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МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОГНОЗУВАННЯ РАДІОЗВ’ЯЗНОСТІ ВУЗЛІВ 

МАРШРУТУ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ В РАДІОМЕРЕЖАХ КЛАСУ MANET 

 
У статті запропоновано математичну модель прогнозування радіозв’язності вузлів маршруту 

передачі інформації в радіомережах класу MANET на основі комплексного застосування апарата нечіткої 

логіки та нейронних мереж. Запропонована модель передбачає інтеграцію функцій фізичного, мережевого та 

прикладного рівнів моделі OSI для підтримання радіозв’язності між мобільними вузлами в процесі передачі 

інформації. Для забезпечення ефективного управління МР в умовах частої зміни обстановки (оперативної, 

тактичної, зі зв’язку, тощо) можливе лише за наявності вузлової системи управління, здатної приймати 

управляючі рішення в умовах невизначеності. Крім того, забезпечення здатності МР до самоорганізації, а 

також адаптації її вузлів до різних умов функціонування вимагає наявності підсистеми навчання у складі 

вузлової системи управління. Функціонування підсистеми навчання не можливе без бази знань. Враховуючи 

особливості функціонування радіомереж класу MANET, в статті запропоновано інтелектуалізувати процеси 

управління радіозв’язністю шляхом використання технологій обробки знань та прогнозування подій при 

побудові вузлової системи управління. На основі комплексного використання нечіткої логіки та апарата 

нейронних мереж, модель представляє собою множину правил, де кожне правило задає в зазначеному просторі 

деяку нечітку точку. На основі множини нечітких точок формується нечіткий графік, в якому механізм 

інтерполяції між точками залежить від апарата нечіткої логіки, що використовується. 

Відмінність запропонованої моделі від існуючих, що визначає її новизну, полягає в наявності 

центрального елементу нейронечіткої моделі – бази знань (Fuzzy Knowledge Base), оскільки саме в ній 

міститься інформація про структуру моделі. База знань містить основну інформацію, що моделюється в 

системі або головну складову нейронечіткої моделі. Запропоновану модель доцільно використовувати на етапі 

оперативного управління маршрутизацією радіомереж класу MANET за рахунок прогнозування 

радіозв’язності. 

Ключові слова: радіозв’язність, інтелектуальна система управління, мобільна радіомережа, 

прогнозування, нечітка логіка, нейронні мережі, інтелектуальні інформаційні системи. 

 

Симоненко А.А., Остапчук В.Н., Троцко А.А., Шишацкий А.В. Математическая модель 

прогнозирования радиосвязности узлов тактических радиосети класса MANET. В статье предложена 

математическая модель прогнозирования радиосвязности узлов маршрута передачи информации в 

радиосетях класса MANET на основе комплексного применения аппарата нечеткой логики и нейронных сетей. 

Предложенная модель предполагает интеграцию функций физического, сетевого и прикладного уровней 

модели OSI для поддержания радиосвязности между мобильными узлами в процессе передачи информации. Для 

обеспечения эффективного управления МР в условиях частой смены обстановки (оперативной, тактической, 

по связи и т.д.) возможно только при наличии узловой системы управления, способной принимать 

управляющие решения в условиях неопределенности. Кроме того, обеспечение способности МР к 

самоорганизации, а также адаптации ее узлов в различных условиях функционирования требует наличия 

подсистемы обучения в составе узловой системы управления. Функционирование подсистемы обучения 

невозможно без базы знаний. Учитывая особенности функционирования радиосетей класса MANET, в статье 

предлагается интеллектуализировать процессы управления радиосвязностью путем использования 

технологий обработки знаний и прогнозирования событий при построении узловой системы управления. На 

основе комплексного использования нечеткой логики и аппарата нейронных сетей, модель представляет собой 

множество правил, где каждое правило задает в указанном пространстве некоторую нечеткую точку. На 

основе множества нечетких точек формируется нечеткий график, в котором механизм интерполяции между 

точками зависит от аппарата нечеткой логики, используется.  

