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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Безпроводові mesh-мережі (Wireless Mesh Networks, 

WMN) завдяки таким властивостям як швидке розгортання, самоорганізація, від-

мовостійкість в поєднанні з відносно низькими капітальними витратами, напри-

клад, у порівнянні з оптичними або іншими проводовими мережами, є одним із 

найпопулярніших рішень проблеми абонентського доступу. При цьому з точки 

зору швидкостей передавання, безпеки, зони покриття й числа користувачів най-

більшої уваги заслуговує технологія Worldwide Interoperability for Microwave 

Access (WiMAX), що регламентується сімейством стандартів IEEE 802.16. 

Особливістю mesh-мереж є можливість кожного вузла (абонентської стан-

ції) виступати як в якості кінцевого пристрою, так і в якості проміжного марш-

рутизатора одночасно. З одного боку це дозволяє збільшити зону покриття ме-

режі, а з іншого – призводить до ускладнення задач мережевого управління, се-

ред яких одними з найважливіших є маршрутизація й розподіл ресурсів каналь-

ного рівня. Стандарт IEEE 802.16 в якості одиниці ресурсу канального рівня 

визначає часовий слот (minslot), але при цьому не визначає механізми їх розпо-

ділу вздовж маршрутів доведення трафіка, як власне і протоколи вибору цих 

маршрутів. Оскільки зазначені задачі відіграють ключову роль у виконанні 

WiMAX mesh-мережею функцій щодо доставки трафіка, їх розв’язанню прис-

вячена велика кількість публікацій. 

При цьому, як показав аналіз, представлені в літературі методи маршрутиза-

ції й розподілу часових слотів в WiMAX mesh-мережах належать до однієї з двох 

груп: ті, які розв’язують задачі маршрутизації й розподілу канальних ресурсів по-

слідовно й відокремлено, або ті, які передбачають їх комплексний розгляд (так 

званий кросрівневий підхід). В першому випадку спроби врахувати взаємозв'язок 

між процесами маршрутизації й розподілу канальних ресурсів приймають форму 

кросрівневих маршрутних метрик, побудови маршрутного дерева з урахуванням 

інтерференції або, в кращому випадку, введення координації між цими задачами в 

процесі їх розв’язання. При цьому найчастіше методи маршрутизації і розподілу 

слотів мають переважно евристичний характер. Однак, як показує проведений 

аналіз, з метою підвищення ефективності використання мережевих ресурсів, про-

дуктивності мережі й якості обслуговування (Quality of Service, QoS), кросрівне-

вий підхід, що передбачає трактування задачі маршрутизації в WiMAX mesh-

мережі як задачі розподілу канальних ресурсів (часових слотів), є найбільш при-

йнятним. При цьому, з огляду на динаміку трафіка, який надходить на обслугову-

вання, й високу територіальну розподіленість системи, евристичні процедури ма-

ршрутизації і управління канальними ресурсами повинні бути замінені на строго 

формалізовані методи, що дозволяють отримати динамічні, оптимальні і одночас-

но масштабовані управляючі рішення.  

Таким чином, актуальною науково-прикладною задачею є вдосконалення 

методів маршрутизації в WiMAX mesh-мережі з гарантованою якістю обслуго-

вування на основі розподілу їх канальних ресурсів шляхом розробки нових ди-

намічних потокових математичних моделей і методів, спрямованих на підви-

щення ефективності використання ресурсів і продуктивності безпроводової ме-

режі в цілому. 
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Зв'язок роботи з науковими програмами, планами і темами. Дисерта-

ційні дослідження відповідають положенням «Концепції національної інфор-

маційної політики», «Концепції національної програми інформатизації», «Кон-

цепції конвергенції телефонних мереж і мереж з пакетною комутацією в Украї-

ні» та «Основним засадам розвитку інформаційного суспільства в Україні на 

2007-2015 роки». Отримані наукові результати знайшли застосування в рамках 

науково-дослідної роботи (НДР) «Дослідження та розроблення перспективних 

телекомунікаційних технологій передавання мереж наступного покоління» (№ 

ДР 0115U000854), яка виконувалася в Одеській національній академії зв'язку 

ім. О.С.Попова, а також були впроваджені в навчальний процес кафедри теле-

комунікаційних систем ОНАЗ ім. О.С. Попова, що підтверджено наявними ак-

тами впровадження.  

