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 Тоді очевидно, що оптимальна комбінація для оптимізації СІБ буде представлена  
наступним вектором критеріїв: {1,1,1}K  . Отже для кожного з механізмів захисту 

визначається вектор критеріїв оцінювання і обирається ті механізми вектора яких мають 
максимальні значення. 
 В  роботі розглядаються можливість методів багатокритеріального експертного 
оцінювання для оптимізації системи інформаційної безпеки підприємства, наводиться 
базова модель процесу оптимізації. 
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АНАЛІЗ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ ПАРАМЕТРІВ ПЕРЕДАЧІ В ОПТИЧНОМУ 

ВОЛОКНІ ВІД ЙОГО ХІМІЧНОГО СКЛАДУ 
 

Анотація. В роботі автором відмічаються параметри передачі оптичного 
волокна та їх розрахункові формули. Відмічається що важливим параметром в 
розрахунку параметрів передачі оптичного волокна є показник заломлення (серцевини та 
оболонки оптичного волокна). Проведено розрахунок значення параметрів передачі 
оптичного волокна в залежності від різного рецептурного складу оптичного волокна на 
значення, та побудовано графіки залежності параметрів передачі від номеру обраного 
складу. 

 
До параметрів передачі оптичного волокна відносяться наступні параметри: 

відносна різниця показників заломлення, числова апертура, нормована частота, діаметр 
модового поля та довжина хвилі відсікання [1], що розраховуються за наведеними нижче 
формулами. 

Відносна різниця показників заломлення [2]: 
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де ∆ – відносна різниця показника заломлення; 
n1 – показник заломлення серцевини; 
n2 – показник заломлення оболонки. 
Числова апертура: 
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де n0, n1, n2 – показники заломлення повітря, сердечника, оболонки відповідно. 
Нормована частота: 
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де V – нормована частота; 
а – радіус серцевини оптичного волокна, мкм; 
λ – робоча довжина хвилі, мкм; 
NA – числова апертура. 
Діаметр модового поля[2]: 

 1,5 6
мп 2 (0,65 1,619 2,879 )d a V V    , (4) 

де dмп – діаметр модового поля, мкм; 
а – радіус серцевини оптичного волокна, мкм. 
Довжина хвилі відсікання [2]: 

 вλ 2 π
2,405

NA
a . (5) 

В залежності від того, як саме буде використовуватися оптичне волокно до нього 
можуть бути поставлені певні вимоги, що регламентуються Рекомендаціями 
Міжнародного Союзу Електрозв’язку [3-8], щодо дотримання нормованих значень 
параметрів передачі при організації сеансу зв’язку між пунктами регенерації.  

Тому виробники оптичних волокон повинні дотримуватися цих рекомендацій, при 
виготовленні оптичного волокна, а також при проведенні контрольних вимірювань 
оптичних параметрів виготовленого волокна. 

Важливим параметром, що характеризує оптичні властивості скла, а отже і 
параметри передачі, є показник заломлення (n), що у залежності від хімічного складу 
змінює своє значення. Тому можна сказати, що хімічний склад оптичного волокна відіграє 
велику роль для параметрів оптичного волокна. 

Більше того, хімічний склад серцевини оптичного волокна повинен бути 
підібраний так, щоб його показник заломлення був більший за показник заломлення 
оболонки (n1>n2), що є передумовою забезпечення умови повного внутрішнього відбиття 
світла на границі розподілу серцевина-оболонка. 

