для забезпечення низькошвидкісного передавання 
коротких пакетів між пристроями. 

Можливий термін впровадження 5G в світі планується приблизно на 2020 рік. 
Серед переваг 5G: величезна пропускна здатність з піковими показниками для кінце-
вого користувача до 30 Гбіт за секунду і понад 1 млн. одночасних підключень до од-
нієї базової станції, а також мінімальна затримка передавання сигналу [3]. 

Таким чином, розвиток мереж п’ятого покоління повинен радикально змінити 
майбутнє мобільного зв'язку. У той час як повсюдно зростає попит на широкосмуго-
вий доступ, що зумовлено бажанням користувачів дивитися HD-відео, зростає і ба-
жання людини дистанційно управляти технологічними процесами. Речі, що оточують 
нас, стають все більш пов’язаними між собою. 
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Охорона майна завжди буде стояти на першому місці кожного власника бу-

динку, квартири, дачі, офісу, складу і тощо. Починаючи від дверного замка і закінчую-
чи гратами на вікнах, ми намагаємося захистити своє приміщення від вторгнення 
сторонніх осіб, грабіжників. 

Можливості, що надаються операторами стільникового зв’язку, все активніше 
використовуються в системах охорони. На сьогоднішній день безпроводові охоронні 
системи із застосуванням GSM набули широкого поширення завдяки їх відносно не-
високій вартості і простоті установки і експлуатації [1]. 

Однак суттєвим недоліком подібних систем є низька завадозахищеність. Не 
секрет, що GSM-канал легко заглушити, "GSM глушилки" знаходяться сьогодні у ві-
льному продажі, та й робота мережі GSM не завжди відрізняється високою стабільні-
стю і може відмовити в самий невідповідний момент. З цим можна боротися, викори-
стовуючи зовнішні антени, які мають кращі технічні характеристики та виносячи їх в 
місця, недоступні для «заглушки». Також останні розробки дозволяють повністю кон-
тролювати GSM-канал, оперативно змінювати частоти, що помітно підвищує завадо-
захищеність. 

До недавнього часу основним недоліком систем охоронної та пожежної сиг-
налізації було використання проводових телефонних ліній для централізованої охо-
рони об'єктів. До основних недоліків цих систем можна віднести нестійку роботу місь-
ких телефонних ліній, їх низьку фізичну захищеність, відсутність можливості охорони 
нетелефонізованих об’єктів (дачі, котеджі тощо). 

Використання GSM сигналізації в цілях охорони має певні переваги серед ін-
ших охоронних систем: 

1) Наявність можливості оповіщення користувача про тривогу, якщо його 
немає біля охоронного об’єкта. GSM канал надсилає оповіщення про тривогу SMS 
повідомленням або голосовим каналом тощо. 

2) Автономність системи. На відміну від сигналізацій, які підключені до те-
лефонних ліній та пультової охорони, в яких можна обрізати або пошкодити прово-
дову лінію. 

Використання GSM позбавляє від необхідності розгортати окрему мережу ре-
трансляторів. Внаслідок цього можна охороняти об'єкти всюди, де впевнено працює 
мережа GSM-оператора [2,3]. 

Таким чином, в даний час GSM-системи є ефективним рішенням серед інших 
радіоканальних систем. Дуже перспективним видається використання нових прото-
колів і мереж 3G, спеціально призначених для корпоративних клієнтів – віртуальні 
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корпоративні мережі передавання даних з імітостійкістю і захистом інформації. Вели-
чезний плюс GSM-систем – можливість самим клієнтом контролювати стан об'єкта і 
управляти його охороною. 
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Метою внутрішньо вузлової синхронізації є постачання еталонним синхросиг-

налом усіх розташованих частин апаратури, наприклад, в одній будівлі [1]. Еталонні 
сигнали генеруються в вузловому заданому генераторі, який зазвичай має якість 
SASE (вторинне джерело синхросигналу), відповідним EN 300 462-4-1 [2]. SASE син-
хронізується за допомогою еталонного сигналу, що приходить від ПЕГ за допомогою 
міжвузлового транспортування синхронізації. В EN 300 462-2-1 рекомендується, щоб 
внутрішньо вузловий розподіл синхронізації повинен здійснюватися в формі логічної 
зірки. 

Параметри і функції внутрішньовузлової синхронізації: 
• Сигнали, призначені для транспортування синхронізації до і від вузлова ма-

ють відповідати: 
• 2 048 кГц (EN 300 166 [2]); 
• 2 048 кбіт / с (EN 300 166 [2]); 
• 2 048 кбіт / с (EN 300 166 [2]), що підтримує процес передачі повідомлень 

про стан синхронізації. 
В існуючих в даний час мережах використовується переважно сигнал 

2 048 кГц. 
• для стійкості при пошкодженнях в якості потенційних джерел еталонних сиг-

налів при транспортуванні синхронізації вибирається кілька транспортних сигналів, 
що приходять до вузла. Те, які транспортні сигнали придатні в якості потенційних 
джерел еталонних сигналів, визначається з точки зору мережі в процесі проектуван-
ня мережі синхронізації; 

• переконатися, що еталонний сигнал на вході заданого вузла має відповідні 
якісні показники. Це можна зробити декількома способами[1]: 

1. придушити еталонний вихідний сигнал на NE, якщо якість, на дисплеї 
SSM у вхідному сигналі трафіку, нижче порога. Поріг не повинен бути нижче якості 
заданої для вузла (в режимі відкладених даних), тобто «SSU-T» або «SSU-L». Для 
придушення додатково використовуються критерії, подібні таким, як «Втрата сигна-
лу», «Втрата циклової синхронізації» і т.п.; 
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2. спостерігати за сигналами на входах заданого вузла щодо відхилення 
частоти, стрибків фази і т.п.; 

3. оцінити SSM на вході заданого вузла. Для цього потрібно, щоб SSM дос-
тавлялося на генератор, що знаходиться у вузлі, тобто використовувався сигнал 2 
048 кбіт / с з SSM; 

4. зібрати інформацію про якість NE в системі управління і вибрати за до-
помогою керуючої команди кращий сигнал для генератора, що задає вузол. Це рі-
шення вимагає, щоб до NE і генератора, що задає вузол був доступ від загальної си-
стеми управління. 

5. передбачити код SSM для сигналів STM-N, що виходять з вузла. Для то-
го щоб ввести правильне значення, необхідно мати інформацію про якість еталонно-
го сигналу, використовуваного в заданому генераторі вузла; 

• якщо внутрішньовузловий розподіл синхронізації робиться за допомогою си-
гналів 2 048 кГц, єдиним способом інформації про «транспорт» є придушення сигна-
лу відповідно до деяких критеріїв системи спостереження; 

• якщо для внутрішньовузлової синхронізації використовуються сигнали 2048 
кбіт / с, які підтримують SSM, інформація про якість може направлятися за допомо-
гою SSM. Це рішення вимагає, щоб всі складові апаратури мали еталонні вхідні і ви-
хідні сигнали 2 048 кбіт / с і підтримували SSM; 

• транспортувати інформацію про якість сигналу через систему управління 
(вимоги див. Вище); 

• якщо жоден з перерахованих варіантів недоступний, в сигнали STM-N, які 
виходять із вузла, слід запроваджувати фіксоване значення SSM. Призначення від-
повідного SSM є завданням проектування синхронізації. 

Таким чином можна зробити висновок, що якість внутрішньо вузлової синхро-
нізації напряму залежить від вибору генератора первинного пристрою синхронізації 
ПЕГ, та від вибору технології поширення синхросигналів. Для кожного типу послуг 
властиві свої вимоги до якості сигналу і залежно від потреб використовується та чи 
інша технологія. 
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За визначенням 5G є п’ятим поколінням стільникових мереж. Це покоління – 

наступний крок в мобільних технологіях, яке повинно стати в майбутньому буденніс-
тю як і 3G. 

У 1982 році з’явилося перше покоління мобільних мереж, назване 1G, це бу-
ла повністю аналогова система. Друге покоління мобільних мереж 2G було запущено 
в 1991 році і здійснило перехід до цифрових технологій. Історично так склалося, що 
покоління змінюються кожні 10 років: так само сталося і з 3G, що пропонують ще 
більш високу швидкість передачі даних, ніж 2G. Приблизно через 10 років з'явилися 
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нинішні мережі LTE – те, що ми називаємо 4G. З такою ж закономірністю 5G стане 
доступним в 2020-х роках і запропонує стрибок у швидкості передачі даних [1]. 

Найголовніше, що потрібно знати про 5G, – це те, що офіційного «5G» поки 
що немає. Незалежно від того, наскільки високі швидкості показують тестові демон-
страції, або як відрізняються мережеві технології, які використовують різні компанії, 
5G як і раніше є тільки перспективним напрямком. Наприклад,Qualcomm планує зро-
бити свої перші продукти 5G доступними для громадськості, як тільки почнуться зи-
мові Олімпійські ігри 2018 року в Південній Кореї. Мережа 5G не має офіційного опи-
су технічних характеристик. В даний момент просто невідомо, як буде виглядати 5G 
[1]. 

Такі компанії, як Verizon, AT&T, Intel і Qualcomm, вже проводять тести за тех-
нологією 5G. І саме ці попередні експерименти, швидше за все, визначать, яким буде 
офіційний міжнародний стандарт для 5G [1]. При цьому однією з найбільш перспек-
тивних функцій для технології 5G є використання смуги частот міліметрового діапа-
зону (mmWave), яка може стати ключем до досягнення надвисоких інтернет-
швидкостей, які обіцяє 5G. 

Однак 5G – це не просто модифікація 4G або більш швидкий мобільний інте-
рнет. «На відміну від мереж 3G і 4G, під 5G розуміється цілий комплекс технологій - 
як існуючих, так і нових. Основою рішень для мобільного доступу буде розвиток тех-
нології LTE, інтегроване з новими технологіями радіодоступу», – пояснив Георгій Му-
ратов, провідний експерт в області мобільного широкосмугового доступу компанії 
Ericsson по Північній Європі і Центральній Азії. [2] 

В першу чергу зв'язок п'ятого покоління повинна забезпечити інфраструктуру 
для автоматизованих апаратів (наприклад, в сфері m2m – міжмашинної взаємодії), 
підключених до інтернету автомобілів, безпілотних електромобілів і т.п. 

Варто окремо розглянути технологію mmWave. Широкий спектр і велика кіль-
кість каналів дозволять використовувати величезну кількість пристроїв. Чим вище 
частота, тим менше довжина хвилі, тому дана технологія відноситься до сигналів з 
довжиною хвилі, яка вимірюється в міліметрах, і зазвичай займає смугу частот від 
30 ГГц до 300 ГГц. Для 5G FCC вже регламентувала смуги спектру в міліметровому 
діапазоні хвиль як для ліцензійного, так і для неліцензійного використання станом на 
минуле літо, для того щоб компанії почали вивчати варіанти 5G (зокрема, ліцензійне 
використання частот 28 ГГц, 37 ГГц і 39 ГГц, неліцензійне використання в смузі 64-71 
ГГц і спільний доступ в діапазоні 37-37,6 ГГц) [1], [3]. 

Мережі п’ятого покоління будуть, по-перше, засновані на нових поколіннях 
технологій LTE і Wi-Fi. По-друге, відбудеться суттєва конвергенція цих двох техноло-
гій, взаємне проникнення однієї в іншу. Це пов’язано з тим, що практично у всіх су-
часних смартфонах є чіп, що дозволяє працювати в стільниковій мережі, і чіп, що до-
зволяє працювати в мережі Wi-Fi. 

Таким чином, головна перевага 5G полягає в здатності ефективно адаптува-
тися під широкий спектр вимог, що пред’являються новими додатками. Так що ера 
технології 5G вже близько [4]. 
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Нова технологія бездротових mesh-мереж може здійснити багаторічну мрію 

про безшовно з’єднаний світ. 
Бездротові mesh-мережі можуть легко, ефективно і, головне, бездротово 

об'єднати в єдину мережу цілі міста, використовуючи недорогі вже існуючі технології. 
Сучасні традиційні мережі зв'язку розраховані лише на невелику кількість проводових 
та безпроводових точок для виходу в мережу Інтернет. В бездротових mesh-мережах 
сотні та тисячі «нод» об'єднуються в одну, єдину мережу що дозволяє охоплювати 
дуже великі площі. 

Meshноди це невеличкі радіо передавачі що працюють так само як і звичні 
Wi-Fi роутери. Вони використовують стандарти сімейства IEEE 802.11 (Wi-Fi) для 
спілкування як з девайсами користувачів, так і між собою. 

Ноди запрограмовані певним програмним забезпеченням, що дозволяє їм 
взаємодіяти одне з одним та усією мережею. Інформація подорожує по мережі від 
відправника до отримувача «перестрибуючи» бездротово від однієї ноди до іншої. 
Кожна нода автоматично обирає найшвидший (але не найкоротший) наступний шлях 
задіюючи протоколи динамічної маршрутизації. 

Найбільша перевага mesh-мережі перед проводовими, або навіть фіксовани-
ми бездротовими мережами це те, що вони насправді бездротові! Традиційні "безд-
ротові" точки доступу все ж потребують проводовий доступу до мережі Інтернет щоб 
транслювати свій сигнал. Для будь-яких традиційних безпроводових мереж необхід-
но вести фіксовані комунікації, пробиваючи стіни чи стелю, що є дуже великим недо-
ліком. 

В безпроводових mesh-мережах тільки одна нода повинна буди пов’язана з 
зовнішньою мережею Інтернет, виконуючи роль своєрідного DSL модему. Далі ця 
нода безпроводово поширює доступ в Інтернет для інших нод навколо себе. Вони, в 
свою чергу поширюють доступ до мережі Інтернет вже серед свої сусідніх нод. Чим 
більше нод знаходяться в одній мережі, тим далі поширюється бездротовий доступ в 
глобальну мережу, утворюючи «безпроводу хмару зв’язку» що може обслуговувати 
великий ТРЦ, або навіть місто-мільйонер. 
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Рисунок 1 – Приклад Mesh-мережі 
 
Переваг у mesh-мережах дійсно багато: 
– використання меншої кількості дротових технологій означає здешевлення 

розгортання мережі на великій площі. 
– чим більше нод задіяно в мережі, тим більше і швидше передача даних в 

мережі. 
– ноди розгортаються на Wi-Fi стандартах, що потребує лише встановлення 

додаткового програмного забезпечення, без необхідності встановлення нових точок 
доступу. 

– mesh-мережам нема альтернативи де немає настінних проводових Інтернет 
комунікацій, наприклад на відкритих концертних майданчиках, промислових складах, 
та ін. 

– існує багато ситуацій, коли смуга пропускання фіксованих бездротових Wi-
Fi мереж виявляється зашумлена, що викликає критичні проблеми при користуванні 
цією мережею. В цьому випадку існування mesh-нод навколо зробить можливим ви-
користання незашумлених частот Wi-Fi. Шляхи передачі інформації в mesh-мережі 
будуть будуватись з врахуванням швидкості передачі інформації. 

– mesh-мережа «самоконфігурована». Коли вона знаходить нову ноду, вона 
переналаштовує існуючу структуру без необхідності втручання мережевого адмініст-
ратора. 

– mesh-мережа «самовідновлювальна». В випадку, коли нода заблокована 
або втрачає силу сигналу, mesh-мережа автоматично знаходить нові, більш швидкі і 
надійні шляхи передачі інформації. 

– використання mesh-технології дозволяє пришвидшити передачу інформації 
в вже існуючій мережі, бо втрачається необхідність передавати інформацію на 
центральні службові сервери. 

Метою доповіді є пояснити, як працює бездротова mesh-мережа, як ця техно-
логія дозволяє поширити доступ до мережі Інтернет на великій площі. Mesh-мережа 
знайде своє місце в сучасному світі, бо вона допомагає вирішити низку питань, які є 
актуальними в різних сферах індустрії і повсякденного життя. 

 
Перелік посилань: 
1. Mesh networking [Електронний ресурс] –https://en.wikipedia.org/wiki/ 

Mesh_networking. 
2. Wireless mesh network [Електронний ресурс]. – https://en.wikipedia.org/wiki/ 

Wireless_mesh_network. 
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3. TheBest Wi-Fi Mesh Networking Kitsfor Most People [Електронний ресурс]. – 
http://thewirecutter.com/reviews/best-wi-fi-mesh-networking-kits/. 

4. How Wireless Mesh Networks Work [Електронний ресурс]. – 
http://computer.howstuffworks.com/ how-wireless-mesh-networks-work.htm. 

 
Науковий керівник д.т.н., професор Савченко Ю.Г. 

 
 
 

БЕЗДРОТОВА SMART MESH-МЕРЕЖА ВІД RUCKUS 
 

Несвітайлов Д.В. 
КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 

 
Бездротова Smart Mesh-мережа від Ruckus – це новий унікальний метод реа-

лізації високопродуктивних бездротових локальних мереж (WLAN). Використання 
такої мережі дозволяє скоротити процес планування розташування радіочастотних 
передавачів та зменшення використання кількості Ethernet-кабелів за рахунок відсут-
ності  необхідності в їх прокладання до кожної точки доступу ZoneFlex. 

Технологія SmartMesh значно спрощує і прискорює розгортання бездротової 
мережі, а також знижує витрати. Smart Mesh-мережа дозволяє підприємствам просто 
підключити кілька точок доступу ZoneFlex до будь-яких найбільш зручним джерел 
живлення і працювати в локальній мережі. 

Крім того, гібридна Mesh-мережа дозволяє точкам доступу підключатися до 
віддалених Mesh-вузлів по мережі Ethernet. Формуючи нові дерева в центрі осередку, 
гібридна Mesh-мережа при розширенні додатково отримує можливість повторного 
використання спектра, що призводить до збільшення пропускної здатності системи. 
Точки доступу визначають свою роль в Mesh-мережах і реагують на зміни в топології 
мережі автоматично. 

 

 
Рисунок 1 – Схема SmartMesh-мереж від Ruckus 

 
У SmartMesh-мережі кожна точка доступу ZoneFlex функціонує як бездрото-

вий вузол в межах мережі. Для визначення найкращого шляху передачі потоку даних 
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через радіочастотні передавачі до зворотної точки доступу Mesh-мережа використо-
вує метод ранжирування антен. 

Ґрунтуючись на тестуванні найбільших в світі установках Mesh-мереж поза 
приміщенням можна з упевненістю сказати, що технологія SmartMesh від Ruckus га-
рантує три ключові аспекти, без яких використання подібних мереж в приміщеннях 
було неможливим: 

1) високу продуктивність, що забезпечується за рахунок комбінації технології 
802.11n з технологією інтелектуальної мережі Wi-Fi. 

2) надійність підключення між Mesh-вузлами за рахунок вибору оптимального 
шляху і методики захисту від перешкод. 

3) найпростішу розгортку, що досягається за рахунок автоматизації точок до-
ступу і процесу підготовки Mesh-мережі до роботи. 

Топологія Smart Mesh-мереж визначається по потенційній пропускній здатно-
сті кожного вузла. Потенційна пропускна здатність – це фактична пропускна здатність 
каналу вихідних даних (тобто, як швидко точка доступу зможе передати пакет даних 
в дротову мережу), а також потенційна пропускна здатність точки доступу каналу ви-
хідних даних. Вона розраховується на основі реальної пропускної здатності точки 
доступу каналу вихідних даних, рівня сигналу і інших даних, таких як завантаження 
точки доступу та кількість прямих з’єднань. 

Кожна точка доступу в Mesh-мережі визначає найбільш підходящий вузол, з 
яким вона буде пов'язана. Кожна точка доступу ZoneFlex каналу вхідних даних пос-
тійно повідомляє свої характеристики в Smart Mesh-мережи, включаючи потенційну 
пропускну здатність і шлях, який вона використовує для обміну даними з провідний 
мережею. Це дозволяє іншим точкам доступу своєчасно отримувати інформацію про 
реальну топології мережі і реагувати на будь-які зміни в середовищі. 

У разі виникнення помилки точки доступу або падіння продуктивності каналу 
передачі входять даних нижче заданого порогу через перевантаження або завади, 
буде обраний новий шлях до точки доступу з найкращими характеристиками. Така 
ефективна топологія типу «дерево» мінімізує ризики сходження і затримки передачі 
даних і одночасно підвищує продуктивність. 

В архітектурі гібридної Mesh-мережі точки доступу підключаються до відда-
лених Mesh-вузлів по мережі Ethernet. Використовуючи Ethernet як канал вихідних 
даних, точка доступу формує нове дерево, в якому вузли використовують канали, 
відмінні від каналів батьківських вузлів. Поділяючи дерево на різні канали, система 
отримує більше можливостей по передачі даних. Точки доступу можна встановлюва-
ти в різних місцях на даху для усунення завад в суміщеному каналі або приєднувати 
до комутатора для розгортання бездротової мережі по всій віддаленій будівлі. 

Все, що виконує Smart Mesh-мережа, робиться в автоматичному режимі. Точ-
ка доступу автоматично визначає свою роль в мережі і топологію мережі, щоб уник-
нути появи петель, а потім вибирає, які канали використовувати: дротові або бездро-
тові, щоб забезпечити найкращу пропускну здатність. 

 
Перелік посилань: 
1. Mesh Networking and SmartMesh [Електронний ресурс] –

https://www.ruckuswireless.com/rucktionary/mesh-networking-and-smartmesh. 
2. RUCKTIONARY [Електронний ресурс]. – https://www.ruckuswireless.com/ 

rucktionary. 
3. WiFi от Ruckus – почему он лучший [Електронний ресурс]. –

https://habrahabr.ru/company/comptek/blog/243681/. 
4. Overview of Smart Mesh Networking [Електронний ресурс]. –

https://docs.ruckuswireless.com/unleashed/200.1.9.12/c-MeshOverview.html. 
 

Науковий керівник д.т.н., професор Савченко Ю.Г. 



36 
 

ВПРОВАДЖЕННЯ ТРАНСПОРТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ MPLS В УКРАЇНІ 
 

Нестеренко О.С., Старкова О.В., Герасименко К.В. 
КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 

 
MPLS (англ. MultiprotocolLabelSwitching – мультипротокольна комутація по мі-

ткам) – механізм передачі даних, який емулює різні властивості мереж з комутацією 
каналів поверх мереж з комутацією пакетів [1]. 

Перед пересиланням прийнятого пакета на наступну ділянку маршруту при-
стрій комутації по мітках зазвичай вставляє в пакет деяку нову мітку замість тієї, яка в 
ньому містилася. Ця операція називається заміною міток (labelswapping). Для того щоб 
визначити, куди пересилати пакети, пристрій комутації по мітках, який називається ма-
ршрутизатором LSR (LabelSwitchingRouter), використовує стандартні протоколи 
управління IP-мережею [2]. 

При отриманні пакета, LSR може виконувати такі дії: 
 Push – проставлення нової мітки. Фактично, пакет інкапсулюється всереди-

ну MPLS; 
 Swap – заміна мітки, вхідна мітка замінюється новою і пакет передається 

шляхом, який асоційований вже з новою міткою; 
 Pop – видалення мітки. Якщо це була остання мітка MPLS, то пакет залишає 

мережу MPLS через цей LSR. 
Заголовок MPLS виглядає наступним чином (рис 1): 
 

Label EXP S TTL
 

 
Рисунок 1 – Заголовок MPLS 

 
Поля заголовку: 
 Label – ідентифікує частину LSP (LabelSwitchedPath). Розмір – 20 біт; 
 Experimantal (EXP) – використовується для маркування в QoS. Розмір – 3 

біта; 
 Bottom-of-Stack (S) – якщо цей флаг встановлено в 1, то ця мітка йдебез-

посередньо перед IP-заголовком. Розмір – 1 біт; 
 Time-to-Live (TTL) – використовується для тих самих цілей, що і TTL в IP-

заголовку. Розмір — 8 біт [1]. 
Багатопротокольною комутацією MPLS називається тому, що її засоби засто-

совні до будь-якого протоколу мережевого рівня, тобто MPLS – це свого роду інкап-
сулюючий протокол, здатний транспортувати інформацію багатьох протоколі нижніх 
рівнів моделі OSI, як це показано на рис.2. 

Представлена на рис. 2 площина пересилки даних MPLS не утворює повно-
цінного рівня, вона «вклинюється» в мережах IP, ATM або FrameRelay між 2-м та 3-м 
рівнями моделі OSI, залишаючись незалежною від цих рівнів. Можна сказати, що од-
ночасне функціонування MPLS на мережевому та канальному рівнях призводить до 
утворення так званого рівня 2.5, де, власне, і виконується комутація по мітках [2]. 

MPLS широко використовується при будуванні мереж великих інтернет-
провайдерів, так як дозволяє створювати віртуальні канали більш гнучко, ніж станда-
ртний для IP-мереж IEEE 802.1Q, при практично безмежній кількості доступних кана-
лів (221). Використання даного протоколу обмежується складністю налаштувань та 
необхідним обладнанням (MPLS підтримується невеликою кількістю обладнання, 
найчастіше це лінії обладнання, спеціально створені для мереж провайдерів), тому в 
мережах провайдерів третього рівня та в приватних мережах підприємств бажано 
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використовувати більш прості реалізації (IEEE 802.1Q, технологія Q-in-Q для невели-
ких провайдерів; маршрутизація, при невеликій кількості необхідних каналів). 
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Рисунок 2 – Місце MPLS в моделіOSI 
 
В УкраїніMPLS широко використовується в мережах провайдерів другого рів-

ня (Datagroup, Укртелеком, і т.д.), адже дозволяють створювати міжміські наскрізні 
канали передачі даних без застосування маршрутизації клієнтських мереж та необ-
хідності постійних об’ємних налаштувань (одже, один раз налаштувавши мережу 
MPLS, надалі необхідно лише додавати нові канали, та задавати їм точки входу та 
виходу з мережі) [3,4]. Також, існують менш масштабні реалізації для приватних під-
приємств, де MPLS використовується саме через мультипротокольність, тобто зни-
кає необхідність уніфікувати протокол мережного рівня, що часто є небажаним. 

 
Перелік посилань: 
1. Juniper instructions: Configuring MPLS – How MPL Sworks [Електронний ре-

сурс]. – 2014., – Режим доступу: http://www.juniper.net/techpubs/software/ 
erx/junose72/swconfig-bgp-mpls/html/mpls-config5.html. 

2. Гольдштейн А.Б., Гольдштейн Б. СMPLS: Технология и протоколы// СПб.: 
БХВ-Петербург, 2014, 13-15 с. 

3. Губанов С.В., Мартиненко А.В., Старкова Е.В., Герасименко 
К.В.Управлениетрафиком и преимуществатехнологии MPLS / Системи управління, 
навігації та зв’язку. 2014. – Випуск 2(30). – С. 95-97. 

4. Губанов С.В., Мартиненко А.В., Старкова Е.В.,Герасименко К.В. Современ-
ные системы передачи данных / Системи управління навігації та зв’язку. – Полтава: 
ПНТУ ім. Ю.Кондратюка, 2014. – Випуск 3(31). – С. 103-106. 

 
Науковий керівник д.т.н., професор Власюк Г.Г. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІНТЕРНЕТ-ПРОВАЙДЕРА 
В ПРИВАТНОМУ СЕКТОРІ МІСТА 

 
Ободовський Е.О. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 
Інтернет дуже швидко перетворюється на життєво важливий стимул розвитку 

не тільки світової економіки, а й інших сфер людської діяльності: освіта, комерційна 
діяльність, виробництво, мас медіа та інші. Зараз важко знайти сферу, в якій не ви-
користовуються інформаційні технології  

Оскільки в умовах розвитку сучасного суспільства Інтернет глибоко входить в 
життя людей, необхідною стає задача організації постачання інтернет-послуг. Тому 
задача організації надання послуг доступу до мережі Інтернет та інших пов’язаних з 
Інтернетом послуг (Інтернет – провайдер) є актуальною задачею. Метою роботи є 
аналіз ринку для можливості організація діяльності Інтернет – провайдера в житло-
вому секторі міста.  

Підґрунтям для можливості організації діяльності інтернет – провайдера ста-
ли такі фактори: 

– надзвичайно високий попит на даний вид послуг; 
– знання техніки реєстрації інформації [1-2]; 
– використання практичного досвіду, отриманого при роботі адміністратором 

у – Інтернет провайдера. 
Проведено порівняльний аналіз попиту в районах з багатоповерховими буді-

влями та у приватному секторі. Аналіз конкурентного середовища був проведений за 
наступними критеріями: 

– Середня кількість конкурентів; 
– Відсоток зайнятості ринку; 
– Середня вартість побудови точки доступу до мережі Інтернет; 
– Середній дохід від клієнтів. 
При вивченні конкурентного середовища розглядались два типу об’єктів для 

розгортання інтернет-мережі: Порівняльні дані наведені в таблиці1. 
 

Таблиця – 1 
Критерій для оцінювання Приватний 

сектор 
Багатоповерхова 

будівля 
Середня кількість конкурентів 1-2 5-6 
Відсоток зайнятості ринку 10-15 70-80 
Середня вартість побудови точки 3000 грн. 7000 грн. 
Середній дохід з клієнта 200 грн. 90 грн. 

 
Аналіз показав більшу ефективність приватного сектору. 
Для реалізації проекту була обрана технологія PON [2] через значні переваги 

перед FTTH: 
– Організація підключення декількох десятків абонентів до мережі по одному 

оптоволоконному кабелю, що мінімізує кабельну інфраструктуру; 
– Оптичне волокно надає можливість передавати дані великого обсягу і з ве-

ликою швидкістю, в тому числі такі вимогливі до стабільності таких сигналів, як голос 
і відео; 

– Мінімальне використання активного обладнання; 
– Низька вартість обслуговування; 
– Можливість інтеграції з кабельним телебаченням; 
– Хороше масштабування; 
– Висока щільність абонентських портів. 
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На підставі проведеного аналізу можна зробити висновок про можливість та 
доцільність організації діяльності Інтернет – провайдера в приватному житловому 
секторі міста. 
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КАФЕДРА, 2015. – 285 с. 

2. Aspects of creation of the telecommunication systems on the basis of 
conception of NGN / Vlasjuk A., Abakumov V., Prjadko A., Trapezon, K. – Modern 
Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science – 
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хніка, 2010. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ МЕРЕЖЇ WI-FI ЗА ДОПОМОГОЮ «ТОНКИХ» ТОЧОК ДОСТУПУ 
 

Олійник О.О. 
КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 

 
Варіант розгортання корпоративних і операторських мереж за допомогою «тон-

ких» точок доступу базується на протоколі CAPWAP (Control And Provisioning of 
Wireless Access Points Protocol, протокол управління і ініціалізації безпроводових то-
чок доступу), розроблений організацією IETF. Ідея цього підходу досить проста – ро-
зділити безпроводову мережу на два рівня, рівень управління та рівень підключення 
[1]. 

Рівень управління, що реалізовується на основі спеціалізованих контролерів 
доступу AC (Access Controller), включає в себе весь функціонал безпроводової ме-
режі. Це управління доступом з аутентифікацією і авторизацією користувачів або ге-
нерацією та зберіганням ключів шифрування, роумінг абонентів і їх перемикання на 
менш завантажені точки доступу, оптимізація використання радіоканалів і багато ін-
шого. 

Рівень підключення організовується на основі використання досить простих і 
дешевих точок доступу WTP (Wireless Termination Point), чиї завдання зводяться до 
підтримки шифрування даних в радіоканалі і взаємодії з контролером доступу по 
протоколу CAPWAP. Зазвичай для підключення «тонких» точок доступу використо-
вуються провідні лінії. Досить поширеним стало рішення на основі мереж Ethernet з 
технологій PoE електроживлення точок доступу. 

Найчастіше рішення з використанням "тонких" точок доступу застосовується для 
створення масштабних безпроводових мереж. Розглянемо варіант побудови мережі 
Wi-Fi (рис. 1), яка налічує десятки і сотні хот-спотів [2]. 
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Рисунок 1 – Схема побудови безпроводової мережі 
 
Як видно з рисунку, безпроводова мережа є накладеною мережею, що дозволяє 

помітно заощадити на розгортанні базової інфраструктури. Для підключення точок 
доступу може бути використана мережу доступу, побудована за будь-якою технологі-
єю.  

Ядром мережі є контролер доступу, від продуктивності і характеристик якого за-
лежить в цілому показники роботи мережі. Сервер RADIUS забезпечує вирішення 
питань ідентифікації та авторизації користувачів, а так само при необхідності сполу-
чення з білінговою системою. 

При встановленні абонентом зв'язку з точкою доступу, в радіусі дії якої він зна-
ходиться, рішення про надання послуг приймається контролером доступу. Для цього 
по протоколу DHCP кінцевого пристрою присвоюється тимчасова IP-адреса і абонент 
отримує можливість ввести свої облікові дані. Ці дані надходять на RADIUS-сервер, 
який визначає доступні ресурси, права і повноваження цього користувача. На підста-
ві цих даних контролер доступу виділяє встановленому з'єднанню необхідні ресурси і 
відстежує його стан. 

