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Запропонована методика знаходження основних характеристик перспективних АСУ підрозділів на базі бездротових 

інформаційно-комунікаційних мереж із динамічно змінюваною топологією на етапі проектування мереж. Методика складається 

з 4 етапів. 1 етап. Аналіз структури перспективних бездротових ІКМ із динамічно змінюваною топологією. 2 етап. Визначення  

інформаційного обміну між вузлами ІКМ. З етап. Складання та розв'язок системи диференційних рівнянь стану ІКМ. 4 етап. 

Розрахунок характеристик ІКМ.  
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топологія 

Постановка проблеми. Розвиток озброєння та військової техніки, а також методів ведення 

бойових дій вимагає вдосконалення системи управління підрозділами Збройних Сил (ЗС) 

України. Застосування мобільних підрозділів у сучасному бою та його швидкоплинність 

постійно підвищують вимоги до військових інформаційно-комунікаційних мереж (ІКМ). 

Практично всі розвинуті країни особливу увагу приділяють питанню впровадження 

автоматизованих систем управління (АСУ) підрозділів у різні роди військ.  

Створення єдиної автоматизованої системи управління підрозділів ЗС України, ефективної 

як у мирний, так і у воєнний час, є одним із пріоритетів розвитку ЗС. До них належить й перехід 

на цифрові методи передачі, прийому та обробки інформації, автоматизація процесів 

встановлення, відновлення зв'язку та інтеграція основних процесів інформаційного обміну із 

впровадженням у діяльність органів військового управління багатофункціональних 

абонентських терміналів тощо [3]. 

Використання перспективних АСУ на основі бездротових ІКМ із динамічно змінюваною 

топологією дає змогу вирішувати завдання управління підрозділів та зв'язку з потрібною 

інформаційною ефективністю та мобільністю [2]. 

Перспективні АСУ підрозділів на основі бездротових ІКМ із динамічно змінюваною 

топологією будуть складатись з великої кількості різнотипних компонентів, розподілених на 

значній площі. Такі компоненти мають складну структуру і алгоритми взаємодії, функціонують 

при наявності ненадійних елементів, в умовах реальних завад, пасивної, активної і 

інформаційної взаємодії [4]. 



 

На етапах розробки і проектування перспективних АСУ на базі бездротових ІКМ із 

динамічно змінюваною топологією в умовах її реального функціонування і розвитку у 

відповідності до вимог забезпечення якості обслуговування і надійності, живучості і 

інформаційної безпеки, постає задача оцінки широкого класу імовірнісно-часових 

характеристик. Це потребує розробки відповідного математичного апарату для аналізу складних 

систем, створення системи моніторингу і управління мережею в реальному масштабі часу.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В останніх публікаціях досить часто 

зустрічається огляд принципів побудови та перспективних напрямків розвитку АСУ підрозділів 

в збройних силах. Так, у статті [1] розглядаються принципи побудови та особливості 

застосування інформаційно-керуючої мережі "Тактичний Інтернет" Сухопутних військ США та 

її п'ять основних компонентів: АСУ вогнем польової артилерії, тилового забезпечення, 

протиповітряної і протиракетної оборони, системи збору й аналізу розвідувальних даних та АСУ 

діями частин і підрозділів Сухопутних військ. Проблеми взаємодії різних АСУ в коаліційних 

операціях та перспективні напрямки їх подолання описані в статті [5]. 

Інформаційно-комунікаційні мережі із динамічно змінюваною топологією є мережами зі 

змінюваною децентралізованою інфраструктурою [3]. Мережі мають такі переваги: широке 

покриття, теоретично широка абонентська база без великої кількості базових станцій і 

збільшення потужності випромінюваного сигналу. Кожен з абонентських пристроїв, залежно від 

його потужності, має свій радіус дії та за рахунок своїх ресурсів збільшує радіус дії мережі. 

Потужність кожного окремого пристрою може бути мінімальною. 

