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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДІВ  

УПРАВЛІННЯ БЕЗПРОВОДОВИМИ СЕНСОРНИМИ МЕРЕЖАМИ  
 

 У статті запропонована методика оцінки ефективності методів управління безпроводовими 

сенсорними мережами. Методика дозволяє виділити допустиму множину методів управління, які 

задовольняють вимогам до конкретної БСМ та визначити діапазон їх використання.  

Жук О.В. Оценка эффективности методов управления беспроводными сенсорными сетями.  

В статье проведен анализ методов маршрутизации, которые используются в беспроводных 

сенсорных сетях. Определены недостатки и преимущества указанных методов и даны 

рекомендации по синтезу новых и усовершенствованию существующих методов. 

A. Zhuk The method of estimation efficiency of control methods wireless sensors networks. The 

method of estimation efficiency of control methods wireless sensors networks has been considered. The 

method allows to allocate an allowable set of control methods that meet the requirements for a specific 

wireless sensor network and determine the ranges of their effective use. The results will be used in the design 

of military tactical systems. 

Ключові слова: безпровідні сенсорні мережі, оцінка ефективності управління. 

Постановка завдання. Безпроводові сенсорні мережі (БСМ) – розподілені мережі, що 

складаються з маленьких сенсорних вузлів, з інтегрованими функціями моніторингу 

навколишнього середовища, обробки і передачі даних.  

Особливостями БСМ військового призначення є: особливості розміщення 

(детерміновано або випадково), покриття (бар’єрне, площі, цілі ) поля бою, змінна топологія 

(щільність мережі, відмови вузлів, рівень ,,життя”), велика розмірність та ієрархічність, 

обмежені ресурси вузлів (ємність батарей, продуктивність процесора тощо), різнорідний 

трафік (дані, відео). Ці та інші особливості визначають ключові вимоги до методів 

управління (МУ) БСМ, які забезпечують різні цілі функціонування мережі (вузла) – 

покриття, моніторинг та передача всіх видів інформації із заданою якістю обслуговування з 

виконанням вимог щодо прийняття рішень в реальному часі, мінімальне завантаження 

мережі службовою інформацією, мінімізація використання вузлових та мережевих ресурсів 

(обчислювальних, енергетичних та ін.), оптимізація параметрів функціонування сенсорних 

вузлів та БСМ в цілому [1]. 

Існуючи методики оцінки ефективності методів управління телекомунікаційними 

мережами розраховані на статичні (квазістатичні) умови їх функціонування і не враховують 

особливостей БСМ. Водночас основними особливостями систем управління БСМ являються: 

– різні цілі управління, вимоги до якості покриття, моніторингу та передачі інформації; 

– особливості архітектури побудови системи управління БСМ; 

– велика залежність характеру функціонування від параметрів БСМ та зовнішніх 

впливів. 

Тому, оцінка ефективності розроблених методів управління, з метою визначення 

можливості їх використання в БСМ повинна здійснюватися з урахуванням зазначених 

особливостей архітектури побудови системи управління та особливостей функціонування 

БСМ. В статті представлена методика оцінки ефективності запропонованих методів 

управління тактичними БСМ. 

Виклад основного матеріалу 

Запропонована функціональна модель системи управління (СУ) з виділенням наступних 

основних підсистем: збору та зберігання інформації про стан мережі, управління покриттям 

та моніторингом (розгортання, покриття, виявлення та ідентифікація цілей), управління 

телекомунікаційною складовою (топологія, маршрутизація, радіоресурс тощо), інтеграції та 

координації (координує функціонування множини методів управління за рівнями OSI 
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(телекомунікаційна складова) з методами управління розгортанням, покриттям та 

моніторингом з метою оптимізації показників функціонування мережі), реалізації рішень [2].  