Спеціальну залежність показника заломлення скла у діапазоні довжин хвиль (0,2 – 
2,0) мкм можна описати тричленною дисперсійною формулою Селмейєра [1]: 
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де n – показник заломлення; 
λ – довжина хвилі, мкм; 
Аi, li – коефіцієнти ряду Селмейєра. 
Значення коефіцієнтів Аi, li у виразі (6) для серцевин та оболонок різної рецептури 

наведені в табл. 1 [1]. 
Таблиця 1 – Коефіцієнти ряду Селмейєра для кварцового скла 

Значення коефіцієнту 
№ Склад скла 

Тип 
коефіцієнту i = 1 i = 2 i = 3 

1 
SIO2 Ai 

li 

0,6961663 
0,0684043 

0,4079426 
0,1162414 

0,8974794 
9,8961610 

2 
13,5% GeO2 86,5% SIO2 Ai 

li 
0,73454395 
0,08697693 

0,42710828 
0,11195191 

0,82103399 
10,84654000 

3 
7% GeO2 93,0% SIO2 Ai 

li 
0,686982900 
0,078087582 

0,44479505 
0,11551840 

0,79073512 
10,43662800 

4 
4,1% GeO2 95,9% SIO2 Ai 

li 
0,686717490 
0,072675189 

0,43481505 
0,11514351 

0,89656582 
10,00239800 
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5 
13,5% Be2O3 86,5% SIO2 Ai 

li 
0,707246220 
0,080478054 

0,39412616 
0,10925792 

0,63301929 
7,89080630 

6 
3,1% GeO2 96,9% SIO2 Ai 

li 
0,7028554 
0,0727723 

0,4146307 
0,1143085 

0,8974540 
9,8961610 

7 
3,5% GeO2 96,5% SIO2 Ai 

li 
0,7042038 
0,0514415 

0,4160032 
0,1291600 

0,9074049 
9,8961560 

8 
3,0% B2O3 97,0% SIO2 Ai 

li 
0,6935408 
0,0717021 

0,4052977 
0,1256396 

0,9111432 
9,8961540 

9 
3,5% B2O3 96,5% SIO2 Ai 

li 
0,6929642 
0,0604843 

0,4047458 
0,1239609 

0,9154064 
9,8961520 

10 
3,3% GeO2 9,2% B2O3 

87,5% SIO2 
Ai 
li 

0,6958807  
0,0665654 

0,4076588  
0,1211422 

0,940193  
9,896140 

11 
2,2% GeO2 3,3% B2O3 

94,5% SIO2 
Ai 
li 

0,6993390 
0,0617482 

0,4111269 
0,1242404 

0,9035275 
9,8961580 

12 
9,1% P2O5 90,9% SIO2 Ai 

li 
0,695790 
0,061568 

0,452497 
0,119921 

0,712513 
8,656641 

13 1% F 99% SIO2 
Ai 
li 

0,691116 
0,068227 

0,399166 
0,116460 

0,890423 
9,993707 

14 
16,9% Na2O 32,5% B2O3 

50,6% SIO2 
Ai 
li 

0,796468 
0,094359 

0,497614 
0,093386 

0,358924 
5,999652 

 
Виконаємо розрахунок параметрів передачі оптичного волокна за формулами (1) – 

(6) при однаковій та різних рецептурах хімічного складу (табл. 1) серцевини та оболонки  
відповідно, та при діаметрі серцевини оптичного волокна d=9 мкм і робочій довжині хвилі 
1550 мкм, а результати розрахунків занесемо в табл. 2. 

Таблиця 2 – Результати розрахунку оптичних параметрів передачі 
Хімічний склад Параметри передачі 

№ 
серцевини оболонки ∆ NA V dмп λкр, мкм

1 
3,5% GeO2 96,5% 

SIO2 
0,01659 0,266 4,850 7,21 3,13 

2 

13,5% Be2O3 
86,5% SIO2 3,3% GeO2 9,2% B2O3 

87,5% SIO2 
0,01534 0,255 4,660 7,298 3,01 

3 
3,1% GeO2 96,9% 

SIO2 
0,01178 0,224 4,093 7,61 2,64 

4 
4,1% GeO2 95,9% 

SIO2 
0,01069 0,213 3,899 7,75 2,29 

5 SIO2 0,00966 0,203 3,708 7,9 2,39 
6 

 

7% GeO2 93,0% SIO2 0,00722 0,176 3,207 8,41 2,07 
 

На рис. 1-5 зображено графічні залежності розрахованих параметрів передачі. 
 

