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ЛОГНОРМАЛЬНА МОДЕЛЬ ГЕОМЕТРИЧНИХ ВИПАДКОВИХ ГРАФІВ
ДЛЯ AD HOC МЕРЕЖ

У даній роботі пропонується для моделювання Ad Hoc мереж та дослідження таких
фундаментальних характеристик, як імовірність наявності каналу, середній ступінь вузла та середня
кількість ретрансляцій використовувати модель геометричних випадкових графів, яка базується на
логнормальній радіомоделі.

В данной работе предлагается для моделирования Ad Hoc сетей и исследования таких
фундаментальных характеристик, как вероятность наличия канала, средняя степень узла и среднее
количество ретрансляций использовать модель геометрических случайных графов, основанную на
логнормальной радиомодели.

In this paper is proposed to use the geometric random graph model based on the lognormal radiomodel for Ad
Hoc networks modeling and researching such fundamental characteristics as the probability of link availability, the
average degree distribution and mean hopcount.
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імовірність каналу, середній ступінь вузла, середня кількість ретрансляцій.

Актуальність. Безпровідні Ad Hoc мережі складаються з безлічі вузлів
(радіопристроїв),  які поширені на вузькій географічній області,  тобто мають високу
щільність. Кожен вузол може бути з’єднаний з іншими вузлами в цій області [1].

Через рух вузлів та флуктуацій радіосигналу топологія даних мереж може змінюватися
час від часу. Тому, незалежно від радіотехнології або моделі руху вузлів, що
використовуються в Ad Hoc мережах,  з точки зору топології в будь-який момент часу дані
мережі можуть бути представлені у вигляді графу із множиною вершин,  що являються
вузлами цієї мережі, та множиною ребер, що являються каналами між вузлами.

Незважаючи на це, Ad Hoc мережі не можуть бути змодельовані як чисто випадкові
мережі, оскільки у безпровідній Ad Нoc мережі фактичний набір з’єднань залежить від
геометричної відстані між вузлами. Прямим наслідком залежності каналів від відстані між
вузлами є те, що в даних мережах існує підвищена імовірність того, що два вузли будуть
з’єднані, якщо вони мають спільного вузла-сусіда. Іншими словами, в Ad Hoc мережі канали
є місцево корельовані (взаємопов'язані).

Аналіз публікацій. На даний час для безпровідних мереж існують такі моделі графів
[1, 2, 3]:

1. модель випадкових графів Ердоса-Реньї;
2. модель регулярних решіткових графів;
3. модель вільномасштабованих графів;
4. модель геометричних випадкових графів.
Із всіх запропонованих моделей графів не всі можуть в рівній мірі відображати реальні

характеристики безпровідних Ad Hoc мереж. Коротко розглянемо особливості даних
моделей з точки зору їх використання для Ad Hoc мереж.

Модель випадкових графів Ердоса-Реньї є однією з найбільш вивчених моделей для
беспровідної мережі.  Однак дана модель не може бути використана для відображенням Ad
Hoc мереж, оскільки не враховує кореляцію між каналами та імовірність наявності каналу не
залежить від відстані і є однаковою для будь-яких двох вузлів.

Модель регулярних решіткових графів частково визначає, що відстань між вузлами
впливає на імовірність зв’язку, і з цієї точки зору вона є більш придатною для представлення
Ad Hoc мережі, ніж модель випадкових графів Ердоса-Реньї. Однак, положення вузлів у Ad
Hoc  мережі,  як правило,  не фіксується на регулярній решітці та відстань,  на якій вузли
можуть бачити один одного, не є фіксованою величиною. Крім того, дана модель не враховує
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кореляцію між каналами. Тому модель регулярних решіткових графів недоцільно
використовувати для моделювання Ad Hoc мереж.

Модель вільномасштабованих графів є пристосованою до багатьох соціальних і
створених людьми мереж.

Також дана модель враховує випадкові відмови і кореляцію між каналами. Однак вона
не підходить для моделювання Ad  Hoc  мереж,  оскільки в Ad  Hoc  мережі,  де вузли
випадковим чином розподілені по зоні обслуговування, а умови розповсюдження радіохвиль,
потужність радіопередавача і чутливість приймача є відносно однаковими для всіх вузлів,
можливо,  що деякі вузли можуть мати набагато більше число сусідів,  ніж інші вузли.  Крім
того, модель вільномасштабованих графів визначає, що імовірність каналу не залежить
від відстані.

Модель геометричних випадкових графів розглядається на основі двох радіомоделей:
моделі втрат на шляху розповсюдження радіохвиль та логнормальної радіомоделі.