Постановка задачі. Задані:  

– безпроводова сенсорна мережа; 

– система управління мережею, яка складається з К-функціональних підсистем, які 

реалізують множину методів управління  kUE ρ , k1...P ρ  , Êê 1...   (які пропонуються для 

реалізації в даній системі управління); 

– вимоги до системи управління БСМ   Qqq ...1,  : забезпечення покриття та 

моніторинг заданих об’єктів (зон, цілей) у заданий час і якістю; передача різних типів 

трафіка (данні, відео) з заданою якістю; забезпечення адаптивного і розподіленого 

функціонування мережі з можливістю її самоорганізації; прийняття рішень в реальному або 

близькому до реального масштабу часу; оптимізація характеристик мережі. 

Необхідно: оцінити ефективність запропонованих методів управління та надати 

рекомендації по їх застосуванню в БСМ. 
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Рис. 1. Функціональна модель системи управління БСМ 

Методика оцінки ефективності включає наступні етапи: 

1. Аналіз умов функціонування БСМ і визначення вихідних даних: параметри БСМ; 

параметри вузлів; параметри покриття; параметри інформаційного обміну; параметри 

синтезованих методів управління, які досліджуються та вимоги до них 

  Qqlq
l ...1,3,0,B  . 

2. Вибір показників (локальних та глобальних) ефективності функціонування 

синтезованих методів управління БСМ. 

3. Оцінка синтезованих методів за локальними показниками (часова, зв’язна та 

обчислювальна складність методів, а також енергетичний ресурс) і вибір найбільш 

ефективного методу у своєму класі (формування допустимої множини методів управління 

БСМ). 

4. Побудова моделі функціонування БСМ та моделей функціонування синтезованих 

методів управління БСМ і проведення експериментів. 

5. Одержання залежностей глобальних показників ефективності синтезованих методів 

(коефіцієнт покриття, максимальна тривалість функціонування (при реалізації покриття, 

топології, маршрутизації), пропускна спроможність мережі, час затримки повідомлень) при 

різних умовах функціонування БСМ. 

6. Оцінка ефективності синтезованих методів управління БСМ за глобальними 

показниками.  

Розкриємо зміст кожного з етапів. 

Ключовими особливостями тактичних БСМ є: обмежені ресурси вузлів (ємність 

батарей, продуктивність процесора тощо), особливості покриття (бар’єрне, цілей, площі) 

поля бою; змінна топологія (деякі вузли мережі мобільні, піддаються знищенню, відмовам та 
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радіоелектронній протидії); обмежена пропускна спроможність каналів радіозв’язку, яка 

залежить від потужності передавача, відстані, особливостей місцевості, завадової 

обстановки, протоколу доступу до каналу тощо; значна розмірність та ієрархічність мереж. 

В результаті аналізу застосування БСМ і характеристик її елементів повинні бути 

отримані наступні вихідні дані: 

1. Характеристики БСМ: 

– параметри БСМ (початкові варіанти топології БСМ: кількість сенсорних вузлів – N, 

діаметр мережі – d); 

– параметри вузлів мережі описані на різних рівнях моделі OSI: типи сенсорних 

модулів (магнітний, акустичний, інфрачервоний тощо), координати розміщення ),( ii yx , 

наявність системи позиціонування, енергія батареї )(tei
, потужність передачі pi(t), радіус 

моніторингу rмон(t), радіус передачі rпер(t), 


Q , Ni ,1 . 

– параметри радіоканалів: sij – пропускна спроможність каналу та ін. 

2. Параметри покриття:  

– площа (к – покриття, kk ...1 ;   – покриття, 10  ), бар’єр; 

– моделі покриття (секторальна, дискова модель тощо). 

3. Параметри інформаційного обміну в мережі:  

– вхідне навантаження; 

– час доставки повідомлень. 

4. Множина методів управління, запропонованих для використання у відповідних 

функціональних підсистемах (покриття, топології, маршрутизації) вузлової СУ на 

прикладному та мережевому рівнях моделі OSI – U(t) = {Uпок , Uтоп , Uмар }.  

5. Вимоги до методів управління { q }, q = Q,1  (децентралізоване управління, 

мінімальний службовий трафік, мінімальна розрахункова складність, мінімальний об’єм 

пам’яті). 

Як зазначалося вище, показники ефективності методів управління БСМ доцільно 

розбити на дві групи: локальні та глобальні. 