Отличие предложенной модели от существующих, что определяет ее новизну, заключается в наличии 

центрального элемента нейронечеткой модели - базы знаний (Fuzzy Knowledge Base), поскольку именно в ней 

содержится информация о структуре модели. База знаний содержит основную информацию, моделируется в 

системе или главную составляющую нейронечеткой модели. Предложенную модель целесообразно 

использовать на этапе оперативного управления маршрутизацией радиосетей класса MANET за счет 

прогнозирования радиосвязности. 

Ключевые слова: радиосвязность, интеллектуальная система управления, мобильная радиосеть, 

прогнозирования, нечеткая логика, нейронные сети, интеллектуальные информационные системы. 

 

О.Symonenko, V.Ostapchuk, О.Trotsko, A.Shyshatskyi A mathematical model for predicting the radio 

connectivity of tactical radio network nodes of the MANET class. The article proposes a mathematical model for 
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predicting the radio connectivity of the information transmission route in MANET class radio networks based on the 

complex application of fuzzy logic apparatus and neural networks. The proposed model integrates the functions of the 

physical, network and application layers of the OSI model to maintain radio connectivity between mobile nodes in the 

information transmission process. To ensure effective management of MR in the conditions of frequent change of the 

situation (operational, tactical, communication, etc.) it is possible only in the presence of a nodal control system 

capable of making management decisions in conditions of uncertainty. In addition, ensuring the ability of MR to self-

organization, as well as the adaptation of its nodes to different operating conditions requires the presence of a learning 

subsystem as part of the node control system. The functioning of the learning subsystem is not possible without a 

knowledge base. Taking into account the peculiarities of the functioning of MANET class radio networks, the article 

proposes to intellectualize the processes of radio connectivity management by using technologies of knowledge 

processing and event prediction in the construction of the nodal control system. Based on the integrated use of fuzzy 

logic and neural network apparatus, the model is a set of rules, where each rule specifies some fuzzy point in the 

specified space. Based on the set of fuzzy points, a fuzzy graph is formed, in which the mechanism of interpolation 

between the points depends on the fuzzy logic apparatus used. 

The difference between the proposed model and the existing ones, which determines its novelty, lies in the 

presence of a central element of the neuro-fuzzy model - the Fuzzy Knowledge Base, since it contains information about 

the structure of the model. The knowledge base contains basic information, is modeled in the system or the main 

component of the neural-fuzzy model. The proposed model should be used at the stage of operational management of 

routing of MANET class radio networks by predicting radio connectivity. 

Keywords: radio connectivity, intelligent control system, mobile radio network, forecasting, fuzzy logic, neural 

networks, intelligent information systems. 

 

Актуальність дослідження.  
Безпроводові технології широко застосовуються в сучасних телекомунікаційних 

системах та мережах. Одним з новітніх прикладів використання зазначених технологій є 

мобільні радіомережі (МР) класу MANET (Mobile Ad-Hoc Networks) [1], які 

характеризуються динамічною топологією, передбачають відсутність базових станцій та 

фіксованих маршрутів передачі інформації, а також надають можливість мобільним 

абонентам самоорганізовуватися в радіомережу без завчасно розгорнутої мережевої 

інфраструктури. Їх застосування охоплює сфери як спеціального (мережі зв’язку тактичного 

рівня, безпроводові мережі пунктів управління, аварійні мережі, що розгортаються в умовах 

надзвичайних ситуацій та ін.), так і цивільного призначення [2]. 

Зазначені вище особливості МР, а також умови їх функціонування, які 

характеризуються невизначеністю вихідних даних, потребують наявності ефективної системи 

управління у складі кожного мобільного вузла [3].  

Одним з основних параметрів, зо визначають можливість встановлення з’єднання між 

вузлами мережі та впливають на вибір маршруту передачі є радіозв’язність.  

Під радіозв’язністю  будемо розуміти взаємне знаходження вузла-відправника  та 

вузла-адресата  в зоні радіовидимості один одного, що дозволяє забезпечити задану якість 

обслуговування (QoS) ξ-го типу трафіка. У загальному випадку на фізичному рівні моделі 

OSI якість обслуговування кожного типу трафіка  (дані, мова, відео) визначається 

допустимим значенням стану каналу. 

Питаннями радіозв’язності вузлів зв’язку радіомереж класу MANET займалися 

наступні вчені: Сова О. Я., Боговик А. А., Ігнатов В. В. Разом з тим, питання прогнозування 

радіозв’язності вузлів зв’язку радіомереж класу MANET залишається не достатньо 

дослідженим питанням.  