 
Рисунок 1 – Графік залежності відносної 

різниці показників заломлення від складу ОВ 

 
Рисунок 2 – Графік залежності числової 

апертури від складу ОВ 

склад 
склад 

∆ NA
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Рисунок 3 – Графік залежності нормованої 

частоти від складу ОВ 

 
Рисунок 4 – Графік залежності діаметру 

модового поля від складу ОВ 

 
 

 
Рисунок 5 – Графік залежності довжини хвилі відсікання від складу ОВ 

 
З виконаних розрахунків видно, що в залежності від рецептури хімічного складу 

оболонки оптичного волокна, змінюються всі параметри передачі оптичного волокна. 
Серед обраних шести хімічних складів, якщо не враховувати перші два, можна 
спостерігати залежність зміни параметрів передачі від збільшення відсотка GeO2 в складі 
оболонки оптичного волокна.  

Метою подальших досліджень є синтез математичних моделей у вигляді 
регулярних виразів [9] залежностей параметрів оптичного волокна від його хімічного 
складу та довжини хвилі випромінювання лазера. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ МАРШРУТИЗАЦІЇ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ 
МЕРЕЖАХ 

 
Анотація. На сьогодні різнорідний трафік даних потребує забезпечення 

відповідного рівня якості обслуговування (QoS). Для того щоб постійно підвищувати 
якість обслуговування, необхідно постійно шукати методи управління ресурсами мережі 
з метою забезпечення балансування навантаження. Вирішення питання покращення 
показників обслуговування можливе за рахунок відповідних методів маршрутизації. В 
роботі проведено дослідження методів маршрутизації в телекомунікаційних мережах. 

 
В роботі проведено порівняльний аналіз протоколів маршрутизації та зроблено 

висновки щодо ефективності кожного з них. 
До таких протоколів належать OSPF, RIP, RIPv2, EIGRP. Вони мають можливість 

динамічно вивчати маршрутизацію, та працюють автономно.  Кожен з них має ряд переваг 
та недоліків, які потрібно проаналізувати для вибору правильного протоколу розгортання 
в автономній системі.  

Протокол “RIP” незважаючи на свою давність залишається таким, що 
підтримується. Даний протокол відноситься до відкритого стандарту,  він застосовується у 
різних виробників обладнання, це дає змогу розгортати маршрутизацію в 
багатовендорному середовищі. Цей динамічний протокол використовує кількість вузлів у 
якості метрики для шляху.  

Протокол RIPv2 є більш новішою версією, яка частково має покращені 
характеристики. Параметри метрики залишились незмінними, що створює ті самі 
проблеми та незручності як і при використанні свого попередника. Однією з основних 
переваг є відсилання оновлень методом групової передачі замість широкомовної. Це 
частково зменшує навантаження на пристрої, що обробляють дану інформацію.  

Для розгортання маршрутизації з використанням обладнання виробника Cisco 
можна використовувати протокол EIGRP. Даний протокол є удосконаленням протоколу 
IGRP відповідними перевагами, основна з яких це безкласовість. 

Таким чином можна використовувати маски змішаної довжини та інші сучасні 
застосунки в мережах гетерогенної структури. Важливою особливістю даного протоколу є 
швидка конвергенція – EIGRP в своїй основі має алгоритм DUAL для її підтримки.  

Інший маршрут, який зберігається в таблиці топології, може бути використаний у 
разі недоступності основного маршруту. Якщо ж в таблиці немає іншого маршруту, 
ведеться broadcast запит, з метою знаходження доступного альтернативного маршруту. 

В порівнянні з іншими протоколами зменшене використання пропускної здатності 
– EIGRP не надсилає періодичні оновлення, як це робить інший протокол RIP.  

Протокол RIP споживає необхідну пропускну здатність без потреби, в зв’язку з 
тим, що є дистанційно-векторним протоколом і надсилає повну таблицю протягом 
певного часу. На відміну від нього EIGRP використовує часткові оновлення, у разі  зміни 
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