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ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЯКОСТІ QoS ТРАФІКУ ТМЗК  

 ЗА ДОПОМОГОЮ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ  
 

Анотація. Розглянуто питання обробки статистичних даних, розраховано та 
побудовано гістограми щільності ймовірності та функції розподілу надходження 
викликів для різних напрямів телефонної мережі м. Одеси. Запропоновано використання 
сплайн-апроксимації для дослідження статистичних даних вимірювань трафіка на 
телефонній мережі м. Одеси. Отримано апроксимації лінійними інтерполяційними 
сплайнами та розрахована похибка апроксимації. Щоб зменшити похибку апроксимації, 
рекомендовано розглянути апроксимації сплайнами більш високих порядків. 

 
На етапі проектування телефонної мережі загального користування (ТМЗК) 

головним є те, що для побудови і розрахунку обладнання необхідно мати інформацію про 
показники обслуговування викликів ТМЗК, про навантаження, яке надходить та виклики, 
які створюють дане навантаження. Це важливо в зв’язку з тим, що обсяг необхідного 
обладнання залежить не тільки від інтенсивності потоку викликів та ймовірності втрати 
викликів, а також від виду потоку викликів, які надійшли [1]. 

В роботі проведено аналіз статистичних даних на Одеській міської телефонної 
мережі (МТМ) для опорно-транзитних станцій ОПТС-72, ОПТС-74, ОПТС-75 та  
автоматичної міжміської телефонної станції АМТС, а саме: навантаження, кількість 
викликів, які поступили, кількість викликів, які закінчилися розмовою, кількість 
втрачених викликів, частку викликів, та середню тривалість встановлення з’єднання.        
В ході обробки статистичних даних вимірювань було побудовано гістограму щільності 
ймовірності та графік функції розподілу надходження викликів для для трьох напрямків: 
ОПТС-72 – ОПТС-74, ОПТС-72 – ОПТС-75, ОПТС-72 – АМТС. Вигляд гістограми 
щільності ймовірності та функції розподілу надходження викликів для одного з напрямків 
зображений на рис. 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Гістограма щільності ймовірності f(x) та графік функції розподілу F(x) 

надходження викликів для напрямку ОПТС-72 – ОПТС-75 

 



На основі вимірювань статистичних даних запропоновано апроксимувати 

гістограми нормальним законом розподілу. Результати апроксимації показані на рис. 2. 

 

 
Рисунок 2 – Апроксимація нормальним законом розподілу у напрямках  

ОПТС-72 – ОПТС-75, ОПТС-72 - АМТС 

 

Оскільки склад вибіркової сукупності є випадковим, то середнє значення  вибірки в 

окремих вибірках може значно відрізнятися від дійсного значення даної величини. 

Враховуючи, що поток надходження викликів розподілений по нормальному закону, з 

певною ймовірністю можна стверджувати, що відхилення вибіркової середньої від 

дійсного середнього значення величини не перевищить заданої величини Δх, яка 

називається граничною помилкою, а ймовірність - довірчою ймовірністю [2]. 

Розрахунок граничної помилки та відносної помилки виконувався за формулою: 

 ,     (1) 

де z – коефіцієнт, який залежить від ймовірності, з якої можливо гарантувати певне 

значення граничної помилки, σ – середньоквадратичне відхилення вибіркової сукупності, 

n – обсяг вибірки (кількість викликів, які поступили).  

Результати розрахованих значень математичного сподівання, обсягу вибірки, 

граничної та відносної помилок зведені в табл. 1. 

 

Таблиця 1 – Результати обробки статистичних даних по напрямкам ОПТС-72 – 

ОПТС-74, ОПТС-72 – ОПТС-75, ОПТС-72 - АМТС 

Напрямок 

Математичне 

сподівання,  

Мх 

Обсяг 

вибірки,  n 

Гранична 

помилка,  Δх 

Відносна 

помилка, % 

ОПТС-72 – ОПТС-74 101 48 13.57 13.43 

ОПТС-72 – ОПТС-75  72,333 48 8.06 11.14 

ОПТС-72 – АМТС 91,68 48 11.6 12.65 

 

Разом з апроксимацією нормальним законом розподілу доцільно розглянути 

сплайн-апроксимацію, яка дозволить значно підвищити якість обробки даних. 

Апроксимація за допомогою сплайн-функцій дозволяє ефективно вирішувати задачі 

обробки статистичних даних та експериментальних залежностей, що мають досить 

складну структуру.  

Розглянуто можливість використання лінійного інтерполяційного сплайну для 

апроксимації результатів статистичної обробки отриманих даних трафіку. 