– Локальні (внутрішні) показники к-ої функціональної підсистеми  L
k
j, j = 1…Jk, k = 

1…K системи управління (рис. 1). Конкретний зміст даних показників визначається типом 

функціональної підсистеми (підсистема управління покриттям, управління маршрутизацією, 

управління топологією). 

– Глобальні показники. Кожен метод управління реалізується певною функціональною 

підсистемою БСМ і тому необхідно оцінювати його вплив на основні показники 

функціонування самої мережі Gi, i=1…I. 

Оцінка ефективності методів управління БСМ за локальними показниками проводиться 

в наступній послідовності: 

1. Обчислення (доказ) значень локальних показників i-го методу управління – 1

iR  = 

О(р(х)), 2

iR  = О(р(х)); визначення обсягів таблиць для збереження інформації (маршрутних, 

покриття, топології тощо) – 3

iR  = О(р(х)), де р(х) – багаточлен і x = (N, K, d). 

2. Порівняння методів управління БСМ. Упорядкуємо локальні характеристики за 

пріоритетом R1   R2   R3, що відображає відносини переваги показників (тобто показник R1 

важливіший показника R2). Критерієм ефективності є наступне співвідношення: якщо 
j

k

j

i RR   при однакових рішеннях з управління, тоді i-й ММ ефективніший k-го по j-му 

показнику. 

Далі здійснюється багатокритеріальна оцінка МУ і формування їх допустимої множини 

{U
k
д}  {U

k
ρ} k-ої підсистеми, виключаючи методи, які не задовольняють вимогам {

k
n} і {

q }.  
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Аналіз локальних показників, особливості реалізації функцій методів управління 

дозволяють обґрунтувати переваги того чи іншого методу, вибрати методи управління, які 

задовольняють вимогам до них, і тим самим звузити простір пошуку. 

Для оцінки ефективності методів управління БСМ за глобальними показниками 

здійснюється планування і проведення експериментів для отримання залежностей Gi від 

{U
k
д} при різних параметрах функціонування БСМ (тип покриття, динаміка топології, 

розмірність та ін.). Метою експериментів є отримання граничних діапазонів ефективного 

застосування методів управління k-ої функціональної підсистеми, а також звуження 

множини, що розглядається {U
k
д} за рахунок виключення методів, які показали найгірші 

результати. Одержати аналітично дані залежності не виявляється можливим через 

нестаціонарність процесів, що відбуваються і значної розмірності задачі. Тому 

використовується імітаційне моделювання з використанням NS-2. 

Розглянемо результати оцінки ефективності розроблених методів управління за 

функціональними підсистемами системи управління. 

1. Підсистема топології (телекомунікаційна складова) 

Топологія формує потенційні маршрути передачі, які повинні забезпечити задану якість 

передачі даних (пропускну спроможність, затримку), тому оцінку підсистеми управління 

топологією можливо також здійснити по результатам задоволення вимог по пропускній 

спроможності, затримці передачі даних або тривалості функціонування мережі при даній 

топології. В залежності від цільових функцій (ЦФ) мережі порівняння методів управління 

топологією необхідно оцінювати по етапах досягнення даних ЦФ. 

Глобальні показники: 

− пропускна спроможність мережі задбсм SS  ,  марбсм SS , 
кан в маркан  SS , 

мар в канмар  min SS  ; 

− час затримки передачі даних задзз tt  ; 

− тривалість функціонування мережі –  
i

TТ жФ minmax
БСМ

  – часу роботи мережі до 

моменту відмови вузла через нульову ємність його батареї. 

Локальні показники. Методи побудови топології вимагають додаткових часових 

витрат ресурсів мережі для передачі службової інформації, а також ресурсів збереження та 

обчислення варіантів топології. Тому для порівняння методів побудови топології можна 

використовувати наступні локальні показники:  

Vос – алгоритм обчислення варіанту топології та збору інформації про стан мережі 

(обчислювальна складність методу); 

tпт – час, необхідний для побудови топології та Vcп – кількість (обсяг) службових 

повідомлень (квитанцій), які використовуються для побудови топології (зв’язна складність 

методу); 

Vсз – об’єм необхідної пам’яті для обчислення топології та збору інформації про стан 

мережі (складність зберігання). 