Такий алгоритм роботи збільшує обсяг службового мережевого трафіку, але в 
даний час, при високій пропускній здатності ліній доступу, на цей недолік навряд чи 
варто зважати при плануванні мережі. 

Основні переваги такого способу побудови мережі [3]: 
1. Зниження витрат при розгортанні мережі, що покриває велику територію або 

має велике число точок доступу. Незважаючи на досить високу ціну контролера дос-
тупу, економія на вартості точок доступу виявляється суттєвою. 

2. Зниження експлуатаційних витрат за рахунок централізації управління всією 
мережею. Це дозволяє автоматизувати рутинні процеси по оновленню програмного 
забезпечення і налаштувань всіх точок доступу. 

3. Забезпечується високий рівень безпеки мережі. На «тонких» точках доступу 
не зберігається конфіденційна інформація, втрата якої могла б вплинути на безпеку 
мережі в цілому. Так само суттєво простіше організувати управління політиками без-
пеки для різних категорій абонентів і самих точок доступу. 

Однак, таким мережам властиві свої недоліки. Найбільшу проблему може пред-
ставляти відмову контролера доступу. Причому, це не тільки вихід з ладу самого об-
ладнання, а й втрата зв’язку з ним всіх або частини точок доступу. Тому в мережі не-
обхідно передбачати резервування контролера, що в свою чергу позначається на 
вартості проекту. 
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ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ WDM 
 

Павленко О.О. 
КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 

 
В сучасному світі при появі великої кількості інформаційних систем та збіль-

шенні інформації існує проблема у збільшенні пропускної спроможності систем пере-
дачі інформації. 

Дослідження методів частотного ущільнення сигналів та технічних засобів до 
впровадження технології WDM (Wavelength-divisionmultiplexing) є актуальним для по-
дальшого нарощування інформаційної ємності та підвищення пропускної спроможно-
сті сучасних телекомунікаційних мереж. 

Спочатку спектральне ущільнення використовувалося головним чином на лі-
ніях зв'язку великої довжини, де в першу чергу було потрібно збільшення пропускної 
спроможності без додаткової прокладки волокна. Процедура додавання каналів за 
допомогою технології WDM, як відомо, не вимагає іни існуючого волокна [1] і є при-
родним етапом розвитку операторської мережі. Так, як потреба абонентів у пропуск-
ній спроможності каналів зв'язку постійно росте, а характер інформації внаслідок ак-
тивної реалізації нових сервісів в останні роки інтенсивно змінюється, технологія 
WDM почала широко застосовуватися операторами далекого зв'язку. 

Сьогодні вже очевидно,що технологія WDM [2] забезпечує найбільш швидкий 
і рентабельний, з погляду собівартості, спосіб розширення смуги пропускання воло-
конно-оптичних ліній і мереж зв’язку. 

Перші системи WDM мали два канали у вікнах прозорості 1330 і1550 нм. По-
тім з'явилися 4-канальні системи, з відстанню між каналами 8-10 нм у вікні 1550 нм. В 
подальшому «гонка за лідерство» між розробниками й виробниками компонентів 
WDM призвела до розробки технології щільного хвильового мультиплексування 
DWDM (Dense WDM) і появи систем з 8, 16, 32, 64 каналами. У цей час стандартною 
відстанню між каналами вважається 0,8 нм. 

Вимоги до системи DWDM 
Технічні характеристики систем DWDM визначаються в першу чергу наступ-

ними основними рекомендаційними характеристиками окремих компонентів: 
1. Потужність і стабільність лазерного передавача. Чим вище ці параметри, 

тим більше допустима дальність лінії зв'язку. Проте потужність сигналу не повинна 
бути настільки великою, щоб став виявлятися негативний вплив нелінійних явищ у 
волокні. 

2. Число каналів. Повна смуга пропускання системи визначається добутком 
числа каналів на швидкість передачі по каналу. Наприклад, система з 40 каналами і 
швидкістю передачі по кожному каналу 2,5 Гбіт/с (STM-16) має повну смугу пропус-
кання 100 Гбіт/с. 
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3. Частотний інтервал між каналами. В частотному плані ITU-T стандартний 
частотний інтервал між каналами становить 100 ГГц (близько 0,8 нм по довжині хви-
лі). В даний час розглядаються пропозиції щодо стандартизації частотного плану з 
відстанню 50 ГГц (близько 0,4 нм) і навіть 25 ГГц. 

4. Швидкість модуляції лазерного передавача. На лініях зв'язку великої про-
тяжності в даний час використовуються швидкості передачі (модуляції) 2,5 Гбіт/с 
(STM-16) і 10 Гбіт / с (STM-64). Швидкість передачі в мережах зв'язку міського та ре-
гіонального масштабів зазвичай набагато менша. 

5. Коефіцієнт підсилення EDFA. Стандартні підсилювачі EDFA в межах робо-
чого діапазону (шириною 40 нм) мають типовий коефіцієнт підсилення 30-40 дБ для 
слабких сигналів. Разом з тим цей коефіцієнт повинен бути максимально високим та 
стабільним. 

Висновки 
Отже,технологія DWDM дозволяє одержати найбільш масштабний і рентабе-

льний спосіб розширення смуги пропускання волоконно-оптичних каналів у сотні ра-
зів. Пропускну спроможність оптичних ліній на основі систем DWDM можна нарощу-
вати, поступово додаючи відповідно розвитку мережі у вже існуюче обладнання нові 
оптичні канали [4]. 

Хоча теоретичні основи технології DWDM дуже прості, технічна реалізація 
ідеї стикається із значними труднощами. Досягти її комерційного рівня дозволили 
розробка широкосмугових оптичних підсилювачів на основі оптичного волокна, лего-
ваного ербієм (Erbium Doped Fiber Amplifier – EDFA), і достатньо точних хвильових 
демультиплексорів. 

 
Перелік посилань: 
1. Листвин А. В., Листвин В. Н., Швырков Д. В. Оптические волокна для линий 

связи. – М.: ЛЕСАРарт, 2003. – С. 8. – 288 с. – 10 000 экз. – ISBN 5-902367-01-8. 
2. Aspects of creation of the telecommunication systems on the basis of 

conception of NGN / Vlasjuk A., Abakumov V., Prjadko A., Trapezon, K. – Modern 
Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science – 
Proceedings of the 10th International Conference, TCSET"2010- Львів: Львівська політе-
хніка, 2010. 

3. Бондаренко В. Г. Современные технологии транспортных систем связи 
/Радіоматор-2006 № 12 с. 52-53. 

4. 1. Конструювання та технологія виробництва техніки реєстрації інформації. 
У 3 кн. Кн. 1. Системи та пристрої реєстрації інформації: навчальний посібник / Є. М. 
Травніков, Г. Г. Власюк, В. В. Пілінський, В. М. Співак, В. Б. Швайченко.– Київ : КА-
ФЕДРА, 2013. – 216 с.   http://ela.kpi.ua/handle/123456789/18960. 

 
Науковий керівник старший викладач Гумен Т.Ф. 

 
 
 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМИ CELLPLANNER 
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Для вирішення проблеми планування нових та оптимізації існуючих безпро-

водових стільникових мереж було створено програмні засоби, які значно спрощують 
виконання вищезазначених дій. До таких рішень належить програмне забезпечення 
Atoll від компанії Forsk та CellPlanner від компанії Mentum. 
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Обидва програмних продукти містять інструменти автоматичного частотного 
планування та автоматичного планування стільників, які можуть значно пришвидши-
ти і полегшити завдання планування безпроводових мереж. 

На прикладі мережі LTE дослідимо процес моделювання основних парамет-
рів безпроводової мережі в програмі CellPlanner. 

Для роботи з CellPlanner перш за все необхідно завантажити карту місцевос-
ті. Для цього карти необхідно відконвертувати у формат, зрозумілий CellPlanner. 

Наступним кроком є завдання частотних груп. Для цього відкривають вікно з 
налаштуваннями та обирають необхідну кількість унікальних радіоканалів доступу 
EARFCN (EUTRA Absolute Radio Frequency Channel Number). 

Додаткові параметри знаходяться на вкладці «Advanced». За необхідності 
можна редагувати розширені параметри,наприклад, задати ширину смуги пропускан-
ня, яка видана оператору зв’язку. 

Для моделювання радіопокриття мережі потрібно створити як мінімум один 
термінал користувача. Для цього створюють профіль фіксованого користувача у ме-
ню «Systemexplorer». 

Наступний етап – створення моделі поширення радіохвиль. CellPlanner має 
налаштовані моделі, але за необхідності їх параметри можна змінювати. Після цього 
ннобхідно налаштувати трафік у мережі навіть, якщо карти трафіку відсутні. В такому 
випадку параметри трафіку задають вручну. 

Наступним кроком є створення таблиці втрат на поширення радіохвиль 
(PathLossMatrix). Можна залишити всі параметри у початковому стані, але для вико-
нання деталізованого моделювання потрібно задавати параметри вручну. 

Наступний етап – завантаження шаблону антени. CellPlanner дозволяє само-
стійно створювати антени і антенні системи. Оскільки процес створення антени є до-
статньо складним, іноді доцільно скористатись вбудованими шаблонами. Шаблони 
антен для LTE знаходяться у директорії програми. Зокрема, доступні такі вбудовані 
шаблони: 

– шаблон 80010442 – 2600МГц, 8.9 дБі, тип – неспрямована; 
– шаблон 80010471 – 2600 МГц, 15,4 дБі, діаграма спрямованості 64º; 
– шаблон KRE_101_1908_2 – 2110 МГц, 18 дБі, діаграма спрямованості 63º. 
Для виконання моделювання радіопокриття за рівнем сигналу та за пропуск-

ною здатністю вбудованих шаблонів достатньо. 
Крім вибору шаблону антени, необхідно налаштувати фідерний тракт базової 

станції та TMA (Tower Mounted Amplifier, антенний підсилювач). 
Після цього можна відкоригувати шаблон антени. Можна задати параметри 

положення антени у спеціальній графі, а також параметр висоти підвісу антени (у 
метрах).Далі задають довжину фідеру. Її слід брати як висота підвісу антени БС плюс 
5 метрів запасу на монтаж. 

Після цього створюють стільник LTE, який вже можна буде розміщувати на 
карті та здійснювати моделювання радіопокриття. Виконують налаштування «LTE 
RBS template». Для цього додають три сектори, присвоюючи їм певні позначення, 
щоб  запобігти плутанині. В кожен сектор потрібно додати антену та шаблон з нала-
штуваннями. Всі параметри необхідно застосувати для кожного сектору окремо. У 
графі «Hexagonradius» задають радіус стільника. 

У вікні «Analyzis» необхідно задати параметри МІМО та потужність випромі-
нювання (якщо використовується значення, відмінне від типового). Інші параметри 
можна залишити незмінними. 

Після створення шаблону базової станції створюють шаблон стільника у ме-
жах проекту. Відмінність цього шаблону полягає в тому, що можна додати декілька 
шаблонів різних стандартів, тим самим створивши мультитехнологічну мережу.Після 
цього БС розміщують на карті та виконують обчислення втрат на поширення радіох-
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виль. Після успішного завершення цієї процедури можна переходити до аналізу пок-
риття мережі LTE. 

Таким чином, проаналізувавши всі необхідні кроки під час  створення проекту 
безпроводової мережі LTE, можна зробити висновок, що в порівнянні з програмою 
Atollпрограмне забезпечення CellPlanner дає можливість здійснювати розширене на-
лаштування основних параметрів обладнання мережі (антени, фідери, стільники, ба-
зові станції). Тому застосування цієї програми є доцільним фахівцями, які працюють 
у галузі планування безпроводових телекомунікаційних мереж. 

 
Перелік посилань: 
1. Попович П.В. Особливості моделювання безпроводових мереж зв'язку у 

програмних комплексах Atoll та CellPlanner/Попович П.В., Канцедал О.В., Піддубцева 
У.В.// Матеріали конференції«Інформаційно-обчислювальні технологі, автоматика та 
електротехніка». – Рівне, 2016. – С. 306-308. 

 
Науковий керівник асистент Попович П.В. 

 
 
 
СПОСОБИ ВІДТВОРЕННЯ ВІДЕОМАТЕРІАЛУ У РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ 

БЕЗ ВТРАТ ЯКОСТІ ЗОБРАЖЕННЯ 
 

Смоленська О.І. 
КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 

 
На сучасному етапі розвитку телебачення та цифрового кінематографу про-

відні телеканали та кіностудії намагаються покращити швидкість передавання інфо-
рмації та  зменшити об’єм інформації, не втрачаючи якість створеного відеоматеріа-
лу. Дані покращення допомагають суттєво збільшити захист документу та відповідно 
збільшити рівень потреби інформації. Великої популярності набуває потокове відтво-
рення відео в реальному часі на таких платформах, як наприклад YouTubeLive, 
FacebookLive, Skype або Periscope. Багато провідних телеканалів України також час-
тково переходять на «живу» трансляцію в Інтернеті. 

Американська компанія Blackmagic Design 6 лютого 2017 року опублікувала 
інформацію про випуск нового приладу WebPresenter. Blackmagic WebPresenter – це 
пристрій, що сприймає відео з будь-якої камери та передає його на комп’ютер. 
Однією з основних позитивних якостей є те, що тепер для живої трансляції можна 
використовувати професійні відеокамери та відповідно відтворювати відеофрагменти 
у високій якості. Blackmagic стверджує, що даний пристрій повинен автоматично 
працювати з Mac, Windows, Linux і навіть з Chromebook без встановлення будь-яких 
драйверів. WebPresenter підтримує виведення відео з камер до розширення Ultra HD. 
Пристрій масштабує вихідний сигнал до 720p для потокової передачі з 
використанням перетворень Teranex, що має привести до дуже високої якості 
масштабування. Він підтримує з'єднання HDMI 2.0 і 12G-SDI, а також включає в себе 
XLR і компонентний аудіовхід. Якщо ви мріяли використовувати свою улюблену 
дзеркальну або бездзеркальную камеру замість посередньої веб-камери або 
смартфона для прямих трансляцій у прямому ефірі, WebPresenter виглядає так, як 
ніби це відмінний варіант[1]. 

Blackmagic WebPresenter призначений як для висококласного транслювання, 
так і для нового покоління веб-транслювання. Телевізійні мережі можуть 
використовувати це рішення як запасний канал при збої супутникового зв'язку, а 
також для розширення охоплення глобальної аудиторії. Фахівці з аудіовізуальних 
засобів можуть створювати високоякісні потокові передачі семінарів і конференцій, 
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викладачі можуть передавати шкільні виступи і розповіді членам сімей у всьому світі, 
а геймери можуть ділитися своїм геймплеєм з масовими онлайн-спільнотами гравців. 

Пристрій також повністю революціонізує онлайн-вебінари, тому що клієнти 
можуть використовувати його в якості повнофункціонального професійного 
перемикача LiveProduction, просто додавши додаткову панель 
TeranexMiniSmartPanel. Це означає, що вони можуть створювати веб-семінари з 
використанням декількох джерел, тому готова програма виглядає краще і набагато 
більш динамічна, ніж будь-коли раніше. Повторна синхронізація або чисте 
перемикання при роботі з декількома джерелами: Blackmagic WebPresenter 
підтримує автоматичну повторну синхронізацію на HDMI-вході, що дозволяє 
використовувати різні джерела і виконувати чисте перемикання між ними. Коли відео 
має однакову кадрову частоту і дозвіл, перехід при зміні зображення відрізняється 
бездоганною якістю [2]. 

Загалом використання технології, що представлена в пристрої WebPresenter 
може повністю змінити сприйняття до відеоматеріалу відтвореного у реальному часі. 
Позитивними якостями можна відмітити: 1) можливість використання будь-якої 
камери для зйомок, в залежності від якої буде визначатися якість зображення, 2) 
портативність – невеликі розміри, 3) простота у використанні, не потрібно 
встановлювати додаткові драйвера, 4) є актуальним для широкої аудиторії (як для 
професійних зйомок для телебачення, так і можливе застосування в побуті), 5) є 
суміжним з будь-якою операційною системою. Завдяки Blackmagic WebPresenter 
ваша програма буде завжди зроблена на професійному рівні. 

 
Перелік посилань: 
1. Blackmagic Web Presenter makes it easy to use any camera for live webcasting 

[Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.dpreviewcom/news/ 9734950903/ 
blackmagic-design-web-presenter. 

2. Преобразование SDI- и HDMI-сигналов в потоковое видео высокого качес-
тва для трансляции через Интернет [Електроннийресурс] Режим доступу: 
https://www.blackmagicdesign. com/ru/products/blackmagicwebpresenter. 

 
 

Науковий керівник д.т.н., професор ВласюкГ.Г. 
 
 
 



46 
 

Секція B 
 

МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ 
ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ АУДІО ТА ВІДЕО КОНТЕНТУ 

 
Керівник к.т.н., доцент Трапезон К.О. 

Секретар старший викладач Гумен Т.Ф. 
 
 
 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ 
ДЛЯ РОЗПІЗНАВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ПО ЗВУКУ 

 
Баран В.С. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 
Останнім часом нейронні мережі досягли чималого прогресу в області розпі-

знавання об’єктів і сцен на відео. Дивлячись фотографії чи відеоролики, комп’ютер 
може практично безпомилково визначити місце дії. Проте, в області розпізнавання 
звуків нейронні мережі поки що не продемонстрували такого ж прогресу. Спеціалісти 
із Лабораторії інформатики і штучного інтелекту (CSAIL) Массачусетського технологі-
чного інституту розробили систему машинного навчання SoundNet, яка вирішує цю 
проблему. 

Можливість визначення місця дії по звуку – не менш важлива задача, ніж ви-
значення місця по відео. Оскільки картинка з камери може бути розмитою, вона не 
буде давати достатньої інформації. Але якщо працює мікрофон – робот зможе зоріє-
нтуватися, де він знаходиться. 

Щоб навчити нейронну мережу SoundNet, працівники CSAIL використали ме-
тод природної синхронізації між машинним зором і машинним слухом, навчивши 
нейромережу автоматично добувати звукову репрезентацію об’єкта з нерозміченого 
відеоматеріалу. Для навчання використали близько 2 млн. відеороликів сервісу Flickr 
(26 ТБ даних), а також базу анотованих звуків – 50 категорій і приблизно 2000 зразків. 

 

 
 

Рисунок 1 – Архітектура нейромережі SoundNet 
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Хоча навчання нейромережі відбувалося під візуальним наглядом, система 
видає чудовий результат і в автономному режимі по класифікації мінімум трьох стан-
дартних акустичних сцен, по яким її перевіряли розробники. Більше того, перевірка 
нейронної мережі показала, що вона самостійно навчилася розпізнавати характерні 
для деяких сцен звуки, хоча розробники не надавали їй зразків для розпізнавання 
саме цих об’єктів. Одночасно зі сценою вона розрізняє і конкретний об’єкт, який є 
джерелом звуку. 

Перевірка SoundNet здійснювалась на двох стандартних базах звукових за-
писів, і показала на 13-15% більш високу точність розпізнавання об’єктів, ніж краща із 
подібних програм. На наборі даних із 10 різними категоріями звуків SoundNet класи-
фікує звуки з точністю 92%, а на наборі даних з 50 категоріями – 74%. На цих самих 
наборах даних, люди показують точність розпізнавання, в середньому, 96% і 81% 
відповідно. 

У майбутньому такі комп’ютерні програми знайдуть прикладне практичне за-
стосування. Орієнтування по місцевості за допомогою звуку допоможе в програмах 
управління для автономних роботів та інших машин. У системах безпеки і розумних 
домах система може автоматично реагувати на конкретні звуки. Наприклад, на звук 
розбитого вікна. Також технологія допоможе боротися зі звуковим забрудненням ву-
лиць міста. 

 
Перелік посилань: 
1. https://geektimes.ru/post/283332/. 
2. https://arxiv.org/abs/1610.09001. 
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ПЕРЕДАННЯ ВІДЕОКОНТЕНТУ ВИСОКОЇ ЧІТКОСТІ 
В СИСТЕМАХ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ СІМЕЙСТВА DVB 

 
Бірюкова П.О. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 
У даний час в Європі функціонує сімейство стандартів DVB, яке складається з 

таких стандартів: DVB-S(цифрове супутникове ТБ),DVB-T(цифрове ефірне ТБ),DVB-
C(цифрове кабельне ТБ) та DVB-H (мобільне ТБ). 

В системі DVB-T швидкість передавання корисних даних змінюється в широ-
ких межах від 4,98 Мбіт/с для модуляції типу QPSK та швидкості внутрішнього коду 
1/2 до 31,67 Мбіт/с для модуляції типу 64-QAM та швидкості внутрішнього коду 7/8.  
При цьому для практично безпомилкової роботи системи у першому випадку потріб-
но забезпечити відношення сигнал-шум лише 3,1 дБ, а у другому випадку – не менше 
20,1 дБ.  Таким чином, система DVB-T дозволяє передавати в межах заданої смуги 
частот 7-8 програм стандартної чіткості, коли на одну програму виділено 2,5-4 Мбіт/с 
цифрового відеопотоку, або 2-3 програми високої чіткості у випадку швидкості циф-
рового відеопотоку 8-10 Мбіт/с на одну програму. 

Для підвищення кількості програм SD та HD чіткості необхідно знижувати 
якість телевізійних програм або збільшувати пропускну здатність каналу зв’язку [1]. 
Система DVB-T2 забезпечує понад 30% приріст пропускної здатності за рахунок ви-
користання удосконаленого алгоритму канального кодування із застосуванням пере-
вірки на парність з низькою щільністю LDPC та кодування БЧХ (Боуза-Чоудхурі-
Хоквінгхема), а також розширеного набору способів модуляції носійних коливань 
(QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM), швидкостей кодування (1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6) і 
значень захисного інтервалу (1/4, 19/256, 1/8, 19/128, 1/16, 1/32, 1/128) [2]. Крім того, 



48 
 

система DVB-T2 підтримує застосування алгоритму стиснення відеоданих 
H.264/AVC, який дозволяє отримати аналогічну до MPEG-2 якість відеозображення 
за нижчого значення швидкості передавання відеоданих на одну програму. Тому сис-
тема DVB-T2 дозволяє транслювати до 20 SDTV програм або 5-6 програм високої 
чіткості. 

Система DVB-S/S2 також підтримує роботу з алгоритмом стиснення відеода-
них H.264/AVC, що у поєднанні з удосконаленим алгоритмом канального кодування 
(LDPC та БЧХ), розширеним набором способів модуляції носійних частот QPSK, 8-
PSK, 16-APSK та 32-APSK), швидкостей кодування (1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 
5/6, 8/9, 9/10) та коефіцієнта скруглення спектру (0,35, 0,25 та 0,2) дозволяє підвищи-
ти швидкість передавання корисних даних майже до 60 Мбіт/с. Тому спільне застосу-
вання стандарту DVB-S2 та алгоритму стиснення відеозображень H.264/AVC дозво-
ляє передавати до 6-8 програм високої чіткості на транспондер, що є однією з перед-
умов для цілковитого переходу на цифрове телевізійне мовлення у форматі високої 
чіткості [1]. 

Структура системи DVB-C максимально гармонізована зі структурою супутни-
кової системи DVB-S, але в ній використано інший тип модуляції М-КАМ (М – крат-
ність модуляції) на відміну ФМ-4 (QPSK), що застосовано у супутниковій системі. У 
DVB-C2 розроблено технологію, за якою реорганізовано фізичний канал з більш 
ефективним використанням спектру. Основною відмінністю DVB-C2 від DVB-C є за-
стосування OFDM замість однієї QAM-модульованої носійної частоти. Такі особливо-
сті передавального тракту системи  DVB-C/С2 дозволяють передавати більшу кіль-
кість каналів стандартної чи високої чіткості, ніж в системах DVB-T та DVB-S [1]. 

Особливістю стандарту DVB-H щодо передавання контенту високої чіткості є 
застосування розширених функціональних можливостей системи із врахуванням мо-
більних умов приймання цифрових сигналів. Однією з основних відмінностей системи 
DVB-H порівняно із системою DVB-T є квантування за часом (Time Slicing) і удоско-
налення завадостійкого кодування (MPE-FEC), що дозволило значно збільшити ймо-
вірність правильного приймання порівняно із системою DVB-T і підвищити якість від-
творюваного відеоконтену у форматі HD. 

Таким чином, особливості реалізації фізичного рівня кожної системи цифро-
вого телебачення сімейства DVB дозволяють успішно передавати відеосигнали, що 
містять зображення у HD форматі. 
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Протягом декількох років на ринку електронних систем безпеки з’явилося ду-

же багато сучасних технологій. Багато виробників CCTV систем успішно використо-
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вують в своїх продуктах технології, які дозволяють ефективно здійснювати запис зо-
браження з камер відеоспостереження в форматі HD. Це стало можливим завдяки 
використанню багатоядерних процесорів і швидкого розвитку сучасної електроніки, 
що дає можливість передачі декількох потоків різної якості в одному потоці. Розши-
рення потоку передачі відео дозволяє поліпшити якість зображення, наприклад 
впровадити більш високі темпи оновлення та розрізненості відеозображення. 

Системи IP-відеоспостереження сьогодні, безсумнівно, є найбільш передо-
вими системами відеоспостереження, надаючи можливість доступу до передачі або 
отримання аудіо / відео, і багатьох інших даних, в будь-якому місці, де у нас є доступ 
до Інтернету. Використання сучасної технології кодування в таких системах відеос-
постереженням дозволяє обмінюватися відеоданими в кількох потоках, які мають рі-
зний розмір і смугу пропускання. Особливо важливою перевагою є те, що ця техноло-
гія значно знижує навантаження на мережу, як в разі передачі безлічі потоків, кожен з 
яких несе великі обсяги даних. Крім того центральний сервер дозволяє проводити 
відеокомунікації з мобільними пристроями: планшетами і смартфонами (IOS / 
Android), а також безпосередньо в звичайному веб-браузері за технологією WebRTC. 
Установка і монтаж відеоспостереження за цією технологією забезпечує набагато 
більшу стабільність системи і дозволяє здійснити впровадження єдиного стандарту і 
використовувати єдину клієнтську програму, яка працює на Microsoft Windows 
Windows 8/10, Linux, Mac. Ця програма може бути встановлено будь-яку кількість ра-
зів на будь-яку кількість комп'ютерів, - обмежена тільки кількість одночасних клієнтів, 
та в деяких випадках ліцензія. 

Цифрові системи IP-відеоспостереження мають до шести разів більш високу 
роздільну здатність, ніж на картинці, що ми отримуємо за технологією PAL або NTSC. 
Додатковою перевагою цифрового відеоспостереження є роздільна здатність 21:9, 
що дозволяє розширити область спостереження. Інший сучасною технологією, яка 
використовується протягом останніх кількох років в цифровому IP-
відеоспостереження, є клієнт-серверна технологія NMS (Novus Management System), 
яка використовується для систем відеоспостереження, змонтованих на основі TCP / 
IP. Програмне забезпечення NMS дозволяє максимально оптимально використову-
вати багато переваг мультипотокової передачі відео з можливістю індивідуального 
управління кожним з доступних потоків. 

Таким чином, можна створити систему моніторингу з архітектурою клієнт-
сервер, де відеопотік з високою роздільною здатністю буде записаний на місцевому 
рівні якості, а потоки меншого дозволу можуть бути відправлені на віддалені клієнт-
ські робочі станції, що використовують Інтернет. Дуже важливою особливістю сучас-
ної системи IP відеоспостереження є можливість індивідуальної конфігурації запису 
відео для кожної камери, яка буде працювати в системі. Запис може бути зроблений 
в декількох розрізненнях і виконуватися постійно, за розкладом або при виявленні 
руху. Крім цього програмне забезпечення дозволяє зберегти список сценаріїв, які бу-
дуть реалізовані в разі настання певних подій, а також активувати в цьому випадку 
певні взаємодії між компонентами системи. 
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Постановка проблеми. 
Інтенсивне зростання трафіку в мережі Інтернет призводить до збільшення 

кількості запитів до популярних сайтів, які створюють медіатрафік, що далеко вихо-
дить за межі можливостей одного серверу. У зв’язку з цим можливі тривалі затримки 
доступу користувачів до інформації. Дослідження засобів оптимізації потокового мо-
влення в мережах доставки контенту є актуальним питанням, вирішення якого забез-
печить доступ користувачів до медіа ресурсів у реальному часі. 

Вирішенням проблеми є розробка мережі доступу до мультимедійного конте-
нту з мінімалізацією часу обробки HTTP-запитів і кешування відеопотоків, розширен-
ням кількості одночасних кінцевих користувачів веб-порталів та відео ресурсів .В 
умовах постійного росту трафіку та підвищення вимог користувачів до якості медіа-
контенту сучасні мережі доставки контенту- CDN потребують оптимізації потокового 
мовлення 

Мережа CDN (англ. Content Delivery Network – мережа доставки контенту) є 
однією з технологій, що дозволяє забезпечити QoS-показники користувачів (англ. 
Quality of Service – якість обслуговування) і ефективне використання ресурсів мережі 
Internet [1]. Використання CDN знижує кількість хопів, що істотно збільшує швидкість 
скачування контенту з мережі Інтернет. Кінцеві користувачі відчувають меншу затри-
мку при завантаженні контенту, відсутність різких змін швидкості завантаження та 
стабільно високу якість потоку даних. Стабільність таких параметрів мережі CDN до-
зволяє операторам доставляти відеоконтент у форматі HD, забезпечувати швидке 
завантаження файлів великих розмірів або організовувати відеомовлення з високою 
якістю сервісу (QoS) і низькими витратами на мережу. Технологія CDN здатна запобі-
гти затримкам при передачі даних. Управління навантаженням при передачі мереже-
вого трафіку дозволяє розвантажити магістраль і вузли мережі, розподіляючи наван-
таження, що виникає між віддаленими серверами [2]. 

Розміщення серверів на безпосередній близькості від кінцевих користувачів 
може збільшити вихідну пропускну спроможність всієї системи. Наприклад, наявність 
єдиного порту 100 Мбіт/с не гарантує дану швидкість на всіх ділянках мережі, оскіль-
ки вільна пропускна спроможність магістрального каналу в момент передачі може 
бути всього 10 Мбіт/с. У разі, коли використовуються 10 розподілених серверів, су-
марна пропускна спроможність може скласти 10 × 100 Мбіт/с. Сучасні мережі достав-
ки і дистрибуції контенту здатні здійснювати автоматичний контроль цілісності даних 
на кожному з серверів мережі. При цьому гарантується 100% доступність контенту 
для кінцевого користувача у разі втрати зв'язності між вузлами мережі, виходу з ладу 
центрального або віддаленого сервера [3]. 

Висновки. 
Використання мереж доставки контенту – перспективний напрямок розподілу 

і доставки медіаданих. Завдяки тому, що мережевий маршрут між кінцевими корис-
тувачами і серверами з інформацією знижений до мінімуму (і сам і сервери відпові-
дають швидко), швидкість проходження запитів буде досить значною. 

Призначене для користувача навантаження при використанні CDN розподіля-
ється між серверами мережі, а вихідний сервер може бути використаний тільки для 
отримання оновлень інформації. Якщо оновлення відбуваються рідко, то для вихід-
ного сервера просто не потрібні великі потужності і він може бути замінений на сер-
вер мінімальної конфігурації. Таким чином, все серверне навантаження може бути 
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покладене на CDN, а основний сервер буде відповідати тільки за актуальність інфо-
рмації, що представляється. 
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На сьогоднішній день інформаційні технології дозволяють надавати 

користувачам все більший спектр різноманітних послуг, таких як: відеозв’язок, прямі 
відеотрансляції, відео конференції тощо [1].Найбільш поширеною безпроводовою 
технологією передавання інформації є Wi-Fi. Проте часто виникають труднощі під час 
передавання відео через безпроводові мережі у порівнянні з класичними 
проводовими мережами зв’язку, обумовлені рядом робочих характеристик мереж Wi-
Fi, серед яких: 

 змінна швидкість передавання даних (для проводової мережі швидкість 
передавання стабільна), внаслідок чого змінюється пропускна здатність для окремих 
відеопотоків,а продуктивність мережі в цілому змінюється в часі[2]; 

 втрата пакетів (для проводової мережі значно менші втрати пакетів) 
виникає внаслідок колізій, схильності мережі Wi-Fi до короткочасної відсутності сиг-
налу (загасання) і найбільш важлива причина втрати пакетів – пошук найвищої швид-
кості передавання даних шляхом спроб передавання на різних швидкостях; 

 ненадійність під час багатоадресної розсилки, обумовлена тим, що в 
технології Wi-Fi не застосовують механізм повторного передавання (для декількох 
користувачів)[3]. 