Модель геометричного випадкового графу для втрат на шляху розповсюдження
радіохвиль є спробою в напрямку кращого моделювання безпровідних мереж, оскільки вона
вводить поняття залежності імовірності каналу від відстані і додає кореляцію між каналами.
Однак дана модель не буде реальним відображенням Ad Hoc мереж, оскільки не допускає
варіацій навколо області середньої потужності, тобто дещо спрощує реальність припускаючи
досконалу кругову зону покриття для всіх вузлів.

Логнормальна модель геометричних випадкових графів найкраще ніж інші моделі
відповідає характеристикам безпровідної Ad Hoc мережі тому, що допускає випадкові зміни
потужності сигналу, тобто в цій моделі враховані випадкові варіації потужності навколо
області середньої потужності.

В зв’язку із вищезазначеним для відображення Ad Hoc мереж слід обрати логнормальну
радіомодель геометричних випадкових графів.

Метою статі є використання логнормальної радіомоделі геометричних випадкових
графів для визначення таких характеристик Ad Hoc мереж як імовірність наявності каналу,
середній ступінь вузла і середня кількість ретрансляцій.

Імовірність наявності каналу між вузлами
Для Ad Hoc мереж імовірність наявності каналу між вузлами i та j залежать від багатьох

факторів (відстань між вузлами, середня потужність передавача, чутливість приймача,
відхилення флуктуацій потужності радіосигналу, втрати на шляху розповсюдження
радіохвиль і т.д.).  Згідно з логнормальною радіомоделлю геометричних випадкових графів
[3], імовірність наявності каналу між вузлами для Ad Hoc мережі може бути визначена як:
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де €( )p rij  – імовірність наявності каналу між вузлами i та j;

€rij – нормована відстань: € /ijr r Rij = ;

rij – відстань між вузлами i та j;
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R – відстань, на якій область середньої потужності є рівною чутливості приймача;
Pr   – прийнята потужність на відстані r від передавача;
g  – область середньої потужності;
erf – позначення інтегралу імовірності;

n – константа, яка має значення ( )10 / ln10 2 3,07;n = =

s  – стандартне відхилення флуктуацій потужності радіосигналу; відмінне від 0 і у
випадку різких коливань сигналу через перешкоди в області навколо приймальної і
передавальної антен може досягати 12;

h  – показник втрат на шляху розповсюдження радіохвиль, який залежить від
навколишнього середовища та рельєфу і може коливатися в межах від 2 у вільному просторі
до 6 в значно забудованих міських районах. Типові значення параметрів h  та s  для
логнормальної моделі геометричних випадкових графів приведені в таблиці 1 [4].

x  – визначається як співвідношення між стандартними відхиленнями флуктуацій
потужності радіосигналу s  і показником втрат на шляху розповсюдження радіохвиль h :

/ .x s h=

Таблиця 1
Типові значення параметрів h  та s

Умови h s
Вільний простір 2Навколишнє

середовище З перешкодами 2,7-5 4-12
Пряма видимість 1,6-1,8 2-6Приміщення
З перешкодами 4-6 6,8

На підставі діапазону можливих значень s  і h  визначено, що теоретично для
логнормальної моделі геометричних випадкових графів x  може змінюватися від 1 до 6. При
чому, низькі значення параметру x  відповідають малій зміні потужності сигналу у всій
області середньої потужності, а високі значення x  відповідають значним змінам потужності.

На рисунку 1 показана залежність імовірності наявності каналу від нормованої відстані
для x  від 1  до 6.   Як видно із побудованих графіків,  Ad  Hoc  мережі для низьких значень
параметру x  (від 1 до 3) показують високі значення імовірності наявності каналу (від 0,7 до
1) на невеликих відстанях ( €rij від 0,1 до 0,7) і навпаки, для більших значень нормованої

відстані ( € 5rij = ) показують дещо відмінні від нуля значення імовірності наявності каналу

(для x  від 1 до 3 відповідно €( )p rij  від 0 до 0,0099). Зростання параметру x  призводить до

того, що імовірність каналу між двома вузлами на невеликих відстанях зменшується, а  на
великих відстанях значно зростає (при 6x =  імовірність каналу дорівнює 0,122), що
обумовлюється значним відхиленням потужності радіосигналу s .

Середній ступінь вузла

Середній ступінь вузла  – це середня кількість ребер, зв’язаних з вузлом, тобто число
прямих сусідів вузла в мережі, визначається [1,5]:

[ ] ( )1 ,E d n a= - ×



Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ” № 1 – 2011
════════════════════════════════════════════════════════

138

Рис. 1 Імовірність наявності каналу при різних значеннях x

де n – кількість вузлів;
a  – щільність каналів, яка визначається як співвідношення між очікуваною кількістю
каналів E [L] та максимальною кількістю каналів Emax .

