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3. Суть розробки, основні результати.  

Метою роботи є розвиток методів маршрутизації та підвищення пропускної здатності 

у безпроводових сенсорних мережах із мобільними сенсорами та 

телекомунікаційними аероплатформами  

В роботі отримані наступні результати: 

1. Розвинyто методи синхронізації, енергозбереження, маршрутизації, підвищення 

пропускної здатності, визначення бажаного розташування вузлів в безпроводових 

сенсорних мережах із мобільними сенсорами та телекомунікаційними 

аероплатформами. 

2.Розроблено алгоритми синхронізації, енергозбереження, маршрутизації, підвищення 

пропускної здатності, визначення бажаного розташування вузлів в безпроводових 

сенсорних мережах із мобільними сенсорами та телекомунікаційними 

аероплатформами, вибору точки збору інформації в літаючих сенсорних мережах 

3. Побудовано математичні моделі синхронізації, енергозбереження, маршрутизації, 

підвищення пропускної здатності, визначення бажаного розташування вузлів в 

безпроводових сенсорних мережах із мобільними сенсорами та телекомунікаційними 

аероплатформами, вибору точки збору інформації в літаючих сенсорних мережах  

Целью работы является развитие методов маршрутизации и повышения пропускной 

способности в беспроводовых сенсорных сетях с мобильными сенсорами и 

телекоммуникационными аэроплатформами. 

В работе получены следующие результаты: 

1. Развиты методы синхронизации, энергосбережения, маршрутизации и повышения 

пропускной способности, определения места желаемого расположения  узлов в 

беспроводовых сенсорных сетях с мобильными сенсорами и телекоммуникационными 

аэроплатформами, выбора точки сбора информации в летающих сенсорных сетях. 

2. Разработаны алгоритмы синхронизации, энергосбережения, маршрутизации и 

повышения пропускной способности, определения места желаемого расположения  

узлов в беспроводовых сенсорных сетях с мобильными сенсорами и 

телекоммуникационными аэроплатформами, выбора точки сбора информации в 

летающих сенсорных сетях. 

3. Построены математические модели синхронизации, энергосбережения, 

маршрутизации и повышения пропускной способности, определения места желаемого 

расположения  узлов в беспроводовых сенсорных сетях с мобильными сенсорами и 



телекоммуникационными аэроплатформами, выбора точки сбора информации в 

летающих сенсорных сетях. 

 

The purpose of the work is to develop methods of routing and increasing throughput in 

wireless sensor networks with mobile sensors and telecommunication air platforms. 

The work obtained the following results: 

1. Methods have been developed for synchronization, energy saving, routing and increasing 

throughput, determining the location of the desired location of nodes in wireless sensor 

networks with mobile sensors and telecommunication air platforms, choosing the point of 

information collection in flying sensor networks. 

2. Algorithms have been developed for synchronization, energy saving, routing and 

increasing throughput, determining the location of the desired location of nodes in wireless 

sensor networks with mobile sensors and telecommunication air platforms, choosing the 

point of information collection in flying sensor networks. 

3. Mathematical models of synchronization, energy saving, routing and increasing 

throughput, determining the location of the desired location of nodes in wireless sensor 

networks with mobile sensors and telecommunication air platforms, and choosing the point 

of information collection in flying sensor networks have been built. 

 

4. Наявність охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності 
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бездротової  сенсорної мереж”, від 10.12.2018 р., № 130356 

Автори: Лисенко О.І., Цуканов О.Ф., Якорнов Є.А., Новиков В.І. 
 

Лисенко. О.І. та інш.(всього 13 співавторів) Патент на ВИНАХІД  № 110683 дата 

25.01.2016.- “Спосіб безперервної аеропросторової ретрансляції пошуково-

рятувальної  інформації в умовах ліквідації наслідків надзвичайної ситуації” .  