Cisco пропонує заходи щодо вдосконалення передавання відео через мережу 
Wi-Fi, серед яких удосконалення фізичного рівня з використанням технології MIMO; 
удосконалення MAC-рівня з використанням протоколу WMM для забезпечення осно-
вних функцій QoS; удосконалення прикладного рівня, тобто введення ідентифікації 
відеопотоку, функції повідомлення про наявність кодека, контролю вхідного потоку і 
встановлення пріоритетів, управління резервуванням ресурсів, а також моніторингу 
та масштабування[4]. 

 Таким чином, можна зробити висновок, що з розвитком технологій 
передавання на більш високих рівнях мережі Wi-Fi також починають задовольняти 
вимогам щодо передавання різноманітних відеоданих,таких як відеозв’язок, прямі 
відеорансляції та відеоконференції. Саме тому все частіше у широкий вжиток 
входять такі послуги, як здійснення відеовикликів через Skype та Viber, а також 
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застосування безпроводового передавання відеосигналу від відеокамер під час 
прямих відеотрансляцій з місць подій. 
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3. Кондрашин А.А., Слепцов В.В., Лямин А.Н. Применение интернет-

технологий для передачи видеоконтента // Успехи современной радиоэлектроники – 
2012, № 10. С. 3-26. 

4. Оптимизация передачи корпоративного видео по беспроводной локаль-
нойсети [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.cisco.com/web/RU/ 
downloads/broch/Cisco_VideoStream_work_071212. 

 
Науковий керівник асистент Попович П.В. 

 
 

ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУКТИВУ ПРОФЕСІЙНИХ ТЕЛЕКАМЕР 
 

Гузенко К.О. 
КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 

 
Як саме сьогодні виглядають професійні телекамери, які використовують пе-

редові телеканали світу? Майже так само, як і 20-30 років тому: громіздкі, важкі та 
дуже коштовні. Проте з популярністю технологічних смартфонів все більше людей 
задаються питанням, навіщо ж такі камери, якщо навіть телефон відтворить якісне 
зображення. 

Для відповіді на це питання потрібно розібрати конструктів такої камери, при 
цьому важливо пам’ятати, що професійні прилади використовуються значно більше 
часу, аніж звичайні побутові. Так одна телекамера може використовуватись на 2-3 
змінах майже 24 години на добу і практично кожен день, що враховується виробни-
ком. Розглянемо дуже популярну камеру Panasonic AJ-PX5000G (Рис. 1). 

Почнемо з головного «недоліку» – розмір та вага. 10-15-кілограмова камера 
відповідає найбільш напруженим та екстремальним вимогам. Дизайн корпусу нага-
дує спортивний болід з продуманими осями жорсткості. Такі камери не бояться робо-
ти в бойових умовах, виживають у ДТП та навіть витримують гарячу лаву. 

 
 

Рисунок 1 - Panasonic AJ-PX5000G 
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Друга важлива особливість таких камер – маленький сенсор з малою кількіс-
тю пікселів – 2.2 МП (Рис. 2). Можна подумати, що це занадто мало, адже навіть у 
телефонах сенсори на десятки мегапікселів, але цього як раз вистачає для зобра-
ження у FullHD. Проте важливо мати не багато пікселів, а більші за розміром, адже 
так на сам світлочуттєвий елемент потрапляє більше світла і якість відео у поганих 
умовах освітленості залишається високою. Це критично важливо для документаль-
них зйомок у тих умовах, коли немає права на другий дубль. 

 

 
 

Рисунок 2 – Порівняння розмірів різних матриць 
 
Логічним було б зауваження: чому не зробити сенсор більшим за розмірами? 

Так, можна помістити більшу кількість пікселів того ж розміру. І для кінематографу 
таке зауваження актуальне – провідні кінокамери (Red, Blackmagic) мають більший 
сенсор, проте це повністю змінює вимоги до об’єктивів.  

Невеликий розмір сенсору (2/3 дюйму), порівняно зі стандартним Фулфрей-
мом обумовлений законами оптики. Такий розмір дозволяє виготовляти світлосильні 
об’єктиви зі 100-кратним «зумом», що просто неможливо для 35 мм сенсору. 

Також важливо наголосити, що ці апарати та їх конструктори відрізняються 
неймовірною «вірністю» до своїх користувачів, адже елементи управління не зміню-
ють своїх положень вже десятки років, незалежно від виробника. 

Таким чином, подібні камери є ідеальним інструментом для професійного ре-
портера. Кожен елемент пройшов довгий шлях вдосконалення і присутній лише для 
того, щоб досягнути основної мети – зняти той матеріал, який, здавалося б, зняти 
неможливо. 

 
Перелік посилань: 
1. Специфікація до камери Panasonic AJ-PX5000G – www.bhphotovideo.com. 
2. http://www.red.com/products/weapon-8k#tech-specs. 
3. https://www.blackmagicdesign.com/ru/products/cinemacameras/techspecs. 
 

Науковий керівник старший викладач Гумен Т.Ф. 
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ЗМЕНШЕННЯ АКУСТИЧНОГО ЗВОРОТНОГО ЗВ’ЯЗКУ 
ЗА ДОПОМОГОЮ КЕРУВАННЯ ФАЗОЮ СИГНАЛУ 

 
Калашник М.О. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 

Система звукопідсилення на сьогоднішній день є невід’ємною частиною будь-
якого публічного виступу, різноманітних концертів, конференцій або аудиторних лек-
цій для широкої публіки, тому постає питання підсилення звукового сигналу від одно-
го або декількох джерел. Таке підсилення можна здійснити шляхом використання 
мікрофонного прийому з подальшим підсиленням сигналу з мікрофона. Але 
внаслідок цього виникає проблема проникнення сигналу, що випромінює 
звукопідсилювальна система, в підключений до цієї системи мікрофон, в який був 
переданий первинний сигнал (рис. 1). Дана обставина призводить до виникнення 
замкненого кола, що, в свою чергу, за певних умов призводить до виникнення пара-
зитного акустичного зворотного зв'язку (ПАЗЗ). Сигнал паразитного АЗЗ дуже 
спотворює вихідний звуковий сигнал, а також його дуже важко контролювати [1]. 

 

 

 

Рисунок 1 – Фізична картина формування АЗЗ в приміщенні: 
звукові сигнали, що попадають на мікрофон із гучномовця – 1; 
після одного відбиття – 2,3; після багаторазового відбиття – 4 

 
На рис. 1 прийняті такі позначення: МФ – мікрофон, ДЗ – джерело звуку, ГМ – 

гучномовець, МФП – мікрофонний підсилювач, ПП – підсилювач потужності. 
Існує кілька методів притлумлення паразитного акустичного зворотного зв’язку 

в електроакустичних системах із використанням ліній затримки з метою управління 
зміною фази сигналу, який посилюється в системі. В системах послаблення ПАЗЗ 
для організації періодичної зміни фази зворотного зв'язку можна здійснювати моду-
ляцію фази керованою цифровою лінією затримки, що вводиться послідовно в тракт 
підсилення електроакустичної системи. 

З метою проведення експерименту було розроблено модель, де 
використовується метод модуляції фази керованою лінією затримки, що виконує 
функцію цифрового фазообертача. 

В електроакустичних системах завдання фазообертача полягає в порушенні 
умов самозбудження системи при мінімальному спотворенні мовного сигналу, тому 
від нього не вимагають точності й великого діапазону зсуву фази (достатньо Ф = 
138°), причому максимальний зсув фази повинен викликати зсув частоти мовного 
сигналу не більше ніж на 20 Гц. 

На рис. 2 приведена функціональна схема системи послаблення ПАЗЗ із 
керованою лінією затримки. З виходу мікрофону сигнал подається через підсилювач 
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на вхід АЦП, де перетворюється у цифровий код. Вихідний сигнал АЦП через 
керовану цифрову лінію затримки, що виконує функцію обертача фази, подається на 
вхід ЦАП, де сигнал знову перетворюється в аналогову форму. АЦП і ЦЛЗ 
тактуються від частотного модулятора (ЧМ), частота сигналу на виході якого 
змінюється за випадковим законом. Для модуляції використовується шумовий 
сигнал з обмеженим спектром, який формується генератором шуму (ГШ) та ФНЧ1. 
Вихідний сигнал ЦАП через ФНЧ2 подається на підсилювач потужності і 
випромінюється за допомогою гучномовця. Завдяки неперервній зміні затримки 
сигналу в електроакустичному тракті в часі порушується стаціонарний режим, 
необхідний для виникнення паразитної генерації, що призводить до зменшення 
ймовірності виникнення самозбудження [2]. 

 

МП АЦП ЦЛЗ

ГШ ФНЧ1 ЧМ

ФНЧ2ЦАП ПП

 

 

Рисунок 2 – Функціональна схема системи послаблення ПАЗЗ 
із керованою лінією затримки 

 

На рис. 2 прийняті такі позначення: ГШ – генератор шуму, ФНЧ – фільтр 
нижніх частот, ЧМ – частотний модулятор, АЦП – аналого-цифровий перетворювач, 
ЦЛЗ – цифрова лінія затримки, МП – мікрофонний підсилювач, ЦАП – цифро-
аналоговий перетворювач, ПП – підсилювач потужності. 

 
Перелік посилань: 
1. Метод расчета сигнала паразитной акустической обратной связи [Элек-

тронный ресурс] // Режим доступу: https://www.science-education.ru/ru/article/ 
view?id=17509. 

2. Элементы и устройства повышения устойчивости электроакустических 
систем Шишкина А. Ф. – Стерлитамак: 2011. – 159 с. 

 
Науковий керівник к.т.н., доцент Макаренко В. В. 

 
 
 
 
ЗАСТОСУВАННЯ МЕРЕЖЕВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПЕРЕДАВАННЯ 

АУДІОКОНТЕНТУ НА ПРИКЛАДІ ТЕХНОЛОГІЇ DANTE 
 

Лазарєва І.Р. 
КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 

 
Останнім часом спостерігається стійке зростання використання цифрових те-

хнологій в професійних звукових системах. Цифрові мережеві аудіо-системи дозво-
ляють передавати і отримувати до 64 аудіоканалів. 
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На сучасному ринку високих технологій представлено багато рішень для пе-
редачі звуку, що базуються на інфраструктурі Ethernet. Найпоширеніші з них – 
CobraNet, EtherSound, AVB і Dante. 

DANTE (Digital Audio Network Through Ethernet)–являє собою комбінацію про-
грамних, апаратних і мережевих протоколів, які передають нестиглий багатоканаль-
ний цифровий звук з низькою затримкою стандартною мережею Ethernet з викорис-
танням IP-пакетів рівня 3; це самий передовий і найбільш перспективний на сьогод-
нішній день метод передачі аудіо-сигналу, що використовує стандартну «звиту пару» 
CAT5 і протокол Ethernet 100 Мб /с або 1 Гб/с. 

Нова технологія цифрового аудіо-розподілу довела свою надійність і високі 
експлуатаційні характеристики на практиці – від посилення звуку на Саміті G-8 і в Сі-
днейському оперному театрі, до запису звуку в церкві на 500 прихожан в Ванкувері. 

Розташована в Австралії компанія Audinate є одним з небагатьох виробників 
протоколів зв’язку на кілька звукових каналів стандартної мережі Ethernet і мереж IP. 
Остання обставина викликала підвищену увагу профільних ЗМІ до компанії, а також 
принесла їй нагороди і ряд ліцензійних угод з значним списком партнерів. Отримав-
ши можливість використовувати різні рішення для живих виступів, звукозапису та 
конференцій, компанія Shure в 2012 році вступила до лав таких виробників як 
Allen&Heath, Yamaha і багатьох інших. Протокол Dante має високу продуктивність і 
полегшує установку цифрових радіосистем ULX-D, автоматичних мікшерів SCM820 і 
бездротових систем Microflex. 

Аудіо-сигнали між пристроями, підтримуючими Dante, маршрутизуються за 
допомогою програмного забезпечення DanteController – ПЗ від компанії Audinate, яке 
може бути встановлено на Mac або ПК з подальшою настройкою маршрутизації. 

У аналоговій реалізації AV-сигналу логічні і фізичні з’єднання такі ж самі – бі-
льшість з’єднань точка-точка, і кожен кабель відповідає за свій канал. У випадку з 
Dante протоколом кожен окремий сигнал не потребує окремого кабелю. Dante не має 
фізичного підключення кожної точки: так як всі пристрої підключені до однієї мережі, 
звуковий сигнал може бути доступний кожному. Внесення змін і маршрутизація сиг-
налу налаштовуються в ПЗ, а не фізично, за допомогою кабелів. 

В залежності від програми, Dante дозволяє передавати до 512 двоскерованих 
аудіо-каналів і розподіляється мережею Ethernet, використовуючи CAT-5e або CAT-6 
кабелі. 

Сьогодні з упевненістю можна сказати, що DANTE перевершує конкурентів в 
простоті використання, гнучкості і можливостям розширення системи. 

 
Перелік посилань: 
1. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.atterotech.com/education/ 

dante-networked-av/. 
2. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.avclub.pro/articles/ 

proizvoditel/poleznye-znaniya-o-protokole-dante-instruktsiya-po-primeneniyu/. 
3. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.inavate.ru/site/content/ 

view/6697/46/. 
4. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.auvix.ru/company/ 

training/article_training/audio_po_ethernet_professionaly_vybirayut_dante/. 
 

Науковий керівник старший викладач Батіна О. А 
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МОДУЛЬНИЙ СИНТЕЗ ЗВУКУ 
 

Лісіцький Є.Л. 
КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 

 
В наш час синтезаторна музика є дуже популярною, а самі синтезовані звуки 

використовуються майже у всіх фантастичних фільмах та сучасних пристроях. 
Синтез в аналогових синтезаторах буває 3-х типів: субактивний, адитивний та 

FM-синтез. 
Субактивний синтез – спосіб синтезу в якому звук отримують шляхом поєд-

нання між собою сигналів різної форми (прямокутний, трикутний, пилкоподібний, га-
рмонійний) з подальшою спектральною обробкою сигналу за допомогою фільтрів, 
керованих напругою. Також можливе використання шумів (зазвичай білого і рожево-
го) в якості початкового сигналу. 

Адитивний синтез (синтез Фур’є) – синтез звуку, в основі якого підсумовуван-
ня синусоїдальних функцій, де у кожної функції може довільно змінюватися ампліту-
да і частота. Являє собою найбільш точний і тонкий спосіб синтезу звуку. Для побу-
дови такого синтезатора необхідна N-на кількість генераторів гармонічних функцій (в 
середньому 256 генераторів). 

FM-синтез – синтез звуку оснований на частотній модуляції. Сигнал з виходу 
одного генератора модулює сигнал наступного. В такий спосіб поєднуються декілька 
генераторів і створються сигнали з найрізноманітнішим спектром. 

Модульний синтез є одним з різновидів субактивного способу синтезу звуку. 
Модульний синтез звуку є одним з найбільш гнучких і оснований на поєднанні між 
собою різних за призначенням модулів, комбінації та налаштування яких дають най-
різноманітніші звуки. 

Для синхронізації і запуску керуючих блоків в синтезаторі використовують си-
гнали «старт» і «строб» (англ. GATE) що надходять з клавіатури. Короткий керуючий 
імпульс «старт» з'являється в момент натискання на клавішу. Час керуючого імпуль-
су «строб» дорівнює часу тривалості натискання на клавішу. 

Для модульного синтезу найбіль вживаними модулями є наступні: 
VCO (voltage controlled oscillator) – генератор, керований напругою. Частота 

такого генератору задається керуючою напругою. Генератор, як правило, виробляє 
імпульси 4-х форм: синусоїдальної, трикутної, пилкоподібної та прямокутної, для якої 
є можливим налаштування шпаруватості. Також вказаний блок має входи для амплі-
тудної фазової та частотної модуляції та вхід для зміни шпаруватості прямокутних 
імпульсів пропорційно величині напруги на даному вході. Як правило, використову-
ють одразу декілька таких блоків, сигнал з яких після проходження через мікшер по-
дається сигнал на модуль VCF. 

Мікшер використовується для додавання або перемноження декількох сигна-
лів. 

VCF(voltage controlled filter) – фільтр, керований напругою. Такий фільтр має 3 
входи: вхід для сигналу та 2 входи для керування частотою зрізу та резонансу. За-
звичай використовуються НЧ, ВЧ та смугові фільтри. 

LFO(low frequency oscillator) – низькочастотний генератор (від 0,01 до100 Гц), 
що використовуєсться для модуляції інших модулів (VCO, VCF, VCA, та ін.). Частота 
такого генератора, як правило, постійна і встановлюється користувачем, але можли-
ве також задання частоти за допомогою керуючої напруги як у випадку VCO. LFO ге-
нерує імпульси найрізноманітніших форм і може бути модульований іншим генерато-
ром. Запускається сигналом «строб» з клавіатури. 

ADSR фільтр – фільтр який контролює часові характеристики сигналу а саме: 
час наростання (attak), часпереходу в усталений режим (decay), часу сталеного ре-
жиму (sustain) та час спаду сигналу (release). Використовується для контролю харак-
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теристик інших модулів або часових характеристик сигналів з VCO. Запускається си-
гналом «строб» з клавіатури. 

Генератор шуму. Найчастіше використовується білий або рожевий шум. 
Не зважаючи на те, що модульний синтез звуку був винайдений кілька деся-

тиліть тому він все ще активно використовується у музичній індустрії і ще нескоро 
відійде у минуле. 

 
Перелік посилань: 
1. http://www.muzoborudovanie.ru/forum/view.php?site=mo&bn=mo 

keyb&key=1313837168. 
2. http://sovietov.com/txt/fm/fm.html. 
3. https://habrahabr.ru/post/236703/. 
 

Науковий керівник к.т.н., асистент Онікієнко О.Ю. 
 
 
 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КІНЕМАТОГРАФУ В УКРАЇНІ 
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КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 

 
На даний момент в Українському кінематографі використовують для зйомок 

такі технології, як однокамерні стереоплатформи, системи стереовізуалізації, цифро-
вий кінематограф. Проте час не стоїть на місці і з кожним роком з’являються нові те-
хнології, що дають в рази більше можливостей для покращення відео контенту. Пер-
спективами розвитку кінематографу в Україні в найближчий час стануть інновації,такі 
як кінетичний екран, або Hyper-Matrix 

Кінетичний екран являє собою масштабну кінетичну інсталяцію, що склада-
ється з тисяч кубів, що рухаються і пульсують. Завдяки складному узгодженому ме-
ханізму і проекції, три глухі стіни оживають і формують різні образи і візерунки, ре-
зультат дійсно вражає. Легко можна уявити, що ця технологія знайде застосування в 
кінозалі майбутнього. Якщо на подібний кінетичний екран проектуватиметься фільм, 
а панелі рухатимуться відповідно до сюжету, створюючи додаткові ефекти, глядач 
зможе повністю поринути в атмосферу фільму та стати його безпосередньою части-
ною. 

Революційні стабілізатори і безпілотники з камерами. 
«Стед камера» представляє собою унікальний інструмент, який дозволяє зні-

мати рухомі об’єкти, при цьому не втрачаючи фокусу та не розмиваючи картинку. 
Конструкція оригінальної стабілізуючої камери складається з жилета, який надяга-
ється на оператора, стріли (англ. Spring Arm), що називається «пантографом» або 
«рукою», і вертикальної штанги (англ. Post ), що кріпиться до стріли через шарнір. 
Вся конструкція збалансована так, що камера утримується не руками оператора, а 
стрілою. Оператор лише надає потрібне положення камері, закріпленої таким чином, 
що кут її повороту не залежить від руху корпуса людини. Окрім ручних систем, Freefly 
Systems створюють безпілотник зі стабілізатором для професійних камер. Надійна і 
безпечна система дозволяє знімати фото і відео з повітря, забезпечуючи плавний хід 
і витримуючи великі навантаження. 

Дрони-безпілотники зі стабілізаторами, є новим словом у техніці зйомок, адже 
вони розкривають широкий спектр можливостей таких як: 

 зйомка природних явищ: виверження вулкану та потік водоспаду з висо-
ти пташиного польоту; 
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 зйомка диких звірів в безпосередній близькості, що є неможливим для 
людини; 

 зйомка спортивних перегонів та забігів спортсменів. 
Приємним є також те, що дрони можна зібрати власноруч, для цього необхід-

но мати лише стабілізатор та коптер-безпілотник. 
Камери, які тримають об’єкт завжди в кадрі 
Інновацією у динамічні відеозйомці стала система, яка здатна утримувати 

об’єкт, що рухається, завжди в кадрі. Технологія дозволяє знімати зі швидкістю 1000 
кадрів в секунду, а потім відтворювати відео в уповільненому режимі. Ці камери 
створені для того, щоб стежити за тими об’єктами, за якими складно було б встежити 
людині. Система включає стаціонарну камеру і два дзеркала, керовані за допомогою 
високошвидкісних двигунів [1]. Ці дзеркала, які здатні блискавично рухатися незале-
жно один від одного, передають зображення предмета в об’єктив. 

Проекція на 270 градусів. 
Ще одним нововведенням стала технологія Screen X, яка являє собою муль-

типроекційну систему. Суть цієї технології полягає в тому, що фільм одночасно прое-
ктується на три екрани (центральний, лівий і правий), практично повністю оточуючи 
при цьому глядачів, які перебувають у залі. Такий широкий кут огляду (в 270 градусів) 
дозволяє повністю зануритися в події, що відбуваються на екрані. Для створення фі-
льму в форматі ScreenX, доводиться знімати кожну сцену одночасно трьома камера-
ми, розташованими під різними кутами. 

Покращення якості відео контенту. 
Спосіб покращення за критерієм якості результуючого зображення, вимірю-

ваного за допомогою об'єктивних показників, дає можливість управляти якістю теле-
візійних програм без втручання інженерного персоналу телекомпанії, що може при-
вести до поліпшення якості послуг, що надаються провайдерами ефірного, супутни-
кового або кабельного телебачення [2]. 

Відеомепінг у вітальні. 
Винахід розмиває кордони між тим, що відбувається на екрані телевізора, і 

іншою частиною вашої кімнати. Камери Kinect, інтегровані в систему, спочатку ска-
нують геометрію кімнати і форму всіх розташованих в ній об’єктів, а потім проектор 
Illumi Room транслює зображення на стіни, меблі та інші предмети інтер’єру. При-
стрій здатний заповнити периферійний зір як картинкою цілком, так і окремими дина-
мічними елементами: сніжинками, залишками вибухів, іскор або куль. 

Створення фільмів за допомогою ігрових інтерфейсів. 
Індустрія відеоігор досить швидко наздоганяє кінематограф, і, ймовірно, про-

тягом наступного десятиліття ми побачимо ще більше їх зближення в технологічному 
плані. Вся комп’ютерна графіка, текстури та інші ефекти будуть накладатися в режи-
мі реального часу прямо на знімальному майданчику. Зйомки кіно стануть повністю 
інтерактивним процесом. Відсутність довгого і трудомісткого процесу постпродакше-
ну розвантажить знімальну команду і скоротить бюджет нових картин. 

Підсумовуючи викладене, можна стверджувати, що основною ідеєю перелі-
чених технологій є зближення глядача з кінострічкою. Зазначимо також, що інновації 
потребують подальшого вивчення та дослідження їх використання на практиці. Бу-
демо сподіватися, що найближчим часом вони все ж таки будуть впроваджені в укра-
їнській кінематограф. 

 
Перелік посилань: 
1. Конструювання та технологія виробництва техніки реєстрації інформації. У 

3 кн. Кн. 1. Системи та пристрої реєстрації інформації: навчальний посібник / Є. М. 
Травніков, Г. Г. Власюк, В. В. Пілінський, В. М. Співак, В. Б. Швайченко. – Київ : КА-
ФЕДРА, 2013. – 216 с. 
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критерієм якості результуючого зображення// Опубліковано в журналі Електротехніч-
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Вивченню нелінійних спотворень сигналів і методів їх придушення в потужних 

підсилювачах надвисоких частот (НВЧ) присвячено багато робіт, де розглядаються 
різні варіанти корекції нелінійних спотворень. 

В наш час найбільш розповсюдженими методами корекції нелінійних спотво-
рень є метод передспотворень та метод корекції низькочастотним сигналом обвідної. 
Ці методи лінеаризації забезпечують високу спектральну ефективність при передачі 
сигналів з високою швидкістю і складними методами модуляції. 

Метод лінеаризації шляхом введення передспотворень полягає в спотворені 
вхідного сигналу з метою компенсації спотворень, що виникають внаслідок неліній-
ності характеристики підсилювача потужності. Важливо, що характеристика передс-
потворювача повинна бути протилежною до характеристики підсилювача, щоб в сумі 
отримати лінійну характеристику. Схематично суть методу передспотворень зобра-
жено на рис. 1 [1]. 

 

 

 

Рисунок 1 – Принцип роботи методу передспотворень 
 

Передспотворення можуть буди реалізовані в аналоговому та цифровому ви-
гляді. Аналогові передспотворення реалізують на основі аналогових електронних  
компонентів. Схема може працювати із радіочастотним сигналом, на проміжній час-
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тоті та з немодульованим сигналом, у той час, як цифрові методи передспотворень в 
основному працюють з немодульованим сигналом. 

Перевагами аналогових схем передспотворень є відносно проста топологія 
схеми, невисока вартість, висока енергоефективність, можливість роботи із 
широкосмуговими сигналами. До недолыкыв слыд выднести невисоку точність 
компенсації спотворень підсилювача у порівнянні із цифровими схемами 
передспотворень [1,2] та можливість компенсувати інтермодуляційні спотворення 
лише 3-го порядку. Аналогові передспотворювачі можуть бути побудовані на основі 
таких нелінійних елементів, як діоди та транзистори. Проте, використання даного 
методу призводить до ряду труднощів і небажаних ефектів – можливості 
самозбудження підсилювача при використанні зворотного зв'язку на високій частоті, 
необхідність створення ВЧ пристроїв передспотворень. Тому пропонується інший 
метод придушення інтермодуляційних спотвореньв СВЧ підсилювачі, який 
заснований на використанні зворотного зв'язку по сигналу огинаючої. Ідея 
придушення полягає в наступному: за допомогою кола низькочастотної зворотного 
зв'язку на вхід підсилювача з його виходу передається комбінаційна складова, 
частота якої визначається різницею частот корисних сигналів,  = 1- 2 [2]. Ця 
складова може мати вагому величину при використанні в підсилювачі транзистора зі 
статичної прохідною характеристикою з вираженою квадратичною ділянкою [3], що і 
забезпечує появу в вихідному струмі різницевої частоти. Сигнал, частота якого , 
являє собою різницю частот корисних сигналів і домішується до корисних сигналів на 
вході. Тобто на вході формується багаточастотний сигнал (містить складові з 
частотами вихідних корисних сигналів і складову з частотою ) (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Структурна схема підсилювача з низькочастотним зворотним зв’язком 
для зниження рівня ІМ спотворень третього порядку. 

 
Наявність низької частоти призводить на виході до зміни комбінаційних скла-

дових третього порядку, віддалених від корисних сигналівна Ω. Підбором амплітуди і 
фази сигналу, що передається через коло зворотного зв’язку (ЗЗ), можна домогтися 
зменшення комбінаційних складових третього порядку. 

 
Перелік посилань: 
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2. Дутиши І.М. // Електрон. техн. Сер. 1.СВЧ техніка. 2007. № 4. С. 7. 
3. Гоноровский И.С.Радиотехнические цепи и сигналы. М.: Сов. радио, 1971. 
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IPv6 (англ. Internet Protocol version 6) – нова версія IP-протоколу. Розробка 

протоколу IPv6 почалася 1992 року, а з 2003 р. його підтримку забезпечують вироб-
ники більшості телекомунікаційного устаткування (корпоративного рівня). IPv6 – но-
вий крок у розвитку Інтернету. Цей протокол розроблено з урахуванням вимог до 
Глобальної мережі, що постійно зростають [1-5]. 

На початку 1990-х, навіть після введення безкласової адресації, виявилось, 
що однієї економії та використання NAT'у буде замало для попередження вичерпан-
ня адресного простору, і необхідна зміна адресації. Крім того, накопичилась певна 
кількість пропозицій щодо усунення недоліків наявної моделі Інтернет. Наприкінці 
1992 року IETF оголосила конкурс на створення протоколу Інтернет наступного поко-
ління (англ. IP Next Generation — IPng). 25 липня 1994 року IETF ствердила модель 
IPng з утворенням кількох робочих груп IPng. У 1996 було створено серію RFC, що 
визначали новий протокол Інтернет. Оскільки версія 5 вже була раніше призначена 
експериментальному протоколу передачі мультимедійних потоків, новий протокол 
отримав версію 6. 

Вночі 5 лютого 2008 року організація ICANN, яка наглядає за використанням 
інтернет-протоколів, почала додавати в DNS-сервери записи, що містять адреси у 
форматі протоколу IPv6[1]. Це поклало початок переходу з нинішнього протоколу 
IPv4 на сучасніший IPv6. 

Українська точка обміну трафіком бере участь в експериментальному викори-
станні нового протоколу всередині мережі та пропонує «пробувати» IPv6 своїм учас-
никам. Поки що провайдери йдуть на це не особливо охоче, вважаючи, що діючих 
адрес цілком достатньо. На даний момент дуже мало українських провайдерів пе-
рейнялися цією тематикою. З тих, хто входить в UA-IX, близько 8 або 9 компаній. 
Всього в UA-IX працює понад 100 провайдерів, так що можна сказати, що близько 
10%, і це все – великі компанії, наприклад, «Датагруп». «Воля» точно не використо-
вує зараз IPv6 для клієнтів, «Укртелекому» в UA-IX просто немає. 

Феноменальність моменту полягає в тому, що процедура отримання IPv6-
ресурсів максимально спрощена. Їх дають всім, в той час як оформлення IPv4 - скла-
дніше, ніж пройти по-чесному автомобільний техогляд. Багато з наших компаній на-
віть не «в курсі» того, що зараз відбувається з протоколами. Значна частина просто 
не хочуть займатися IPv6 – адже необхідно міняти всі бізнес-процеси, навчати пер-
сонал[2]. 

Покращення IPv6 у порівнянні з IPv4:раніше на інтернет-адресу виділяли 4 
байти (32 біта), а протокол IPv6 виділяє на адресу 16 байтів (128 біт), в надшвидкіс-
них мережах можлива підтримка надвеликих пакетів (джамбограм) – до 4 гігабайт; 
Time to Live перейменовано в Hoplimit; з’явились відмітки потоків та класи трафіку; 
з’явилась багатоадресна передача; протокол IPsec з рекомендованого перетворився 
на обов’язків. 
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КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 

 
В Україні за останні декілька років дуже сильно збільшилась кількість порта-

тивних електроакустичних перетворювачів – портативних звукових колонок (гучномо-
вців) різних типів: стаціонарних і переносних; навушників: повнорозмірних і внутріш-
ньо канальних тощо. Також збільшилась кількість малогабаритних звукових підсилю-
вачів, портативних ЦАПів, МР3 плеєрів, над малогабаритних мікрофонів,гарнітур та 
іншої техніки. 

Збільшення кількості товарів обумовлено збільшенням брендів, які вийшли на 
Український ринок,завдяки  більш легкого доступу до Китайського, Американського та 
Європейського ринку. Особливо це помітно з Китайським ринком – кількість брендів 
що вийшли на ринок України просто зашкалює: починаючи з вже майже всім відомих 
Xiaomi та Meizu, менш відомих Remax, Knowledge Zenith, Edifier, F&D, Crown і закін-
чуючи на Bluedio, Urbanfun та ще безліччю інших виробників. 

Деякі вже відомі фірми вирішили спробувати себе в акустиці, і це вийшло ду-
же і дуже непогано.  Візьмемо всім відому фірму Kingston, яка здобула популярність 
завдяки виробництву якісних комплектуючих для ПК. Фірма випустила накладні на-
вушникиHyperXCloud для геймерів, і одразу витиснула розкручених Razer та 
SteelSeries. 

Завдяки збільшенню кількості електроакустичних перетворювачів на ринку 
України, з’явилось питання актуальності популярних Panasonik / Sony / Beats / Koss / 
Sennheiser, адже за 60$, за які фірма Sennheiser пропонує свої навушники CX 3.00, 
можна купити близько 5 пар Knowledge Zenith ED9, які не поступаються за якістю 
звучання та якістю матеріалів. 

