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Рисунок 5 – Готова 3d модель 

Висновки: в статті були розглянуті деякі програми для 3d моделювання. 
Проаналізувавши можливості програм біла обрана програма Autocad для моделювання і 
розглянутий приклад створення 3d моделі за існуючим кресленням з обзором основних 
команд і можливостей Autocad. 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА СИГНАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ ТРАНСПОРТНОЇ МЕРЕЖІ 
ОПЕРАТОРА МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ 

 Анотація. В роботі виконано дослідження тривалості розмов на різних 
напрямках телекомунікаційної транспортної мережі України. Показано необхідність 
дослідити мережу стільникового зв'язку і, особливо, її мережу сигналізації. 

У транспортній мережі операторів стільникового зв'язку, на відміну від 
стаціонарних, спостерігаються різкі зміни інформаційного та сигнального навантаження, 
що виникають в результаті непередбачених переміщень мобільних абонентів по зонам 
покриття мережі. Такі зміни навантаження чинять негативний вплив на якість роботи 
мережі і, як наслідок, до значного зниження доходів [1-3].  

Дослідження проведені на мережі «Утел» ВАТ «Укртелеком» в період з серпня 
2010 по травень 2011 року показали, що значна частина сигнальної навантаження, 
передається по мережі сигналізації і не пов'язана з встановленням інформаційних з'єднань. 
На підгрунті дослідження сигнального навантаження на транспортної мережі, проведено 
дослідження тривалості розмов на різних напрямках телекомунікаційної мережі України. 

На рис. 1 наведено результати проведених досліджень тривалості розмов на 
напрямку Київ-Одеса. 



  482

 
 

Рис. 1. Тривалість розмов в напрямку Київ-Одеса, сек. 
 

На рис. 2 наведено результати проведених досліджень тривалості розмов на 
напрямку Київ-Дніпропетровськ. 

Проведене дослідження тривалості розмов на різних напрямках телекомунікаційної 
транспортної мережі України дозволило виявити, що значна частина розмов (близько 
12%) має тривалість менше 10 секунд. Оскільки на сьогодні в більшості випадків при 
взаєморозрахунках розмови такої тривалості тарифікуються відносно дешево, 
використання ресурсів мережі відбувається неефективно. 

Висновки  
Надання на початку розмови навіть дуже короткого безкоштовного інтервалу часу, 

призводить до появи великої кількості спроб безкоштовної передачі інформації, що сприяє 
виникненню перевантажень в мережі сигналізації, непродуктивних витрат ресурсів 
транспортної телекомунікаційної мережі та погіршення її якісних показників [2]. 

 

 
Рис. 2. Тривалість розмов на напрямку Київ-Дніпропетровськ, сек. 

 
Необхідна якість обслуговування викликів може бути забезпечена тільки при 

використанні ефективних методів керування навантаженням і перевантаженнями, що 
виникають в мережі. Для розробки таких методів необхідно дослідити мережу 
стільникового зв'язку і, особливо, її мережу сигналізації. 
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