 

5.  Порівняння зі світовими аналогами.  
Рівень розробки відповідає світовому рівню та вимогам, що висуваються до мобільних 

сенсорних мереж. Перевагою розвинутих методів, розроблених алгоритмів та 

побудованих математичних моделей  є їх спрямованість на використання у 

інженерінгових методах конструювання програмного забезпечення для мобільних 

сенсорних мереж.  

6. Економічна привабливість для просування на ринок  
Економічна доцільність даної науково-технічної розробки полягає у тому, що 

використання розроблених методів та алгоритмів дозволяє підвищити економічну 

ефективність мобільних сенсорних мереж.  

7. Потенційні користувачі  

Міністерство освіти та науки України, Міністерство оборони, Державна служба з 

надзвичайних ситуацій,  вітчизняні та закордонні організації та підприємства 

інформаційно-телекомунікаційної галузі. 

8. Стан готовності розробки  

Виконано перевірку ефективності використання розвинутих методів та алгоритмів на 

комп’ютерних математичних моделях. 

9. Існуючі результати впровадження. 

Результати роботи впроваджено в навчальний процес. Розроблено завдання для 

практичних занять  з дисциплін «Теорія ймовірностей та математична статистика», 

„Математичні моделі систем масового обслуговування”, „Математичні методи 

наукових досліджень в телекомунікаціях та радіотехніці”, „Прикладні аспекти 

системного аналізу в телекомунікаціях та радіотехніці”.  
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12. Мета інвестицій  (розширення бізнесу, створення нового підприємства, інше) – 
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Слайд 1. Системний підхід до розвитку методів маршрутизації та підвищення 

пропускної здатності у безпроводових сенсорних мережах із мобільними 

сенсорами та телекомунікаційними аероплатформами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 2. Інтелектуальна система управління мобільною сенсорною мережею 

 

15. Перелік публікацій за матеріалами досліджень за період виконання (вагомі 

монографії, підручники, посібники, наукові статті, дисертації, інші публікації):  
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Система управління БСМ 

 Uм – управління моніторингом 

 Uтп  – управління топологією 

Uмр- управління маршрутизацією 

Uбп- управління безпекою 

Uен-управління витратою енергоресурсу 

 Гібридна мережа  

 

Наземні стаціонарні 

сенсорні   мережі 

UQoS – управління якістю обсл.:  
– по передачі інформації; 

– по покриттю, моніторингу. 
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Мережа 

сенсорів 

мобільних 
 Повітряна сенсорна 

мережа на БЛА  

 

 Uр – управління покриттям 

Цілі 

управління 

Рівні OSI 

Неоднорідні 

сенсорні 

мережі 

Координація 

Інтелектуалізация 

    

Неоднорідні сенсорні мережі  

 
 

Підсистема  
збору і 

зберігання 
Інформації про 

стан мережі 

Підсистема управління витратами енергоресурсу вузлів 

Підсистема координації і інтелектуалізації  
 

Підсистема 
реалізації  

рішень 

Система управління мережею 

База методів управління по 
функціям управління: 

– управління розгортанням; 
 – управління топологією; 
 – управління моніторингом; 
– управління маршрутизацією; 
 – управление качеством 
передачи и др. 

База даних 

 

 

Підсистема  
управління 

навантаженням 

Управління передачею даних 

Підсистема  
управління 

радіоресурсом 

Підсистема  
управління 

маршрутизацією 

Підсистема  
управління 

топологією 

Підсистема  
забезпечення 

безпекою 

Підсистема 
управління якістю 
обслуговування 

при передачі 

інформації 

База методів управління по 
передачі даних по OSI: 

– прикладного рівня; 
 – мережевого рівня; 
 – транспортного рівня; 
– канального рівня 
 –фізичного рівня;. 

База знань по реалізації методів  управління 

 

Підсистеми аналізу та прийняття рішень 

Підсистема  
управління 

розгортанням 

Управління покриттям та моніторингом 

Підсистема  
управління 

покриттям 

Підсистема  
управління 

 якістю моніторингу 

Підсистема 
ідентифікації 
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