Завдання створення ефективних алгоритмів і протоколів управління використанням 

ресурсів безпровідної мережі передачі даних з використанням аналізу інформації про поточне 

навантаження стоїть у ряді основних проблем теорії систем масового обслуговування, які 

очікують свого рішення. Існуючі алгоритми управління і протоколи передачі даних для 

безпровідних ad-hoc мереж виявилися непідходящими або малоефективними при їх застосуванні 

для високошвидкісної багатоканальної передачі даних. Усі вони орієнтовані на обмін даними в 

мережах, в яких доступний лише один поділяємий канал передачі даних, і обмін даними 

здійснюється в режимі комутації пакетів [3]. 

Алгоритми управління виділенням ресурсів і протоколи передачі даних, що здатні 

адаптуватися до характеристик обслуговуваного навантаження і оптимізувати використання 

доступного ресурсу пропускної здатності на сьогодні для мереж подібного класу з відкритих 

джерел не відомо. 

Тому, розробка методик розрахунку поточних характеристик такого роду мереж з метою 

управління ресурсами у високошвидкісних безпровідних мережах мають науковий і практичний 

інтерес. 



 

Метою статті є узагальнення підходів до проектування і подальше удосконалення методів 

розрахунку основних характеристик перспективних АСУ підрозділів на базі бездротових ІКМ із 

динамічно змінюваною топологією на основі стандарту IEEE 802.11 на етапі моделювання. 

Виклад основного матеріалу. Для досягнення поставленої мети пропонуються наступні 

етапи методики. 

1 етап. Аналіз структури перспективних бездротових ІКМ із динамічно змінюваною 

топологією. На даному етапі пропонується провести визначення структури проектуємої ІКМ та 

скласти матрицю переходу станів. 

Будь-яку мережу можна представити у вигляді графу переходів. Під станами в даному 

випадку вважатимемо окремий вузол з відповідною кількістю каналів для передачі та прийому 

інформації. Розглянемо бездротову ІКМ із динамічно змінюваною топологією, яка складається з 

N вузлів. Один з можливих графів переходів зображено на рисунку 1. 

 

Рис. 1. Граф переходів 

Орієнтовні дуги на рисунку 1 показують перехід обслугованого пакету з одного вузла в 

інший для продовження обслуговування. 

2 етап. Визначення інформаційного обміну між вузлами ІКМ. На даному етапі 

визначаються характеристики інформаційного обміну для кожного вузла. Результатом 

виконання цього етапу є формування векторів, які характеризують процес обміну інформації 

(обслуговування пакетів): 

     - вектор інтенсивності надходження пакетів до вузлів ІКМ;  

     - вектор числа каналів для обслуговування пакетів у вузлах ІКМ; 

    - вектор інтенсивності обслуговування пакетів у вузлах ІКМ.  

З етап. Складання та розв'язок системи диференційних рівнянь стану ІКМ. На даному етапі 

складається квадратна матриця розміром [NxN], яка визначає переходи між станами ІКМ. 



 

Вихідним даним для складання даної матриці є граф переходів, розроблений на першому етапі. В 

загальному вигляді матриця переходу обслугованого пакету з одного вузла в інший має вигляд: 

                 

                 

                 

   
                 

 

Для складання системи диференційних рівнянь та знаходження відповідних ймовірнісних 

характеристик необхідно знайти інтенсивності потоків пакетів у вузлах. Знаходження 

інтенсивності потоків пакетів у вузлах відбувається шляхом рішення матричного рівняння 

АХ=В, де А - матриця переходу обслуговуваного пакету з одного вузла в інший, В - матриця 

стовпець інтенсивностей надходження пакетів до вузлів ІКМ, X - шукана матриця стовпець. 

4 етап. Розрахунок характеристик ІКМ. Використовуючи математичний апарат теорії 

масового обслуговування та теорії черг пропонується визначити наступні характеристики ІКМ: 

1. Вектор завантаженості каналів обслуговування у вузлах [7]: 

   
  

    
  

де   - вектор інтенсивності потоків пакетів у вузлах ІКМ,   — вектор числа каналів для 

обслуговування пакетів у вузлах ІКМ,    - вектор інтенсивності обслуговування пакетів у вузлах 

ІКМ. 