Припустимо, що n вузлів рівномірно розподілені по деякій 2-мірній області з розміром
Ω. Для визначення очікуваної кількості каналів E [L] було припущено, що область Ω покрита
m малими квадратами розміру ΔΩ, при чому m>n. Тобто m –  це кількість квадратів з
нормованою довжиною та шириною 0,1×0,1, якими покрита область Ω (тобто, для квадрату з
довжиною сторони Z це означає, що m=10×Z). Якщо кожен з цих квадратів досить малий,
щоб мати більше одного вузла, то:
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З останньої формули видно, що щільність каналів не залежить від числа вузлів у мережі,

а залежить тільки від „міцності зв’язку”.  Іншими словами,  щільність каналів –  це міра,  яка
показує,  наскільки добре різні частини області мережі можуть бути досягнуті з інших
її частин.

Таким чином середній ступінь вузла для Ad Hoc мереж може бути визначеним на основі
логнормальної моделі геометричних випадкових графів як:
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Згідно (2) були визначені значення середнього ступеня вузла при € 0,5;1,5;2,5rij = та

m=10 та побудовані графіки залежностей (рисунки 2, 3 та 4 відповідно).

Рис. 2 Середній ступінь розподілу вузла при різних значеннях x  для € 0,5r =

Рис. 3 Середній ступінь розподілу вузла при різних значеннях x  для € 1,5r =

Рис. 4 Середній ступінь розподілу вузла при різних значеннях x  для € 2,5r =
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З наведених графіків видно,  що для невеликих відстаней ( € 1r £ ) середній ступінь вузла
приймає найвищі значення при низьких значеннях параметра x  (E[d]=n при 1x = ) та
найнижчі значення при високих значеннях даного параметра (E[d]=0,7n при 6x = ), хоча для
всіх значень параметра x  середній ступінь вузла має значення, близькі по величині між
собою (для всіх x [ ] 0,7E d n= ¸ n  при n = const).

Однак, при зростанні нормованої відстані середній ступінь вузла навпаки приймає
найбільші значення при високих значеннях параметра x  і найменші (близькі до 0)  для
низьких значень x ,  при чому для різних x  значення середнього ступеня вузла значно
відрізняються між собою.

Слід відзначити, що найбільші абсолютні відхилення середнього ступеня вузла
спостерігаються для всіх випадків при зміні x  від 1 до 3.

Середня кількість ретрансляцій
Кількість ретрансляцій визначає кількість стрибків на шляху між вузлом-передавачем та

вузлом-отримувачем.
Середня кількість ретрансляцій в мережі є середнім значенням кількості ретрансляцій

між усіма можливими парами вузлів передавач-отримувач [1,5].
Визначення середньої кількості ретрансляцій для Ad Hoc мереж також здійснимо на

основі логнормальної моделі геометричних випадкових графів (3):
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За допомогою формули (3) були визначенні значення середньої кількості ретрансляцій
при r=0,5;1,1 та m=10 та побудовані графіки залежностей (рис. 5,6).

Рис. 5 Середня кількість хопів при різних значенняхx  для € 0,5r =
Як показали графіки залежностей, для невеликих відстаней середня кількість

ретрансляцій має найвищі значення при високих значеннях параметру x  та найнижчі
значення при низьких значеннях x , хоча для всіх значень параметра x  середня кількість
ретрансляцій має значення, близькі по величині між собою.
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Рис. 6 Середня кількість хопів при різних значенняхx  для € 1,1r =

Однак, при зростанні нормованої відстані середня кількість ретрансляцій приймає
найбільші значення при низьких значеннях x  і найменші при високих значеннях
параметра x .

Слід також відмітити, що найбільші абсолютні відхилення середньої кількості
ретрансляцій при різних нормованих відстанях спостерігаються для x  від 1 до 3.

Висновки
1. Модель геометричних випадкових графів,  яка базується на логнормальній

радіомоделі, може бути використана для моделювання Ad Hoc мереж оскільки дана модель
враховує залежність імовірності каналу від відстані, враховує кореляцію між каналами та
допускає випадкові зміни потужності сигналу.

2. Проведене математичне моделювання для Ad Hoc мереж таких параметрів як
імовірність наявності каналу, середній ступінь вузла та середня кількість ретрансляцій
показало, що діапазон можливих значень співвідношення між стандартним відхиленнями
флуктуацій потужності радіосигналу і показником втрат на шляху розповсюдження
радіохвиль є в двічі меншим ніж для теоретично розробленої логнормальної радіо моделі
геометричних випадкових графів, оскільки мережі Ad Hoc демонструють низьку імовірність
порушення радіозв’язку між вузлами.

Напрямком подальших досліджень є одержання значень показників ефективності
функціонування Ad Hoc мереж за допомогою логнормальної моделі випадкових графів.
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