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МЕТОД УПРАВЛІННЯ ТОПОЛОГІЄЮ МЕРЕЖІ ПОВІТРЯНИХ РЕТРАНСЛЯТОРІВ
ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ СТУКТУРНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЗВ’ЯЗНОСТІ

БЕЗПРОВОДОВИХ ЕПІЗОДИЧНИХ МЕРЕЖ

В роботі дано визначення структурно-інформаційної зв’язності безпроводових епізодичних мереж, що
враховує наявність не тільки структурного з’єднання, а й гарантованого інформаційного обміну між заданою
парою відправник-адресат. Для кількісної оцінки ступеню структурно-інформаційної зв’язності БЕМ
запропоновано два показники: пропускна здатність мережі та k- зв’язність. Розроблено метод управління
топологією мережі повітряних ретрансляторів для підвищення кожного із запропонованих показників.

В работе дано определение структурно-информационной связности беспроводных эпизодических сетей,
которое учитывает наличие не только структурного соединения, но и гарантированного информационного
обмена между заданной парой отправитель-адресат. Для количественной оценки степени структурно-
информационной связности предложено два показателя: пропускная способность сети и k- связность.
Предложен метод управления топологией сети воздушных ретрансляторов для повышения каждого из
предложенных показателей.

In this paper we define the structural information connectivity of wireless ad-hoc networks, which takes into
account not only the structural connections, but also ensure information exchange between a given pair of sender-
recipient. To quantify the degree of structural information connectivity suggested two indicators: the capacity of the
network and k- connectivity. Proposed a method for controlling the topology of the network overhead of aerial
repeaters to improve each of the proposed indicators.

Ключові слова: безпроводові епізодичні мережі, безпілотні літальні апарати, зв’язність, управління
топологією.

Вступ
В умовах відсутньої або зруйнованої наземної інфраструктури (стихійні явища,

військові конфлікти тощо) широкого використання набувають безпроводові епізодичні
мережі (БЕМ), що мають змогу оперативно розгортатися для організації інформаційної
взаємодії особового складу підрозділів МНС, військовослужбовців та ін. Зазвичай такі
мережі представляють собою беспроводові локальні мережі, в яких вузли мають однаковий
статус (однорангові)  та мають змогу взаємодіяти однин з одним безпосередньо –  в зоні
радіовидимості, або з ретрансляцією повідомлень через інші вузли, утворюючи таким чином
багатострибкові мережі довільної структури [1]. Однак мобільність вузлів, швидка зміна
характеру місцевості, обмежена енергетика радіоліній призводять до нестабільності з’єднань
між вузлами та,  як наслідок,  до погіршення (або втрати)  зв’язності БЕМ.  Отже постає
актуальна наукова проблема підвищення зв’язності БЕМ. Одним із способів підвищення
зв’язності БЕМ може бути застосування телекомунікаційних систем на основі платформ
повітряного базування (літаки, гелікоптери, дирижаблі тощо) [2,3]. Приклад архітектури
таких мереж із використанням мініатюрних безпілотних літальних апаратів (БЛА) показано
нижче (рис.1).

Перший (наземний) рівень такої мережі складає мережа мобільних абонентів (МА), що
взаємодіють один з одним, утворюючи БЕМ. Другий (повітряний) рівень складає мережа
БЛА, що працюють в якості вузлів-ретрансляторів та забезпечують кращу зв’язність
проблемних ділянок мережі (як показано на рис.1).

Одною з ключових задач управління мережею БЛА є задача управління топологією
мережі БЛА, тобто знаходження необхідної кількості БЛА, розміщення та переміщення їх у
просторі [4]. Недостатньо розв’язаною на сьогодні є задача оптимального управління
топологією мережі БЛА за критерієм підвищення зв’язності БЕМ. Шляхи забезпечення
зв’язності роз’єднаних районів наземних вузлів представлені у роботах [4-6]. Підвищення
зв’язності мережі з’єднаних вузлів за допомогою одного БЛА досліджується в роботі [7].
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Отже, метою даної роботи є вивчення проблеми підвищення зв’язності за допомогою групи
БЛА. Та першим кроком дослідження є кількісне визначення зв’язності заданої БЕМ.