2. Вектор ймовірностей Р0 того, що канали у вузлах ІКМ вільні [6]: 
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де і = 1,2...N 

3. Середня кількість пакетів в черзі і-ому вузлі [6]: 
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4. Середній час очікування в черзі у і-ому вузлі [7]: 

      

(    )
    

       (    ) 
  

5. Середнє число зайнятих каналів у і-ому вузлі [7]: 

    
  

  
  

6. Середнє число пакетів у і-ому вузлі [7]: 

            

7. Середній час обслуговування пакету мережею [6]: 
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де    - вектор інтенсивності надходження пакетів до вузлів ІКМ. 

Працездатність розробленої методики було перевірено на прикладі знаходження основних 

характеристик ІКМ з наступними початковими даними:  

- кількість вузлів у мережі - N=5; 

- вектор інтенсивності надходження пакетів до вузлів ІКМ g = (і 2 1 З 3)
т
 ;  

- вектор числа каналів для обслуговування пакетів у вузлах ІКМ n = (3 4 2 5 4)
т 
та n = (4 5 

3 6 5)
т
; 

- вектор інтенсивності обслуговування пакетів у вузлах ІКМ µ = (2 4 3 5 6 )
T

;  

- матриця ймовірностей переходу обслуговуваного пакету в і-ому вузлі до j-ого вузла для 

продовження обслуговування: 
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Тоді, згідно запропонованої методики, в результаті виконання першого етапу є побудова 

графу переходів, зображеного на рисунку 2.  

 

Рис. 2. Граф переходів 

Відповідно до другого етапу методики, визначаємо інформаційний обмін між вузлами 

ІКМ. Відповідні вектори, що визначенні у початкових умовах характеризують порядок обміну 

пакетами між вузлами. 

На третьому етапі проводиться складання та розв'язок системи диференційних рівнянь. 

Система диференційних рівнянь має наступний вигляд [6]: 
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Розв'язок даної системи диференційних рівнянь відомими методами дозволить 

визначити основні характеристики ІКМ. Також на цьому етапі методики відбувається 

визначення вектору інтенсивності потоків пакетів у вузлах: 

 = (5.615  6.355  5.467  7.959  6.481)
т
. 

На наступному, четвертому етапі, відбувається знаходження основних характеристик 

ІКМ: 

1. Вектор завантаженості каналів обслуговування у вузлах: 

p = (0.936  0.397  0.911  0.318  0.27)
Т
 та р = (0.702  0.318  0.607  0.265  0.21б)

т
. 

2. Вектор ймовірностей Р0 того, що канали у вузлах ІКМ вільні: 

Р0 = (0.015  0.237  0.045  0.249  0.498)
т
 та Р0 = (0.046  0.25  0.142  0.254  0.511)

т
. 

3. Середня кількість пакетів в черзі у і-ому вузлі: 

Z = (12.345  0.069  8.651  0.015  0.014)
т
 та Z = (0.942  0.014  0.563  0.00282  0.0022)

т
. 

4. Середній час очікування в черзі у і-ому вузлі: 

Т = (2.199  0.011  1.582  0.001829  0.002209)
т
 та  

Т = (0.198  0.00269  0.103  0.00354  0.00394)
т
. 

5. Середнє число зайнятих каналів у і-ому вузлі: 

ZK = (2.808  1.589  1.822  1.592  1.08)
т
 та ZK = (2.808  1.589  1.822  1.592  1.08)

т
 

6. Середнє число пакетів у і-ому вузлі: 

NZ = (15.152  1.657  10.474  1.606  1.095)
т
 та NZ = (3.749  1.603  2.386  1.595  1.082)

т
. 

7. Середній час обслуговування пакету мережею: 

TS = 2.109 та TS = 0.152. 