Експериментальне дослідження ефективності методів побудови топології в БСМ 

В ході аналізу методів побудови топології, які використовуються в безпроводових 

сенсорних мережах було вибрано наступні методи [3]: 

– методи побудови топології для задоволення вимог покриття OGDC, k-UC, k-NC; 

– методи побудови топології для задоволення вимог зв’язності GAF, Power saving 

protocol (з врахуванням вимог по витратах енергії). 

Проведено аналіз методів побудови топології OGDC, k-UC, k-NC, STEM, Power saving 

protocol з розробленою методикою побудови топології в БСМ (МПТБСМ) за глобальними 

(тривалість функціонування, пропускна спроможність, час затримки) та локальними 

(алгоритмічна та зв’язна складність, складність зберігання) показниками.  

Розглянемо результати порівняння енергозберігаючих методів STEM, Power saving 

protocol з розробленою методикою МПТБСМ. 
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Для оптимізації топології МПТБСМ використовує правила побудови планарних графів 

RNG (Relative Neighborhood Graph) і GG (Gabriel Graph), які володіють властивістю 

мінімізації потужності передачі в мережі [4].  

Побудова RNG графа з початкового визначається згідно наступного правила:  

 a ≠ b, c : │cb│ ≤ max(│ca│,│ba│) (рис. 2а). GG-граф будується за наступним правилом:  

  a ≠ b, c : │cb│2 ≤ (│ca│2+│ba│2) (рис. 2б). Доведено, що MST(G)  RNG(G)   GG(G), 

де MST(G) – остов мінімальної ваги. 

c b

a

c b

a

а) б) в)  
Рис. 2. Правила побудови RNG, GG і YG6 графів 

Об'єднання першого і другого правила дозволяє будувати так званий Yao граф (YG) [5]. 

Побудова YGB графа полягає в наступному: кожен вузол i ділить простір на B ≥ 6 рівних 

секторів; у кожному секторі вибирається найближчий вузол. 

В табл. 1 представлені результати теоретичних досліджень застосування даних правил 

для коефіцієнтів )( pd kk , що визначають збільшення довжини шляху (зменшення 

потужності, що витрачається): ),(/)( badmdk abd  , де )( abmd  – сумарна довжина 

найкоротших шляхів abm  між всіма парами відправник а і одержувач b, ),( bad  – сумарна 

евклідова відстань, ;, Vba  )(/)( abGabHp mPmPk   де )(/)( abGabHp mPmPk  PH(mab) – 

сумарна потужність передач вузлів в графі HG за найкоротшими маршрутами abm з 

метрикою потужність передачі. 

Таблиця 1 

Результати теоретичних досліджень застосування правил 
Правила 

dkmax  
pkmax  cvmax  

RNG-граф 1N  1N  1N  

GG-граф 3/424 N  1 1N  

YG-граф ))/sin(21(/1 k  ))/sin(2(1(/1  k  k, 1N   

Побудова RNG, GG і YG графів можлива розподіленим чином. Часова складність 

даного алгоритму дорівнює )( 2cvO , де cv  – ступінь зв'язності вузла. Результати 

застосування правил побудови даних графів для мережі: N = 300, площа 10001000, радіус 

передачі 600Ï R  метрів, 300Ì R  метрів представлені на рис. 3. 

 

 

а) початковий граф мережі G 

     при pi = pmax 

б) RNG(G) в) GG(G) г) YG8(G) 

 

Рис. 3. Варіанти топології мережі при застосуванні різних правил 
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Проведений аналіз порівняння коефіцієнтів )( pd kk показав, що МПТБСМ дозволяє 

зменшити витрати енергії вузлів на 12-18 % в порівнянні з методами STEM та Power saving 

protocol. 
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Рис. 2. Залежність пропускної спроможності áñìS  сенсорної мережі кількості сенсорних вузлів та 

вхідного навантаження (кількість цілей) 
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Рис. 3. Залежність тривалості функціонування 