Рис.1 Приклад архітектури БЕМ із використанням БЛА

1. Визначення структурно-інформаційної зв’язності БЕМ
Загальне визначення зв’язності. Під зв’язністю мережі слід розуміти здатність будь-

якої пари вузлів здійснювати інформаційний обмін, використовуючи проміжні вузли в якості
ретрансляторів [4]. Оскільки інформаційна взаємодія проходить на різних рівнях еталонної
моделі взаємодії відкритих систем (ЕМ ВВС),  тоді під зв’язністю можемо розуміти вдале
функціонування протоколів окремих рівнів ЕМ ВВС (у вузькому змісті)  або ж реалізацію
умов і протоколів різних рівнів для гарантованого обміну інформацією між вузлами мережі
(у широкому змісті) [1]. На фізичному рівні між парою вузлів відправник-адресат

Nbaab ,1,, = , де N – кількість МА у мережі, має існувати фізичний радіоканал або маршрут

abm послідовно з’єднаних радіоканалів, що характеризуються протяжністю радіолінії між

кожною парою сусідніх вузлів Njimjid abij ,1,,,, =Î  або потужністю передавача кожного

вузла маршруту abi mip Î, . У випадку виконання умов abij mjidd Î"£W ,,{: 0
1

)},( 0
abi mipp Î"£ , де 00 , pd  - допустимі значення радіусу (потужності) передачі, можемо

говорити про наявність фізичного з’єднання або структурної зв’язності пари відправник-
адресат ab.  На канальному та мережному рівні гарантований інформаційний обмін
здійснюється згідно обраного протоколу множинного доступу (МД) та протоколу
маршрутизації, що з одного боку характеризуються системними параметрами, такими як
пропускна здатність обраного маршруту передачі даних )( abms , та з іншого боку –
параметрами користувача, такими як середня затримка передачі пакету даних між парою
відправник-адресат ab (або кількістю ретрансляцій в маршруті )( abml ). Інтенсивність

вихідних потоків abij mjig Î" ,,  при цьому визначається матрицею тяжіння ,)(tГ jkg=
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)}( abijij msg £ , будемо говорити про наявність гарантованого інформаційного обміну або
інформаційної зв’язності пари відправник-адресат ab. Зазначимо, що наявність
інформаційної зв’язності можлива лише за наявності структурної зв’язності.

Тоді структурно-інформаційну зв’язність мережі загалом можна визначити за
допомогою матриці зв’язності:

ïî

ï
í
ì WW

= W

інакше

абоумовиявиконуютьсякщо
A

,0

,1
][ 121

,                                     (1)

Якщо для всіх пар відправник-адресат ab виконується вище вказані умови (всі елементи
матриці дорівнюють 1), тоді мережу будемо вважати зв’язаною структурно або
інформаційно. Але таке визначення зв’язності відображає лише наявність зв’язності та не дає
інформації щодо стійкості зв’язності такої мережі. Отже наступним кроком є кількісне
визначення показників структурно-інформаційної зв’язності, які показують ступінь
зв’язності мережі.

Визначення показників структурно-інформаційної зв’язності БЕМ. Для кількісної
оцінки ступеню зв’язності БЕМ пропонується два показники в залежності від поставленої
задачі (підвищення структурної зв’язності або підвищення інформаційної зв’язності мережі):
k- зв’язність та пропускна здатність мережі. Після визначення цих мір зв’язності, в
наступному розділі ми показуємо, як їх можна оптимізувати за допомогою інтелектуального
управління топологією мережі БЛА- ретрансляторів.

1. k- зв’язність.  Для того,  визначити кількісну міру структурної зв’язності,  можна
використовувати k- зв’язність (kЗ). Представимо БЕМ у вигляді ненаправленого зваженого
графу G(N,A), що складається з N вершин (вузлів мережі) та сукупності ребер (каналів
зв’язку) A, позначених певною вагою, наприклад, виражену через відстань між відповідною
парою сусідніх вузлів ijd  при виконанні умов 1W . Згідно [8] такий граф вважатиметься k-
зв’язним, якщо він залишається зв’язним при видаленні з нього (k-1) вершин. Також згідно
теореми Менгера, якщо граф є k- зв’язним, тоді між будь-якою парою несуміжних вузлів є
принаймні k попарно незалежних шляхів. Тоді kЗ можна визначити як найменшу ступінь
серед усіх вершин графу:

kU kЗ = .                                                                 (2)
2. Пропускна здатність мережі. У випадку, коли необхідно забезпечити гарантований