З отриманих результатів видно, що зі збільшенням числа каналів у кожному вузлі на 

одиницю значно покращуються характеристики ІКМ із динамічно змінюваною топологією. 

Наприклад зменшення часу обслуговування пакету мережею з 2.109 до 0.152 секунд свідчить 

про збільшення пропускної здатності ІКМ. 

Висновки. Аналіз результатів свідчить про те, що для перспективних АСУ підрозділів на 

базі бездротових ІКМ із динамічно змінюваною топологією, розрахунок основних 



 

характеристик зводиться до визначення структури мережі у певний момент часу та 

безпосереднього розрахунку наведених вище характеристик. 

Реалізація запропонованої методики дозволяє провести аналіз поведінки ІКМ із динамічно 

змінюваною топологією при різних умовах завантаженості та отримати кількісні показники, які 

характеризують працездатність мережі з визначеною топологією і заданими показниками якості.  
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О. С. Бойченко, В.В. Воротніков, М.І. Сичевський 

МЕТОДИКА ЗНАХОДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПЕРСПЕКТИВНИХ АСУ 

ПІДРОЗДІЛІВ НА БАЗІ БЕЗДРОТОВИХ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ ІЗ 

ДИНАМІЧНО ЗМІНЮВАНОЮ ТОПОЛОГІЄЮ 

Запропонована методика знаходження основних характеристик перспективних АСУ підрозділів на базі бездротових 

інформаційно-комунікаційних мереж із динамічно змінюваною топологією на етапі проектування мереж. Методика складається 

з 4 етапів. 1 етап. Аналіз структури перспективних бездротових ІКМ із динамічно змінюваною топологією. 2 етап. Визначення 

інформаційного обміну між вузлами ІКМ. З етап. Складання та розв'язок системи диференційних рівнянь стану ІКМ. 4 етап. 

Розрахунок характеристик ІКМ.  

Інформаційно-комунікаційні мережі, бездротові стандарти передачі даних, динамічно змінювана топологія 

 

О.С. Бойченко, В.В. Воротников, Н.И.Сычевский 



 

МЕТОДИКА НАХОЖДЕНИЯ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПЕРСПЕКТИВНЫХ АСУ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ НА БАЗЕ БЕСПРОВОДНЫХ ИНФОРМАЦИОННО - 

КОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ С ДИНАМИЧЕСКИ ИЗМЕНЯЕМОЙ ТОПОЛОГИЕЙ 

Предложена методика нахождения основных характеристик перспективных АСУ подразделений на базе беспроводных информационно 

- коммуникационных сетей с динамически изменяемой топологией на этапе проектирования сетей.  Методика состоит из 4-х этапов. 1 этап. 

Анализ структуры перспективных беспроводных ИКС с динамически изменяемой топологией. 2 этап. Определение информационного обмена 

между узлами ИКС. 3 этап. Составление и решение систем дифференциальных уравнений состояния ИКС. 4 этап. Расчёт характеристик  ИКС 

Информационно - коммуникационные сети, беспроводные стандарты передачи данных, динамически изменяемая топология 

 

О. S. Boychenko, V. V. Vorotnikov, M.I.Sychevskyj 

METHODOLOGY OF BEING OF BASIC DESCRIPTIONS OF PERSPECTIVE ASU 

SUBDIVIDING INTO BASE OF WIRELESS INFORMATIVELY - COMMUNICATION NETWORKS 

WITH DINAMICALLY CHANGEABLE TOPOLOGY 

The methods of development of the basic characteristics of long-term automatic control system subdivisions on the basis of wireless information 

and communication networks with dynamically changeable typology on the stage of networks development are suggested. These methods consist of 4 

stages: Stage 1. Analysis of structures of long-term and wireless information and communication networks with dynamically changeable typology. Stage 2. 

Determination of informative exchanges of information and communication networks nodes. Stage 3. Forming and answering of differential equations of 

information and communication networks. Stage 4. Calculation of information and communication networks peculiarities.  

Informatively are of communication networks, wireless standards of communication of data, dinamically changeable topology
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