Аналіз сучасного стану дослідження.  
На сьогодні існує велика кількість праць вітчизняних та закордонних вчених щодо 

інтелектуалізації управління різними об’єктами та системами. З метою прийняття рішення 

вузлу зв’язку МР системою управління (СУ) необхідно провести обробку різнотипних даних, 

що циркулюють в мережі, на підставі чого прийняти відповідне управлінське рішення та 

провести прогнозування стану маршруту передачі інформації (множини маршрутів) на 

певний проміжок часу вперед. Розглянемо більш детально відомі наукові досягнення в 

частині обробки різнотипних даних та прогнозування динамічних процесів.  

ij
Z i

j

3,1



Збірник наукових праць ВІТІ № 2 – 2020 

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

92 

В роботі [4] проведено розробку узагальненої метрики в задачі аналізу багатовимірних 

даних з різнотипними ознаками. Сутність запропонованої метрики полягає в тому, що 

зазначена метрика дозволяє будувати алгоритми кластеризації, класифікації та асоціації, що 

засновані на ній, з використанням класичних методів обробки. 

Запропонована метрика призначена для оцінки близькості об’єктів із заданими 

особливостями, що дозволяє звести її до скалярних числових значень. Це дозволяє звести 

задачу до класичного чисельного виду і забезпечує принципову можливість застосувати для її 

рішення відомі методи і алгоритми. Проте зазначена метрика не дозволяє ефективно 

функціонувати в умовах дефіциту обчислювальних ресурсів. 

В роботі [5] запропоновано підхід до поглибленого аналізу різнотипних даних, на 

основі представлення ієрархії факторів у вигляді багатомірного куба з різними рівнями 

абстракції. Зазначений підхід дозволяє побудувати багаторівневий опис об’єкту, проте не 

враховує невизначеність про стан об’єкту, що не дозволяє провести повноцінну оцінку його 

стану. Зазначений підхід орієнтований на використання при достатній кількості 

обчислювальних ресурсів.  

В роботі [6] розроблено методику прогнозування стану радіоелектронної обстановки. В 

якості математичного апарату, який було обрано для розробки методики прогнозування стану 

радіоелектронної обстановки, використовуються методи часових рядів. Сутність методики 

полягає в прогнозуванні майбутніх значень стану каналу, параметри якого представлені у 

вигляді часового ряду на основі його попередніх значень. Проте зазначена методика 

ефективна тільки при роботі з однотипними даними. 

Проведений аналіз показав, що відомі методи (методики) [1 ‒  6]:  

– не дозволяють проводити якісну обробку великих масивів різнотипних даних, що 

мають чисельне та кількісне походження; 

– мають високу обчислювальну складність; 

– не дозволяють проводити адаптацію в умовах динамічної зміни обстановки; 

– придатні тільки для роботи з однотипними показниками з однаковими одиницями 

виміру; 

– не дозволяють у комплексі проводити обробку та прогнозування процесів, які 

відбуваються в ході управління МР та її елементами. 

Це, в свою чергу, обумовлює пошук оптимальних методів обробки різнотипної 

інформації з метою прогнозування стану радіозв’язності вузлів тактичних радіомереж класу 

MANET. 

Метою роботи є розробка математичної моделі прогнозування радіозв’язності вузлів 

тактичних радіомереж класу MANET, яка забезпечує інтерпретацію процесу прогнозування 

радіозв’язності вузлів у МР. 

Виклад основного матеріалу. 

Враховуючи результати аналізу літературних джерел [1‒ 10], в якості математичного 

апарату для прогнозування радіозв’язності будемо використовувати нейро-нечіткі нейронні 

мережі. Основна перевага нейро-нечітких систем полягає в тому, що вони є універсальними 

апроксиматорами зі здатністю вимагати інтерпретовані правила “ЯКЩО-ТО” та проводити 

навчання в умовах динамічної зміни обстановки. 

Рішення щодо якості обслуговування трафіка будуть прийматися вузловою СУ на 

основі поточних значень ймовірності помилкового прийому бітів інформації  (Bit Error 

Rate) [4], яка оцінюється на основі статистичних даних, відношення сигнал/шум (
ij

SINR ) та 

імпульсної характеристика каналу зв’язку 
ij

 за період часу t . 