інформаційний обмін між кожною парою відправник-адресат, у якості міри інформаційної
зв’язності можна використовувати пропускну здатність (ПЗ)  мережі.  На відміну від
попереднього випадку вагу ребер графу позначимо через пропускну здатність між
відповідною парою сусідніх вузлів Njisij ,1,, =  при виконанні усіх інших умов 1W  та 2W .
Тоді ПЗ мережі можна визначити наступним чином [10]:

bajimsASU
N

ji

N
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abij

ПЗ ¹¹== å å
= =

,,)()(
1, 1,

min ,                                       (3)

де )(AS  – пропускна здатність мережі;

)(min
abij ms  – мінімальна пропускна здатність каналу (ребра), що входить до складу

найкоротшого маршруту abm  між парою відправник-адресат ab, Nbaji ,1,,, = .
Впровадження в мережу додаткових вузлів, роль яких можуть грати БЛА, може значно

підвищити вищевказані показники зв’язності.
2. Постановка задачі
Нехай задано: множина наземних вузів NiVi ,1, = , де N – кількість наземних вузлів

(МА), розосереджених в деякому районі 2, кмr ; множина БЛА KjB j ,1, = , де K – кількість
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БЛА; R=const – радіус зони покриття кожного БЛА (якщо вони знаходяться на однаковій
висоті H відносно земної поверхні),  м; 0D  ( 0P ) – радіус (потужність) передачі кожного
БЛА. Кожен вузол мережі iV  у момент часу t описується сукупністю параметрів:

координатами розміщення та швидкістю руху NiSyx iii ,1,),,( = ; висотою відносно земної

поверхні h (будемо вважати, що h=0); радіусом (потужністю) передачі 0d ( 0p ); маршрутною

таблицею найкоротших маршрутів iП ; матрицею тяжіння åå
= =

£=
N

j

N

k
jkjk tГ

1
max

1
,)( ggg для

j≠k.  Зв’язність між вузлами мережі на канальному рівні підтримується за допомогою
протоколу МДКН, а на мережному рівні – одним з протоколів маршрутизації [11].

Тоді постановку задачі можна сформулювати наступним чином: знайти в режимі
реального часу такий управлінський вплив TC  (координати розміщення множини БЛА у

просторі KjSzyx jjjj ,1,),,,( 0000 = , що визначають матрицю зв’язності jA ), який
забезпечить максимум цільової функції зв’язності, що визначається з виразів (2) або (3).

Математична постановка задачі у випадку структурної зв’язності матиме тоді
наступний вигляд:
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Математична постановка задачі у випадку інформаційної зв’язності матиме наступний
вигляд:

ïþ

ï
ý
ü

ïî

ï
í
ì

£££³

Î"££Î"££
W

=
WÎ

)();)((;)(

);,,(,,,
:

maxarg

000

0000

2

2

abijijabззab

abiiabijij

ПЗ
C

j

msglmlttsms

miPPppmjiDDdd

UA
T

.          (5)

Також при вирішенні поставлених вище задач введемо додаткові обмеження:
{ }2

min 100100;100;1000,: кмrKNkkд ´£££³W .                         (6)
3. Метод управління топологією мережі БЛА для підвищення структурно-

інформаційної зв’язності БЕМ
Управління топологією мережі БЛА включає у себе такі етапи [4]: планування,

розгортання (перепланування) та оперативне управління.
Етап планування здійснюється центром управління мережі БЛА. Змістом планування є

(виходячи із прогнозованої обстановки та наявних ресурсів):
1.  Планування топології мережі БЛА (знаходження необхідної кількості БЛА,

визначення їхнього початкового місця розташування або переміщення у просторі), що
реалізує певну мету управління (підвищення структурної та/або інформаційної зв’язності
мережі), виходячи з вимог до параметрів мережі та вимог щодо передачі трафіку.

2. Розподіл ресурсів (апаратурних, частотних, енергетичних, просторових) мережі БЛА,
вибір конкретних параметрів і режимів роботи технічних засобів (методів та алгоритмів
управління).

Етап розгортання полягає в запуску заданої кількості БЛА та управлінні їхнім
польотом у задані райони баражування (місця їх початкового розташування). При цьому
задачі етапу розгортання (перепланування топології) мережі БЛА можуть виконуватися й на
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етапі оперативного управління при значних змінах мережі (її ушкодження, введенні нових
угруповань вузлів та ін.). Контроль за польотом БЛА та роботою його бортових систем
здійснюється із центра управління мережею.