Для порівняння характеристик пристроїв створимо схему, за якою будемо 
оцінювати навушники та портативні звукові колонки (гучномовці) за 6споживчими па-
раметрами: 

1). Комплектація, що враховує, наприклад, наявність з’єднувальних проводів, 
спеціалізовану підставку, зовнішнє та внутрішнє джерело живлення (якщо гучно-
мовець активний) тощо; 

2). Дизайн, що передбачає, наприклад, – розташування органів керування в 
одному місці, можливість рознесення стереофонічного комплекту гучномовців; 

3). Матеріали і якість виготовлення (наприклад, відсутність щербин та гос-
трих кутів при обробці тощо); 

4). Ергономіка та зручність використання в різних споживчих умовах, напри-
клад, наявність регулятора гучності, пульта дистанційного керування, підсвічування 
режимів роботи, напівсенсорні кнопки, частотні фільтри тощо; 
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5). Звук, а саме якість звучання, тембральне забарвлення звучання, наяв-
ність спотворень, потужність тощо; 

6). Ціна. 
Порівнявши декілька моделей різних типів гучномовців та навушників можна 

буде зробити висновки стосовно нових виробників портативних електроакустичних 
перетворювачів, що з’явились на ринку України. Звичайно, мова йде не про студійну 
акустику, та не про акустику класу HI-END, оскільки до цих рівнів китайським вироб-
никам ще далеко. 

Окремо можна виділити розділ, в якому буде розглянуто деякі оригінальні 
прийоми та технології, використані різними виробниками, для підвищення якості зву-
ку. 

 
Перелік посилань: 
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КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ ВІЗУАЛЬНИХ ЕФЕКТІВ У КІНО 
 

Орлов Б.В. 
КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 

 
Сучасний кінематограф важко уявити без спецефектів. Ці незабутні кадри кі-

нокартини створюються на етапі постпродакшену, коли ключові зйомки вже закінчи-
лись, а в гру вступає магія комп’ютерної графіки. 

Візуальні ефекти додаються у фільм в процесі відеокомпозитингу – 
об’єднання декількох шарів кадрів для створення єдиного зображення. Одним з по-
тужним інструментів композитингу є програмне забезпечення Adobe After Effects [1]. 
Дане середовище надає широкі можливості по керуванню відео стрічкою: зміна роз-
мірів, форми, кольору всіх частин відеокартини та багато іншого. Об’єкти в програмі 
мають свою ієрархії, відповідно вищий в якій буде відображатися над нижчими. 

 

 
 

Рисунок 1 – Ілюстрація композитингу 
 
Свою назву програма отримала саме за широку бібліотеку спеціальних ефек-

тів які можна змінити на свій смак. Характерними можливостями є прив’язка пово-
дження та положення зображення до часового коду, так звані keyframes. Налашту-
вання можна задавати як вручну так і у формульному виді. 
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Ще однією визначною можливістю є трекінг камери в 3Д вимірі, що дозволяє 
розміщувати інші об’єкти в просторі кадру ніби вони там і були відзняті. Також можна 
відстежувати положення точки в просторі та прив’язати до неї рух певного об’єкта [2]. 

Програма повністю сумісна з програмним забезпеченням Adobe. Наявна підт-
римка плагінів, таких як: Mocha – для детального трекінгу, Color Finesse – для розши-
рених можливостей керування кольором, CINEMA 4D – для створення та редагуван-
ня 3Д об’єктів [1]. Всі ці можливості роблять After Effects незамінним інструментом 
для створення сучасних відеороликів. 

Застосування комп’ютера в кіно, безперечно, прорив до раніш невідомої тех-
нології, яка може значно змінити всі наші уявлення про кінематограф. Не виключено, 
що кіно майбутнього взагалі зможе обходитися без акторів, яких замінять реалістич-
ними 3Д моделями, а якість зображення вийде далеко за рамки можливого в реаль-
ному світі. Робота ж режисера справді зведеться до професії комп'ютерного програ-
міста, майстра візуальних спецефектів. 

 
Перелік посилань: 
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СТВОРЕННЯ ТА ВІЗУАЛІЗАЦІЇ 3D ГРАФІКИ В КІНО 
Орлов Б.В. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 
На сьогоднішній день жоден сучасний фільм не обходиться без тривимірної 

графіки. Та щоб здивувати глядача необхідно пройти такі основні етапи: 
1. Моделювання – створення тривимірних об'єктів. У моделях для фільмів 

можна використовувати криві поверхні (NURBS-моделювання) і полігони (полігона-
льне моделювання) [1]. Чим більше полігонів у об'єкта, тим вище деталізація і якість. 
У зв’язку з цим виділяють високополігональні (high poly) і низкополігональні (low poly) 
моделі. Для фільмів зазвичай створюють високополігональні моделі, рендеринг яких, 
проходить по кілька годин, а то й днів. 

2. Текстурування – накладення текстур і матеріалів на 3D-моделі. Перед 
цим створюють текстурну розгортку (UV-розгортка) – двовимірне зображення, що мі-
стить поверхню моделі. Далі малюються текстури і прив’язуються до моделі. Ство-
рюється цілий набір текстур: колір, карта нерівностей (bump), карта нормалей (normal 
map – створює видимість рельєфу), карта рельєфу (displacement – створює реальний 
рельєф), карта відблисків (specular), карта прозорості (alpha) і багато інших [2]. Так 
створюється готовий візуальний образ моделі або персонажа: від одягу і волосся до 
зморшок. 

3. Риггінг (від англ. Rig – оснащення) – створення віртуального «скелета», 
набору «кісток» / «суглобів» для подальшої анімації персонажа. У кіно зазвичай ство-
рюється безліч складних контролерів для аніматорів. Наприклад, для лицьової ані-
мації (facial control rig [1]) і міміки моделі. 

4. Анімація – «оживлення», анімація тривимірного персонажа здійсюється 
декількома способами. Ключові кадри (Keyframes [1]) вказують положення персонажа 
в початковому і кінцевому кадрах руху, а положення в проміжних кадрах обчислюєть-
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ся програмою. Існує ще процедурна анімація та технологія Motion Capture (система 
захоплення рухів). 

5. Візуалізація (3D візуалізація) - візуалізація створеної графіки і запис. У кі-
но зазвичай використовують пре-рендеринг [2] (рендеринг не в реальному часі), коли 
швидкість прорахунку – не головний фактор, а на першому місці висока якість зобра-
жень. Рендер кожного окремого кадру може тривати по 20, а то і 100 годин. Фотореа-
лістичний рендер – ресурсномістке завдання, впоратися з яком допомагають рендер 
ферми. 

6. Композитинг – об’єднання окремих елементів в фінальну сцену. Напри-
клад, інтегрування 3D сцен в знімальний матеріал, корекція кольору і додавання 
ефектів. 

Створення комп’ютерної графіки в фільмах – колосальна робота, над якою 
працюють сотні професіоналів своєї справи. Такі технології без сумнівів, прорив у 
майбутнє безмежних можливостей кінематографу, що дозволяють відкрити новий, 
дивовижний світ для глядача. 

 
Перелік посилань: 
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Автостереоскопія – технологія відображення стереоскопічного зображення 

безпосередньо на екрані, тобто без використання додаткових пристроїв та фільтрів 
на кшталт окулярів. Перегляд зображень на автостереоскопічному екрані є настільки 
ж зручним, як і перегляд звичайного двомірного зображення, тому саме за автосте-
реоскопією майбутнє. 

Одним з принципів реалізації автостереоскопії є лентикулярна технологія. 
Полягає вона в заломленні світла лінзовим прошарком над матрицею. За рахунок 
заломлення світла на кожному пікселі формується п’ять RGB комбінацій, що відпові-
дають певному діапазону кутів спостереження.(рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – RGB комбінації 
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В лютому 2016 року на виставці MWC 2016 у Барселоні китайська компанія 
«SuperD» презентувала свій новий пристрій «SuperD 3D Box». 

Інноваційною особливістю цього пристрою є те, що у робочому режимі автос-
тереоскопічний дисплей повертається не до глядача, а до напівпрозорого дзеркала, 
на якому і формується кінцеве зображення (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Автостереоскопічний дисплей 
 
Для досягнення кращої якості та чіткості зображення, усунення різноманітних 

артефактів зображення, пов’язаних з недосконалістю лентикулярноїтехнології у пер-
возданному вигляді використовується потокова система оптимального рендерингу 
зображення саме для фактичного положення очей глядача. Спрощену структурну 
схему цієї системи зображено на рис. 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Структурна схема системи 
 
Хоча лентикулярна технологія використовується вже достатньо давно  і, на-

віть, потокова система оптимального рендерингу була представлена компанією 
SuperD ще у 2011 році, саме цей пристрій виводить автостереоскопію на якісно но-
вий рівень[1-3]. У майбутньому можна очікувати випуск вдосконалених моделей та-
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ких планшетів і навіть, повноцінних телевізорів та моніторів, реалізованих схожим 
чином. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ ПРОГРАМ 
ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ VMIX 

 
Сохін О.В. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 
З розвитком цифрових технологій виробництво телевізійних програм стає 

більш швидким та дешевим. Велику роль у цьому відіграють віртуальні студії. Відпа-
дає необхідність будувати студію, використовуючи реальний реквізит. У даній роботі 
розглянуто варіант побудови віртуальної студії шляхом використання інтерактивного 
дизайну для виробництва телепрограми за допомогою єдиного програмного пакету 
vMixPro. 

Розглянемо реалізацію проекту телевізійних новин у прямому ефірі. Для зде-
шевлення проекту вирішено не будувати реальну студію, а створити віртуальний ві-
деоряд, на передньому фоні якого буде розташований ведучий. Для цього викорис-
тано 2 камери, що знімають ведучого з двох ракурсів[1]. Щоб отримати його зобра-
ження в альфа-каналі,ведучого знімають на зеленому фоні і використовують техно-
логію ChromaKey. Суть технології полягає в тому, що ділянки зображення або відео, 
які мають певний колір (так звана колірна рір-проекція, фон для кіно або відеозйо-
мок), замінюють іншими зображеннями (чи відеокадрами). Для технології ChromaKey 
можна використовувати будь-який колір,але зазвичай застосовують зелений або си-
ній кольори [2]. 

Окрім ведучого, на фоні віртуальної студії глядач повинен спостерігати спли-
ваючу графіку прогнозу погоди та новин, що з’являється паралельно зі зйомкою ве-
дучого на фоні віртуальної студії. Кінцевий продукт має одночасно транслюватись у 
прямому ефірі на телеканалі та записуватись на жорсткий диск. 

Для забезпечення усіх вищезазначених функцій достатньо єдиного програм-
ного пакету vMixPro, що є досить потужним відеомікшером та медіа-сервером для 
виробництва програм такого типу. 

Програма має безліч функцій і інструментів, маніпулюючи якими можна в 
реальному часі керувати процесом трансляції і створювати якісне відео з графічними 
ефектами та переходами від кадру до кадру. Програма працює з великою кількістю 
відеоформатів (AVI, WMV, MPEG, QuickTime і ін.) та дозволяє здійснювати 
захоплення джерела сигналу і екрану віддаленого комп'ютера, накладання 
зображень, дає можливість записувати готовий ролик на жорсткий диск, скористатися 
готовими шаблонами, створити «картинку в картинці» і багато іншого. Програма має 
віртуальні набори з ChromaKeyу реальному часі, 4 вбудованих віртуальних набори, 
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можливість створення власних повноцінних віртуальних сцен, налаштування з 
можливістю зміни положення камери. 

VMix одночасно забезпечує потокову трансляцію на сайти популярних про-
вайдерів, включаючи UStream і YouTubeLive, запис у реальному часі в HD форматі в 
AVI, MP4, MPEG-2 або WMV,вихід через плати введення / виведення DeckLink на 
професійні деки, монітори та інше обладнання, підтримку VirtualCapture для потоко-
вої трансляції на Skype, Google Hangout і VLC[3]. 

За допомогою цього відеомікшера сигнал з камер обробляють вбудованими 
засобами для ChromaKey, зображення ведучого і столу маскують і накладають на 
віртуальну студію (рис. 1). Усю додаткову інформацію, таку як графіка прогнозу пого-
ди, рухомий рядок експрес-новин, накладають на оброблене зображення різними 
шарами Overlay один на інший. Відеомікшер дозволяє накладати до 4-х картинок од-
на на одну. Інформація про погоду приходить у реальному часі на відео мікшер vMix 
через джерело з html-сторінки сайту, на якому оновлюється прогноз погоди. Графіку 
«Без коментарів», «Наживо» виводять на екран мікшером як окремі медіа файли. 

Отже, після аналізу можливостей відеомікшера можна зробити такі висновки: 
– застосування віртуальних сцен є економічно обґрунтованим та вагомим ви-

бором у процесі виробництві інтерактивних телевізійних програм; 
– багатофункціональний відео мікшер vMix є потужним ПЗ для створення те-

лепрограм з використанням технології ChromaKey. 
 

 
 

Рисунок 1 – Інтерфейс відео мікшера vMixPro 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРЯМОЇ ВІДЕОТРАНСЛЯЦІЇ ЧЕРЕЗ ІР-КАМЕРУ 
 

Сохін О.В. 
КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 

 
Зараз активно розвивається галузь прямих відеотрансляцій – передавання 

відео- і аудіопотоку в реальному часі великій кількості користувачів. У даній роботі 
досліджено технології трансляції потокового відео на HTML5-сайті (HLS, MPEG 
DASH та WebRTC) та проаналізовано можливий спосіб організації відеотрансляції з 
ІР-камери як одного з найбільш доступних і поширених рішень для стрімінгу за допо-
могою WebRTC. 

Найпоширенішим випадком використання ІР-камер є їх застосування для ві-
деоспостереження за безпекою у громадських місцях або на приватній території. Та-
ку трансляцію можна організувати безпосередньо з ІР-камери. Головними перевага-
ми даного способу трансляції є простота реалізації та відсутність додаткових витрат. 
Однак цей спосіб має певні недоліки: через обмеження пропускної здатності каналу 
підключення камери можуть виникати суттєві обмеження кількості одночасних підк-
лючень (максимум 4-6 глядачів); для запису та перегляду трансляції може знадоби-
тися додаткове програмне забезпечення; IP-адреса камери доступна у початковому 
коді веб-сторінки [1]. 

Наразі найпростішим способом відображення потокової відеотрансляції за-
лишається веб-браузер, який використовує специфікацію HTML5 для вбудовування 
відеопотоку на веб-сторінку. Поточний проект специфікації HTML5 не уточнює, які 
формати відеоданих має підтримувати тег <video>. Головне, щоб в атрибутах src бу-
ло посилання на певний відеопотік. В специфікації також нічого не зазначено про те, 
які протоколи, транспорти і кодеки підтримує HTML5-відео [2]. 

До протоколів, які забезпечують передавання потокових відеоданих, відно-
сять протоколи RTSP, RTMP, HTTP та HLS. Транспорт, або транспортний контейнер 
описує, як стиснуте відео упаковують в байти для передавання від одного учасника 
сесії до іншого через певний протокол (наприклад, контейнери MPEG-TS, RTMP, 
RTP). Кодек визначає спосіб стиснення початкового відеопотоку (наприклад, відеоко-
деки VP8, H.264. аудіокодек mp3). Різниця між кодеком і транспортом полягає в тому, 
що кодек компресує відео для передавання, а транспорт передає відео- і аудіопотоки 
через заданий протокол. З рештою розробники браузерів самостійно обирають, які 
протоколи та кодеки підтримувати, але існують комбінації, які підтримує переважна 
більшість браузерів. Далі розглянемо найперспективніші з них. 

HLS (HTTP Live Streaming) – це H.264-відео- і aac- або mp3-аудіопотоки, за-
паковані в транспорт MPEG-TS. Потік розбивають на сегменти і передають через 
HTTP-протокол. Існує два режими роботи HLS – за запитом і режим трансляції нажи-
во. У першому випадку плей-лист містить посилання на всі фрагменти від першого до 
останнього. У другому – плей-лист містить тільки посилання на останні кілька фраг-
ментів. Передбачена підтримка адаптивного бітрейту. Недоліком технології є велика 
затримка під час з’єднання через розбиття потоку на файли тривалістю 10 с., що є 
неприйнятним для трансляції в реальному часі. 

MPEG DASH (Dynamic Adaptive Streaming over HTTP) – це проект стандарту 
ISO (ISO/IEC 23009-1) для адаптивної потокової відеотрансляції через HTTP. В май-
бутньому він має замінити існуючі технології потокової трансляції, такі як Microsoft 
Smooth Streaming, Adobe Dynamic Streaming і Apple HLS. Стандарт має аналогічну 
проблему, як і в HLS – суттєву затримку в часі через розбиття потоку на велику кіль-
кість файлів. 

WebRTC (Real-Time Communications) – проект з відкритим початковим кодом, 
призначений для організації передавання потокових даних між браузерами або ін-
шими засобами за технологією точка-точка. WebRTC – це протокол встановлення 
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сеансу в браузері, спосіб організації аудіо- та відеоканалу і каналу даних між двома 
браузерами за посередництва сервера. Технологію широко застосовують для відео-
конференцій [3]. Вона є ефективною для організації прямої трансляції з ІР-камер, 
тому що у випадку її використання встановлюється пряме з’єднання між браузером 
та камерою з мінімальним часом затримки. 

WebRTC працює через протокол SRTP/UDP, що є найбільш швидким спосо-
бом доставки пакетів, на відміну від HTTP, RTMP і інших TCP-подібних методів стрі-
мінгу. 

Для організації типового сценарію  відеострімінгу використано ІР-камеру  
VSTARCAM C7838WIP (рис.1). Вибір камери обумовлений тим, що вона підтримує 
протокол передавання RTSP, що використовується технологією WebRTC. 

Узагальнена схема трансляції через WebRTC виглядає таким чином: спочат-
ку встановлюється з'єднання браузера з сервером за веб-сокетами, далі сервер за-
питує IP-камеру через протокол RTSP, отримує потік, кодований H.264-кодеком через 
протокол RTP, транскодує його у VP8-кодек і передає за допомогою SRTP-протоколу, 
який в підсумку відтворює WebRTC-браузер (рис. 1). 

 

Браузер WebRTC‐сервер ІР‐камера

З’єднання

Програвання RTSP

SRTP‐протокол, 
V8‐кодек

WebRTC

Програвання RTSP

RTP‐протокол, 
H264‐кодек

 
 
Рис. 1. Схема трансляції відео з ІР-камери за допомогою WebRTC 

 
Отже, використання WebRTC для трансляції відео з ІР-камери є найбільш 

доречним у порівнянні з конкурентними технологіями. WebRTC використовує 
з’єднання між ІР-камерою та браузером типу точка-точка та найшвидший спосіб пе-
редавання пакетів SRTP/UDP. Основним недоліком цього рішення є те, що воно не 
підтримує популярний відеокодек H.264 і потребує транскодування у менш розпо-
всюджений кодек VP8. 
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СУЧАСНЕ ВИРІШЕННЯ АКУСТИЧНОЇ ЗАДАЧІ 
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КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 
Проектування телевізійних студій передбачає вирішення задачі графічного 

оформлення та акустики. Перша, наразі, набагато легше вирішується шляхом обла-
днання віртуальної студії. До другої потрібно не менш ґрунтовно підійти. 

Часто пересічна людина не замислюється про акустику приміщень і вважає, 
що всі завдання можна вирішити виключно за допомогою обладнання. Як класичний 
приклад можна привести приміщення нічних клубів – бетонні коробки з відкритими 
повітроводами та дзвінкими металевими конструкціями. 

Однак при виконанні мінімальних вимог по акустиці приміщення, наприклад, 
для домашнього кінотеатру, можна заощадити значні кошти при купівлі обладнання і 
домогтися при цьому відмінного звуку порівняно з системою вищого класу в непідго-
товленому приміщенні. 

Реверберація надає звучанню такі ефекти, як легкість, просторовість, глиби-
на. В той же час, занадто тривалий її процес призводить до відчуття гулкості та зме-
ншення чіткості (що характерно для великих приміщень), занадто малий – «пустого» 
звуку. В невеликих приміщеннях також можуть виникати власні резонанси. 

Для проведення оцінки акустичних якостей приміщень використовують вимі-
рювання часу стандартної реверберації. Це час, за який рівень звуку поступово зме-
ншується на 60 дБ [1]. 

Можна скільки завгодно проводити розрахунок акустики телевізійних студій. 
Але ця наука часто вимагає більш практичного підходу. 

Для експериментального визначення часу стандартної реверберації можна 
використовувати різні види широкосмугових сигналів. Для цього потрібні джерело 
звуку та приймальний пристрій. Приймальна частина необхідна для стеження за за-
гасанням рівня звукового тиску після припинення звуку від джерела. Найчастіше ви-
користовують сигнали «білого», «рожевого» шуму або пістолетні постріли, хоч остан-
ній не володіє достатньою енергією в області низьких частот. Краще застосовувати 
акустичну систему, яка генерує сигнал в різних смугах частот. Це дозволяє переда-
вати в приміщення більше енергії, ніж за допомогою стартового пістолета, що важли-
во при високому рівні фонових шумів [2]. 

Існують спеціальні прилади, які здійснюють вимірювання часу реверберації. 
Наприклад, аналізатори акустики будівлі Phonic PAA3 та NTI Audio XL2.  

Програма RT60 персонального аудіо аналізатора Phonic PAA3 дозволяє ви-
значити час реверберації. За необхідності, також можна використати вбудований ге-
нератор шуму. Для його використання можна перед запуском програми RT60 
під’єднати звукову систему до виходу XLR. 

Вимірювання відбувається наступним чином (рисунок 1): 
1. Запускається програма вимірювання. 
2. Пристрій переходить в режим моніторингу. Вимірювання починається при 

фіксації рівня сигналу більше 30 дБ в порівнянні з рівнем фонового шуму (виявляєть-
ся перед вимірюванням). 

3. Відбувається відтворення шуму через звукову систему. Раптово відключа-
ється звук. 

4. Результат вимірювання буде відображатися на екрані. 



73 
 

 

 
 

Рисунок 1 – Процес вимірювання часу реверберації 
 
В залежності від розмірів приміщення вимірювання проводиться в 10-15 точ-

ках. Якщо це камера малого розміру, необхідно повторити вимірювання в одній точці 
до 5 разів. 

Результат кожної реалізації можна внести до пам’яті аналізатора для пода-
льших розрахунків. Отримання середнього значення великої їх кількості з різних то-
чок приміщення дозволяє зрозуміти, який обсяг поглинання або відбиття звуку воно 
забезпечує. 

Використання аналізаторів акустики дозволяє суттєво оптимізувати процес 
проектування приміщень, до яких висуваються жорсткі акустичні вимоги, зокрема, 
телевізійних студій. Для підготовки відповідного кадрового потенціалу пропонується 
впровадження лабораторної роботи з вимірювання часу реверберації з використан-
ням пристрою Phonic PAA3. 
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Науковий керівник д.т.н., професор Власюк Г.Г., старший викладач Гребінь О. П. 
 
 
 
 



74 
 

ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПУ КРУГОВОЇ ПОЛЯРИЗАЦІЇ СВІТЛА 
НА ПРИКЛАДІ ТЕХНОЛОГІЇ REALD 3D 

 
Трофімов А.І. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 

Компанія RealD заснована Майклом В. Льюісом і Джошуа Гріром в 2003 році і 
сьогодні є лідером ринку 3D-систем в США та Західній Європі. 2005 року RealD вику-
пила компанію Stereographics, що володіла однойменною технологією. У 2007 році 
RealD заволоділа оптичними розробками ColorLink, провідного постачальника поля-
ризованих плівок [1]. Результатом доопрацювання технологій цих компаній і стала 
нова RealD 3D. 

Актуальність RealD 3D підкреслюється зростанням вимог до комфорту при 
перегляді фільму в спеціально облаштованому кінотеатрі. 

RealD 3D розроблена з метою усунути недоліки, що притаманні вже існуючій 
та достатньо розповсюдженій технології показу ІМАХ 3D. 

Завданням досліджуваного способу одержання тривимірного зображення є 
демонстрування фільму зі збереженням якості візуальної інформації з урахуванням 
рухливості глядача. У технології RealD 3D використовується кругова поляризація сві-
тла. У світла з такою поляризацією вектор напруженості поля рухається по колу [2]. 
Кругова поляризація, на відміну від лінійної, дозволяє зберегти стереоефект і запобі-
гти здвоєнню зображення при незначному боковому відхиленні голови глядача. 

 

 
 

Рисунок 1 – Дія кругової поляризації 
 

Перед проектором встановлюється активний електронно-поляризаційний 
фільтр, у якому почергова циркуляційна поляризація відбувається за допомогою по-
слідовної композиції поляризаційних та рідкокристалічних фільтрів. Завдяки цьому 
проектор почергово демонструє кадри для кожного ока, причому кожен кадр проеці-
юється в циркулярному поляризованому світлі – за годинниковою стрілкою для пра-
вого ока та проти годинникової – для лівого [2]. Окуляри з протилежною круговою 
поляризацією забезпечують процес фільтрації відповідного світла, після чого кожне 
око отримує визначене для нього зображення незалежно від кута нахилу голови. 

У RealD 3D застосовано високу частоту зміни кадрів – 144 кадри на секунду, 
тобто по 72 для кожного ока, усі кадри демонструються тричі. У той час стандартне 
кіно передбачає частоту лише у 24 кадри на секунду [3]. 

Технологія RealD 3D, які і всі інші 3D-технології, що базуються на основі по-
ляризації, потребує спеціалізованого посрібленого екрану. У протилежному випадку 
зображення, відбите від екрану, втрачатиме набуту поляризацію, і відповідно явище 
стереоефекту не спостерігатиметься. 

RealD 3D дає добротний ефект тривимірності зображення та менш чутлива 
до поворотів голови, проте має місце втрата яскравості вдвічі через електронно-
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поляризаційний фільтр перед проектором, а вартість посрібленого екрану доволі ви-
сока. До того ж потрійна демонстрація кадрів на горизонтальних панорамах дає 
ефект світла, що затухає. 

Таким чином можна дійти висновку, що технологія RealD 3D переважає пере-
вірену часом технологію ІМАХ 3D. Це можливо завдяки застосуванню принципу кру-
гової поляризації світла, що дає більше «свободи» глядачеві при перегляді, до того ж 
реалізація досліджуваного способу не потребує одночасної експлуатації двох кіноп-
роекторів, на відміну від ІМАХ 3D. Проте облаштування кінотеатру під розглянуту те-
хнології передбачає суттєвих фінансових витрат. Недоліком у порівнянні з ІМАХ 3D є 
помітно менша роздільна здатність. 

 
Перелік посилань: 
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Віртуальна реальність (ВР) – штучний простір, створений комп’ютерами, який 

має всі ознаки реальності як такої, що піддається проникненню і трансформації ззов-
ні. При цьому у віртуальній реальності можлива взаємодія не лише з іншими людьми, 
але і з віртуальними, штучними персонажами. 

Основними компонентами сприйняття користувачем віртуальної реальності є 
відео- та аудіо-контент. 

Реалістичний звук в ВР – це не тільки створення ефекту об’ємного звучання в 
межах пари навушників, але й можливість сприйняття розташування джерела звуку 
відносно користувача. На сьогоднішній день створення реалістичного звуку у ВР є 
гострою проблемою, яку необхідно вирішити. Компанія Dolby активно займається 
усуненням цього недоліку. 

Аудіо у ВР може здаватися не дуже важливим елементом на перший погляд, 
але без реалістичного, об’ємного звучання повне «занурення» у віртуальну реаль-
ність – неможливе. Тому, створення відчуття повного «занурення» – важливий етап у 
підготовці відео- та аудіо-контенту. 

Саме для цього фірма Dolby створила технологію Atmos, що створює відчуття 
об'ємного звучання. Atmos забезпечує найкраще просторове відтворення звуку неза-
лежно від програвача.  

Сучасна версія Atmos розповсюджується на віртуальну, розширену й змішану 
реальності, тому користувач може випробувати точно і реалістично відтворений звук 
незалежно від того, що він повертається або рухаєтеся. Це вимагає прив’язки звуку 
до джерела в заданому просторі, що може здатися нескладною задачею, наприклад, 
в грі, де може знадобитись керування становищем об'єктів. Компанія Dolby створила 
набір інструментів, що сумісні з популярним програмним забезпеченням Pro Tools 
Digital Audio Workstation (DAW), це дозволяє аудіо-інженерам прив’язувати звуки до 
об'єктів в панорамних відеороликах. 
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Це вимагає точного розміщення звуку декількома способами. Звичайно, мож-
на припустити, що звукові сенсори ВР вловлюють той звук, що йде від певних місць - 
тому, коли користувач повертає голову, звук змінюється, як в реальному світі. Однак 
є частини аудіо-контенту, з якими це не має сенсу. 

 Наприклад звуки, що прикріплені до глядача. такі як мова і інші звуки від 
об'єкту, переміщаються разом з ним. Інструменти Dolby дозволяють звукооператорам 
створювати реалістичний звук для обох ситуацій. 

Для створення якісного аудіо/відео у віртуальній реальності Dolby співпрацює 
з Jaunt, провідною фірмою в галузі відео-контенту для ВР. Jaunt створив серію пано-
рамних камер і платформу для надання готового відео-контенту. Разом вони пропо-
нують набір апаратних і програмних інструментів для створення якісних відео-потоків 
для гарнітур ВР. 

Наразі не всі гарнітури мають подібну підтримку, але ті, які використовують 
смартфони, наприклад Google Cardboard – сумісні з даною платформою. 

Якість відео-зображення здається глядачу задовільною, коли він бачить чітке 
та синхронізоване відео, але за умови більш ретельного розглядання просторових 
об’єктів з позиції персонажа, така якість вже не є задовільною. Ось чому ці інструме-
нти настільки важливі. Вони занурюють глядача в уявний світ, навіть коли він цього 
не усвідомлює. 
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Сучасний автомобіль представницького класу є складним багатофункціональ-
ним об'єктом, який містить велику кількість різноманітних електронних компонентів. 
На сьогоднішній день, у більшості автомобілів, що містять мультимедійні системи, 
передача звуку та відео до кожного пасажира здійснюється за допомогою  аналого-
вого сигналу. Швидкість передачі даних по шині CAN становить максимум 1 Mбіт/с. 
Швидкість передачі даних по шині CAN недостатня для передачі високопродуктивних 
мультимедійних додатків, тому вона використовується для передачі лише керуючих 
сигналів [1]. 

Для реалізації складної інформаційно-розважальної системи,в якій здійснюється 
передавання телевізійних сигналів, необхідна широкосмугова лінія передачі даних. 
Наприклад, для передачі одного цифрового телевізійного сигналу зі стереозвуком 
необхідно забезпечити швидкість передачі даних не менше 6 Мбіт/с. При викорис-
танні аналогової системи в автомобілі потрібно передбачити кількість ВЧ-кабелів і 
пристроїв передавання, що дорівнює кількості місць в автомобілі. Це ускладнює як 
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прокладання таких ліній зв'язку,так і знижує надійність такої системи. Окрім того, таку 
систему важко переналаштовувати для передачі іншої інформації. 

Використання оптичної шини MOST зробило можливим обмін даними між інфо-
рмаційно-розважальним центром та споживачем у цифровому вигляді. Позначення 
цієї системи походить від "Media Oriented Systems Transport". Це означає, що на про-
тивагу до шини CAN, пакети даних з конкретними адресами передаються визначе-
ному одержувачу. Передача даних за допомогою оптоволоконної лінії дозволяє не 
тільки скоротити кількість проводів, але і значно підвищити швидкість передавання 
даних – до 21,2 Mбіт/с. Кількість пристроїв підключених до такої шини може сягати 
64. Задля підвищення надійності системи використовується надлишкова подвійна 
конфігурація кільцевої топології [2]. 

Конкуретом даної технології є внутрішня мережа типу Ethernet, яка легко справ-
ляється з передачею відеосигналу високої чіткості відразу від декількох джерел – 
вбудованих камер, відеоплеєра і навігаційної системи. Компанія Analog Devices роз-
робила систему розподілу звукового сигналу для використання в автомобілях, вста-
новленням в інформаційно-розважальних системах шини Ethernet AVB. Технологія 
Audio Video Bridging (AVB) дозволяє усунути потенційні проблеми при переведенні 
професійного аудіо-та відео-контенту в мережу Ethernet. Для побудови багатокана-
льних аудіосистем в автомобілях впроваджено використання шини A2B (Automotive 
Audio Bus). Застосування цієї шини дозволяє зменшити масу кабельної електропро-
водки до 75%, забезпечуючи при цьому високу точність передачі цифрового потоку 
даних. Передача даних здійснюється шляхом мультиплексування (передачі даних з 
часовим поділом каналів). Одночасно з передачею даних забезпечується двосторон-
ня синхронізація даних, часу, сигналів управління і напруги живлення по одиночній 
або подвійний кручений парі. A2B забезпечує пряме підключення між пристроями а 
також між цілими ланками пристроїв. В якості головного пристрою використовується 
приймач і хост-контролер. Він є генератором часових міток, здійснює синхронізацію і 
кадрування всіх підлеглих вузлів. Застосування цієї шини дозволяє зменшити масу 
кабельної електропроводки на 75%, забезпечуючи при цьому високу швидкість пере-
дачі цифрового потоку даних. Шина оптимізована для аудіо додатків, забезпечуючи 
високу якість звуку при зниженні вартості системи в кілька разів у порівнянні з вико-
ристовуваними в автомобільній промисловості системами [1]. 
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Побудова складних систем професійного звуку часто пов’язана із необхідністю 

високоякісної передачі звукових сигналів від одного джерела на декілька підсистем 
звукового підсилення, розміщених на великих відстанях один від одного. Об’єктами 
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для побудови таких мереж можуть бути, наприклад, як стадіони і концертні зали, так і 
невеликі приміщення, такі як кімната чи автомобіль. Для розподілених систем про-
фесійного звуку розроблено обладнання, яке взаємодіє по IP-мережам [1]. 