Розглянемо аналітичні залежності за якими буде прийматися рішення щодо якості 

обслуговування трафіка 

 = 
ijij

t tВER f SINR ,                (1) 

яке, в свою чергу, визначається відношенням 

ij
BER
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,
ij

ij ij

kj j

k j

p G
S tINR

G
,      (2) 

,         (3) 

де  – вузли зони МР;  – потужність передачі i-го вузла;  – величина загасання 

між вузлами ;  – коефіцієнт, що враховує характеристики антен;  – множник 

ослаблення;  – відстань між вузлами ;  – ступінь втрати потужності в 

залежності від умов поширення радіохвиль;   спектральна щільність потужності шуму у 

смузі пропускання приймача. 

Імпульсна характеристика каналу зв’язку: 

1

( )
rays

ij ij

N

i

t                                                              (4) 

де raysN
 
– кількість багатопроменевих компонент, що приймаються в груповому сигналі, 

ij
 – парціальна імпульсна характеристика каналу, що визначає відгук каналу для однієї 

багатопроменевої компоненти. Формування узагальненого рішення можна записати у 

вигляді рівняння:  

,
1,...,1

,1,...,1

1

1

kZkZ

kYkY
fkD

n

n
                                         (5) 

де 11 kY − вектор, що характеризує перший показник оцінки якості каналу зв’язку на k-1 

кроці оцінювання; 1kYn  − вектор, що характеризує n-ний показник оцінки стану якості 

каналу зв’язку на k-1 кроці моделювання; 1,...,11 kZkZ n  − вектори, що 

характеризують узагальнену оцінку каналу за кожним з показників оцінки якості каналу 

зв’язку. 

Тоді узагальнена оцінка стану каналу на момент часу t визначається виразом 

( ), ( ), ( )
ij ij ij

D t f ВER t SINR t t .                                    (6) 

Задані параметри МР: мережа представляється направленим графом ),( EVG , де 

NivV i ,1,  – множина випадково розташованих вузлів, кожен з яких має 

ідентифікаційний номер, та LleE l ,1,  – множина радіоканалів між мобільними вузлами 

(симетричні, напівдуплексні). N  – загальна кількість вузлів МР. Кожен вузол обладнаний 

батареєю, ємність якої в кожен момент часу t  не може бути вищою за деяке максимальне 

значення 
б

max

б )( ii ete . Вузли МР мають можливість змінювати потужність передавача в 

залежності від обстановки 
max)( ii ptp . Також, приймач кожного мобільного вузла 

характеризується реальною чутливістю 
i

pрч
, яка визначає мінімальну потужність сигналу сp  

який може бути прийнятий вузлом. Кількість адресатів при кожній сесії – один 

(однокористувальницька передача); abm  – маршрут між вузлом-відправником av  та вузлом-

адресатом bv , який складається з h  інтервалів ретрансляцій ( 1,1 Nh ). База даних у 

вигляді нечітких правил сформована до моменту передачі інформації за маршрутом. 

Допущення: відповідно до організаційної побудови підрозділів у тактичній ланці 

управління, найменшою зоною МР, у якій повинна забезпечуватися постійна радіозв’язність 

між вузлами, є множина вузлів відділення чи взводу, тобто вважатимемо, що 10N . У 

межах зони (відділення) з’єднання між мобільними вузлами відбувається або безпосередньо, 

ijaij FdkG

Nkji ,,
ip ijG

ji
ak F

ijd ji 4...2

jη
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або шляхом побудови маршрутів з використанням мінімальної кількості ретрансляцій 

(зазвичай до трьох). Приймаючи до уваги те, що кожен вузол володіє інформацією про 

сусідні з ним вузли, а також децентралізований принцип управління МР та динамічну 

природу їх функціонування (часті зміни топології МР спричинені мобільністю усіх вузлів), 

можна зробити висновок, що питання радіозв’язності доцільно розглядати окремо між 

кожною парою вузлів, які утворюють h -й інтервал, а не на всьому маршруті передачі abm . 

