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В сучасних телекомунікаційних мережах можна 

виділити наступний важливий момент: інформаційні та 

керуючі сигнали передаються в одних і тих же 
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фізичних, а іноді і в логічних каналах зв'язку. Їх 

взаємний вплив може призводити до істотної зміни 

параметрів додатків і є причиною виникнення явищ, які 

проявляється в нерівномірному або вибуховому 

характері протікання мережевих процесів. Тому для 

управління такими процесами необхідно 

використовувати математичні моделі, що враховують 

як статистичний характер збурень, так і динаміку 

передачі пакетів на різних рівнях протоколів 

міжмережевої взаємодії, включаючи часові та 

просторові характеристики. В основі даних моделей 

лежить принцип самоподібності, з урахуванням якого і 

розглядаються математичні моделі трафіку і затримок в 

вузлах комутації. 

Розглянемо механізм формування 

перевантажувального "вікна", що функціонує за 

рахунок пакетів підтвердження, який дозволяє 

передавати чергові дані без підтвердження попередніх 

передач. Нехай через черги в проміжних вузлах - 

маршрутизаторах, в комп'ютерах джерела і приймача, а 

також з-за переповнення буферів в цих вузлах 

з'єднання мережі не справляється з навантаженням. 

Внаслідок цього частина пакетів надмірно 

затримується в дорозі і навіть може бути, загублена. В 

цьому випадку пакети підтвердження не надсилаються, 

і протоколом TCP на стороні джерела на наступному 

циклі передачі формується вікно зменшеного розміру. 

На цьому закінчується фаза повільного старту і 

починається фаза управління перевантаженням. 

Інтервал часу між моментами посилки пакета в 

напрямку приймача і отриманням пакету 
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підтвердження визначається параметром затримки 

(RTT). Для уникнення тривалих простоїв через 

очікування втрачених або затриманих пакетів 

вводиться порогове значення (таймер) RTT0. При 

перевищенні затримкою RTT порогового значення 

RTT0 пакети вважаються втраченими. Величина RTT0 

визначається за допомогою адаптивного алгоритму 

TCP/IP протоколу, до порядку роботи якого входять 

такі операції. Вимірюється ряд значень RTT-затримки, 

отримані значення усереднюються з ваговими 

коефіцієнтами, що зростають від попереднього виміру 

до подальшого, а потім отриманий результат 

множиться на певний коефіцієнт. У зв'язку зі 

зменшенням вікна перевантаження пропускна здатність 

поєднання різко знижується. 

Аналіз роботи існуючого алгоритму роботи 

протоколу показав, що є можливість зниження втрат 

пропускної здатності в режимах повільного старту і 

уникнення перевантаження. По-перше, перевантаження 

не прогнозується, а виявляється по самому факту 

відсутності пакетів підтвердження після чергового 

переміщення вікна, по-друге, за цим фактом не можна 

судити про величину перевантаження і наступний стан 

"вікна" встановлюється методом «проб і помилок». 

Завдання полягає в формуванні завчасно, до входу в 

критичну область, виявлення втрачених пакетів, оцінок 

як значення часового інтервалу можливого прояву 

перевантаження, так і показників самого 

перевантаження. Рішення такого завдання може бути 

отримано за допомогою методів ідентифікації процесів, 

використання при моделюванні RTT-затримок 
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фрактального броунівського руху і формування оцінок 

прогнозу. 
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Скорочення викопних джерел енергії спонукає до 

пошуку нових джерел енергозабезпечення населення, 

одним із яких є повернення до використання відходів 