На етапі оперативного управління за прийнятими критеріями ефективності постійно
оцінюється стан мережі, і приймаються міри (відповідно до плану та реальної обстановки) по
втриманню показників ефективності функціонування (k- зв’язності та пропускної здатності)
в заданих межах або їхній оптимізації. Задачі оперативного управління (на відмінність задач
планування) вирішуються змішаним способом (централізовано/децентралізовано) у режимі
реального часу, а за змістом багаторазово їх повторюють.

Блок-схема метод управління топологією мережі БЛА включає наступні кроки (рис.2).
Крок 1. Збір інформації про початкову топологію мережі та ввід вихідних даних (на

етапі планування) (блок 1):
- параметрів наземних вузлів: N, NiSyx iii ,1,),,( = , та виведених попередньо БЛА:

KjSzyx jjjj ,1,),,,( 0000 =  (отримані, наприклад, через GPS);

- допустимих значень параметрів в (4)-(6): min
0000000 ;);();(;);( kRPDltspd з ;

- кількість БЛА на операцію K;
- параметри протоколу МД та протоколу маршрутизації.
Зазначені вище параметри та їх обмеження визначають початкову топологію мережі

БЕМ без застосування БЛА KjA j ,1, = , де j=0 – номер ітерації пошуку рішення (порядковий
номер БЛА).

Крок 2. Аналіз наявності структурної зв’язності (блоки 2,3,5):
1. Розрахунок параметру ijd  та ступеню зв’язності k.

2. Перевірка виконання обмежень 1W . Якщо умови виконуються, тоді перевіряємо
додаткову умову minkk ³  (блок 5), інакше переходимо на крок 3.

3. Перевірка додаткової умови minkk ³ . Якщо умова виконується, тоді переходимо на
крок 4, інакше переходимо на крок 3.

Крок 3. Виконання алгоритму 1 забезпечення структурної зв’язності (блоки 4, 11-14):
1. Відбір проблемних вершин (вузлів), ступінь яких minkk < .

2. Пошук нових рішень (топології із застосуванням поточного БЛА) 1+jA , що
забезпечують покриття якомога більшої кількості проблемних вершин. Детально ця
процедура розглядається нижче.

2.  У випадку наявності нових рішень,  що забезпечують виконання умов 1W (або

покриття якомога більшої кількості проблемних вершин), 1+= jj AA , виконується вивід
БЛА у задану позицію (етап розгортання) та адаптація параметрів протоколу МД до
реальних умов функціонування згідно процедур вказаних у [9] (етап оперативного
управління).

3. Перевірка на наявність апаратурного ресурсу (БЛА). У випадку наявності ( Kj < ),
переходимо на крок 1, інакше – КІНЕЦЬ.

Крок 4. Збір інформації про функціонування мережі (блок 6):
- матриці найкоротших маршрутів iП ;
- матриці тяжіння Г.
Збір зазначеної інформації може виконуватися на етапі планування у випадку наявності

виведених БЛА (через канал зв’язку із центром управління) або на етапі розгортання шляхом
«зчитування» даних з будь-якого наземного вузла БЕМ (за допомогою функціонування
одного із протоколів маршрутизації [11]).

Крок 5. Аналіз наявності інформаційної зв’язності (блоки 7,8):
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1. Розрахунок параметрів функціонування мережі ))((),(, abзabij mltmsg  згідно
співвідношень вказаних у [12].

2. Перевірка виконання обмежень 2W . Якщо умови виконуються, тоді переходимо на
крок 7, інакше переходимо на крок 6.

Крок 6. Виконання алгоритму 2 для забезпечення інформаційної зв’язності (блоки 9, 11-
14):

1. Відбір проблемних ребер (для яких не виконується умова 0)( sms ab ³  або
)( abijij msg £ )  та/або проблемних маршрутів (для яких не виконується умова

))(( 00 lmltt abзз ££ ).

2. Пошук нових рішень (топології із застосуванням поточного БЛА) 1+jA , що
забезпечують покриття якомога більшої кількості проблемних ділянок мережі. Для
зменшення складності пошуку можна застосовувати центроїдну або решітчасту
ініціалізацію, що детально розглядаються у [3].