Модель представляє собою множину правил та призначена для прогнозування стану 

радіозв’язності на час, що необхідний для передачі інформації маршрутом. На основі 

множини нечітких правил формується нечіткий графік, в якому механізм інтерполяції між 

правилами залежить від апарату нечіткої логіки, що використовується. Тобто на підставі 

закону зміни правил можна спрогнозувати зміну радіозв’язності на час передачі інформації 

по маршруту. 

Задамо вхідні параметри моделі. Нехай є досліджуваний об’єкт – вузол МР. Значення 

величин радіозв’язності в мережах класу MANET ix , де 0 , ki t t . Потрібно розробити 

процедуру M, яка формує прогноз стану радіозв’язності ix  на  часових відліків вперед 

(задається на етапі апаратної реалізації), тобто для ,kj t  при якому помилка 

прогнозування не перевищувала б заданий поріг Є.   

В якості параметрів радіозв’язності ix  використовується ( )D t , яка обчислюється за 

формулою (5). 

При цьому внутрішня структура процедури M, яка відбиває взаємозв’язок між 

залежною і незалежними змінними, повинна бути зрозуміла для дослідника. 

Нехай є часовий ряд ix , що є послідовністю зміни вхідних параметрів за період 

часу. Часовий ряд являє собою математичний опис зміни стану радіозв’язності у часі. 

Припустимо, що поточне значення часового ряду залежить від попередніх значень, тобто 

процес описується авторегресивною моделлю. Будемо вважати, що для всіх змінних, 

використовуваних для побудови моделі авторегресії, можна визначити нечіткі множини jA , 

де 1, Aj m , для яких наведені функції належності. 

Отже, необхідно отримати набір нечітких множин jA  і вид гаусової функції 

належності, ; ,
jA j jx c  де j – номер нечіткої множини, jc  – центр класу нечіткої множини 

jA , j  – коефіцієнт пологості гаусової функції належності.  

Значення належності нечіткій множині розраховується наступним чином: 

2

1
; , ,

1

JА j j

i j

j

x c
x b

                                                (7) 

де jx  – елемент часового ряду. Центри класів нечітких множин знаходяться за формулою: 

min 2 ,jc x j c                                                         (8) 

minx  – мінімальне значення часового ряду ix , c  – крок, що отримується за формулою: 

max min ,
A

x x
c

m
                                                        (9) 

де maxx  – максимальне значення часового ряду ix .  



Збірник наукових праць ВІТІ № 2 – 2020 

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

95 

Нижче дано опис алгоритму формування нечітких змінних на основі часового ряду, 

запропонованого раніше. Розглянемо порядок прогнозування радіозв’язності за допомогою 

зазначеної моделі: 

1. Введення вихідних даних для проведення розрахунків. 

2. Визначення значення Am
.  

3. Визначення minx
, maxx

.  

4. Розрахувати c  за формулою (9).  

5. Для кожного j-ої нечіткої множини визначити jc
 згідно (8), викласти j  та 

.const . 

Центральним елементом нейронечіткої моделі є база знань (Fuzzy Knowledge Base), 

оскільки саме в ній міститься інформація про структуру моделі. База знань містить основну 

інформацію, що моделюється в системі [11 – 14] або головну складову "інтелекту" 

нейронечіткої моделі. Під базою знань розуміється сукупність нечітких продукційних правил. 

Головною ідеєю запропонованого нижче підходу є корегування правил та їх додавання 

у базу знань в результаті аналізу часових рядів. Це досягається за допомогою наступного 

алгоритму. 

1. Задати число n для авторегресивної змінної та значення лага  (тобто час реакції 

СУ на зміну обстановки).  

2. Встановити поточне значення часу 1.t n .  

3. Обрати з часового ряду значення tX t x i
, де 1, .i n .  

4. Сформувати ліву частину нечіткого правила. 

a) Для кожного значення з tx i
 обрати нечіткі множини 

,
i

kA
 1, ,k n  де,  

1,
arg max ,

k
A

i

k A i
k m

A x
                                                 (10) 

тобто нечіткі множини, для яких визначені максимальні значення належності ix
.  

b) Скласти n термів виду 
i

i kx i A
, де 1, .i n  

c) Скласти ліву частину правила кон’юнкції отриманих термів.  

5. Сформувати праву частину правила для tx
 аналогічним чином (п. 4).  