Мета роботи – підвищення продуктивності і ефективності використання ка-

нальних ресурсів WiMAX mesh-мережі з гарантованою якістю обслуговування. 

Успішне розв’язання сформульованої науково-прикладної задачі передба-

чає розгляд в ході дисертаційних досліджень наступного ряду задач: 

1. Аналіз відомих методів і протоколів маршрутизації й розподілу каналь-

них ресурсів в WiMAX mesh-мережах. 

2. Аналіз відомих математичних моделей WiMAX mesh-мереж з метою ви-

бору математичного апарату й коректної постановки задачі маршрутизації на 

основі розподілу канальних ресурсів. 

3. Розробка динамічної математичної моделі WiMAX mesh-мережі і методу 

маршрутизації на її основі. 

4. Розробка динамічної математичної моделі й методу маршрутизації на 

основі розподілу канальних ресурсів в WiMAX mesh-мережах з наданням пос-

луг зв'язку гарантованої якості. 

5. Розробка ієрархічної динамічної математичної моделі і метода маршру-

тизації на основі розподілу канальних ресурсів в кластерізованій WiMAX mesh-

мережах. 

6. Оцінка ефективності та формування практичних рекомендацій щодо за-

стосування розроблених моделей і методів маршрутизації на основі розподілу 

канальних ресурсів в WiMAX mesh-мережах. 

Об'єктом дослідження є процеси маршрутизації та розподілу канальних 

ресурсів в WiMAX mesh-мережах. 

Предметом дослідження є моделі й методи маршрутизації на основі роз-

поділу канальних ресурсів в WiMAX mesh-мережах. 

Методи дослідження. В ході дисертаційних досліджень з метою вирішен-

ня сформульованої науково-прикладної задачі використовувалися методи ди-

ференційно-різницевих рівнянь стану на етапі розробки моделей WiMAX mesh-

мереж, методи теорії оптимального управління, теорії графів й математичний 

апарат дослідження операцій на етапі розв’язання сформульованої оптиміза-

ційної задачі й розробки методів маршрутизації. Оцінка ефективності розроб-

лених моделей і методів маршрутизації проводилася шляхом аналітичного мо-

делювання.  
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Наукова новизна одержаних результатів. Основними науковими ре-

зультатами, одержаними в дисертаційній роботі є: 

1) В роботі отримала подальший розвиток математична модель в просторі 

станів шляхом її адаптації до розв’язання задач маршрутизації на основі розпо-

ділу канальних ресурсів в WiMax mesh-мережі. Новизна моделі полягає у вве-

денні булевих змінних управління, пов'язаних з призначенням часових слотів, 

розрахунок яких забезпечує потрібну сукупність маршрутів з одночасним роз-

поділом слотів уздовж них, причому виділення ресурсів здійснюється в обсязі, 

відповідному до інтенсивності трафіка, що надходить на обслуговування, тим 

самим виконуючи швидкісні QoS-вимоги. 

2) Запропонована динамічна математична модель WiMax mesh-мережі в 

просторі станів отримала подальший розвиток шляхом розширення її на мережі 

з гарантованою якістю обслуговування. Новизна моделі полягає у введенні 

швидкісних і часових показників QoS і механізму контролю послідовності ча-

сових слотів, що використовуються уздовж маршрутів, з метою зменшення мі-

жкінцевої затримки. 

3) Отримала подальший розвиток динамічна модель в просторі станів і 

вперше запропоновано метод ієрархічної маршрутизації на основі розподілу 

ресурсів в кластерізованій WiMAX mesh-мережі, що дозволило сформулювати 

задачу маршрутизації як послідовність оптимізаційних задач внутрішньої і мі-

жкластерної маршрутизації, які розв'язуються окремо і взаємно координуються. 

Метод забезпечує підвищення масштабованості за рахунок зниження розмірно-

сті векторів управління. 