Одним із варіантів побудови мережі передачі звуку є оптоволоконна лінія. Опто-
волоконні технології мають високу стійкість до електромагнітних завад та захищен-
ність переданої інформації від несанкціонованого доступу. В даній системі, звуковий 
сигнал поступає на оптичний передавач, який здійснює перетворення електричних 
звукових сигналів в сигнали оптичного діапазону, разом з якими можна передавати і 
сигнали управління. Швидкість такої передачі становить 10 Мбіт/с для відстані до 15 
км. На іншій стороні кабелю розміщується оптичний приймач, який відновлює з висо-
кою точністю електричний аудіосигнал від джерела звуку і який також формує сигна-
ли управління для передавальної станції. Після зворотного перетворення аудіосиг-
нал можна підсилювати, а потім – відтворювати через акустичну систему. Прикладом 
обладнання для реалізації передачі через волоконно-оптичну лінію може бути оптич-
ний передавач FTA-108S та оптичний приймач FRA-108S фірми Inter-M. Аудіосигнали 
з вхідних балансних схем поступають на АЦП і двійкова послідовність з його виходу 
надходить на перетворювач коду. Він створює потік даних у відповідності із заданим 
протоколом передачі і передає його на вхід оптичного драйвера, який формує оптич-
ний сигнал з електричного. У передавачі в якості джерела світлового живлення вико-
ристовується лазер. Фізичним середовищем передачі виступає стандартне одномо-
дове оптичне волокно. Між блоками оптоелектронного перетворення можлива відс-
тань до 15 км. На приймальній стороні відбувається зворотне перетворення: оптич-
ний сигнал конвертується в електричний перетворювач коду, розпаковується цифро-
вий потік і формується послідовність даних для ЦАП. Отримані аналогові аудіосигна-
ли надходять на вихідни клеми приймача, після чого можуть біти подані на вхід при-
строїв обробки звуку (мікшери, цифрові сигнальні процесори, еквалайзери тощо) [3]. 

Альтернативним способом є використання IP-мереж. Найзручнішим пристроєм 
для реалізації даної технології являється аудіоконтролер, який застосовують для пе-
редачі звуку по локальній мережі шляхом оцифрування потоку аудіо інформації, що 
надходить з лінійних входів пристрою від аналогового джерела сигналу і передачі у 
закодованому вигляді для подальшої обробки, відтворення і зберігання. Як правило, 
мережеві аудіоконтролери є універсальними і дозволяють передавати та приймати 
аудіосигнали та сигнали управління у обох напрямках одночасно, що дозволяє «зме-
ншити» апаратну частину системи звукової передачі та зробити її більш гнучкою. Од-
ночасно з аудіоканалом у мережі Ethernet можуть передаватися сигнали зі швидкістю 
19.2 Кбіт/с на відстань до 15 м. У якості приймального пристрою в мережі використо-
вують другий мережевий аудіоконтролер, на виходах якого також формується аудіо-
сигнал та сигнали управління. Прикладом обладнання для передачі звуку по ІР-
мережі є мережевий аудіоконтролер DAC-228 фірми Inter-M, головним компонентом 
апаратної частини якого є мережева аудіоплата, в якій реалізовано алгоритми прото-
колу Dante. Dante це мережевий метод передачі аудіо сигналів. Він передає звукові 
дані в пакетах UDP, в 100 Мбіт або 1 Гбіт Ethernet мережах. Контролер робить пере-
творення сигналу за допомогою АЦП та передає сформовані покети даних. На прий-
мальному кінці, синхронізований по протоколу Dante, ЦАП відновлює аналоговий си-
гнал з прийнятого цифрового коду. Особливістю є те, що цей протокол може бути 
інтегрований в мережу що складається зі звичайних маршрутизаторів. 
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Інтерфейс HDMI (High Definition Multimedia Interface) захопив ринок інтерфей-

сів передачі відео та аудіо даних. Стандарт замінив застарілий DVI та зберіг головну 
його особливість – підтримку аналогових методів передачі інформації. Ця особли-
вість надала інтерфейсу перевагу над своїм основним сучасним конкурентом – 
Display Port. 

Розробники постійно розширюють функціональні можливості цього інтерфей-
су. Серед таких новинок можна назвати підтримку HDR (High Dynamic Range), роботу 
з 3D Full HD 60 Гц, можливість створення Fast Ethernet з’єднань та удосконалення 
можливостей передачі відеоданих з високою роздільною здатністю 4K×2K (дає мож-
ливість отримати зображення 4096×2160 пікселів при частоті зміни кадрів 60 Гц) з 
одночасною передачею багатоканального звукового сигналу 7+1. Ведеться активна 
розробка над підтримкою 8К60 (пропорції кадру 16:9, роздільна здатність 7680×4320 
пікселів, частота зміни кадрів 60 Гц). 

Такі інновації розширюють можливості сучасних комп’ютерів та домашніх ві-
деосистем. 

Доказом перспективності таких іноваційє розробка безпроводового інтерфей-
са Microsoft Wireless Display Adapter. Нова безпроводова HDMI система дозволяє 
замінити існуючі відеопроектори на більш зручні і з меншою ціною. 

Демонстрація будь-якої презентації чи кінофільму можлива за наявності про-
ектора та екрану або телевізійного приймача. З’єднати через безпроводовий інтер-
фейс проектор чи телевізор з джерелом сигналу (будь який пристрій під управлінням 
Microsoft Windows чи Android що підтримує технологію Miracast) можна за допомогою 
портативного адаптера [1]. 

 

 

Рисунок 1 – З’єднання планшета з телевізором за допомогою 
безпроводового інтерфейсу HDMI 
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Крім відеосигналу транслюється аудіопотік в форматі LPCM. Безпроводове 
з'єднання підтримується на відстані до 7 метрів. Випуск Microsoft Wireless Display 
Adapter 2 не змінив основні технічні параметри пристрою, зменшилися розміри та 
були оптимізовані параметри пристрою для безпроводової передачі даних. 

Інтерфейс Display Port переважає HDMI по деяких параметрах. Наприклад, 
для підключення пристроїв по інтерфейсу HDMI передбачено чотири види роз'єдну-
вачів несумісних один з одним. Це викликає проблеми з сумісністю різних пристроїв 
що підтримують стандарт HDMI. В той же час для інтерфейсу Display Port передба-
чено тільки один вид роз'єднувача. 

До переваг можна віднести можливість одночасної обробки багатьох потоків 
даних, що дає можливість підтримувати одним інтерфейсом 4 дисплеї одночасно (в 
HDMI можлива підтримка тільки одного). Display Port має двонаправлений, напівдуп-
лексний додатковий канал для управління пристроями, передачі службової інформа-
ції та підтримки VESA EDID, DPMS, MCCS. По цьому каналу можуть передаватися 
сигнали USB-інтерфейсу. 

Display Port доповнює HDMI, та може бути рішенням для специфічних задач, 
проте не замінює HDMI. Сучасні телевізори та дисплеї гарантовано міститимуть 
роз’єднувач HDMI і лише бізнес моделі матимуть доповнення до нього в якості 
Display Port [2]. 
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В кінці двадцятого століття технології проектування зображення стали вико-

ристовуватися у офісах, навчальних закладах та у побуті. Не залежно від принципу 
формування зображення, джерелом світла була ртутна лампа. У дорогих проекторах 
для кінотеатрів іноді використовувалась ксенонова лампа для покращення якості пе-
редачі кольору. Хоча такі проектори мали великі габарити, високу вартість, нетрива-
лий ресурс роботи та потребували догляду за ртутною лампою[1], вони використову-
вались всюди, так як не було альтернативи. 

В 1991 році доктор Кристард Детер розробив технологію лазерного дисплею 
або LDT [2]. Проектори на основі лазеру проектували зображення з високою якістю 
та чіткістю на великі екрани. 

У такому проекторі використовувались синій, червоний та зелений лазери які 
з’єднувалися у один промінь і потрапляли на барабан, що обертається та має 25 
дзеркал, через оптоволоконний кабель. Цей барабан будував зображення по стро-
кам у системі вертикальної та горизонтальної розгортки. Далі зображення потрапляє 
у систему фокусування і потрапляє на екран [3]. 
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LDT-проектори мали великі габарити, що ускладнювало їх транспортування. 
Тому їх використовували у планетаріях, для домашнього використання ці проектори 
були незручними. 

Майже у той же час створювався LED-проектор, в якому замість ртутної лам-
пи або лазеру використовувались світлодіоди. У такому проекторі немає кольорового 
колеса, яке було в DLP-проекторах. В LED-проекторах кольорові шари формуються 
за рахунок почергового включення світлодіодів лише одного кольору. Частота перек-
лючення досить велика, тому людське око не помічає цього та сприймає картинку, 
яку відтворює проектор, як одне ціле [4]. 

Хоча даний проектор має компактні розміри, низьке енергоспоживання та ве-
ликий термін роботи, але низька яскравість є головним недоліком, на відміну від ла-
зерних проекторів, у яких висока яскравість зображення. 

Для зменшення розмірів проектору скомбінували лазери із світлодіодами. Ви-
користовувався синій і червоний діоди та синій лазер з люмінофором, що в результа-
ті давав зелений колір [4]. Проектори були недорогими та проектували досить якісне 
зображення. 

Компанія Sony удосконалила лазерні проектори, використовуючи лазер бла-
китного кольору та диск з люмінофором, який отримав назву Z-Phosphor [5]. Цей диск 
перетворює випромінювання блакитного лазеру у біле світло. Це є заміною звичай-
ної лампи. Світло ділиться на три колірні складові завдяки напівпрозорим дзеркалам, 
проходить через рідкокристалічні матриці та зводиться в зображення з одночасним 
показом всіх кольорових складових на екрані. В результаті отримали яскраве та якіс-
не зображення та компактний розмір проектору, що були відсутні у лазерних та світ-
лодіодних проекторах. 

Наразі лазерні та світлодіодні проектори не можуть конкурувати із високою 
яскравістю кращих варіантів лампових проекторів, проте LED та лазерні проектори 
мають великий термін служби, короткий цикл включення, не потребують заміни лам-
пи,а також можуть бути встановлені під будь-яким кутом, що може бути корисно для 
створення унікальних проекційних систем. 

Такі переваги лазерних та світлодіодних проекторів у порівнянні з ламповими, 
є вагомими причинами розвитку LDT та LED технологій проектування зображень. 
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Науковий керівник старший викладач Гумен Т.Ф. 
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕРЕЖЕВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ СТВОРЕННЯ 
СТЕРЕОСКОПІЧНОГО 3-D КОНТЕНТУ ПРОВІДНИМИ КОМПАНІЯМИ 
 

Шпула О. 
КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 

 
На сьогоднішній день мережні технології набувають все більшої популярнос-

ті, а концепція хмарових обчислень є однією з найбільш перспективних тенденцій 
розвитку інформаційних технологій. По суті, на сьогоднішній день хмарні технології – 
це одна велика концепція, що включає в себе багато різних понять. Це програмне 
забезпечення, інфраструктура, платформа, дані, робоче місце. Найголовнішою фун-
кцією хмарних технологій є задоволення потреб користувачів, що потребують відда-
леної обробки даних. 

Сфера застосування комп'ютерної графіки досить велика від архітектури і 
анімації, до медицини і моделювання катастроф. З моменту появи, і в своєму пода-
льшому розвитку комп'ютерна графіка була доступна не всім. Варто відмітити зрос-
таючий об’єм інформації, яку необхідно обробити при створенні стерео відео і 3-д 
графіки для рішення різноманітних задач. «Хмарна технологія» стала справжнім про-
ривом у вирішенні цієї проблеми. За певну плату користувачеві пропонується доступ 
до сучасного дата – центру - хмари, яким він може скористатися для своїх практич-
них потреб, і зокрема розрахунків. Метою роботи є аналіз особливостей застосуван-
ня «хмарних» технологій, які спрощують створення стерео відео і 3D-графіки провід-
ними компаніями.  

Багато провідних компаній мають власні хмарні ресурси для створення сте-
реоскопічного 3D-контенту (графіки і відео). Наведемо приклади найбільш популяр-
них: Adobe Creative Cloud, Paint.net, Autodesk Revit, Make3dphotos.com, 3DMedia, 
GoogleCloudPlatform та інші. 

Суть ресурсу Make3dphotos.com в тому, що всі необхідні операції з комбіну-
ванням даних в колірних каналах стереопари виконує його он-лайн движок, генерую-
чи анагліфне фото. Для завантаження на сервер зображення для лівого і правого ока 
відповідно обирається Get Started і клавіши Left-eye photo і Right-eye photo. Після на-
тискання на кнопку Create 3D Photo через кілька секунд у вікні браузера можна буде 
спостерігати тривимірне анагліфне зображення. 

Існує спосіб, що допомагає зробити фотографію «як би об’ємною». Це – ство-
рення псевдо стереоскопічного зображення в безкоштовному Paint.Net. 

Служба 3D-анімації Creative Cloud у Photoshop дає змогу без зайвих зусиль 
створювати анімовані 3D-персонажі. Цю службу можна використовувати для 3D-
персонажів, створених в Adobe Fuse CC. За допомогою інтуїтивних елементів керу-
вання для цих персонажів можна вибирати різноманітні пози, застосовувати різні 
анімації та ефекти безпосередньо у Photoshop. Після цього персонажі можна викори-
стовувати в більшому 3D-просторі в різних сценаріях і навіть надрукувати їх на 3D-
принтері. У Photoshop можна легко налаштувати кут нахилу камери та освітлення, 
щоб отримати бажаний результат. 

Сьогодні досить популярними є технології в сфері BIM (Building Information 
Modeling). Одна з останніх цікавих особливостей «BIM» – це безкоштовна хмарна 
візуалізація стерео панорам через службу Autodesk A360 Rendering. Якщо говорити 
простіше, то це можливість опинитися у віртуальній реальності свого BIM-проекту, 
маючи лише сучасний телефон і Autodesk Revit з доступом в інтернет. 

Отже на прикладі розглянутих технологій можна з повною впевненістю ствер-
джувати, що з'явившись відносно недавно, хмари почали проникати відразу в кілька 
сфер діяльності людини, розвиваючись разом з ними відразу в декількох напрямках. 
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Перелік посилань: 
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Науковий керівник старший викладач Батіна О.А. 
 
 
 
 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЦИФРОВИХ ЗАТРИМОК 
В БАГАТОКАНАЛЬНИХ АУДІО СИСТЕМАХ 

 
Ярош А.В. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 
При створенні системи озвучення великих закритих об’єктів, таких як торгові 

зали, театральні зали, конференц зали і т.п. використовується не одна акустична си-
стема. У зв’язку з тим, що всі гучномовці системи озвучення не можуть бути розта-
шовані на одній відстані від точки прослуховування, звук в точку надходить не одно-
часно. В наслідок цього звук в точці прослуховування стає нерозбірливим. 

Для вирішення даної проблеми доцільно використовувати затримку у відтво-
ренні звуку в кожному каналі. Дане рішення дозволить уникнути накладання звуку у 
різних фазах і тим самим збільшить розбірливість та чистоту звуку. Окрім того, зміна 
затримки в окремих каналах може бути використана для створення різних звукових 
ефектів – луни, реверберації, уявного переміщення об’єкту у просторі і т.п. 

Затримку сигналу можна зробити за допомогою лінії затримки. Лінії затримки 
можуть бути аналогові та цифрові. Аналогові будуються на основі фізичних власти-
востей матеріалів, які обмежують швидкість поширення хвиль, цифрові – за принци-
пом затримки вихідного сигналу відносно вхідного на задану кількість тактів. Але ви-
користання багатоканальних ліній затримки потребує прокладання до кожного гучно-
мовця окремої лінії зв’язку. Це збільшує вартість системи і ускладнює її монтаж, так 
як прокладати багато ліній зв'язку дорого і потребує багато часу. Тому використання 
автономних цифрових модулів затримкиз аналоговим інтерфейсом на вході і виході 
каналу звуку ефективніше з цих точок зору. 

Одним з можливим рішень для організації системи озвучення великих об’єктів 
є створення її на основі локальної комп’ютерної мережі (LAN). Перевагами такої сис-
теми озвучення є можливість задавати програмну затримку у відтворенні звуку в ко-
жному каналі системи озвучення та використання значно меншої кількості 
з’єднувальних проводів, так як вся звукова інформація буде передаватися по мереж-
ному кабелю. 
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Для побудови систем передавання звуку по комп’ютерних мережах на сього-
днішній день запропоновано декілька рішень. Одним з пристроїв для побудови таких 
систем є IP audiomodule 101 виробництва компанії Barix. Вартість блоку близько 195 
доларів, в той час як найдешевші готові системи побудовані на його основі чи йому 
подібних коштують що найменше вдвічі дорожче. IP audiomodule 101 має лінійні сте-
рео вхід і вихід, що дозволяє підключати його безпосередньо до аудіо програвачів чи 
систем підсилення. Пристрій має декілька цифрових інтерфейсів передавання даних, 
зокрема Ethernet та порт стандарту I2S (стандарт інтерфейсу послідовної шини, що 
використовується для з'єднання цифрових аудіопристроїв), який дозволяє передава-
ти аудіо дані у цифровому вигляді, 11 інтерфейсів вводу/виводу загального призна-
чення. Управління модулем здійснює вбудований процесор. Користувач може вико-
ристовувати як програмне забезпечення фірми виробника, так і доповнювати його чи 
змінювати додаючи чи змінюючи функціонал, використовуючи спеціальну мову про-
грамування, яка нагадує BASIC. Виробником передбачені наступні сфери застосу-
вання: поєднання цифрових або аналогових звукових сигналів на TPC/IP, переговор-
ні і пейджингові системи, мовне устаткування, аудіомоніторинг, запис потокового зву-
ку і т.п. 

 
Перелік посилань: 
1. Сергей Алехин. Общие принципы звукоусиления в концертных залах. 

Часть 5. Временная коррекция акустики залов – 2 // Звукорежиссер – Москва: «Изда-
тельство 625», 2014 № 5. – с. 25-29. 

2. IP AUDIO MODULE 100. DEVELOPMENT SPECIFICATION. Barix AG. 
 

Науковий керівник к.т.н., доцент Макаренко В.В. 
 
 

 

Рисунок 1 – Зовнішній вигляд IP audiomodule 101 
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МОБІЛЬНИЙ ЗВ'ЯЗОК, 

СУПУТНІ ПРОБЛЕМИ ЗАСОБІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 
 

Керівник к.т.н., доцент Пілінський В.В. 
Секретар асистент Д.В. Тітков 

 
 
 
 
ВИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОІ ОБСТАНОВКИ У ПРИМІЩЕННЯХ, 
ОСНАЩЕНИХ РІЗНОРІДНОЮ РАДІОЕЛЕКТРОННОЮ АПАРАТУРОЮ 
 

Березюк А.М. 
КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 

 
У наш час темпи розвитку радіоелектронних та електротехнічних засобів різ-

номанітного призначення безперервно зростають. Цей процес супроводжує розши-
рення робочих частот, зростання потужності неумисної емісії, а також суттєве зрос-
тання чутливості апаратури. Тому проблема забезпечення електромагнітної сумісно-
сті (ЕМС) внутрішньо апаратної та міжсистемної неухильно зростає [1-3]. 

Проаналізуємо оснащення сучасного офісного приміщення фірми з великим 
виробничим потенціалом та широкими закордонними професійними зв’язками – 
табл. 1. 

Таблиця 1 – Радіоелектронне обладнання офісу 

№ПП Тип обладнання Діапазон частот 

1 Радіотелефон DECT (1,88…1,9) ГГц 
2 Bluetooth пристрій (2,4…2,4835) ГГц 
3 Маршрутизатор (2,412…2,484) ГГц 

4 Супутникове телебачення 
ІІІ: (174…230) МГц 
ІV/V: (470…862) МГц 

5 WiMAX 
802.16d: (1,5…11) ГГц 
802.16e: (2,3…13,6) ГГц 

6 Мобільний телефон GSM (824…849) МГц 
 
Як випливає з даних таблиці апаратура є різноманітна за робочими частота-

ми. Також ці прилади мають різну чутливість, що може ускладнювати забезпечення 
електромагнітної сумісності. Тому надалі заплановано дослідження електромагнітної 
обстановки з метою розроблення рекомендацій для покращення умов забезпечення 
ЕМС: апаратно (in situ) та моделюванням. 

 
Перелік посилань: 
1. Електромагнітна сумісність радіоелектронних засобів. Курс лекцій/ Автор і 

укладач В.В. Пілінський. – К. НТУУ «КПІ», 2008 р. – 374 с. 
2. Уільямс Т. ЭМС для систем и установок / Тім Уільямс, Кейт Армстронг. М.: 

Издательский Дом «Технологии» 2004р. – 508с. 
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3. Уайт Д.Р.Ж. Электромагнитная совместимость радиоэлектронных средств 
и непреднамеренные помехи. Вып.2. Внутрисистемные помехи и методы их уменьше-
ния: Сокращ. пер. с англ./ Под ред. А. И. Сапгира. М.: Сов.радио, 1978. – 272 с. 

 
Науковий керівник к.т.н., професор Пілінський В.В. 

 
 
 
АНАЛІЗ ПРОГНОЗУВАННЯ ВТРАТ ПОТУЖНОСТІ ЗА МОДЕЛЛЮ LEE 

 
Борисов ГО. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 
Модель Lee розроблено для мобільних систем, розташованих в міських і 

приміський середовищах. Цю модель застосовують для прогнозування сигналу з 
урахуванням профілю траси і параметрів забудови у містах на частотах в окресі 
900 МГц [1,2]. Метою цієї роботи є аналіз даних потужності сигналів у студмістечку, 
розрахованих на підставі моделі Lee та експериментальних [3]. 

Рівняння для обчислення потужності радіохвилі у конкретній точці простору: 
 
  (1) 
 
де  потужність у випадковій точці A в зоні покриття,  ефективна ви-

промінювана потужність,  втрата лінії видимості на відстані  від джерела, 
 втрата від перешкод вздовж шляху поширення. 
Порівняємо значення потужності, отримані за рівнянням (1), та фактичними 

вимірами потужності для траси, наведеної на рисунку 1 [3]. 
 

 
 

Рисунок 1 – Траса кампусу ESPOL [3] 
 
Чорний квадрат це місце розташування антени, а червоні точки це місця, в 

яких виміряне потужність. Дані наведено в табл. 1 
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Таблиця 1 – Дані порівняння потужностей за розрахунком та експериментом 
 

 
 
Графік, наведений на рис. 2 показує залежність потужності від відстані. Верх-

ня лінія відповідає розрахунковим значенням, а нижня – за результатами вимірю-
вань. 

 

 
 

Рисунок 2 – Графік залежностей потужності від відстані 
 

Відмінність значень між розрахунковим та фактичними вимірами складає від 
0,09 дБ до 13,66 дБ. 

 
Перелік посилань: 
1. Пілінський В. В. Технічна електродинаміка та поширення радіохвиль: навч. 

посіб. для студентів напряму підготовки 6.050903 «Телекомунікації» / 
В. В. Пілінський. – К.: Кафедра, 2014. – 326 с. 

2. Saunders Simon R. Antennas and Propagation for wireless communication 
system / Simon R. Saunders, Alejandro Aragor // N-Zavala – John Wiley&Sons Ltd, 
England, 2007 – 285 p. 

3. Lee microcell propagation model applied to university campus environment. 
http://www.inase.org/library/2014/santorini/bypaper/COMMUN/ COMMUN-37.pdf. 

 
Науковий керівник к.т.н., професор Пілінський В.В. 
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ПIДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТI ЦИФPОВИХ БЕЗПPОВОДОВИХ СИСТЕМ 
ШЛЯХОМ ВИБОPУ МЕТОДIВ МОДУЛЯЦIЇ 

 
Венглiнський О.С. 

КПI iм. Iгоpя Сiкоpського, кафедpа звукотехнiки та pеєстpацiї iнфоpмацiї 
 
В останні роки, через бурхливий розвиток послуг безпроводових широкосму-

гових мереж передачі даних (БШПД) оператори даних мереж зіткнулися з проблемою 
обмеженості спектральних ресурсів. З часом, зростає потреба в наданні  послуг, що 
вимагають великих частотних ресурсів, адже кількість користувачів послугами БШПД 
швидко збільшується. Однак, регулюючі органи, в силу обмеженості частотного ресу-
рсу, надають лише невеликі обмежені діапазони частот для комерційного викорис-
тання. Як наслідок, серед операторів зв’язку існує жорстка конкуренція в боротьбі 
буквально за кожен кГц частотного ресурсу. 

Тому проблема максимального збільшення показника ефективності викорис-
тання доступного спектра для операторів зв’язку э актуальною, так як це є головним 
обмеженням у наданні високошвидкісних сервісів за нижчими цінами [1]. 

В першу чергу, визначимось, від чого залежить ефективнiсть цифрових 
безпроводових систем. Ефективність певної системи загалом визначається 
ефективнiстю викоpистання двох її складових, а саме енеpгетичних pесуpсiв 
(потужностi пеpедавача Pпpд) та частотних pесуpсiв (необхiдної смуги частот F). Саме 
потужнiсть, що пеpедається (або piвень сигналу в точцi пpиймання) та шиpина смуги 
пpопускання є двома основними pесуpсами систем безпpоводового зв’язку. Цi 
pесуpси, як пpавило, завжди є дефiцитними, проте практика показує, що в багатьох 
випадках один з них може бути наявний з надлишком, а дpугий − недостатнiм. Тому 
умовно, пpоектованi системи можна класифiкувати на: 

• системи з обмеженою потужнiстю; 
• системи з обмеженою смугою пpопускання. 
 
Одним з методів підвищення ефективності системи за недостатнього сигналу 

в точці прийому та збереження поставлених вимог можна застосовувати кодування. 
Розглянемо детальніше процес вибору кращого виду модуляції. 

Спершу необхідно описати канал зв’язку (пpийнята потужність смуги 
пpопускання, статистики шуму та iнших ефектiв погipшення якостi сигналу, 
напpиклад, внаслiдок завмиpань). Необхідно також визначити системнi вимоги. 
Основні з яких: швидкiсть пеpедачi даних R та ймовipнiсть Pb появи бiтових помилок. 
Доцільно pозглядати вибip методiв модуляцiї як засобiв пiдвищення ефективностi 
безпpоводових систем пеpедачi даних шляхом зменшення вимог до енеpгетичних та 
частотних pесуpсiв (Pпpд, F), але за забезпечення заданих основних показникiв 
системи (Pb, R). Пiд час виpiшення подiбних пpоблем вiдомими методами [2, 3] 
викоpистовуються двi площини: 

• залежностi Pb(Eb/No) для piзних видiв модуляцiї вiд вiдношення сигнал/шум 
(Eb/No, Eb – енеpгiя одного бiта, No – спектpальна густина шуму); 

• залежностi R(Eb/No) для piзних видiв модуляцiї. 
При вибоpі видiв модуляцiї для безпpоводових систем, якi повиннi 

забезпечити основнi системнi паpаметpи (заданi швидкiсть пеpедачi та ймовipнiсть 
появи бiтових помилок) викоpистовується почеpговий аналiз у двох площинах: 
«смуга-ефективнiсть» та «ймовipнiсть помилок – ефективнiсть» [3]. 

Наведемо приклад для ілюстрації запропонованого у [4] методу. Вхідні дані 
для розрахунку наведені в таблиці. Порівнюються види модуляції MPSKз різним 
значенням М, де М − розмір набору символів. 
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Таблиця 1 – Характеристики системи зв’язку 
Відношення сигнал/шум прийнятого сигналу Pr/No, дБ/Гц 55 
Смуга пропускання каналу зв’язкуF, Гц 4400 
Швидкість передачі даних R, біт/сек 9600 
Ймовірність появи бітових помилок 5·10-5 

 
Перша необхідна умова, якій повинні задовольняти вибрані види модуляції. 

Задана швидкість передачі значно більша за доступну смугу передачі 
(R/F=9600/4400>2.18), тому цей канал можна вважати каналом з обмеженою смугою 
пропускання. У цьому випадку, згідно з даними табл.1, можна використати МРSK 
(М≥8) модуляцію. 

Друга необхідна умова. Визначимо значення сигнал/шум (Eb/No) в точці 
приймання 

 Eb/No= 55дБ/Гц –(10.lg9600)дБбіт/с=15.2дБ. (1) 
 

Визначимо третю необхідну умову, якій повинні задовольняти вибрані види 
модуляції, тобтозабезпечити ймовірність появи бітової помилки Pb≤5.5·10-5. На рис. 1 
показано залежність Pb(Eb/No) для МРSK (М≥8) модуляції, яку можна 
використовувати [4]. 

 

 
 

Рисунок 1 − Ймовірність появи бітових помилок для МРSK-модуляції 
 
З наведених графіків залежності ймовірності появи бітових помилок від 

відношення сигнал/шум вимогам (1) задовольняє тільки МРSK-модуляція (М=8). 
Використання запpопонованої пpостоpової залежності «ймовipнiсть помилок 

– смуга-ефективнiсть» дає змогу значно спpостити пpоцес вибоpу необхiдного виду 
модуляцiї. 

 
Перелік посилань: 
1. Методы повышения эффективности использования частотного ресурса в 

беспроводных широкополосных системах связи [Електронний ресурс]. − 
http://cyberleninka.ru/article/n/metody-povysheniya-effektivnosti-ispolzovaniya-
chastotnogo-resursa-v-besprovodnyh-shirokopolosnyh-sistemah-svyazi-1. 

2. Вишневский В.М., Ляхов А.И., Поpтной С.Л., Шахнович И.В. 
«Шиpокополосные беспpоводные сети пеpедачи инфоpмации» – М.: Техносфеpа, 
2005. – 592 с. 

3. Скляp Беpнаpд. Цифpовая связь. Теоpетические основы и пpактическое 
пpименение. – 2-е изд.,испp. / Пеp. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. 
– 1104 с. 

4. Підвищення ефективності цифрових безпровідних систем шляхом вибору 
методів модуляції [Електронний ресурс]. − http://ena.lp.edu.ua:8080 /xmlui/bitstream 
/handle/ntb/2466/25.pdf. 

 
Науковий керівник к.т.н., доцент Макаpенко В.В. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ РІЗНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАХОПЛЕННЯ РУХУ, 
ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ІГРОВІЙ ІНДУСТРІЇ 

 
Виноградча Е. В. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, Кафедра звукотехніки і реєстрації інформації 
 
Протягом останніх десятиліть дуже стрімко розвивається індустрія ігор, і у 

споживача з кожним роком зростають вимоги до реалістичності та видовищності ру-
хів ігрових персонажів. Саме тому виробники ігор все частіше використовують техно-
логію «захоплення рухів», що дозволяє створювати анімації за допомогою оцифру-
вання руху актора і подальшого використання їх для управління тривимірною модел-
лю персонажа. 

Існують два основних види системи захоплення руху: маркерна система за-
хоплення руху та безмаркерна технологія. 

За допомогою маркерної системи, теоретично можна робити захоплення 
будь-якого руху. Але на практиці виробники ще стикаються з проблемою перекриття 
маркерів при використанні оптичних систем захоплення руху. 

При використанні маркерної технології на людину надівається костюм з дат-
чиками, актор здійснює рухи, дані з датчиків фіксуються камерами і надходять до 
комп'ютера, де зводяться в єдину тривимірну модель, на основі якої створюється 
анімація персонажа. Існуючі маркерні системи захоплення руху різняться в залежно-
сті від принципів відстеження рухів. За даним критерієм виділяють оптичні пасивні, 
оптичні активні, магнітні, механічні та гіроскопічні системи[1]. 

Але, для більшості відеоігор, більш доцільно використовувати безмаркерну 
технологію. 