6. Скласти правило lr  з отриманих лівої та правої частин.  

7. Перевірити, чи є правило lr . Якщо ні, то додати в базу знань. 

8. Якщо виконується умова kt t
, то завершити процедуру, в іншому випадку 

встановити 
1kt t

 та перейти на крок 3.  

Після запису (додавання) правил до бази знань, на підставі кількості правил 

відбувається синтез архітектури штучної нейронної мережі з її навчанням, на підставі методу, 

який розроблено в [15]. 

Основними перевагами запропонованої моделі є: 

– використання комплексного показника оцінки стану радіозв’язності, що враховує 

більшість відомих параметрів оцінки; 

– однозначність отриманої оцінки стану радіозв’язності; 

– відносна простота математичних розрахунків; 

– можливість адаптації до сигнальної обстановки в мережі; 

– можливість синтезу маршруту передачі інформації, який забезпечить передачу 

інформації із заданою якістю; 

– можливість проводити прогнозування радіозв’язності вузлів на маршруті передачі. 
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До недоліків запропонованої моделі слід віднести: 

– втрата інформативності при оцінюванні радіозв’язності за рахунок побудови функції 

належності. Зазначена втрата інформативності може бути зменшена за рахунок вибору типу 

функції належності при практичній реалізації запропонованої моделі в МР. Вибір типу 

функції належності залежить від обчислювальних ресурсів конкретного вузла МР. 

– менша точність оцінювання за окремо взятим параметром оцінки стану каналу; 

– менша точність оцінювання на початковому етапі, що пов’язано з ненавченістю 

нейронної мережі та відсутності бази сигнальної обстановки. 

Зазначену модель може бути використана при проектуванні радіостанцій з 

програмованою архітектурою, зокрема, при розробці програмного забезпечення для модулів 

(блоків) оцінки перспективних засобів радіозв’язку, що засновані на інтерфейсах відкритої 

архітектури версії SCA 2.2 та призначені для функціонування в умовах активного 

радіоелектронного подавлення. 

Висновки.  

Проведено аналіз математичного апарату прогнозування радіозв’язності вузлів 

тактичних радіомереж класу MANET. За результатами проведеного в статті аналізу 

встановлено, що найбільш доцільним для прогнозування радіозв’язності є використання 

апарату штучних нейронних мереж, нечіткої логіки та часових рядів. Це обумовлене 

наступними перевагами зазначеного математичного апарату: 

– можливістю роботи з показниками, що є різними за походженням та одиницями 

виміру; 

– можливістю навчання та корегування параметрів в ході роботи за рахунок 

формування бази знань, зміни виду та параметрів функції належності, кількості шарів в 

штучній нейронній мережі, кількості зв’язків між шарами штучної нейронної мережі та в 

середині кожного з шарів. 

Проведено розробку математичної моделі прогнозування радіозв’язності вузлів 

тактичних радіомереж класу MANET. 

Суть моделі полягає в прогнозуванні радіозв’язності вузлів тактичних радіомереж 

класу MANET в умовах стохастичної невизначеності їх функціонування, шляхом 

представлення радіозв’язності між вузлами мережі за допомогою нечіткого часового ряду. 

На відміну від існуючих моделей, в яких прогнозування відбувається на основі 

параметрів однакової фізичної природи, із залученням експертів для здійснення прогнозу та 

необхідністю великого обсягу навчальної вибірки, запропонована модель передбачає 

представлення радіозв’язності між вузлами мережі у вигляді нечіткого часового ряду, 

формування бази нечітких правил прогнозування радіозв’язності та, на підставі зазначеного, 

забезпечує прогнозування радіозв’язності між вузлами мережі. 

Напрямом подальших досліджень слід вважати розробку методу прогнозування 

радіозв’язності мобільних радіомереж з використанням запропонованої моделі. 

 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Романюк В.А. Метод управління радіозв’язністю вузлів мобільних радіомереж 

класу MANET / Романюк В.А., Сова О.Я., Симоненко О.А., Сальник С.В. // Збірник наукових 

праць ВІТІ НТУУ “КПІ”. – 2015. – № 1. – С. 81 – 93. 

2. Сова О.Я. Постановка проблеми управління потоками даних у мобільних 

радіомережах з динамічною топологією / Сова О.Я. // Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ 

“КПІ”. – 2010. – № 1. – С. 92 – 100. 