ÁÑÌÔÒ  сенсорної мережі від радіусу передачі 

інформації та кількості цілей 

2. Підсистема маршрутизації (телекомунікаційна складова) 

Глобальні показники. Маршрутизація виступає в ролі підсистеми системи управління 

БСМ ТЛУ і тому необхідно оцінювати її ефективність за показниками функціонування самої 

мережі: 

− тривалість функціонування мережі –  
i

TТ жФ minmax
БСМ

 ; 

− пропускна спроможність мережі задбсм SS  ,  марбсм SS , 
кан в маркан  SS , 

мар в канмар  min SS  ; 

− час затримки передачі даних задзз tt  . 

Локальні показники. Методи управління інформаційними потоками вимагають 

додаткових часових витрат ресурсів мережі для передачі службової інформації, а також 

ресурсів збереження та обчислення маршрутів. Тому для порівняння ММ можна 

використовувати наступні локальні показники:  

tпм – час, необхідний для побудови маршруту або встановлення віртуального з’єднання 

(часова складність методу) − даний параметр особливо важливий для зондових методів 

маршрутизації;  

Vcп – кількість (обсяг) службових повідомлень (квитанцій), які використовуються для 

побудови маршруту (зв’язна складність методу); 

Vмт – розміри маршрутних таблиць та алгоритм обчислення маршрутів та збору 

інформації про стан мережі (обчислювальна складність методу). 

Експериментальне дослідження ефективності методів маршрутизації в БСМ 
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В ході аналізу методів маршрутизації, які використовуються в безпроводових 

сенсорних мережах було виявлено, що тільки три метода маршрутизації відповідають 

вимогам, які пред’являються до БСМ ТЛУВ: MREP, MTE, ЕAR [5].  

Проведено аналіз методів маршрутизації MREP, MTE, ЕAR з розробленим новим 

методом ММБСМ за глобальними (тривалість функціонування, пропускна спроможність, час 

затримки) та локальними (часова складність, зв’язна складність, кількість та об’єм 

маршрутних таблиць) показниками. Основні характеристики даних протоколів представлені 

в таблиці 2. 

Локальні показники методів маршрутизації 

Таблиця 2 
№ 

з/п 

Метод     

Характеристика  
MTE MREP EAR Новий ММБСМ 

1.  Часова складність O(2d) O(2d) O(2d) O(2d) 

2.  
Зв’язна складність 

(ініціалізація/відмова) 
O(2N) O(2N) O(2N) O(2N) 

3.  
Кількість та об’єм МТ – 

Vмт 
O(N×d) O(N×d) O(N×d)  O(N×Ni) 

4.  Врахування типу трафіка Ні  Ні Ні Так 

5.  
Маршрутна 

метрика 

Кількіст

ь 
Одна Одна Одна Три 

Тип 
Енергія 

передачі  

Залишкова  

ємність батарей 

Енергія 

передачі 

Ємність батарей, 

енергія передачі, 

пропускна 

спроможність  

Позначення:  d – діаметр фрагмента мережі, який приймає участь у побудові маршруту; k – 

загальна кількість маршрутів на напрямку передачі; N – загальна кількість вузлів у спрямованому 

шляху при передачі зонду-запиту. 

Аналіз показників даної таблиці показує, що часова та зв’язна складність методів, що 

розглядаються, майже однакова. Відмінність методу ММБСМ від вказаних вище методів 

полягає в тому, що для пошуку маршруту заданої якості в ньому використовується декілька 

метрик, які динамічно змінюються в залежності від типу трафіка та використовуються нові 

правила вибору маршрутів з урахуванням наявного енергетичного маршруту. 

Однак зробити однозначний висновок про перевагу того чи іншого методу 

маршрутизації при різних умовах функціонування мережі за локальними характеристиками 

не можливо. Тому проведемо їхню оцінку за глобальними показниками (тривалість 

функціонування
ÁÑÌÔÒ , пропускна спроможність áñìS , час затримки çt ). 