3. Побудова маршрутних таблиць )( 1+j
i AП , що визначаються матрицею тяжіння та

прийнятим методом маршрутизації. Перерозподіл потоків ijg  згідно )( 1+j
i AП . Розрахунок

параметрів ))((),( abзab mltms  для існуючих пар відправник-адресат.

4. Перевірка виконання умов 2W  для 1+jA . У випадку виконання (або покриття

максимальної кількості проблемних ділянок мережі) 1+= jj AA , здійснюється вивід БЛА у
задану позицію (етап розгортання) та адаптація параметрів протоколу МД до реальних умов
функціонування згідно процедур вказаних у [9] (етап оперативного управління).

5. Перевірка на наявність апаратурного ресурсу (БЛА). У випадку наявності ( Kj < ),
переходимо на крок 1, інакше – КІНЕЦЬ.

Крок 7. Виконання алгоритму 3 для підвищення інформаційної зв’язності (блоки 10-14):
1. Пошук нових рішень (топології із застосуванням поточного БЛА) 1+jA , що

забезпечують максимізацію ПЗ. Оскільки це є NP- складна задача,  для зменшення
складності пошуку можна застосовувати центроїдну або решітчасту ініціалізацію, що
детально розглядаються у [3].

2. Побудова маршрутних таблиць )( 1+j
i AП , що визначаються матрицею тяжіння та

прийнятим методом маршрутизації. Перерозподіл потоків ijg  згідно )( 1+j
i AП . Розрахунок

параметрів ))((),( abзab mltms  для існуючих пар відправник-адресат.

3. Перевірка виконання умов 2W  для 1+jA . Якщо 2W  не виконуються або

)()( 1+< jj ASAS ,  то відкинути 1+jA , інакше 1+= jj AA , здійснюється вивід БЛА у задану
позицію  (етап розгортання) та адаптація параметрів протоколу МД до реальних умов
функціонування (етап оперативного управління) згідно процедур вказаних у [9].

4. Перевірка на наявність апаратурного ресурсу (БЛА). У випадку наявності ( Kj < ),
переходимо на крок 1, інакше – КІНЕЦЬ.

У випадку виведення усіх БЛА кожним з них періодично на етапі оперативного
управління здійснюється відпрацювання розглянутої вище схеми для перевірки необхідності
зміни своєї позиції (при цьому усі вузли мережі вважаються фіксованими у заданий момент
часу). При чому період відпрацювання методу управління має бути достатньо великим, щоб
побудувати маршрути та передати по ним мінімальну кількість даних, та одночасно
достатньо малим, щоб топологія мережі не змінилася значним чином.
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Також припускається, що за час збору вихідних, виконання розрахунків та виведення
БЛА у задану позицію, топологія мережі не зміниться значним чином.

Рис.2. Блок-схема методу управління топологією мережі БЛА

Алгоритм 1 (забезпечення СЗ). Оскільки k- зв’язність визначається числом найменшої
ступіні вершин графу БЕМ,  тому розміщення БЛА слід виконувати таким чином,  щоб
зв’язати вершину найменшої степені з якомога більшою кількістю інших вершин графу.  Ця
задача відноситься до задач класу обчислюваної геометрії. Нехай задано вузол А, степінь
якого необхідно підвищити,  та БЛА,  що має фіксований радіус радіо покриття R (рис.3).
Необхідно знайти координати центру кола з радіусом R,  що включає задану вершину А та
якомога більшу кількість інших вершин. Очевидно, що область можливих рішень
обмежується колом радіусу 2R із центром у вершині А. Тоді алгоритм вирішення цієї задачі
може мати наступні кроки:

1.  Відбір вузлів у радіусі 2R від заданого вузла мережі А. Побудова кіл, описаних
навколо заданого вузла А та пари інших вузлів мережі.

2. Відбір тих кіл, радіус яких не перевищує R та включає заданий вузол мережі А.
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3. Вибір серед побудованих кіл такого, що при розміщенні у його центрі БЛА, буде
покрита найбільша кількість інших вузлів мережі.

Даний алгоритм дозволяє зменшити обчислювальну складність у порівняні із
алгоритмом у роботі [7] та забезпечити підвищення степені k заданого вузла принаймні ні
два пункти.