Безмаркерні технології не потребують спеціальних датчиків або спеціального 
костюма.Вони засновані на технологіях комп'ютерного зору і розпізнавання образів. 
Завдяки цьому стає можливим розпізнавання і відстеження руху людей в звичайному 
одязі, що дозволяє розширити діапазон застосування подібних систем. Зазнає суттє-
вого спрощення рішення задачі створення 3D анімації − прискорюється підготовка до 
зйомок і з'являється можливість захоплення рухів (боротьба, падіння, стрибки) без 
пошкодження апаратних модулів системи. 

Прикладом подібної системи є рішення компаніїiPiSoft.Подібне рішення реа-
лізовано в програмних продуктах: OpenNI, Kinect SDK та інші. Програмне забезпе-
чення iPiMotionCapture в якості вхідних даних використовує зображення, отримані з 
декількох камер, розташованих в просторі відповідно до обраної схеми розміщення. 

Отже, використання технологій захоплення руху безперечно спрощує працю 
аніматорів і скорочує час на виробництво, зменшує загальну вартість розробок, а го-
ловнерухи персонажів відрізняються високим ступенем реалізму, недоступного тра-
диційним методам анімації. 

 
Перелік посилань: 
1. Конструювання та технологія виробництва техніки реєстрації інформації. У 

3 кн. Кн. 1. Системи та пристрої реєстрації інформації : навчальний посібник / Є. М. 
Травніков, Г. Г. Власюк, В. В. Пілінський, В. М. Співак, В. Б. Швайченко. – Київ : КА-
ФЕДРА, 2013. – 216 с. 

 
Науковий керівник старший викладач Батіна О.А. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ АКУМУЛЯТОРУ ЕКШН-КАМЕРИ 
ТА ЙОГО МОДЕРНІЗАЦІЯ ДЛЯ ЗБІЛЬШЕННЯ ЄМНОСТІ 

 
Ґедзь О.О. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, Кафедра звукотехніки і реєстрації інформації 
 
У наш час активно набуває популярності використання екшн-камер GoPro для 

відеозйомки завдяки їх ширококутності, високій роздільній здатності та простоті в 
експлуатації. Та, на жаль, у штатній комплектації GoPro HERO 3 Black Edition є суттє-
ві обмеження тривалості зйомки через невелику ємність акумулятора (1050 мА·год), 
якого вистачає лише на 70 хвилин. При використанні камери в режимі трансляції ві-
део потоку через wi-fi модуль на віддалений пристрій моніторингу час зйомки скоро-
чується до 50 хвилин. Також дуже незручною є заміна акумуляторів, яка призводить 
до тривалої зупинки зйомки. 

З метою корегування цього недоліку було прийнято рішення зробити парале-
льне підключення до акумулятора камери кількох літій-іонних акумуляторів. На жаль, 
через мініатюрність виконання немає можливості підключити амперметр у коло жив-
лення і одночасно увімкнути камеру, але відомо, що ємність штатного акумулятора 
1050 мА·год, а камера працює 70 хвилин. Був розрахований приблизний струм спо-
живання камери, він становить 900 мА, а в режимі роботи модуля wi-fi – 1200 мА. Для 
забезпечення роботи камери у режимі з максимальним споживанням струму не мен-
ше 4 годин були вибрані 2 акумулятори Sanyo типорозміру 18650 ємністю 2 А·год ко-
жний. Штатний акумулятор камери складається з плати та літій-іонного елементу з 
напругою 3.7-4.2 В. Камера перестає функціонувати при зниженні напруги до 3.7 В. 
Так зроблено тому, що розряд літій-іонного акумулятору нижче ніж 3.7 В призводить 
до зменшення строку його експлуатації, а спроба заряду до напруги вище ніж 4.2 В 
може призвести до самозаймання акумулятору. Для об’єднання внутрішнього акуму-
лятору із допоміжними зовнішніми в батарею необхідно, щоб вони в момент підклю-
чення мали рівну напругу. Для урівняння потенціалу перше підключення було здійс-
нене через струмообмежувальні опори (всі акумулятори були паралельно підключені 
через резистори) і деякий час періодично проводилися заміри напруги на кожному з 
них. Після того, як напруга на акумуляторах поступово урівнялась, резистори були 
замінені на провідники і акумулятори були розміщені у окремому корпусі зовні, на 
який кріпиться сама камера. Вбудований в екшн-камеру зарядний пристрій заряджає 
штатний акумулятор струмом 0.5 А. При цьому час зарядки штатного акумулятора 
становить приблизно 2 години. Якщо вдосконалену акумуляторну батарею заряджа-
ти вбудованим зарядним пристроєм, час зарядки становить орієнтовно 10 годин. Для 
скорочення  часу заряду батареї передбачений допоміжний роз’єм, до якого підклю-
чається зовнішній зарядний пристрій який забезпечує струм 2.5 А. Завдяки цьому час 
заряду батареї підвищеної ємності становить не більше 2 годин. 

Завдяки підключенню зовнішньої батареї акумуляторів з’являється можли-
вість суттєвого збільшення часу безперервної роботи GoPro. Тепер цю камеру зруч-
но використовувати для зйомок загальних планів довготривалих заходів. 

 
Перелік посилань: 
1. [Електронний ресурс] − http://www.diodmag.ru/aboutdiods/1-osvetodiodah/55-

acum-18650.html. 
2. Хоровиц П., Хилл У. − Искусство схемотехники, Москва «МИР» 1983. 
3. Батареи и аккумуляторы. Лаврус В., 2005. 
 

Науковий керівник старший викладач Гумен Т.Ф. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З КАРТАМИ РОЗПОДІЛУ 
ЩІЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ ТА ТРАФІКУ У ПРОГРАМНОМУ КОМПЛЕКСІ ATOLL 

 
Канцедал О.В. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 
Для вирішення проблеми планування нових, оптимізації існуючих мереж та 

виконання вимірювань і прогнозів використання безпроводових мереж були створені 
програмні засоби, які значно спрощують виконання вищезазначених дій. Саме до та-
ких рішень належить програмний комплекс Atoll від компанії Forsk. 

Метою роботи є дослідження і аналіз функціональних можливостей програми 
Atoll під час роботи з картами розподілу щільності населення та трафіку. 

Atoll – відкрита, масштабована, гнучка мультитехнологічна платформа проек-
тування мережі та її оптимізації, яка підтримує технології безпроводових операторів 
від початкового проекту мережі до її ущільнення і оптимізації. Atoll містить інструмен-
ти розробки, які дозволяють операторам або розробникам налаштовувати їх робочий 
простір і легко інтегрувати Atoll з іншими застосуваннями. Ця ключова особливість 
забезпечує гнучкість і можливість швидкого додавання налагоджених модулів, які 
поставляються іншим програмним забезпеченням для планування і оптимізації[1]. 

Застосування даного програмного засобу є досить перспективним, оскільки, з 
одного боку, вирішується головна проблема операторів мобільних мереж – модифі-
кація вже існуючих мереж зв’язку, а, з іншого боку – вони зможуть на достатньому 
рівні задовольнити потреби розрахунку покриття для мереж нових стандартів. 

Карти розподілу щільностінаселення та трафіку (рис. 1) є важливим додатко-
вим елементом відображення даних для планування і оптимізації безпроводових ме-
реж. 

 

 
 

Рисунок 1 − Приклад картирозподілу щільності населеннята трафіку 
 

Дані карти забезпечують оброблення значень розподілу населення на зада-
ній території з рівнем деталізації від континенту або країни до окремих районів міста 
та будівель Це дозволяє спрогнозувати та оцінити приблизну кількість можливих ко-
ристувачів та завантаженість трафіку в певному районі або місті, атакож зменшити 
витрати на обладнання мережі, яка тільки планується або оптимізувати вже існуючу в 
залежності від кількості населення та завантаженості трафіку в певних регіонах. Крім 
того,застосування цих карт дозволяє визначити доцільність побудови мережі, напри-
клад, в сільській місцевості (наприклад, чи зможуть окупитися витрати на побудову 
мережі)[2]. 

Початкові дані,необхідні для відображення картрозподілу щільності населен-
ня [3], такі: 

1) модель землекористування (заселеність міста та районів); 
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2) адміністративні кордони міст та районів; 
3) дані перепису населення. 
Карта розподілу щільності населення містить інформацію про [4] :кількість на-

селення для кожної адміністративної одиниці (векторна модель); щільність населен-
ня на одиницю площі міста або району (растрова модель). 

Для повноцінного проектування безпроводової мережі карт розподілу щільно-
сті населення та трафіку не достатньо, так як вони не дають цілісної картини майбут-
ньої мережі (також потрібні карти висот рельєфу, завад та шумів, забудови, геопрос-
торових даних та інші). 

Таким чином, досліджено фунціонал і можливості застосування карт розподі-
лу щільності населення та трафіку для програмного засобу Atoll. Можна зробити ви-
сновок, що застосування таких карт є одними з суттєвих розширень, які є важливими 
для проектування безпроводової мережі разом з картами висот рельєфу, будівель, 
завад тощо. Їх можливості та дані, які вони надають,є необхідними, але недостатніми 
для виконання оптимізаціїі снуючих або проектування нових безпроводових мереж 
зв’язку. 

 
Перелік посилань: 
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ВИКОРИСТАННЯ ЦИКЛІЧНИХ КОДІВ 
У СУЧАСНИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ 

 
Кодоненко К.Г. 

КПІ ім.Сікорського, Кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 
Циклічний надлишковий код – алгоритм обчислення контрольної суми, приз-

начений для перевірки цілісності даних. CRC є практичним додатком завадостійкого 
кодування, заснованому на певних математичних властивостях циклічного коду. Ви-
явлення помилок в техніці зв’язку – дія, спрямована на контроль цілісності даних при 
запису / відтворенні інформації або при її передачі по лініях зв'язку. Виправлення по-
милок (корекція помилок) – процедура відновлення інформації після читання її з 

пристрою зберігання або 
каналу зв’язку. 
Для виявлення помилок використовують коди виявлення помилок, для ви-

правлення – коригувальні коди (коди, що виправляють помилки, коди з корекцією по-
милок, завадостійкі коди). 

К. Шеннон сформулював теорему для випадку передачі дискретної інформа-
ції з каналу із завадами, яка стверджує, що ймовірність помилкового декодування 
прийнятих сигналів може бути забезпечена як завгодно малою шляхом вибору відпо-
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відного способу кодування сигналів. Під завадостійкими кодами розуміють коди, що 
дозволяють виявляти або виявляти і виправляти помилки, які виникають у результаті 
впливу завад. 

Завадостійкість кодування забезпечується за рахунок введення надлишково-
сті в кодові комбінації, тобто за рахунок того, що не всі кодові комбінації використо-
вуються для передачі інформації. 

Перші спроби створення кодів з надлишковою інформацією почалися задовго 
до появи сучасних ПК. До прикладу, ще в шістдесятих роках минулого століття Рідом 
і Соломоном була розроблена ефективна методика кодування – код Ріда-Соломона. 
Використання її у ті часи не представлялося можливим, оскільки провести 
операцію декодування за розумний час першими алгоритмами не вдавалося. Крапку 
в цьому питанні поставила фундаментальна робота Берлекампа, опублікована в 
1968 році. Ця методика, на практичне застосування якої вказав через рік Мессі, і до-
нині використовується в цифрових пристроях, що забезпечують приймання RS-
кодованих даних. Більш того: дана система дозволяє не тільки визначати позиції, але 
й виправляти невірні кодові символи (найчастіше, октети). 

Але далеко не скрізь від коду потрібна корекція помилок. Сучасні канали зв'я-
зку мають прийнятні характеристики, і часто достатньо лише перевірити, чи успішно 
пройшла передача або виникли будь-які складності; структура ж помилок і конкретні 
позиції невірних символів абсолютно не цікавлять сторону, яка приймає дані. І в цих 
умовах дуже вдалим рішенням виявилися алгоритми, що використовують контрольні 
суми. CRC як найкраще підходить для подібних задач: невисокі витрати ресурсів, 
простота реалізації і вже сформований математичний апарат з теорії лінійних цикліч-
них кодів забезпечили їй величезну популярність. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ЗАВАДОСТІЙКОГО КОДУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ 
В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІЙ МЕРЕЖІ 

 
Кодоненко К.Г. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 
Спроможність коду виявляти і виправляти помилки базується на введенні 

надлишковості в кодоване повідомлення. надлишкові символи формуються за пев-
ними правилами і називаються перевірочними або контрольними. Збільшення числа 
таких символів у кодовій комбінації підвищує спроможність коду, що виявляє і випра-
вляє спроможності коду, але призводить до зниження швидкості передачі інформації. 

При блоковому кодуванні послідовність символів повідомлення розділяється 
на блоки з k символів, які перетворюються на блоки з n символів коду (n>k). Символи 
повідомлення джерела називають інформаційними. 

Послідовність з n символів на виході кодера називається кодовою комбінаці-
єю або кодовим словом. Сукупність кодових слів утворює (n,k) код. Коди, комбінації 
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яких містять однакове число символів, називаються рівномірними. Їх застосування, 
на відміну від нерівномірних кодів, спрощує схеми кодерів і декодерів. 

Завадостійкі коди поділяються на рівномірні і нерівномірні. Рівномірні коди – 
це коди, всі кодові комбінації яких містять постійну (однакову) кількість розрядів. Не-
рівномірні коди містять кодові комбінації з різним числом розрядів. Нерівномірні коди 
через складність їх реалізації не знайшли широкого застосування. 

Дані характеристики використовуються при виборі і обґрунтуванні кодів, при-
значених для передачі, зберігання і обробки інформації, наприклад довжина коду, 
основа коду, потужність коду, загальне число кодових комбінацій, число інформацій-
них і контрольних символів, надлишковість коду, мінімальна кодова відстань, швид-
кість передачі коду, вага кодової комбінації, вагова характеристика коду, вірогідність 
помилкового декодування (при декодуванні з виправленням помилок), вірогідність 
невиявленої помилки (при декодуванні з виявленням помилок), оптимальність коду, 
коефіцієнт помилкових переходів і т. д. [1]. 

Найбільше розповсюдження отримали циклічні коди. Це можна пояснити від-
носно простим алгоритмом функціонуванням кодеру та декодеру, що виправляє по-
милки, при досить високій корегуючій спроможності коду. Алгебраїчна структура цик-
лічних кодів характеризуються наступними параметрами: 

– довжина кодових послідовностей; 
– число перевірочних елементів.утворення дозволеної комбінації цього ж ко-

ду. 
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ПРИСТРІЙ МОНІТОРИНГУ ЖИТТЄВИХ ПОКАЗНИКІВ ЛЮДИНИ 
З БЕЗПРОВОДОВИМ ПЕРЕДАВАННЯМ ДАНИХ 

 
Кондратюк О.С. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 
У сучасному світі людство все більше уваги приділяє стану свого здоров’я. 

Завдяки швидкому розвитку технічних розробок, пристрої які допомагають відстежу-
вати зміну пульсу, температури тіла, фізичних навантажень людини та інших показ-
ників, стали у вільному доступі для всіх. Також постало питання полегшення процесу 
діагностики та нагляду за пацієнтами лікарень. 

На даний момент багато компаній намагається допомогти спростити процес 
діагностики стану пацієнтів та дати можливість стежити за станом свого здоров’я без 
проведення обстежень. Також є можливість відправляти отримані дані у реальному 
часі за допомогою безпроводових протоколів на певний сервер. 

Функціонал таких пристроїв зазвичай наступний: 
1. Вимірювання пульсу. 
2. Відстеження фізичної активності. 
3. Вимірювання температури тіла. 
Для того, щоб відбувалася передача даних, пристрій може підключатися по 

GSM, Wi-Fi до керуючого ПК або хмарного серверу, на якому встановлені необхідні 
додатки. Багато з них комплектуються додатками для управління через смартфон 
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або планшет. За його відсутності (для бюджетних рішень) використовується віддале-
не підключення до головного пристрою або звичайного роутера. 

Подібні пристрої дозволяють робити моніторинг та дистанційне передавання 
даних про стан людини. 

Для зменшення затрат при розробці це буде реалізовано за рахунок нового 
сучасного Wi-Fi модуля esp8266. За останній рік ці модулі набули великої популярно-
сті, адже це обумовлено гарними функціональними можливостями модуля, та дуже 
низькою ціною. Модуль коштує близько $3. 

 
 

Він являє собою мікроконтролерну збірку з інтегрованим Wi-Fi адаптером, 
який на апаратному рівні підтримує стандарти 802.11 b/g/n/d/e/i/k/r, має вбудовану 
FLASH пам’ять розміром 16Мб, 17 портів вводу/виводу загального призначення, та 
один 10-ти бітний АЦП. 
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ПРЕДМЕТІВ З КЕРУВАННЯМ ЧЕРЕЗ КАНАЛ WIFI 
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В наш час, в зв’язку з війною на сході країни, дуже актуальною є військова 

сфера. Через наявність великої кількості вибухонебезпечних предметів (нерозірва-
них снарядів, мін, тощо) в місцях з мирним населенням, є потреба в їх знешкодженні. 

Задля більшої безпеки саперів було розроблено ряд пристроїв для знешко-
дження з дистанційним керуванням, такі пристрої дають більшу надійність та безпеч-
ність, порівняно з вогнепровідними шнурами та часовими механізмами. Пристрої ди-
станційного підриву дають змогу знешкоджувати вибухонебезпечні предмети на ве-
ликих відстанях. 

Функціонування цього ряду пристроїв будується на передаванні сигналу з ко-
мандно-передавального пристрою на приймально-виконавчий пристрій сигналу керу-
вання, що ініціює імпульс струму на електродетонатор. 
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В загальному випадку в приймально-виконавчий пристрій входять такі еле-
менти: блок приймача (приймає команди керування), блок дешифратора (дешифрує 
прийняту команду), виконавчий блок (після прийняття й дешифрування команди 
управління, подає імпульс струму на електродетонатор). В командно-передавальний 
пристрій входять: блок шифратора та блок передавача. 

Дистанція, на якій можна використовувати пристрій залежить від потужності 
передавача, наявності підсилювачів у лінії зв’язку, рельєфу, геомагнітної обстановки. 

Щоб збільшити надійність, використовують шифрування керуючого сигналу. 
Також пристрої можуть мати декілька каналів на різних частотах для більшої ефекти-
вності та завадостійкості, в залежності від умов використання. Задля перевірки дос-
тавки сигналу до кінцевого пристрою та виявлення місця проблеми у лінії, застосо-
вують зворотній сигнал від приймально-виконавчого пристрою до командно-
передавального. 

В пристроях знешкодження вибухонебезпечних предметів можна використо-
вувати канал WiFi. При цьому можна впровадити каскад підсилювачів, задля збіль-
шення дистанції, керування з пульту (командно-передавальний пристрій), керування 
зі смартфону, чи іншого пристрою з модулем WiFi, використання 2-х частот: 2,4 ГГц 
та 5 Ггц. 

Зазвичай використовують низькі частоти, але при використанні пристрою за 
межами міста, за відсутності завад у діапазоні коротких та ультракоротких хвиль, 
можна використовувати й діапазон каналу WiFi, задля простоти і більшої зручності. 
Адже простіше носити з собою смартфон, який наразі є майже в кожного, а не ще 
окремі пристрої. Також такі передавачі не потребують громіздких антен, що збільшує 
компактність та зменшує ризики пошкодження пристрою. 

 
Перелік посилань: 
1. Взрывная машинка – https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1% 

80%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B
8%D0%BD%D0%BA%D0%B0. 

2. Подрывная машинка ПМ-4 – http://saper.isnet.ru/texnica-2/pm-4.html. 
3. Электрическая машинка для подрыва капсюлей-детонаторов мин –

 http://patents.su/2-499839-ehlektricheskaya-mashinka-dlya-podryva-kapsyulejj-
detonatorov-min.html. 

4. Инженерная подготовка. Электрический способ взрывания –
 http://www.zakon-grif.ru/swat/arming/articles/view/135.htm. 

5. Непосредственное программирование ESP8266 WiFi – http://tim4dev.com/ 
2015/03/esp8266-wifi-direct-programming/. 

 
Науковий керівник асистент Тітков Д.В. 

 
 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВТРАТ ПОШИРЕННЯ РАДІОХВИЛЬ 
ВІД ЧАСТОТИ ЗА EMPIRICAL MODELS FOR WIRELESS LAN 

 
Круц А.А. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, Кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 
На сьогоднішній день, безпроводовим локальним мережам приділяють бага-

то уваги, тому що вони є одним із основних засобів передавання інформації. [1,2]. 
Модель EmpiricalModelsforWirelessLan використовують для частот (неліцензовані 
смуги) в межах 2.4ГГц і 5.7ГГц (системи на стандартах Wi-Fi). 

Сумарні втрати розраховують за формулою: 
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, де: 

 – коефіцієнти, що отримано за результатами статистичного 
опрацювання експериментальних даних;f – частота;  – параметри, пов’язані з 

кутом падіння θ до стін[3],  – кількість поверхів між базовою станцією і переносним 

терміналом;  – кількість стін;r – відстань. 
На рис. 1 [1] наведено залежність втрат для EricssonModel. Звідки випливає, 

що значення втрат за зміни відстані від 1 м до 100 м зростає майже на 130 дБ. 

 
Рисунок 1 − Залежність втрат потужності від відстані для EricssonModel 
 
За результатами експериментів визначено коефіцієнти , й 

тоді: 

 
EmpiricalModelsforWirelessLan синтезовано для діапазону частот між 2,4 ГГц 

до 5,7 ГГц. Стандартне відхилення помилки в прогнозуванні 6,7 дБ. 
Дослідимо втрати для цієї моделі, змінюючи її частоти. Нехай =1, = 

4,r=10 м. Тоді: 
 

f,ГГц 

2,4 238,444 
2,7 240,346 
3,0 242,062 
3,3 243,629 
4,9 250,0 
5,7 252,469 

 
Можна зробити висновок, що дана модель є не дуже чутливою до зміни робо-

чих частот (у межах визначеного діапазону на 14,02 дБ) у порівнянні із залежності від 
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відстані (у межах відстані на 130 дБ). Тому вона використовується на невеликих дис-
танціях. Модель Empirical Models for Wireless Lan використовують в офісних умовах. 

 
Перелік посилань: 
1. SaundersSimonR. AntennasandPropagationforwirelesscommunicationsystem / 

SimonR. Saunders, AlejandroAragor// N-Zavala – John Wiley&Sons Ltd, England, 2007 – 
553 р. 

2. ПілінськийВ. В. Технічнаелектродинамікатапоширеннярадіохвиль: навч. 
посіб. длястудентівнапрямупідготовки 6.050903 «Телекомунікації» / В. В. Пілінський. 
– К.: Кафедра, 2014. – 336 с. 

3. The Multipath Fading and the Frequency Response of the Channel in an Indoor 
Radiating Cable System / M.C. Jorge Alberto Seseña Osorio // INAOE 2014. 

 
Науковий керівник к.т.н., професор Пілінський В.В. 

 
 
 

КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЛІТАКА 
ЗА ДОПОМОГОЮ ГРАФІЧНОЇ ПРОГРАМИ INVENTOR 

 
Купленко Д. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, Кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 
З розвитком технологій з’явилося більше можливостей в області 

комп’ютерного моделювання. За допомогою комп’ютерних програм можна будувати 
3D-моделі, які більш наочно представляють об’єкти навколишнього середовища [1-3]. 
Найбільш поширене 3-моделювання у таких сферах: 

Військова тактика. 3Д-моделювання місцевості допомагає стратегам краще 
спланувати маневри, співвіднести ризики і прийняти найбільш правильне рішення; 

Машинобудування. 3Д-моделювання збільшує швидкість проектування у де-
кілька разів, а значить прискорюється і оновлення будь-яких виробів. 

Архітектура. Якщо замовник побажає збільшити розмір кімнати або додати 
поверхів, архітектору доведеться заново конструювати модель. Однак, використову-
ючи комп'ютерні програми, можна змінювати всі необхідні елементи; 

Дизайн. Тут можна представляти все, що завгодно: від модних суконь і прик-
рас до інтер’єрів приміщень. 3D моделювання виступає найкращим помічником у 
справі планування. 

Ігри та кіно. Анімація в наш час за своєю якістю починає перевершувати реа-
льний світ. Будь-яка людина можна зробити персонаж комп'ютерної гри та перенести 
всі особливості реальної зовнішності в віртуальний світ; 

Віртуальна реальність – застосовується в тих областях діяльності, де людина 
для ефективного сприйняття потрібно не просто тривимірне зображення об'єкта, що 
спостерігається, а необхідно занурення спостерігача в світі досліджуваної моделі для 
більш ефективного сприйняття та взаємодії з нею: там, де спостерігаються об'єкти і 
дані дуже складні або дуже важлива реальність сприйняття об'єктів. Віртуально ото-
чення дозволяє людині відчути себе частиною досліджуваного світу, виключаючи по 
можливості всі взаємодії з справжнім, реальним світом (ефект занурення). Цей ефект 
і є відмінністю від звичайних систем тривимірної графіки. 
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Рисунок 1 − Креслення літака та загальний вигляд 

 
У доповіді розглядається питання тривимірного моделювання літака (рис. 1) 

для створення елементів віртуальної реальності. Для моделювання використовуєть-
ся графічна система INVENTOR, яка дозволяє створювати ескізи, на основі ескізів 
виконується тривимірне моделювання окремих частин літака, об’єднання їх у єдину 
модель та створення реалістичного зображення. Також в графічній системі є функції 
створення і редагування складальних креслень. 

Студенти кафедри Звукотехніки та реєстрації інформації в курсі Комп’ютерна 
графіка розробляють тривимірну модель літака в програмі INVENTOR. Для цього по-
трібний вхідний матеріал у вигляді габаритних креслень і фотографій об'єкта, який 
моделюється. 

 
Перелік посилань: 
1. Князева Г.В. Виртуальная реальность и профессиональные технологии ви-

зуализации. – Вестник ВУ иТ № 15, серия Информатика. – Тольятти, ВУиТ, 2010. – 
99 с. 

2. Є.М. Травніков, В.С. Лазебний та ін., Конструювання та технологія вироб-
ництва техніки реєстрації інформації. У 3 кн. Кн. 2. Основи конструювання. – Київ: 
КАФЕДРА, 2015. – 285 с. 

3. Павлов А.В., Власик Г.Г. Конструювання поверхні носової частини літака з 
використанням графічної системи INS. – Прикладна геометрія та інженерна графіка. - 
Вип.67. – К: КДТУБА, 2000. 

 
Науковий керівник: д.т.н., професор Власюк Г.Г. 
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МЕХАНІЗМ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЗАВАД, ЯК ГОЛОВНИЙ ЧИННИК 
ПІДВИЩЕННЯ ЗАВАДОСТІЙКОСТІ БЕЗДРОТОВИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ 
МЕРЕЖ В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ БОРОТЬБИ 

 
Липовських А.В. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 
Бездротові телекомунікаційні мережі в умовах використання радіоелектронної 

боротьби є основним базисом у структурі формування захищеної системи радіозв'яз-
ку. Аналіз характеристик систем радіозв’язку, як об'єктів радіопридушення і характе-
ристик засобів радіопридушення [1] показує, що протиборчі сторони потенційно здат-
ні створювати ефективні перешкоди в лініях телекомунікаційного радіозв'язку в різ-
них діапазонах хвиль. 

В процесі інформаційного конфлікту протиборчі сторони використовують різні 
тактики радіопридушення, у відповідь на які можуть бути використані відповідні так-
тики завадозахищеності (рис. 1). 

 
 

Рисунок 1 – Сучасні механізми завадозахищеності 
 
Проте завдання підвищення достовірності передачі повідомлення в умовах 

радіоелектронної боротьби (РЕБ) традиційно вирішується без урахування потреб 
надсистеми управління [2]. Вплив навмисно створюваних перешкод призводить до 
збільшення ризику втрати інформації та отримання сигналу низького рівня якості. 

Визначення рівня ризику, виникнення якого можливе в умовах радіоелект-
ронної боротьби, можливе за умови застосування моделі (рис. 2) в результаті оброб-
ки сукупності повідомлень, переданих через систему радіозв'язку (СРЗ) на яку впли-
вають перешкоди, створювані засобами радіопридушення [3]. Передані повідомлен-
ня несуть різну інформацію телекомунікаційного характеру, розглянуту як стан спо-
стережуваної системи. У загальному випадку інформація може передаватися від різ-
них джерел повідомлень (ДП) і по різних каналах зв’язку. 

Таким чином, передача інформації бездротових телекомунікаційних мереж в 
умовах використання радіоелектронної боротьби здійснюється за допомогою радіо-
каналів зв’язку, які і підлягають впливу. Для передачі повідомлень від одного джере-
ла може використовуватися кілька фізичних каналів. По мірі погіршення якості одного 
або кількох фізичних каналів швидкість передачі інформації у відповідному каналі 
зменшується. При цьому частина пакетів даного логічного каналу перерозподіляєть-
ся для передачі по іншим фізичним каналах. При наявності резервного ресурсу якість 
обслуговування користувачів не знижується. У разі значного зниження пропускної 
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здатності групи фізичних каналів пристрій доступу може припинити передачу повідо-
млень з низьким пріоритетом. 

При наявності радіоелектронної протидії пропускна здатність телекомуніка-
ційної радіолінії зменшується і, як наслідок, зменшуються пропускні здатності логіч-
них каналів [4]. Причому більшою мірою це відноситься до менш цінних повідомлень, 
в результаті чого забезпечується максимізація цільової функції сумарної корисності 
від передачі повідомлень різних типів [5]. При істотному зниженні пропускної здатно-
сті телекомунікаційної радіолінії, пропускна здатність окремих логічних каналів стає 
рівною нулю. При цьому здійснюється передача тільки найбільш цінних повідомлень. 

 
Перелік посилань: 
1. Макаренко С.И., Иванов М.С., Попов С.А. Помехозащищенностьсис- тем 

связи с псевдослучайнойперестройкойрабочейчастоты. Монография. – СПб.: Своеи-
здательство, 2013. – 166 с.: ил. 

2. Банкет В. Л.Методыпередачиинформации в системах беспроводногодос-
тупа к телекоммуникационнымсетям нового поколения. – Одесса:ОНАС, 2013. – 
178 с. 

3. Шелухин О.И., Иванов Ю.А. Оценкакачествапередачи потокового видео в 
телекоммуникационныхсетях с помощьюпрограммно-аппаратныхсредств // Электро-
технические и информационныекомплексы и системы, 2009. – т.5. – №4. – С.48–56. 

4. Кон Е.Л., Фрейман В.И. Теория электрической связи. Помехоустойчивая 
передача данных в информационно-управляющих и телекоммуникационных систе-
мах: модели, алгоритмы, структуры. – Пермь: Изд-во Перм.гос.техн.унта, 2007. – 312. 

5. 1. Конструювання та технологія виробництва техніки реєстрації інформації. 
У 3 кн. Кн. 1. Системи та пристрої реєстрації інформації: навчальний посібник / Є. М. 
Травніков, Г. Г. Власюк, В. В. Пілінський, В. М. Співак, В. Б. Швайченко.– Київ : КА-
ФЕДРА, 2013. – 216 с.   http://ela.kpi.ua/handle/123456789/189601. 

 
Науковий керівник к.т.н., доцент Співак В.М. 

 
 
 
ПОВТОРНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ЧАСТОТ ЗА МОДЕЛЛЮ ITU-R  P.1238-8 

 
Мажаренко В.В. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 
За допомогою моделі ITU-R  P.1238-8 можна врахувати втрати під час прохо-

дженні сигналу через міжповерхові перекриття, що дає змогу передбачити характе-
ристику щодо повторного використання частоти на різних поверхах будівлі. 

Мета роботи полягає у визначенні характеристик поширення хвилі всередині 
приміщення,а також повторного застосування частот на різних поверхах. Вважаємо, 
що це можливо реалізувати, якщо втрати між поверхами сягають 50 дБ. Втрати під 
час поширенні хвилі виникають внаслідок перешкод і проходження сигналу через ма-
теріали, з яких побудовано будинок, можливе зменшення втрат у вільному просторі 
внаслідок каналізування, а також багатопроменеві ефекти, спричинені відбиттям і 
дифракцією радіохвилі. 

 Дистанційні коефіцієнти втрати потужності містять в неявному вигляді попра-
вку на втрати під час проходженні сигналу через стіни і над – або через перешкоди, а 
також на інші механізми виникнення втрат, які можуть виникнути в межах одного по-
верху будівлі. [1,2]. 
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Модель ITU-RP.1238-8 складена для частотного діапазону 300МГц – 100ГГц 
для поширення радіохвиль та методів прогнозування систем радіозв’язку всередині 
будівель. 