Нехай на відрізку [0, T] задані результати статистичних значень вимірювання 

трафіку. Розіб’ємо цей відрізок [0, T] точками Δ:  на проміжки 

, на кожному з яких побудуємо многочлен деякого ступеню. В якості 

такого багаточлену будемо використовувати інтерполяційний лінійний сплайн. Згідно [3], 

інтерполяційний лінійний сплайн  на проміжку  –  це неперервні кусочно-

лінійні функції. Нехай в вузлах сітки Δ задані значення                                  

деякої функції , визначеної на проміжку . Інтерполяційний сплайн  

визначається наступними умовами [3]:  

 

      (2) 

 

де N – кількість відрізків, на які розбита область побудови функції. 

Якщо позначити , то рівняння на відрізку   буде мати 

наступний вигляд [3]: 

 

 .  (3) 

 

Використовуючи лінійний інтерполяційний сплайн, у програмному середовищі 

MathCad виконано розрахунки значення лінійних сплайн-функцій в вузлах інтерполяції 

для отриманих попередньо неперервних значень функції нормального розподілу 

апроксимації гістограми статистичних даних для напрямків ОПТС-72 – ОПТС-75,  

ОПТС-72 – АМТС. Результати розрахунків показані на рис. 3. На графіку пунктиром 

позначено значення функції апроксимації нормальним законом, а суцільною лінією – 

значення сплайн-функції 1-го порядку. 

 

 
Рисунок 3 - Апроксимація статистичних даних за допомогою лінійного 

інтерполяційного сплайна у напрямках ОПТС-72 – ОПТС-75, ОПТС-72 – АМТС 

 

Визначимо середньоквадратичну похибку апроксимації  на кожному з часткових 

проміжків за допомогою формули [4]: 

 

 
 

де  – проміжок розбиття Δ, – функція апроксимації нормальним 

законом розподілу,  – апроксимуюча сплайн-функція. 



 

Результати розрахунків зведено в табл. 2. 

Таблиця 2 –значення похибки апроксимації для напрямків ОПТС-72 – ОПТС-74, 

ОПТС-72 – ОПТС-76 та ОПТС-72 – АМТС 

№ 

Проміжки  

ОПТС-72 – 

ОПТС-74 

Проміжки 

ОПТС-72 – 

ОПТС-75 

Проміжки 

ОПТС-72 – 

АМТС 

 в 

напрямку 

ОПТС-72 – 

ОПТС-74 

 в 

напрямку 

ОПТС-72 – 

ОПТС-75 

 в 

напрямку 

ОПТС-72 – 

АМТС 

1 [7-23,9] [20-30] [27-40,2] 6.2∙10
-4

 3.3∙10
-4

 4.8∙10
-4

 

2 [23,9-40,8] [30-40] [40,2-53,4] 1.6∙10
-4

 4∙10
-4

 4.6∙10
-4

 

3 [40,8-57,7] [40-50] [53,4-66,6] 7.5∙10
-4

 2.2∙10
-4

 2.8∙10
-4

 

4 [57,7-74,6] [50-60] [66,6-79,8] 1.2∙10
-3

 5.8∙10
-4

 9.2∙10
-4

 

5 [74,6-91,5] [60-70] [79,8-93] 1.1∙10
-3

 9.1∙10
-4

 1.2∙10
-3

 

6 [91,5-108,4] [70-80] [93-106,2] 6.8∙10
-4

 6.3∙10
-4

 6.3∙10
-4

 

7 [108,4-125,3] [80-90] [106,2-119,4] 1.7∙10
-4

 2∙10
-4

 3.2∙10
-4

 

8 [125,3-142,2] [90-100] [119,4-132,6] 6.1∙10
-4

 3.9∙10
-4

 5.2∙10
-4

 

9 [142,2-159,1] [100-110] [132,6-145,8] 5∙10
-4

 2.1∙10
-3

 2.6∙10
-3

 

10 [159,1-176] [110-120] [145,8-159] 6.2∙10
-4

 3.3∙10
-4

 4.8∙10
-4

 

 

 

Висновки   
1. Розглянуто питання обробки статистичних даних, розраховано та побудовано 

гістограми щільності ймовірності та функції розподілу надходження викликів для різних 

напрямів телефонної мережі м. Одеси.   

2. Запропоновано використання сплайн-апроксимації для дослідження статистичних 

даних вимірювань трафіка на телефонній мережі м. Одеси.  

3. Отримано апроксимації лінійними інтерполяційними сплайнами та розраховано 

похибку апроксимації. Доведено доцільність використання сплайн-функції для 

апроксимації результатів вимірювання трафіку в телефонній мережі загального 

користування. Щоб зменшити похибку апроксимації, доцільно розглянути апроксимацію 

сплайнами більш високого порядку, наприклад третього, тобто апроксимацію кубічними 

сплайнами.  
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