Рис.3. Приклад застосування алгоритму розміщення БЛА у випадку k- зв’язності

4. Реалізація запропонованих алгоритмів
Реалізація запропонованих алгоритмів здійснювалася на базі комп’ютерного

середовища Maple. Для їх реалізації застосовувалися наступні вихідні дані: кількість МА
N=8,12 або 16, що випадковим чином розміщувалися на поверхні у межах району дислокації

210001000 мr ´£ . Допустимі значення параметрів МА та БЛА: 0d = 100м, 0D = 300м, R =

200м, 0s = 0,9, 0l = 5, 1min =k . Кількість БЛА на операцію становила K = 5. Для спрощення
розрахунків вважалося, що усереднене навантаження кожного МА становить ig = 5.
Довжина пакету становила L=1000біт. Ширина частотної смуги для кожного каналу мережі
(МА-МА, БЛА-МА, БЛА-БЛА) становила fD = 300кГц. У якості модуляції несучої
застосовувалася BPSK. На канальному рівні МА-МА застосовувався гнучкий МДКН, в
каналах БЛА-МА (БЛА-БЛА) – МДКН із застосуванням адаптивного резервування [9]. Для
розрахунку найкоротших маршрутів використовувався алгоритм Дейкстри. У якості метрики
маршруту використовувалась кількість ретрансляцій.

Використовуючи запропоновані алгоритми розміщення множини БЛА, отримано
графіки залежності параметрів структурно-інформаційної зв’язності (k-  зв’язності та ПЗ
мережі) від координат розміщення одного БЛА (рис.4) та від кількості БЛА K при різній
кількості МА N (рис.5а,в) та при різному розмірі району дислокації МА r (рис.5б,г).

Аналізуючи рис.4б можемо бачити,  що ПЗ має глобальний оптимум та декілька
локальних оптимумів. Максимальне значення ПЗ (при застосуванні одного БЛА) на графіках
позначене зіркою, а мінімальне значення (без застосування БЛА) – ромбом. Так, наприклад,
при розміщенні БЛА в точці глобального оптимуму з координатами (302,261) ПЗ сягає свого
максимального значення. Приріст ПЗ мережі від застосування одного БЛА у цьому випадку
сягає 2-3 разів. На відміну від ПЗ графік k- зв’язності (рис.4а) має ступінчастий вигляд. При
застосуванні одного БЛА ступінь k можливо збільшити у кращому випадку на одиницю.

Аналізуючи рис.5 можемо бачити, що зв’язність може бути ще більш підвищеною при
застосуванні декількох БЛА. Ефективність застосування множини БЛА залежить від
кількості вузлів МА в мережі та розміру району дислокації МА. При більшій кількості МА
або при меншому районі дислокації МА зв’язність буде більшою для заданої кількості БЛА
(наприклад, 5), оскільки МА матимуть більш міцну зв’язність між собою. Виводити БЛА
слід до тих пір, поки не буде досягнутий заданий рівень зв’язності.

У подальшій роботі планується визначити період відпрацювання запропонованого
методу управління в залежності від рівня та характеру мобільності МА.
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                                    а)                                                                        б)

Рис.4. Графіки залежності k- зв’язності та ПЗ мережі від розміщення одного БЛА

                                     а)                                                                       б)

                                    в)                                                                           г)

Рис.5. Графіки залежності k- зв’язності та ПЗ мережі від кількості БЛА
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Висновки. У роботі було дано визначення структурно-інформаційної зв’язності
безпроводових епізодичних мереж, що враховує наявність не тільки структурного з’єднання,
а й гарантованого інформаційного обміну між заданою парою відправник-адресат. Для
кількісної оцінки ступеню структурно-інформаційної зв’язності безпроводових епізодичних
мереж було запропоновано два показники: k- зв’язність та пропускна здатність мережі.

Розроблено метод управління топологією мережі БЛА для підвищення показників
структурно-інформаційної зв’язності безпроводових епізодичних мереж, який складається з
адаптивних алгоритмів оптимального розміщення множини БЛА у просторі. Застосування
евристичних прийомів початкового наближення дозволяє значно зменшити складність
пошуку оптимального розміщення БЛА та збільшити ймовірність потрапляння у глобальний
оптимум. Результати обчислювального експерименту засвідчують ефективність
запропонованих алгоритмів. Застосування принаймні одного БЛА дозволяє підвищити
пропускну здатність мережі у 2-3 рази. Застосування групи БЛА дозволяє ще більше
підвищити показники структурно-інформаційної зв’язності.
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