Втрати на трасі відповідно до ITU-RP.1238-8 для частот 900МГц – 70ГГц об-
числюємо за формулою:[1] 

Основна модель втрат має такий вигляд: 

Ltotal=L(do)  +N log10 +Lf  (n)     дБ, де 
 
– N: дистанційний коефіцієнт втрат потужності; 
– f: частота (МГц);d: відстань рознесення (м) між базовою станцією і перенос-

ним терміналом, (де d> 1 м);do: еталонна відстань (м); 
– L (do): втрати для відстані doі приймаючи поширення у вільному просторі 

L (do) = 20 log10 f - 28, де значення f відносно 1 МГц; 
– Lf  (n):коефіцієнт втрат внаслідок проходження сигналу через підлогу (дБ); 

n:кількість поверхів між базовою станцією і переносним терміналом (n>= 0), Lf = 
0(дБ)за n = 0. 

Після зроблених підстановок,формулу можна записати у простішій для обчи-
слення формі: 

 
Ltotal  =  20 log10 f  +  N log10 d  +  Lf (n)  –  28 дБ. 

 
За нормального поширення радіохвилі втрати під час проходження типових 

міжповерхових залізобетонних перекриттів з підвісними стелями складають приблиз-
но 20 дБ. Електричні прилади збільшують середні втрати до 30 дБ, а вентиляційні 
канали під підлогою збільшують середні втрати до 36 дБ [1]. 

У приміщенні втрати під час поширення радіохвиль обумовлені: 
– відбиттям від предметів і дифракцією над предметами (включаючи стіни і 

підлоги) всередині приміщень; 
– втратами поширення під час проходженні сигналу через стіни, підлоги та 

інші перешкоди; 
– каналізування енергії сигналу на високих частотах, особливо в коридорах; 
– переміщенням людей і предметів в приміщенні, включаючи, можливо, одне 

або обидва кінцевих пристрої лінії зв’язку. 
– Поширення внаслідок огинання перешкод і через стіни веде до значних до-

даткових втрат, які в звичайних умовах можуть збільшити дистанційний коефіцієнт 
втрат потужності. Прикладами можуть служити траси між кімнатами в службових 
приміщеннях закритого планування. 

– На довгих трасах без перешкоду першій зоні Френеля може виникнути «то-
чка зламу кривої». На цій відстані дистанційний коефіцієнт втрати потужності може 
змінюватися приблизно від 20 дБ до 40 дБ [1]. 

– Для великих відкритих приміщень також характерно значення дистанційного 
коефіцієнта втрати потужності порядку 20дБ; це може пояснюватися наявністю поту-
жної складової LoS (прямою видимістю) в більшості зон приміщення. Прикладами 
можуть служити приміщення, розташовані у великих торгових складах, спортивні 
арени, заводські приміщення і службові відкритого планування. 

Отже, за використання моделі ITU-R  P.1238-8враховуютьвтрати поширення 
хвилі у приміщенні. Втрати пов’язані з багатократним проходженням сигналу через 
міжповерхові перекриття, через матеріали, з яких побудований будинок, а також че-
рез багатопроменеві ефекти.В результатідослідження показано, що повторне вико-
ристання частоту смузі 1.8-2ГГц для житлового приміщення можливе через 4 повер-
хи; для службового приміщення через 2 поверхи, для торгового приміщення 2 повер-
хи. 
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РАДІОЛОКАЦІЙНІ СТАНЦІЇ 112L1 «БАРСУК» ТА 112L1 «БАРСУК-А» 

ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ 
 

Мазін М.Ю., Поляков О.В., Михальчук Е.О. 
КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 

 
Розроблення й вдосконалення портативних радіолокаційних станцій  (РЛС) 

для  визначення локальних об'єктів є актуальною задачею [1,2]. В роботі наведено 
порівняння даних сучасних РЛС. Високі тактико-технічні показники забезпечено вна-
слідок використання новітніх технологій оброблення інформації (Табл. 1). 

 
Табл. 1 Технічні характеристики 112L1А «Барсук»  та 112L1А «Барсук-А» 

 
 112L1”Барсук” 112L1A”Барсук-А” 
Зона огляду за азимутом 0…360 0…360 
Зона огляду за дальністю, км 0…1.6  0…1.6  
Дальність виявлення одинич-
ної людини, м 

600...-800  1000  

Дальність виявлення автот-
ранспорту та плавзасобу, м 

до 1600  до 1600  

Частота, ГГц 36  36  
Потужність передавача, мВт 30…40  60  

 
У цих радіолокаційних станціях (рис. 1) застосовано передавач з дуже малою 

потужністю випромінювання, що ускладнює її виявлення. 

 
 

Рисунок 1 – Радіолокаційні станції 
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За використання кодової маніпуляції РЛС «Барсук» є нечутливою до завад, 
водночас це робить моделі нечутливими до електромагнітних завад, прилад не ство-
рює їх для інших радіотехнічних засобів. При цьому передавач формує безперервний 
сигнал, передавальна антена створює вузький промінь, а приймання сигналу здійс-
нює окрема антена. Однією з беззаперечних переваг 112L1A є змога визначати ра-
діолокаційною станції зони підвищеної уваги. Тобто «Барсук-А» концентрує максима-
льну увагу на підступах до об’єкта і на найбільш імовірних ділянках проникнення не-
санкційованих порушників і. Це не означає, що решту площини РЛС не відслідковує. 
Станція ретельніше досліджуватиме задані зони своїми променями. Складовими 
станції є антенний пристрій, СВЧ-трансивер: на приймання і передавання даних, 
апаратура оброблення і управління, а також засіб відображення. 

Ця модель є дуже ефективною на відкритій місцевості та під час використан-
ня її з іншими радіолокаційними станціями. Збільшення зони огляду, дальності вияв-
лення цілі для цієї моделі позитивно відобразилось на її ефективність. Але за підви-
щення потужності РЛС може створювати завади для інших радіотехнічних засобів. 
Отже підвищення ефективності роботи станції можливе за збільшення кількості та 
високої якості приєднаного обладнання. 
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ПОРІВНЯННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МОДЕЛЕЙ 
ОКУМУРА-ХАТА ТА COST 231-УОЛФІШ-ІКЕГАМІ 

 
Мазін М.Ю., Поляков О.В., Михальчук Е.О. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 
Для проектування систем мобільного зв’язку застосовують статистичні 

моделі, що базуються на результатах численних експериментів, та фізичні  за 
законами електродинаміки [1]. 

Першу емпіричну модель Окумура [2] макрочарунок сформовано на вимірах, 
проведених в декількох районах Токіо. Це набір експериментальних кривих для 
різних частот в різних місцевостях. Через 12 років М. Хата [3] апроксимує криві 
поширення. Формула охоплює діапазон частот (100…1500) МГц. Але зв’язок GSM 
використовує смугу частот близько 1800 МГц, і до даної смузі частот ця модель не 
може бути застосована. Тому пізніше Ікегамі [4] розраховано поправкові коефіцієнти 
спеціально для частот (800…2000) МГц і ця модель отримала назву COST 
231Уолфіш-Ікегамі[5,6]. 

 
Табл. 1 – Основні характеристики моделей Окумура-Хата та Уолфіш-Ікегамі 

 Окумура-Хата Уолфіш-Ікегамі 
f, МГц  100…1500  800…2000 
hБС, м 30…200  4…50 
hMC, м 1…10  1…3 
d, км 1…100  0,02…5 
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Формула для втрат моделі Окумура-Хата: 
 

L=69.55+16.16lg(f)-13.82lg(hбс)-a(hмс)-(44.9-6.55lg(hбс))lg(R) 
 
де f – частота (100…1500) МГц; hбс – висота передавальної антени(30…200) 

м; hмс – висота приймальної антени(1…10) м; R – відстань між приймачем та переда-
вачем (1…100) км. 

Формула для втрат моделі COST231-Уолфіш-Ікегамі: 
 

L=-16.9-10lg(w)+10lg(f)+20lg(hr-h2)+Lori, 
 
де f – частота (800…2000) МГц; h2 – висота передавальної та приймальної 

антени відповідно (4…50; 1…3 ) м; w – ширина вулиці w = 0,5b, де b = (20…50) м; hr – 
висота будівель 3 (кількість поверхів)+3 (якщо дах має складну конструкцію); 

Lori – втрати обумовлені взаємною орієнтацією шляху поширення сигналу і 
вулиць; 

 

Lori= , 
 

за коефіцієнт Lori = 0. 
Під час порівнянь даних моделей отримано такі результати: втрати за 

моделлю Окумура-Хата дорівнюють 54.97 дБ, а Уолфіша-Ікегамі 33.92 дБ за 
f=1500 МГц, hбс=50 м, hмс=1,5 м, R=10 км, w=50 м,  але слід брати до уваги 
те, що Окумура-Хата є емпіричною моделлю, а Уолфіша-Ікегамі є фізичною. 
Потрібно брати до уваги, що до серйозних недоліків моделі Уолфіша-Ікегамі слід 
віднести відсутність обліку висоти антени БС, що призводить до зменшення втрат на 
великих відстанях від БС, і те, що збільшення частоти понад 600 МГц дає заниження 
втрат, тому втрати моделі Окурума-Хата більші ніж у Уолфіша-Ікегаі. Але для 
коректного порівняння цих моделей потрібен експеримент. 

Моделі не враховують особливості рельєфу і мають прийнятну похибку тільки 
за зазначеному вище діапазоні величин. Модель Уолфиш-Ікегамі має найбільші по-
хибки за розташування антен БС нижче рівня дахів будівель за помітною нерегуляр-
ності забудови. Модель розрахована на пласку підставу міста, через що вона не мо-
же бути застосована для міст з сильною нерівномірністю рельєфу. 
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ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛІ COST231-УОЛФИШ-ІКЕГАМІ 
 

Макаренко Ю.В. 
КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 

 
Модель COST231-Уолфиш-Ікегамі (Walfish-Ikegami або WIM) – це одна з най-

більш простих і широко використовуваних моделей. WIM застосовують, коли антена 
базової станції розташована як вище, так і нижче лінії рівня дахів міської забудови. У 
сукупність емпіричних факторів, врахованих у розрахунковій формулі, входять: висо-
ти антен базової і рухомої станцій, ширина вулиць, відстані між будівлями, висота 
будівель і орієнтація вулиць, щодо напрямку поширення сигналу [1], [2]. Модель по-
казує, що в умовах міста з відносно невисотною, але щільною забудовою, основним 
шляхом поширення радіосигналу (в разі відсутності прямої видимості між вузлами) є 
шлях, що проходить через дахи будівель (які можуть бути описані як серії послідов-
них екранів), супроводжуваний багаторазовим розсіюванням [3]. 

Сумарні втрати розраховують за формулою: 
 

. 
 
У загальних рисах формула, що описує втрати сигналу, складається з трьох 

членів: втрати L0 на поширення у вільному просторі; втрати Lrts на дифракцію і 
розсіювання хвиль на дахах будівель; втрати Lms, викликані багаторазовою 
дифракцією від рядів будівель. 

Формулу застосовують при висоті антени БС від 4 до 50 м, при висоті антени 
МС від 1 до 3 м і при відстані між БС і МС від 0,02 до 5 км. Діапазон частот від 800 до 
2000 МГц [3]. 

За відсутності прямої видимості вираз для медіанних втрат має вигляд: 
 

. 
 
А) Втрати поширення у вільному просторі 

 

. 
 
Б) Втрати при поширенні сигналу над дахами будинків за рахунок дифракції: 

 
Lrts=-16.9-10lgw+10lgfMNz+20lg(hr-h2)+Lori, 
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Де Lori – втрати через взаємну орієнтацію шляху поширення сигналу і вулиць, 
(Зауваження: При φ = 28,25° значення Lori =0). 

В) Втрати при множинному відображенні сигналу від стін будівель: 
 

, 
 
де Lbsh – компонента, що враховує зменшення втрат, якщо антена БС розта-

шована вище дахів будівель, ka – коефіцієнт, що враховує вплив відстані (радіусу 
стільників) dkm на втрати Lmsd, kd – коефіцієнт, що враховує вплив підйому антени БС 
вище або нижче дахів будівель на втрати Lmsd, kf – коефіцієнт, що враховує вплив на 
втрати Lmsd значення частоти сигналу і характеру забудови. 

Розрахуємо всі три види втрат, при одних і тих же умовах, і порівняємо їх між 
собою. Використовуємо умови для середнього міста, з п’ятиповерховими будинками і 
з антенами БС на одному рівні з дахами будівель. В результаті розрахунків виявле-
но, що втрати поширення у вільному просторі чисельно більше інших дифракційних 
втрат. 

Дана модель широко використовується Міжнародною спілкою елект-
розв’язку(ITU) в якості стандартної моделі для універсальної системи рухомого 
зв’язку третього покоління IMT-2000 [4]. 

Модель Уолфиш-Ікегамі має найбільші похибки для випадку розташування 
антен БС нижче рівня дахів будівель при помітній нерегулярності забудови. Ця мо-
дель статистична, але не детермінантна, тому що можна підставити тільки власні 
значення, не враховуючи топографічну базу даних [5]. 

Модель розрахована для міста на рівнинній території, через що її не застосо-
вують для населених пунктів з сильною нерівномірністю рельєфу. 
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ПОШИРЕННЯ СОЛІТОННИХ ІМПУЛЬСІВ У ВОЛОКОННИХ СВІТЛОВОДАХ 
 

Марті Міріам 
КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 

 
Метою роботи є теоретичне дослідження основ поширення солітонів в воло-

конно – оптичних лініях зв’язку, визначення основних проблем, що обмежують мож-
ливість побудови солітонних ліній зв’язку, аналіз результатів моделювання солітон-
них систем з метою оцінити допустиме значення джитера солітона, спричиненого 
ефектом Гордона – Хауса, та його вплив на пропускну здатність солітонних ВОСП з 
дисперсійним управлінням для різних конфігурацій лінійних трактів. 

Волоконно – оптичні мережі на сьогодні є безумовно найбільш швидким, 
надійним та одним з найперспективніших напрямків в телекомунікаційній галузі. У 
1981 році було розроблено волоконно – оптичну систему передавання (ВОСП), що 
забезпечує передавання даних зі швидкістю 2 Гбіт/с на відстань понад 40 км. До 1996 
року потреба збільшення пропускної спроможності систем зв'язку вирішувалася ме-
тодом часового ущільнення (Time Division Multiplexing, TDM) [1, 2]. На його основі бу-
ли створені цифрові системи передавання плезіохронної ієрархії (Plesiochronous 
Digital Hierarchy, PDH) та системи синхронної цифрової ієрархії (Synchronous Digital 
Hierarchy, SDH). Застосування технології SDH дозволило збільшити швидкість пере-
давання від 155 Мбіт/с до 40 Гбіт/с. Однак збільшення складності обладнання для 
модуляції і мультиплексування для збільшення швидкості передавання даних обме-
жило застосування цієї технології. Для подолання цієї проблеми розроблено техно-
логію ущільнення оптичних каналів за довжиною хвиль (спектрального ущільнення) 
(Wavelength Division Multiplexing, WDM). Експериментально доведено, що викорис-
тання технології WDM забезпечує збільшення пропускної спроможності ВОСП понад 
1 Тбіт/с. 

Оптоволоконний зв’язок – це тип телекомунікації із використанням імпуль-
сів світлового випромінювання, що розповсюджуються оптичним волокном. 

Солітон – структурно стійка відокремлена хвиля, що поширюється в неліній-
ному середовищі та зберігає свою швидкість та форму в разі взаємодії з іншими по-
дібними хвилями [2]. Світлові імпульси, що поширюються в оптичному волокні та 
зберігають форму, належать до класу оптичних солітонів. 

Солітон поширюється в оптичному волокні з мінімальними спотвореннями 
форми, тобто його можна розглядати як ідеальний носій інформації. Світловий ім-
пульс, що має форму, дещо відмінну від солітонної, може еволюціонувати до неї в 
процесі поширення. 

Солітонні лінії зв’язку здатні передавати інформацію на відстані ~1000 км зі 
швидкістю до 100 Гбіт/с, за умови, що втрати у світловоді скомпенсовані внаслідок 
належного підсилення солітонів. Найбільш ефективним способом підсилення є за-
стосування оптичного підсилювача з накачкою лазернім випромінюванням. Переда-
вання інформації здійснюється поблизу довжини хвилі мінімальних втрат у світловоді 
(≈1,56 мкм). 

Особливості побудови солітонних ліній зв’язку. Солітонні ВОСП займа-
ють важливе місце серед перспективних систем передавання інформаційних потоків. 
Розповсюдження солітонних імпульсів по оптичному волокну відбувається тільки за 
умов балансу аномальної дисперсії групової швидкості та нелінійної фазової само-
модуляції, що призводить до їхніх унікальних властивостей, зокрема – стійкості фор-
ми імпульсів при поширенні в ОВ на досить великі відстані. Але ідеальні солітони 
можуть існувати в ОВ тільки за умов сталої дисперсії та відсутності втрат енергії. У 
реальних ОВ такі умови не реалізуються, внаслідок чого стійкість солітонів порушу-
ється. Ідея використання дисперсійного управління (ДУ) значно поліпшила якість со-
літонних ВОСП, розширила межі енергій, необхідних для одержання стійких солітон-
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них імпульсів. Застосування ДУ дозволяє не тільки підвищити швидкість та якість пе-
редавання інформації у ВОСП з часовим розділенням каналів, в яких і раніше, солі-
тони давали рекордні показники, але і проектувати солітонні ВОСП, зі спектральним 
розподілом каналів (WDM – wave division multiplexing, DWDM – dense division 
multiplexing) [3]. 

За результатами досліджень зроблено висновки: 1. За результатами ви-
вчення сучасного стану теорії й практики солітонних ВОСП обгрунтовано перспекти-
вний напрямок розвитку солітонних ВОСП. 2. У випадку фундаментального солітона 
дисперсія і ФСМ взаємно компенсуються так, що ні форма солітона, ні його спектр не 
змінюються у процесі його розповсюдження. 3. В реальних оптичних системах зв’язку 
часто утворюються не фундаментальні солітони, а солітони вищих порядків. 
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Однією із актуальних проблем сучасного інформаційного суспільства є під-

вищення швидкості та надійності передачі великих об’ємів інформації в безпроводо-
вих мережах зв’язку. Зі стрімким розвитком мобільних пристроїв виникає потреба у 
розширенні технологічних можливостей систем зв’язку, що не задовольняють сучас-
ним вимогам мультимедійного обслуговування. Необхідним вважається дослідження 
шляхів підвищення швидкості передавання інформації без розширення смуги частот 
каналу. 

Теоретично верхня межа швидкості передавання даних(пропускна здатність 
каналу, ємність каналу) визначається теоремою Шеннона-Хартлі за формулою [1]: 

 

C  B log2 (1
S

N
),

 
 
де B  смуга пропускання каналу, Гц; S  повна потужність сигналу у смузі 

пропускання, Вт або В2; N  повна потужність шуму у смузі пропускання, Вт або В2. 
Тим не менш, крім цих параметрів закон Шеннона-Хартлі ґрунтується на пев-

них умовах [2]: по-перше, канал є лінійним (недавні роботи показали, що нелінійні 
канали, які дозволяють регенеративне перетворення не є обмеженими границею 
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Шеннона [3]), по-друге, сигнал є періодичним (межа ємності каналу для неперіодич-
них сигналів не розглядалась раніше). 

Сучасні методи модуляції попри свої переваги не дозволяють розширити 
верхню межу Шеннона, так як вони використовують високочастотний синусоїдальний 
(періодичний) сигнал для передачі інформації на дальні відстані. В основі таких ме-
тодів модуляції лежать комплексні кола [2]. Кожен повний оберт кола на комплексній 
площині відповідає переданому символу. Символи можуть відрізнятись один від од-
ного зміною швидкості обертання (частотна модуляція), початковою точкою на колі 
(фазова модуляція), комплексною амплітудою кола, що залишається постійною на-
протязі тривалості символа і змінюється між символами (амплітудна модуляція). Так 
як кола мають постійну комплексну амплітуду, сигнал представляється синусоїдою з 
постійним значенням амплітуди і тому форма хвилі є періодичною напротязі трива-
лості символа.  

Спіральна модуляція забезпечує 
неперіодичну характеристику форми хвилі, 
представляючи її як синусоїду із змінним в 
часі значенням амплітуди на протязі три-
валості символу [2]. Таку синусоїду можна 
представити як спіраль на комплексній 
площині. Регулювання висоти та напряму 
повороту комплексної спіралі можна вико-
ристати для досягнення максимальної 
швидкості передавання сигналу. 

На відміну від QAM, яка представ-
ляє собою суму двох носійних коливань 
однієї частоти, але зміщених по фазі відно-
сно один одного на 90°, спіральна модуля-
ція передбачає зміщення на гострий кут і 
дозволяє «закручувати» точки на сигналь-
ному сузір’ї сигналу, як зображено на рис. 
1. Це забезпечує набагато більшу завадос-
тійкість від фазових шумів [4]. 

Враховуючи особливості спіральної модуляція, що базується на комплексних 
спіралях та забезпечує неперіодичну характеристику форми хвилі сигналу і високу 
завадостійкість від фазових шумів, математично доказано [2], що верхня межа Шен-
нона може бути розширена. Саме тому цей вид модуляції потребує подальшого дос-
лідження та особливої уваги в області телекомунікаційних систем. 
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Рисунок 1  Сигнальне 
сузір’я спірального 64QAM сигналу 
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Одним із шляхів переходу до більш якісного прийому і передачі даних в теле-

комунікаційних мережах є розвиток інтелектуальних антенних систем [1]. Вони нада-
ють особливі переваги користувачам мобільних пристроїв, таких як смартфони, 
планшетні ПК і інші переносні пристрої з низькою потужністю сигналу і які постійно 
змінюють положення в просторі. 

Інтелектуальна антена може включати в себе до 21 спрямованих антенних 
елементів (рис. 1), які формують понад 4200 діаграм спрямованості для оптимізації 
умов прийому даних конкретним клієнтським пристроєм. 

 

 

 

Рисунок 1 – Зовнішній вигляд інтелектуальної антени 

На відміну від всенаправлених антен, які випромінюють сигнал у всіх напрям-
ках, інтелектуальна антена випромінює сигнал в напрямку, найбільш ефективному 
для клієнтського пристрою [2]. На відміну від фіксованих спрямованих антен, в ній 
виконується динамічне конфігурування діаграми спрямованості для фокусування в 
кращому для даного середовища напрямку, посилюючи, таким чином сигнал (рис. 2). 

 

 

 

Рисунок 2 – Діаграма спрямованості інтелектуальної антени 
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Інтелектуальна антена керується програмним забезпеченням [3], яке в авто-
матичному режимі конфігурує діаграми спрямованості при обробці кожного пакету 
даних, вибираючи найбільш підходящий з точки зору продуктивності і якості зв’язку 
шлях проходження сигналу, а також оптимальну швидкість передачі даних для кож-
ного пристрою. Це покращує показники продуктивності і знижує взаємні перешкоди за 
допомогою видалення енергії там, де вона не потрібна для переданого пакета даних. 

Основні переваги інтелектуальних антен: 
1. Висока продуктивність, яка досягається завдяки безперервному управлін-

ню якістю сигналу.Система максимально збільшує швидкість і скорочує кількість по-
милок передачі даних в мережі Wi-Fi атакож забезпечує незмінну пропускну здатність 
на далекій відстані; 

2. Збільшена дальність прийому сигналу(система підсилює і направляє Wi-Fi 
сигнал безпосередньо до клієнтських пристроїв, тому дальність прийому сигналу мо-
же збільшитися в чотири рази в порівнянні з іншими точками доступу Wi-Fi); 

3. Стійке з’єднання (завдяки динамічній адаптації, система вибирає найбільш 
ефективні та надійні шляхи проходження сигналу в кожен момент часу, зводячи та-
ким чином нестійку поведінку мережі Wi-Fi, таку як розрив з’єднань, до мінімуму); 

4. Зменшення впливу завад (система обирає діаграми спрямованості, фоку-
сує радіочастотну енергію в бік від джерела перешкод, таким чином, відбувається 
зниження перешкод для приймаючої станції. В той же час це дозволяє знизити 
взаємні перешкоди або конфлікти, що виникають при передачі даних різними точка-
ми доступу [4]; 

5. Оскільки система фокусує радіочастотну енергію, передаючи її тільки в 
потрібному напрямку – інтерференція з іншими точками доступу Wi-Fi та 
клієнтськими пристроями знижується. 
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technology. 
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АНАЛІЗ МОЖЛИВИХ ЗАГРОЗ ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ 
 

Пасько В.П. 
КПІ ім. Сікорського кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 

 
На сьогоднійшній момент інформація стає найважливішим стратегічним ресу-

рсом. Саме тому інформація потребує особливого захисту. Поряд з терміном «захист 
інформації» також широко використовується термін «інформаційна безпека». Якщо 
захист інформації характеризує процес створення умов, що забезпечують необхідну 
захищеність інформації, то інформаційна безпека відображає досягнутий стан такої 
захищеності. 
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Проблема інформаційної безпеки набула особливої значущості в сучасних 
умовах широкого застосування автоматизованих  інформаційних систем, заснованих 
на використанні комп’ютерних і телекомунікаційних засобах. При забезпеченні інфо-
рмаційної безпеки стали цілком реальними загрози, викликані навмисними (зловмис-
ними) діями людей. Перші повідомлення про факти несанкціонованого доступу до 
інформації були пов’язані, в основному, з хакерами, або «електронними розбійника-
ми». Останнім десятиліттям порушення захисту інформації прогресує з використан-
ням програмних засобів і через глобальну мережу Інтернет. Досить поширеною за-
грозою інформаційної безпеки стало також зараження комп’ютерних систем  так зва-
ними вірусами. 

Під загрозою безпеки комп’ютерних систем (КС) розуміються можливі дії, зда-
тні прямо або опосередковано завдати шкоди її безпеки. 

Необхідність класифікації загроз інформаційної безпеки КС обумовлена тим, 
що інформація, що зберігається і оброблюється в сучасних КС схильна до дії надзви-
чайно великого числа чинників, в силу чого стає неможливим формалізувати завдан-
ня опису всіх загроз. Тому для системи, що захищається, зазвичай визначають не 
повний перелік загроз, а перелік класів загроз. 

Умисні загрози пов’язані з цілеспрямованими діями порушника. В якості по-
рушника може бути службовець, відвідувач, конкурент, найманець і т. д. 

Несанкціонований доступ – найбільш поширений і різноманітний вид комп'ю-
терних порушень. Суть НСД полягає в отриманні користувачем(порушником) доступу 
до об'єкту порушуючи правила розмежування доступу, встановлені відповідно до 
прийнятої в організації політики безпеки. НСД використовує будь-яку помилку в сис-
темі захисту і можливий при нераціональному виборі засобів захисту, їх некоректній 
установці і налаштуванні. НСД може бути здійснений як штатними засобами АС, так і 
спеціально створеними апаратними і програмними засобами. 

Основні канали НСД, через які порушник може отримати доступ до компонент 
АС і здійснити розкрадання, модифікацію і/або руйнування інформації: 

– штатні канали доступу до інформації(термінали користувачів, оператора, 
адміністратора системи; засоби відображення і документування інформації; канали 
зв'язку) при їх використанні порушниками, а також законними користувачами поза 
межами їх повноважень; 

– технологічні пульти управління; 
– лінії зв'язку між апаратними засобами АС; 
– побічні електромагнітні випромінювання від апаратури, ліній зв'язку, мереж 

електроживлення і заземлення та ін. 
В сучасних умовах безпека інформаційних ресурсів може бути забезпечена 

тільки комплексною системою захисту інформації. Комплексна система захисту ін-
формації повинна бути: безперервною, плановою, цілеспрямованої, конкретної, ак-
тивної, надійною. Система захисту інформації повинна спиратися на систему видів 
власного забезпечення, здатного реалізувати її функціонування не тільки в повсяк-
денних умовах, але і в критичних ситуаціях. 
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АНАЛІЗ ЗАГРОЗ, В ЯКИХ ПЕРЕДБАЧЕНО ПЕРЕХОПЛЕННЯ ПАРОЛІВ 

 
Пасько В.П. 

КПІ ім. Сікорського кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 
Перехоплення паролів здійснюється спеціально розробленими програмами. 

При спробі законного користувача увійти до системи програма-перехоплювач імітує 
на екрані дисплея введення імені і пароля користувача, які відразу пересилаються 
власникові програми-перехоплювача, після чого на екран виводиться повідомлення 
про помилку і управління повертається ОС. Користувач припускає, що допустимо по-
милку при введенні пароля. Він повторює введення і дістає доступ в систему. Влас-
ник програми-перехоплювача, що отримав ім’я і пароль законного користувача, може 
тепер використати їх у своїх цілях. 

Прийнято вважати, що незалежно від конкретних видів загроз або їх пробле-
мно-орієнтованої класифікації КС задовольняє потреби осіб, що експлуатують її, як-
що забезпечуються наступні важливі властивості інформації і систем її обробки: кон-
фіденційність, цілісність і доступність. 

Іншими словами, відповідно до існуючих підходів вважають, що інформаційна 
безпека КС забезпечена в тому разі, якщо для інформаційних ресурсів в системі під-
тримуються певні рівні: 

– конфіденційності (неможливості несанкціонованого отримання якої-небудь 
інформації); 

– цілісності (неможливості несанкціонованої або випадкової її модифікації); 
– доступності (можливості за розумний час отримати необхідну інформацію). 
При розгляді питань захисту КС [1-5] доцільно використати чотирьохрівневу 

градацію доступу до тієї, що зберігається, оброблюваній і такій, що захищається КС. 
Така градація доступу допоможе систематизувати як можливі загрози, так і заходи по 
їх нейтралізації і парируванню, тобто допоможе систематизувати увесь спектр мето-
дів забезпечення захисту, що відносяться до інформаційної безпеки. Це наступні рів-
ні доступу: 

– рівень носіїв інформації; 
– рівень засобів взаємодії з носієм; 
– рівень представлення інформації; 
– рівень змісту інформації. 
Для досягнення необхідного рівня інформаційної безпеки КС необхідно за-

безпечити протидію різним технічним загрозам і мінімізувати можливий вплив «люд-
ського чинника». 
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ПРОБЛЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЧАСТОТНОГО ДІАПАЗОНУ 
ТА КОГНІТИВНЕ РАДІО 

 
Пашков С.І. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 
Стрімкий розвиток телекомунікаційних систем, таких як: системи 

стільникового і супутникового радіозв’язку, т. н. локальні безпроводові мережі і 
Інтернет за технологією Wi-Fi і Wi-MAX, виявило серйозну проблему. Практично весь 
частотний діапазон до теперішнього часу розподілений і ліцензований. Крім того, 
сучасні пристрої безпроводових технологій заважають один одному працювати, 
створюючи завади і конкуруючи за смуги пропускання, і при цьому, як показали 
дослідження Федеральної комісії зв'язку США «спектр, як дорогоцінний природний 
ресурс, використовується недостатньо ефективно» [1]. 

Значно підвищити ефективність використання спектра дає змогу механізм 
динамічного управління спектром, згідно з яким вторинним користувачам (не 
закріпленим за даними частотним діапазоном) надано можливість використовувати 
діапазони первинних користувачів (закріплених за даними діапазоном) на час, коли 
цей діапазон не використовує первинний користувач. 

Механізм динамічного управління спектром складний технічно, і може 
застосовуватися тільки в інтелектуальних радіосистемах. Відмінною особливістю 
таких систем є здатність отримувати і аналізувати інформацію з навколишнього 
середовища, передбачати зміни каналу зв'язку і оптимальним чином підлаштовувати 
свої внутрішні параметри стану, адаптуючись до змін цього середовища, або 
електромагнітної обстановки (ЕМО). Для опису таких інтелектуальних радіосистем 
вченим Дж. Мітолой [2, 3] запропоновано термін - когнітивне радіо (Cognitive Radio, 
CR). 

Дж. Мітола є одним з піонерів цієї технології, яка надає користувачам 
стільникових телефонів і інших двосторонніх радіопристроїв можливість 
використовувати один пристрій для підтримки сеансів зв’язку на низці частот. В 
інтерв'ю з головним редактором видання CTO Media [4], Д. Мітола пояснив що, 
когнітивне радіо – це, по суті, обчислювальна пристрою. В технології когнітивного 
радіо закладена інформація про власні інтелектуальні можливості технології, а також 
про спектр дій, які може виконувати користувач. Основою когнітивного радіо є 
система радіозв’язку з програмованими параметрами (SDR). Воно в змозі 
відслідковувати особливості апаратури для того, щоб програмуватися по смузі частот 
або за режимом використання. Когнітивне радіо знає, що йому слід робити на основі 
«накопиченого досвіду». Наприклад, під час руху автомобіля, когнітивне радіо 
оцінює, як поширюється радіосигнал, його інтенсивність, якість в різних смугах 
частот. Воно створює внутрішню базу даних, в якій зберігаються відомості про те, що 
воно може робити, коли і де. 
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Використання технології когнітивного радіо передбачає підвищення 
функціональності окремих кінцевих радіопристроїв і їх конвергенцію – для прийому 
відео- і аудіосигналів радіомовної служби, сигналів рухомої служби буде вимагатися 
тільки один пристрій [5].  