Результати дослідження тривалості функціонування методів маршрутизації (MREP, 

MTE, EAR, ММБСМ) за глобальними показниками представлені на рис. 3.  
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Рис. 2. Залежність тривалості функціонування 

ÁÑÌÔÒ  від розмірності сенсорної мережі при різній 

кількості цілей та методів маршрутизації ( constR Ï ) 

3. Підсистема управління покриттям (складова моніторингу) 

В ході аналізу методів покриття, які використовуються в безпроводових сенсорних 

мережах було виявлено, що: 

– для методів (методик) бар’єрного покриття вимогам відповідають 3 методи – RIS, 

LBPS, MBPC [6]; 

– для методів а- покриття вимогам відповідають 2 методи – PCCP, BCCP [7]; 

– для методів k- покриття вимогам відповідають 3 методи – SESK, DESK, DSSA [8]. 

Проведено аналіз методів покриття (бар’єрного, а-покриття) за глобальними 

(коефіцієнт покриття, тривалість функціонування) та локальними (часова складність, зв’язна 

складність, кількість та об’єм таблиць зберігання) показниками. Основні характеристики 

даних протоколів представлені в таблиці 3. 

Глобальні показники: 

− коефіцієнт покриття 
заг

пок
пок

A

A
K  (

барзаг

бар покбар

пок
L

L
K  ,

заг

пок

покпок

пок
А

А 
 

к
кK ); 

− тривалість функціонування мережі при забезпеченні заданого типу покриття 

–  
i

TТ жФ minmax
БСМ

  – часу роботи мережі до моменту відмови вузла через нульову 

ємність його батареї. 

Локальні показники. Запропоновані методи та методика побудови покриття 

(бар’єрного, к-покриття, а-покриття) вимагають додаткових часових витрат і ресурсів мережі 

для передачі службової інформації, а також ресурсів зберігання і обчислення варіантів 

покриття. Тому необхідно оцінити ефективність по наступним локальним показникам: 

tпп – час, необхідний для побудови покриття, Vcп – кількість (обсяг) службових 

повідомлень (квитанцій), які використовуються для побудови покриття (зв’язна складність 

методу); 

Vос – алгоритм обчислення покриття та збору інформації про стан мережі 

(обчислювальна складність методу (методики)). 

Експериментальне дослідження ефективності методів покриття в БСМ 

       Таблиця 3 

Характеристики методів покриття 
Назва методу Алгоритмічна складність Зв’язна складність Складність зберігання 

Методика бар’єрного 

покриття 

(МБПБСМ) 

)( 3nEO   )2( dO  )( 2nO  

RIS )( 3nO  )2( dO  )( 3nO  

LBPS )( 3nO  )2( dO  )( 3nO  

Результати дослідження тривалості функціонування методів (методик) бар’єрного 

покриття (RIS, LBPS, МБПБСМ) представлені на рис. 3, для методів (а-покриття к-покриття). 

  

 

25М , 1D  

N 

год)(

,
БСМФ

T
 

300 250 100 

2 

4 
3 

700 

600 

500 

400 

300 

150 

800 

1 

1 – ММБСМ 
2 – MREP 

3 – MTE 

4 – EAR 

 

N 

50М , 1D  
год)(

,
БСМФT

 

300 250 150 100 

2 

4 
3 

1 

800 

700 

500 

400 

300 

1 – ММБСМ 

2 – MREP 
3 – MTE 

4 – EAR 

600 



Збірник наукових праць ВІТІ № 1 – 2019 

════════════════════════════════════════════════════════ 

31 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 3. Залежність коефіцієнта покриття ïîêÊ  від кількості сенсорних вузлів N  , радіусу моніторингу 

та зв’язності 180,100,60;90,50,30 çâì  RR   

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 5.Залежність тривалості функціонування (к – покриття, а – покриття) 
áñìÔT  від кількості 

сенсорних вузлів N  , радіусу моніторингу 50,30ì R та радіуса передачі 100,60çâ R   

Таким чином, запропонована методика дозволяє виділити допустиму множину методів 

управління, які задовольняють вимогам до конкретної БСМ та визначити діапазон їх 

використання. Отримані результати будуть використані при проектуванні сенсорних систем 

військового призначення.  
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