3. Макаров И.М. Искусственный интеллект и интеллектуальные системы управления/ 

И.М. Макаров, В.М. Лохин, С.В. Манько, М.П. Романов; [отв. ред. И.М. Макарова]; 

Отделение информ. технологий и вычислит. систем РАН. – М.: Наука, 2006. – 333 с. 

4. Akyildiz Ian F. CRAHNs: Cognitive radio ad hoc networks / Akyildiz Ian F., Lee Won-

Yeol, Chowdhury Kaushik R. // Ad Hoc Networks. – №7, 2009. – рр. 810 – 836. 

5. Шишацький А. В. Башкиров О. М., Костина О. М. Розвиток інтегрованих систем 



Збірник наукових праць ВІТІ № 2 – 2020 

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

97 

зв’язку та передачі даних для потреб Збройних Сил. // Науково-технічний журнал 

“Озброєння та військова техніка”. 2015.№ 1(5). С. 35 – 40. 

6. Ляшенко Г.Т., Бондаренко Т.В., Бохно Т.Р., Гаврилюк О.Г. Методика 

прогнозування стану радіоелектронної обстановки. // Збірник наукових праць ВІТІ. №4. 

2019. С.101 – 108. 

7. Бодянский Е. В., Струков В.М., Узлов Д.Ю. Обобщенная метрика в задаче 

анализа многомерных данных с разнотипными признаками // Збірник наукових праць 

Харківського національного університету Повітряних Сил. 2017. № 3(52). С. 98–101. 

8. Тимчук С. Методика комплексної обробки інформації від технічних засобів 

моніторингу. Traektoriâ Nauki. Path of Science. 2017. Vol. 3. No 3. рр. 4.1–4.9. DOI: 

10.22178/pos.20 – 4. 

9. S. Zhou, Z. Yin, Z. Wu, Y. Chen, N. Zhao, Z. Yang. A robust modulation classification 

method using convolutional neural networks. EURASIP Journal on Advances in Signal Processing. 

2019. No. 2019(1). pp. 1–15 DOI 10.1186/s13634-019-0616-6. 

10. D. Zhang, W. Ding, B. Zhang, C. Xie, H. Li, C. Liu and J. Han. Automatic Modulation 

Classification Based on Deep Learning for Unmanned Aerial Vehicles. Sensors. 2018. No. 

18(3):924. pp.1 – 15. DOI 10.3390/s18030924. 

11. Карин C. А. Построение предметно-ориентированной онтологии в системах 

обработки пространственных данных // Информационно-управляющие системы. 2014. № 4. 

С. 78 – 84. 

12. N. Kuchuk, A. S. Mohammed, A. Shyshatskyi, O. Nalapko. The method of improving the 

efficiency of routes selection in networks of connection with the possibility of self-organization”, 

International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering, 2019. Vol. 8. No. 

1, pp. 1 – 6, DOI: https://doi.org/10.30534/ijatcse/2019/0181.22019. 

13. J. Zhang, W. Ding. Prediction of Air Pollutants Concentration Based on an Extreme 

Learning Machine: The Case of Hong Kong. International Journal of Environmental Research and 

Public Health. 2017. Vol. 14. No. 2. pp. 1 – 19. DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph14020114. 

14. V. V. Zhdanov. Experimental method to predict avalanches based on neural networks. 

Lëd i Sneg. 2016. Vol. 56. No. 4. pp. 502 – 510. DOI: https://doi.org/ 10.15356/2076-6734-2016-4-

502-510. 

15. Sova O. The development of a methodology for training artificial neural networks for 

intellectual decision support systems. / O. Sova, A. Shyshatskyi, Yu. Zhuravskyi, O. Salnikova, 

O. Zubov, R. Zhyvotovskyi, I. Romanenko, Ye. Kalashnikov, A. Shulhin, O. Symonenko // 

“Eastern-European Journal of Advanced Technologies”, Vol. 2, No 4 (104) – 2020 – рр. 6 – 14. 

DOI: 10.15587/1729 – 4061.2020.199469. 

 

 

https://doi.org/10.30534/ijatcse/2019/0181.22019
https://doi.org/10.3390/ijerph14020114