Властивість когнітивності (або здатність до пізнання і самонавчання) 
передбачає здатність радіосистеми вирішувати такі завдання: 

1) оцінка, так званої, шумовий температури радіосередовища, виявлення не 
використовуються на даний момент часу смуг радіочастот; 

2) аналіз параметрів радіоканалу, оцінка канальної інформації, передбачення 
стану радіоканалу; 

3) контроль випромінюваної потужності і динамічне управління спектром. 
Можна зробити висновок, що когнітивна радіосистема використовує 

технології, які надають системі можливість отримувати знання про своє середовище, 
встановлені правила та її внутрішній стан, а також використовувати спектр частот 
більш ефективно ніж зараз. 
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СТАН СУЧАСНИХ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ У ГАЛУЗІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ СУМІСНОСТІ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМ 

 
Сайко Р.Ю. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 
У сучасних умовах інтенсивного збільшення функціональних можливостей 

радіоелектронної апаратури за одночасного підвищення чутливості пристроїв, вимо-
ги до вибору і застосування засобів забезпечення електромагнітної сумісності (ЕМС) 
обладнання суттєво зростають[1]. 

Одним із методів прогнозування електромагнітної обстановки (ЕМО), створе-
ної радіоелектронною апаратурою, є програмне забезпечення, яке дає можливість 
змоделювати ЕМО за відомих вхідних даних. Комп’ютерне моделювання та чисель-
ний аналіз в промисловості надають змогу уникнути дорогих і тривалих натурних ви-
пробувань. Це значно зменшує витрати на проектування а також прискорює, допов-
нює та ілюструє процес проектування і розробки, що буде сприяти розвитку інженер-
ної інтуїції. 
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Метою роботи є аналіз програмних засобів для моделювання ЕМО з ураху-
ванням специфіки конкретних завдань. 

1. Antenna Scatterers Analysis Program (ASAP) – програма, для аналізу пара-
метрів проводових антен, таких як: коефіцієнт підсилення, вхідний повний опір, час-
тотний відгук, ККД та ефектів ізоляції проводів [2]. 

2. LC – це, головним чином, електромагнітне моделювання з використанням 
техніки Finite-Difference Time-Domain (FDTD). FDTD дає змогу передбачити рішення 
рівнянь системи рівнянь Максвелла (СРМ)у тривимірному просторі. Під час викорис-
танні методу FDTD прямокутну розрахункову область, яка містить модель, розбива-
ють на велику кількість маленьких сегментів, які можуть бути однакового розміру, або 
мати варійовані розміри в розрахунковій області. Розрахунок проводять за кроками у 
часі, і на кожному кроці обчислюють оновлені значення характеристик полів у кожно-
му сегменті на підставі значень отриманих на попередньому кроці. Індуктивність, єм-
ність та вхідний опір кола можна обчислити на основі значень полів попередніх кро-
ків. Також програма надає можливість розрахувати діаграму спрямованості випромі-
нювання [3]. 

3. ANSYS Maxwell – високопродуктивне програмне забезпечення для моде-
лювання двовимірних і тривимірних електромагнітних полів, що використовують для 
аналізу моделей двигунів, датчиків, трансформаторів і багатьох інших електричних і 
електромеханічних пристроїв різного застосування. Математична основа ANSYS 
Maxwell – метод кінцевих елементів, завдання якого полягає в знаходженні єдино 
можливого розподілу електромагнітного поля в заданій розрахунковій області за за-
значених граничних умовах [4]. 

4. Програма Finite Element Method Magnetics (FEMM) працює на основі магні-
тних розрахунків способом кінцевих елементів та дозволяє проводити на персональ-
них комп'ютерах розрахунок пласкомеридіанних і пласкопараллельних стаціонарних  
або квазістаціонарних магнітних, а також стаціонарних електростатичних полів. Про-
грамне забезпечення дає змогу визначати параметри досліджуваних кіл [5]. 

5. EmGine Environment – середовище, що являє собою тривимірне програмне 
забезпечення для моделювання електромагнітного поля середовища шляхом рішен-
ня рівнянь СРМ у часовій області. EmGine Environment використовують для моделю-
вання високочастотного електромагнітного поля в антенах, резонаторах, фільтрах, та 
хвилеводах [6]. 

6. ELCUT – це потужний сучасний комплекс програм для інженерного моде-
лювання електромагнітних, теплових і механічних задач методом кінцевих елементів. 
За допомогою модулів ELCUT проводять аналіз фізичних полів і отримують резуль-
татив таких видах аналізу як: магнітне поле змінних струмів, магнітне поле постійних 
струмів і/або постійних магнітів, нестаціонарне магнітне поле, електростатичне поле, 
електричне поле постійних струмів, електричне поле змінних струмів, нестаціонарне 
електричне поле, стаціонарне і нестаціонарне температурне поле та механічні на-
пруги і пружні деформації [7]. 

Отже, для аналізу параметрів проводових антен варто використати Antenna 
Scatterers Analysis Program. Програми LC або EmGine Environment використовують 
для отримання рішення рівнянь СРМу тривимірному просторі. Для вирішення задачі 
інженерного моделювання електромагнітнихполів методом кінцевих елементів варто 
використати ANSYS Maxwell, FiniteElementMethodMagnetics або ELCUT. 
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АНАЛІЗ ВТРАТ ПОШИРЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ У БУДІВЛІ 

 
Семенов Б.Ф. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 
Мета дослідження полягає у визначенні характеристик поширення радіохвилі 

всередині будівлі за моделлю COST-231 Multi-Wall [1]; 
Для розрахунку втрат в будівлях до основних параметрів враховують: план 

будівлі, будівельні матеріали, тип будівлі. 
Основні явища, які впливають на поширення радіохвиль у будівлях, аналогіч-

ні процесу поширення сигналу в містах: відбивання, дифракція, поглинання, розсію-
вання [2,3]. 

Математична модель втрат за COST-231 Multi-Wall [1]: 

, дБ, 

де  – кількість стін i-го типу, через які проходить сигнал;  – ослаблення 

у вільному просторі;  – втрати потужності сигналу за проходження перешкод i-го 
типу; – втрати потужності сигналу за проходженні через підлогу; I – кількість типів 

стін (зазвичай I = 2 для врахування тонких і товстих стін); n – кількість стін; b – емпі-
ричний параметр. 

Рекомендовані значення для  для тон-
ких стін,  товстих стін; ; 

[1]. 
 
Дана модель дає змогу оцінити ослаблення сигналу перешкодами (стіни, під-

логи, стелі), на лінії прямої видимості між приймачем та передавачем, враховуючи 
особливості кожної перешкоди. До цих особливостей відносять товщину, властивості 
матеріалу [1,3]. 
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2 Показники втрат сигналу нелінійно залежать від кількості перешкод. На під-
ставі розрахунків складено табл.1 та табл.2 . 

 
Табл.1 – Розрахункові значення втрат потужності сигналу між поверхами 

 
Табл.2 – Розрахункові значення втрат потужності сигналу на одному поверсі 

 
 
Отже під час використання моделі COST-231 Multi-Wall розраховано втрати у 

процесі передавання сигналу в будівлі. Ці втрати обумовлено наявністю перешкод. 
Основні фактори, що враховано під час цього процесу це типи перешкод: їх кількість, 
товщина; матеріал, що має різні електродинамічні параметри. 

Результати розрахунків табл.1 показують, що за збільшення кількості перек-
риттів від 1 до 8 між передавачем та приймачем втрати сигналу зросли на 55 дБ, за 
збільшення кількості стін від 1 до 5 втрати зросли на 32 дБ. 
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ПРОБЛЕМА ПЕРЕХОДУ ВІД ДВИГУНІВ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ 

ДО ЕЛЕКТРОТЯГИ В АВТОМОБІЛЬНІЙ ІНДУСТРІЇ 
 

Синиця О.А. 
КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 

 
З метою вирішення екологічних та економічних проблем, в сучасному 

автомобілебудуванні широко впроваджують електричний привід, як силовий агрегат 
для електромобілів та гібридних автомобілів. Важливою перевагою 
автотранспортних засобів з електричною тягою є відсутність шкідливих викидів. Ще 
одним ключовим фактором сучасних електричних двигунів є коефіцієнт корисної дії, 
який досягає 95 %. Для порівняння, ККД двигуна внутрішнього згоряння (ДВЗ) не 
перевищує: для бензину – 30 %, для дизеля – 40 %, для паливних елементів та 
водню – 60 %. Саме тому собівартість експлуатації електромобілів є досить низькою. 

Електромобіль приводять в рух один або кілька електродвигунів з живленням 
від акумуляторів або від паливних елементів. Керування електричними двигунами 
реалізоване завдяки перетворювачам ключового типу, які також є і джерелами 



121 
 

електромагнітних завад, тому важливою складовою проектування електромобіля є 
забезпечення електромагнітної сумісності (ЕМС) із системами керування [1]. 

Основною проблемою широкого використання електричних транспортних 
засобів є їхні джерела енергії – тягові акумуляторні батареї (АКБ), які поки не можуть 
конкурувати з бензином, газом або дизельним паливом за щільністю енергії. 
Заправивши паливний бак автомобіля ємністю 50 л – отримаємо 2.35 ГДж енергії, що 
відповідає щільності енергії 47 ГДж/м3. Досягнути такої ж густини енергії в АКБ дуже 
складно, саме через це основною проблемою електромобілів є недостатня ємність 
тягових акумуляторних батарей, що суттєво обмежує запас ходу електромобіля. До 
недоліків також відносять виробництво та утилізацію акумуляторів, невеликий 
робочий діапазон температур, а також їх саморозрядження. 

Сучасна техніка має у своєму розпорядженні цілий ряд порівняно дешевих 
акумуляторів, проте жоден із існуючих типів акумуляторів повністю не задовільняє усі 
вимоги автоіндустрії. Недостатня ємність, великий час заряду, мала питома енергія 
акумуляторів уже багато років обмежують зусилля конструкторів електромобілей. 

Одні з найбільш поширених – свинцево-кислотні акумулятори – за півтора 
століття вдосконалень так і не досягли характеристик, що дали б змогу 
електромобілю конкурувати з ДВЗ [2] за такими параметрами, як запас ходу та 
вартість, незважаючи на їх досить високий ККД – близько 70 %. 

Перспективними є нікель-метал-гідридні акумулятори [3], але їх масовому 
виробництву заважає висока ціна на нікель. 

Значно перспективнішими і найчастіше використовуваними є літій-іонні 
акумулятори, проте запаси літію обмежені. У 2004 році світове виробництво літію 
становило 2,54 105 тонни, що замало для цілковитого переведення на них усього 
існуючого автомобільного транспорту. Даний тип акумуляторів використовують в 
електромобілях, що виробляє компанія «Tesla Motors». Однією із складових успіху 
продукції цієї компанії є літій-іонні батареї, що містять 16 блоків паралельного 
з’єднання, зашиті пластинами з металу і пластиковим захистом від води. 

Висновки. Електромобілі – це, без сумніву, найбільш перспективний напрямок 
розвитку автомобілебудування. Багато серійних моделей уже кілька років масово 
сходять з конвеєру: Nissan Leaf, Ford Focus Electric, Tesla Model S (X), Volkswagen e-
Golf, BMW i-3, та ін. Чимало провідних компаній – автовиробників готують серійний 
випуск повноцінних автомобілів на електричній тязі – KIA, Hyundai, Subaru, BMW, 
Audi, Mercedes, Peugeot та ін. 

Проте зараз їх висока вартість значно обмежує попит серед споживачів, тому 
без здешевлення виробництва, а також якісного стрибка енергетичних характеристик 
акумуляторних батарей, більшість потенційних клієнтів віддаватимуть перевагу 
автомобілям з ДВЗ. Також, для того, щоб електромобіль не поступався за зручністю 
експлуатації традиційному автомобілю, дорожня інфраструктура повинна 
передбачати розвинену мережу швидких зарядних станцій або швидкої заміни АКБ. 
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Досягнення в області застосування телекомунікаційних (ТК) технологій надають 

змогу створювати апаратуру з високими функціональними можливостями та – 
питомими массогабаритними показниками (ПМГП). Для забезпечення цих вимог ТК 
апаратуру потрібно оснащувати високоякісними, енергоефективними та 
технологічними джерелами вторинного електроживлення (ДВЕЖ). 

Тенденцією останніх десятиліть в області ДВЕЖ є збільшення робочих частот 
перетворювачів задля досягнення кращих ПМГП, наслідком чого є зменшення їх 
об’єму та маси у телекомунікаційній апаратурі [1]. 

Для ДВЕЖ з ключовим режимом роботи основними є динамічні втрати, що 
обумовлені характеристиками активних і пасивних компонентів. Задля зниження 
рівня втрат розробники опрацьовують нові схемотехнічні рішення, удосконалюють 
елементну базу. Значний прогрес досягнуто в технології виготовлення активних 
компонентів перетворювальних пристроїв, які використовують, як швидкодіючі 
ключові і вентильні елементи (транзистори, діоди тощо). 

Одним з перспективних напрямків в перетворювальних пристроях є 
застосування широкозонних напівпровідників, таких як карбід кремнію (SiC) та нітрид 
галію (GaN) [2]. 

Їхні характеристики забезпечують зниження втрат під час перемикання, і тому 
вони матимуть більш високу питому потужність і ефективність перетворювачів енергії 
[3]. 

Задля визначення динамічного характеру транзисторів, а також впливу на  
спектр кондуктивних завад, проведено оцінення їх роботи в DC-DC перетворювачі, 
принципова схема якого наведена на рис.1 [4]. 

 

 
 

Рисунок 1 – DC-DC перетворювач зі схемою стабілізації імпедансу 
 

В результаті вимірювання, для проведення якого використано еквівалент 
мережі та осцилограф, отримано частотні спектри перетворювачів, складених із 
різними за технологіями силовими транзисторами, які наведено на рис.2 (рис. 2а – в 
діапазоні 0.1-30 МГц, рис.2б – 10-120 МГц). 



123 
 

 
 

Рисунок 2 – Частотний спектр напруги на клемах перетворювача 
 

З рис. 2а випливає, що у смузі частот до 30 МГц рівні спектру майже однакові 
для типів транзисторів: Si IGBT, SiC MOSFET та GaN. 

У смузі частот 30…120 МГц (рис.2б) спектри завад перетворювачів на основі 
транзисторів типу Si IGBT і SiC MOSFET плавно знижуються від 85 дБ до 55 дБ. 
Натомість, у перетворювачах на основі транзисторів GaN спектр завад майже 
незмінний – на рівні 75±10 дБ. 

Таким чином, використання сучасних GaN Cascode транзисторів в 
телекомунікаційних пристроях є перспективним напрямом, проте для практичної 
реалізації необхідно попередньо застосовувати спеціальні заходи забезпечення 
електромагнітної сумісності (ЕМС) у колах електроживлення. 
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1. Подавление электромагнитных помех в цепях электропитания / Г. С. 

Векслер, В.С. Недочетов, В.В. Пилинский, М.В. Родионова, В.А. Темников – Киев: 
Тэхника,1990. – 167с. 

2. Mitova R. Investigations of 600-V GaN HEMT and GaN Diode for Power 
Converter Applications / R. Mitova, R. Ghosh, U. Mhaskar, D. Klikic, M-X. Wang, 
A. Dentella // IEEE Trans. Power Electron., 2014 – 2441-2452 p. 

3. Yuan X. EMI Generation Characteristics of SiC and Si Diodes: Influence of 
Reverse-Recovery Characteristics / X. Yuan, S. Walder, N. Oswald // IEEE Trans. Power 
Electron., 2015 – 1131-1136 p. 

4. Ibuchi T. A comparative study on conducted noise characteristics of SiC and 
GaN power transistor / T.Ibuchi, T. Funaki // Proc. of the 2016 International Symposium on 
Electromagnetic Compatibility (EMC Europe 20 16), 2016 – 193-194 p. 

 

Науковий керівник к.т.н., професор Пілінський В.В. 
 
 
 
 
 



124 
 

МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ ЛІТАКА 
ЗА ДОПОМОГОЮ ГРАФІЧНОЇ ПРОГРАМИ INVENTOR 

 
Сущук О. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 
У доповіді розглядається методи та послідовність створення тривимірної моделі 

літака. Майбутнє літакобудування пов’язане як з ускладненням конструкції та зовнішніх 
форм літака, так і з втіленням інноваційних технологій [1-3]. Комп’ютерне моделювання 
літака студенти кафедри Звукотехніки та реєстрації інформації виконують в курсі 
Комп’ютерна графіка в графічній програмі INVENTOR. Для цього необхідно ознайоми-
тись з можливостями просторового моделювання та ознайомитись з вхідними даними у 
вигляді складальних креслень і фотографій об'єкта, який моделюється. 

Моделювання літака розбиваємо на складові частини такі як: моделювання 
носової частини, фюзеляжа, крила, хвоста, двигунів, стабілізаторів. Для кожної час-
тини розробляється свій окремий ескіз та моделюється тривимірна модель. 

При моделюванні тривимірної моделі використовується в основному метод 
лофтінга. Це метод, який найбільше підходить з технологічних міркувань, і який вико-
ристовується в літакобудуванні, в суднобудуванні та інш. Це такий засіб створення 
об'єктів з плоских форм за опорними перетинами, які розставляють уздовж заданої 
траєкторії. 

Починається моделювання з носової частини літака, далі моделюється фю-
зеляж (рис.1). 

 

 

Рисунок 1 
 

Для плоских перетинів використовуються шпангоути фюзеляжу, від їх кілько-
сті буде залежить точність моделі. Плоскі перетини можна будувати на основі кривої 
типу сплайн. Також необхідно розподілити перетини по  всій довжині фюзеляжу літа-
ка. Аналогічним способом будується крило і хвостова частина. Двигуни і стабілізато-
ри створені іншим методом - методом обертання. 

На рис. 2 представлений результат моделювання конструктивних частин лі-
така-на основі вихідних плоских форм. 

 

 
 

Рисунок 2 
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Подальшим завданням моделювання літака в програмі INVENTOR є моделю-
вання кабіни пілотів у носовій частині літака за довідковими геометричними парамет-
рами, розміщення віртуальних моделей пілотів у кабіні літака для подальшого ство-
рення елементів віртуальної реальності. 
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1. Гребеников А.Г., Чумак А.С. Метод параметрического моделирования но-
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ництва техніки реєстрації інформації. У 3 кн. Кн. 2. Основи конструювання. – Київ: 
КАФЕДРА, 2015. – 85 с. 

3. А.В. Павлов, Г.Г. Власик, Конструювання поверхні носової частини літака з 
використанням графічної системи INS. – Прикладна геометрія та інженерна графіка. - 
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РЕЗОНАНСНА СИСТЕМА ДИПОЛЬНИХ КОТУШОК 
 

Хіхловська Н.О. 
КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 

 
Проводи від численних електронних пристроїв до розеток не покращують ін-

терєр квартир. Доводиться робити десяток розеток у кожній кімнаті, щоб ці проводи 
були не так помітні. Часто виникає необхідність в розплутуванні пучка проводів поза-
ду телевізора, підсилювача або комп’ютера. Якщо в масове виробництво піде вина-
хід групи фізиків з південнокорейського університету KAIST, то достатньо буде однієї 
розетки в кожній кімнаті. Всі прилади будуть отримувати живлення від єдиного хаба, 
який передає енергію на відстань до 5 метрів. 

Розглянуто спосіб передачі енергії за допомогою резонансної системи дипо-
льних котушок. Показаний принцип роботи системи. На основі доступних матеріалів 
проаналізувані можливі перспективи розвитку даної технології. Визначені основні пе-
реваги та недоліки резонансної системи. 

Опис технологій. 
В даний час найбільш досконалою технологією передачі енергії вважають ма-

гнітно-резонансну систему (Coupled Magnetic Resonance System, CMRS), розроблену 
в Массачусетському технологічному інституті в 2007 р. Вона забезпечує передачу 
енергії на відстань 2,1 метра. З того часу і до сих пір нічого нового в цій області не 
винаходили, а сама CMRS зіткнулася з деякими обмеженнями, які не дозволили пус-
тити її в масове виробництво: наприклад, складна конфігурація котушок, великі роз-
міри, висока частота передачі і занадто висока чутливість до зовнішніх факторів, та-
ких як присутність людини [1]. 

Вчені з Південної Кореї розробили новий передавач електроенергії – резона-
нсну систему з дипольних котушок (Dipole Coil Resonant System, DCRS), що працює 
на відстані до 5 метрів між приймачем і передавачем. На перший погляд, система 
позбавлена багатьох недоліків CMRS, тут використовуються досить компактні котуш-
ки 10х20х300 см, які цілком можна непомітно вмонтувати в стіни квартири. 
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Спосіб отримання живлення електроннимих пристроями змінився надзвичай-
но за останні кілька десятиліть, від проводового до непроводового. Користувачі сьо-
годні користуються всіма видами безпроводових електронних пристроїв, включно з 
сотовими телефонами, мобільніми дисплеями, планшетними ПК, і навіть батареїями. 
Інтернет також змінився від проводового до безпроводового. Тепер дослідники та 
інженери намагаються позбутися проводів в цілому шляхом розробки технології без-
проводової передачі енергії. 

Чаг Т. Рім, професор ядерної та квантової інженерії Корейського інституту 
передових технологі (КІПТ) і його команда продемонстрували 16 квітня 2014 р. в уні-
верситетському містечку КІПТ, Теджон, Республіка Корея, значне збільшення відста-
ні, на яку електрична енергія може поширюватися по безпроводовій мережі. Вони 
розробили «резонансну систему з дипольних котушок » для розширеного діапазону 
індуктивної передачі потужності, до 5 метрів між передавачем і приймачем котушка-
ми. 

Професор запропонував рішення проблем CMRS за допомогою оптимально 
розробленої конструкції котушки, яка має дві магнітні дипольні котушки, первинної, 
щоб індукувати магнітне поле і вторинної – отримати електроенергію. На відміну від 
великих і товстих петлеподібних повітряних котушок, побудованих в CMRS, дослід-
ницька група КІПТ використовує компактні феритові осердя - стрижні з обмотками в 
їх центрах. Змінний струм високої частоти первинної обмотки створює магнітне поле, 
а потім магнітний потік індукує напругу на вторинній обмотці. 

З розміром 3 м в довжину, 10 см в ширину і 20 см у висоту, DCRS значно ме-
нше, ніж CMRS. Команда провела кілька експериментів і досягнула обнадійливих ре-
зультатів. Як показав експеримент, на частоті 20 кГц максимальна вихідна потужність 
склала 1403 Вт на відстані 3 метри, 471 Вт на 4 м і 209 Вт на 5 м. При роботі з потуж-
ністю на 100 Вт ККД дорівнює 36,9% на 3 м, 18, 7% на 4 м і 9,2% на 5 м. тобто техно-
логія цілком дозволяє живити навіть сучасні великі ЖК-телевізори (40 Вт) на відстані 
5 метрів за допомогою безпроводової передачі. Інша справа, що з електромережі 
буде при цьому «викачуватися» 400 Вт, але зате ніяких проводів[2]. 

 
 

Рисунок 1 – Конструкція DCRS 
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Рисунок 2 – Магнітний потік у DCRS 
 
Висновки. 
В порівнянні з більш ранніми технологіями DCRS має значно більше переваг. 

На відміну від CMRS, вона стабільно працює на досить низьких частотах (100кГц). 
Більш компактна за розміром система, дає можливість передавати електроенергію 
на відстань більшу ніж вдвічі, ніж аналогічні технології. Проте, не вирішує проблеми 
низького ККД, що є значним недоліком. Хоча, навіть при низькому ККД технологія все 
одно корисна в деяких виняткових ситуаціях. При цьому виникає проблема забезпе-
чення електромагнітної сумісності. 
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USB 3.0 це принципово нова розробка, сумісна з USB 2.0 (high-speed) драй-

верами та портами. Стандарт USB 3.1 (Enhanced Super Speed) це ефективна моди-
фікація 3.0, що забеспечує вдвічі більшу швидкість передачі, роботу в двох режимах 
(Gen 1 та Gen 2) та удосконалену роботу з нестисненими даними, наприклад нестис-
неним відеопотоком. 
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Таблиця 1 – Порівняння характеристик різних версій інтерфейсуUSB 
Параметр USB 1.x USB 2.0 USB 3.0 USB 3.1 
Теоретична пропускна здатність 12 Мб/с 480 Мб/с 5 Гб/с 10Гб/с 
Кодування 8/10 біт 8/10 біт 8/10 біт 128/132 біт 
Теоретична швидкість переда-
вання даних 

1,2Мб/с 48Мб/с 625Мб/с 1250Мб/с 

 
Поява нового стандарту вирішує проблеми при використанні пристроїв з ве-

ликим об'ємом передаваннях даних. Завдяки цьому, виробники материнських плат та 
жорстких дисків, отримали можливість значно розширити діапазон можливостей пе-
риферійних пристроїв. 

До особливостей інтерфейсу USB 3.1 можна віднести: 
1. Індивідуальний тип адресації. Адресація, при якій можливе звернення до 

абонента інтерфейсу по присвоєному індивідуальному адресу. 
2. Асинхронність передачі даних. Відмова від кадрової синхронізації та вико-

ристання мікропакетів дають приріст в швидкості передачі, за умовзміни бітової 
швидкості під час передачі даних. 

3. Використання архітектури PCI-express. Можливість працювати на високій 
частоті та відсутність потреби в синхронізації ліній всієї шини. У версії 
інтерфейсуUSB 3.0 20% cмуги пропускання витрачається на передачу службової 
інформації, а в USB 3.1 ці витрати знижуються до 4%. Новий алгоритм розрахунку 
контрольних сум дозволяє виправляти однобітовіпомилки в 128-бітному пакеті без 
необхідності його повторної передачі. 

4. Потокова та пакетна передача даних. Тобто, через концентратор USB 3.1, 
можуть одночасно проходити потоки High Speed та Super Speed. Вони розділенні та 
не вимагають переключення між собою. PCI-express надає можливість обміну дани-
ми з ізохронним (рознесення окремих частин сигналу в часі) способом передачі. 

Поєднання цих параметрів призводить до значної реальної швидкості зчиту-
вання інформації з зовнішнього накопичувача, що надає можливість розпочати се-
рійний випуск зовнішніх накопичувачів з надзвичайно великим внутрішнім вмістом. 
На ринку вже існують зовнішні накопичувачі з ємністю декілька ТБайт, наприклад, 
PD700 компанії Team GroupInc. що використовує протокол Gen2 з фактичною швид-
кістю передачі даних до 550 Мб/с. 

По специфікації для інтерфейсу USB 3.1 довжина кабеля не повинна пере-
вищувати 3 метри. Розробка USB 3.1 Optical дає можливість користуватися оптичним 
USB кабелем. Технічним рішення є використання конвертера з електричного сигналу 
в оптичний і між роз’єднувачами передається оптичний сигнал. Живлення конверте-
ра відбувається через роз’єднувач, до якого він підключений. 

Стандарт USB 3.1 перспективна розробка, спрямована на розвиток сучасних 
пристроїв. В разі використання цього інтерфейсу виробниками плат, з’являться при-
строї, здатні передавати дані з високою швидкістю  на значні відстані. 
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РАДІОЛОКАЦІЙНІ СТАНЦІЇ «КОЛЬЧУГА-М» ТА СУЧАСНА МР-18 
 

Шапарець М.С. 
КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 

 
Розроблення й вдосконалення радіолокаційних станцій  (РЛС) для  визначен-

ня локальних об'єктів є актуальною задачею [1-4]. В роботі наведено порівняння да-
них сучасних РЛС. Основні характеристики наведено в табл. 1. 

МР-18 класифікують як високомобільний радар метрового діапазону радіох-
виль (рис. 1). Ця РЛС призначена для автоматичного виявлення, супроводу і вимірю-
вання азимута, дальності і курсової швидкості повітряних об’єктів, в тому числі, вико-
наних за застосуванням технології малої помітності радіолокації. 

 
Таблиця 1 – Основні характеристики РЛС «Кольчуга-М» та МP-18 

№ Основні характеристики РЛС РЛС МP-18 «Кольчуга-М» 
1 Діапазон робочих частот 140-180 МГц 135-470 МГц 
2 Вимірювані координати Азимут, дальність 
 

3 
Зона огляду 

min дальність на землі, км 27 10 
max дальність на землі, км 400 600 

 
4 

min дальність висоти, км 0,1 10 
max дальність висоти, км 300-360 > 800 

Азимут 360° 30° - 240° 
5 Притлумлення пасивних завад, дБ 50 50 
 
Розроблення сучасної РЛС МР-18 має вирішальне значення, тому що цей ви-

сокомобільний радар кругового огляду призначено: для автоматичного виявлення, 
супроводу та виміру азимута, дальності і курсової швидкості повітряних об’єктів, в 
тому числі виконаних за технологією «Стелс»; визначення напрямків (пеленгів) на 
постановників активних завад інформації споживача. 

 

 
 

Рисунок 1 – Радіолокаційна станція МР-18 
 
На рис. 2 показано дальність виявлення цілей сучасної РЛС МР-18. 
 



130 
 

 
 
Рисунок 2 – Дальність виявлення цілей радіолокаційної станції МР-18 
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In modern conditions, a significant increase in the number of functional tasks, the 

expansion of the occupied spectrum, while increasing the sensitivity of mobile holy equip-
ment, exacerbated the urgency of the problem of ensuring electromagnetic compatibility 
(EMC). The relevance of the problem of providing EMC, which has a global character is 
evidenced by the implementation in Europe, the so-called EMC Directive, with the third 
modified version already [1]. 

A large number of radio, mobile operators exacerbates efficient use of radio spec-
trum, so you need to identify means of forming rational coverage of mobile networks and 
various problems related with ensuring EMC [2, 3]. 

Frequency-territorial planning of radio communication networks involves the selec-
tion of network structure, the installation of base stations, distribution of frequencies be-
tween base stations. During the network planning mobile network coverage is determined 
on the basis of deterministic and statistical methods based on the data describing area 
network deployment. 

Deterministic methods of forecasting coverage of mobile networks based on the 
account of the state of the track signal propagation from the base stations to the areas of 
spatial diversity. If you analyze the energy model mobile radio, the nature of the signal 
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amplitude of fluctuations in the global zone determine the median field, its standard devia-
tion and fluctuation parameter which characterizes the presence or absence of the condi-
tions of sight between the antenna phase center base stations and subscriber distribution 
on the conditions interval. Analysis of distribution losses based on Friis’s formula and ap-
propriate modifications.  

Statistical forecasting methods based on statistical processing of measurement 
results of signals in the real world. The results of the measurements generated different 
mathematical models. According to these methods coverage of base stations simulate cir-
cle radius of which corresponds to a given percentage of global areas with quality connec-
tion to its limit or define the limit of coverage as a collection point remote areas of basic 
spatial diversity of base stations for azimuthally angles to its limit values. 

The aim of the investigation is a comparative analysis of methods for determining 
the electromagnetic environment for forecasting coverage of mobile networks subject to 
the conditions ensuring electromagnetic compatibility. 
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With the significant increase control of power consumption that occurs recently 

became available implementation system contactless power management in the enter-
prise, such systems are actively come into our daily lives. This industry is developing ra-
pidly. Systems contactless power control can be used not only in the enterprise, but also in 
everyday life. For example, such systems bring great benefit to people with disabilities too 
[1]. 

In the complex monitoring using the socket under the control of software, often 
called smart sockets. These sockets are of two types: fixed pad on the outlet or plug di-
rectly mounted on a habitual outlet. They are equipped with the simplest microprocessor 
that allows to connect to and control device activated / deactivated by his team transmitted 
either directly from the control unit or via the Internet. 

Depending on the scope for which will be given smart socket can be connected to 
GSM, Wi-Fi, Ethernet or RS232 to control PC or the cloud server that is running the re-
quired application. 

Also, present conditions necessary to improve energy efficiency. Relevant in the 
development of such outlets and the whole complex power management the company will 
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reduce its value. In addition, relevance will lie in the data socket will bypass electromag-
netic interference [2]. 

A research was conducted in the application of complex wireless monitoring and 
control system power supply small businesses. During the operation, there was a need to 
improve the complex in case of EMI in the enterprise. 

Further research is planned improvements and to ensure electromagnetic compa-
tibility complex. 
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