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Анотація 

Об’єкт даного дослідження – нечіткий контролер, що призначено для застосування  у системі GSM  для 

підвищення ефективності її роботи. 
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Abstract 

The object of this research is a fuzzy controller for increasing effectivity of the GSM system. 

Keywords: fuzzy, GSM, effectivity. 

 

Мережа стільникового зв’язку стандарту GSM на сьогоднішній день є однією із найпопулярніших 

у світі. Система GSM є цифровою та забезпечує високу якість й конфіденційність зв’язку, а також 

надає своїм абонентам великий набір різних послуг: автоматичний роумінг, SMS-сервіс, голосова і 

факсимільна пошта. До основних недоліків стандарту GSM можна віднести: спотворення голосу при 

цифровій обробці та при передачі його по радіоканалу, порівняно невеликий радіус дії базової стан-

ції, оскільки GSM-телефон не працює при відстані від базової станції більше 35км. 

Зі зростанням можливостей сучасних систем стільникового зв’язку, а такої їх популярності, іноді 

мають місце умови, за яких відбувається різке підвищення навантаження у стільнику через підви-

щення трафіку від деяких абонентів. Тоді відбувається перевантаження мережі.  

У сучасних мобільних системах широко застосовуються різноманітні технології контролю доступу 

у мережу. Відомі алгоритми контролю допуску викликів повинні забезпечити якість обслуговування 

відповідно до певної стратегії пропускання викликів у систему. Так, схеми за пріоритетом і схеми 

попереднього блокування виклику, забезпечують потрібну якість обслуговування але вони не врахо-

вують динамічну природу системи зв’язку. В той же час, у працях [1–3] показано, що для розроблен-

ня протоколу контролю допуску викликів у мережу перспективним є застосування обчислювальних 

методик,  заснованих на таких інтелектуальних технологіях, як нечітка логіка, нейронні мережі  і 

генетичні алгоритми. У такому випадку, можна забезпечити ефективний контроль доступу викликів у 

мережу в умовах невизначеності трафіка.  

Відомі два основні способи впровадження інтелектуальних технологій. Перший полягає у розроб-

ленні спеціального програмного забезпечення для персональних комп’ютерів. Другий полягає у роз-

робленні пристроїв, які можуть імітувати роботу людського мозку. Другий спосіб є більш ефектив-

нім, хоча і менш поширеним. 

Апарат нечіткої логіки в якості інструмента аналізу широко застосовується в задачах керування 

трафіком та маршрутизації у телекомунікаційних мережах [4, 5]. 

У мережах GSM контроль доступу викликів виконується лише для голосових викликів. При пере-

дачі даних інших типів через відмінні характеристики трафіку контроль доступу значно ускладню-

ється. Так,  класичні методи контролю доступу, що були розроблені для систем передавання мови, не 

здатні ефективно розв’язувати проблеми, що пов’язані із складним характером трафіку даних, а та-

кож із різноманітними вимогами до якості послуг для різних користувачів. Саме тому пропонується 

застосувати потужність та гнучкість нечітких правил типу «якщо-то» для ефективного рішення про-

блеми контролю доступу до стільникової мережі GSM.  
Таким чином, покращити ефективність контролю доступу у стільниковій системі стандарту GSM 

пропонується за рахунок використання принципів нечіткої логіки. 

Для  цього пропонується розробити  нечіткий контролер доступу. 

Тобто, для підвищення ефективності функціонування мереж GSM необхідно розв’язати такі зада-

чі: 



  

– розробити структурну схему нечіткого контролера; 

– визначити принципи функціонування нечіткого контролера трафіка; 

– визначити терми та форми функцій належності вхідних та вихідної лінгвістичних змінних; 

– визначити базу правил для нечіткого контролера; 

– промоделювати роботу розробленого фазі-контролера трафіка у програмі MatLab. 

Пропонований нечіткий контролер доступу виклику абонента до стільникових мереж стандарту 

GSM має дві вхідні змінні: пріоритет абонента і завантаження мережі, що цілком достатньо для сис-

тем другого покоління. Вихідна змінна нечіткого контролера  –  значення доступу до мережі. Вихідна 

змінна має три терми  – це дасть змогу спростити базу правил та апаратну реалізацію пристрою. Не-

чіткий контролер є контролером Мамдані, він здійснює інференцію типу «мін-макс» та дефазіфікацію 

за методом центроїда.  

Залежно від ступеня завантаженості стільникової мережі та пріоритету користувача, виклик може 

бути недозволений (відкинутий), частково дозволений (поставлений у чергу), дозволений (пропуще-

ний в мережу). 

Застосування такого нечіткого контролера доступу дозволить уникнути перевантажень у мережі та 

покращить ефективність її функціонування. 

Вірність функціонування контролера можна перевірити за допомогою моделювання у пакеті 

Matlab. 
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