Практичне значення одержаних результатів роботи. Запропоновані в ро-

боті моделі і методи можуть розглядатися як основа для перспективних методів 

маршрутизації й управління в WiMAX mesh-мережі відповідно до концепції без-

проводових mesh-мереж, що програмно конфігуруються (Software Defined 

Wireless Mesh Network, SD-WMN). Застосування запропонованих моделей за ра-

хунок багатошляхової стратегії маршрутизації в WiMAX mesh-мережі забезпечує 

підвищення швидкості передачі трафіка на 30 – 100% за тієї ж кількості наявних 

ресурсів і з виконанням часових QoS-вимог користувача. При цьому максимальна 

швидкість передачі, яка може бути досягнута з використанням запропонованої 

моделі, наближається до пропускної здатності мережі, що дозволяє розглядати ці 

моделі як інструмент аналізу ефективності рішень в процесі проектування нових 

mesh-мереж на основі часового множинного доступу. 

Особистий внесок здобувача. Основні наукові результати, представлені в 

дисертаційній роботі, отримані автором самостійно і опубліковані в спеціалізо-

ваній літературі [1 – 19]. У статтях, виконаних у співавторстві, особисто автору 

належать наступні результати. У роботі [1] автору належить базова динамічна 

модель WiMAX mesh-мережі, представлена в просторі станів, запропонована 

оптимізаційна постановка задачі маршрутизації на основі розподілу часових 

слотів. В [2] запропонована концепція ієрархічної кросрівневої маршрутизації в 

WiMAX mesh-мережі. В роботі [3] автором запропоновано ввести в модель 

швидкісні і часові показники QoS і механізм контролю послідовності часових 

слотів. В [4] автором проведена оцінка ефективності процесу маршрутизації в 
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WiMAX mesh-мережі відповідно до запропонованих моделей в просторі станів. 

В роботі [5] автору належить дворівневий метод ієрархічної кросрівневої мар-

шрутизації в кластерізованій WiMAX mesh-мережі. В роботі [6] автор розши-

рив динамічну модель WiMAX mesh-мережі в просторі станів на випадок декі-

лькох класів обслуговування. В [7] автору належать результати моделювання 

процесу маршрутизації в WiMAX mesh-мережі з двома класами обслуговуван-

ня. У статті [8] автором запропоновано динамічну модель в просторі станів для 

випадку кластерізованої WiMAX mesh-мережі.  

Апробація. Результати дисертації пройшли апробацію в ході одинадцяти 

науково-технічних конференцій і форумів загальноукраїнського та міжнарод-

ного рівнів, серед яких: 68-ма та 69-ма науково-технічні конференції професор-

сько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів (2013, 2014 рр., 

м. Одеса, ОНАЗ); 8-та та 9-та Міжнародні науково-технічні конференції «Про-

блеми телекомунікацій» (2014, 2015 рр., м. Київ, НТУУ КПІ); 18-й та 19-й Між-

народні молодіжні форуми «Радіоелектроніка і молодь у XXI ст.» (2014, 2015 

рр., м. Харків, ХНУРЕ); XII-й Міжнародна конференція «Modern Problems of 

Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science (TCSET’2014)» 

(2014 р., м. Львів, НУ ЛП); перша та друга Міжнародні IEEE конференції 

««Problems of Infocommunications. Science and Technology» PICS&T-2014 та 

PICS&T-2015 (2014, 2015 рр., м. Харків, ХНУРЕ); 4-та та 5-та Міжнародні нау-

ково-практичні конференції «Інфокомунікації – сучасність та майбутнє» (2014, 

2015 рр., м. Одеса, ОНАЗ). 

Публікації. Основні результати дисертаційних досліджень висвітлено в  

19 наукових працях, серед яких 4 статті опубліковано в наукових фахових ви-

даннях України [1 – 4] й 4 статті – за кордоном [5 – 8]. Крім цього, матеріали 

дисертації опубліковано в 11 тезах доповідей на науково-технічних форумах і 

конференціях [9 – 19]. У науково-метричних базах IEEExplore і Scopus проінде-

ксовані роботи [5, 13, 18]. 

Структура і обсяг роботи. Дисертація складається зі анотацій, вступу, чо-

тирьох розділів, висновків, списку використаних джерел і двох додатків. Зага-

льний обсяг роботи становить 169 сторінок, з яких 137 сторінок основного тек-

сту, 11 сторінок з рисунками та таблицями. Загальна кількість рисунків і таб-

лиць становить 47 й 9 відповідно. Список використаних джерел містить 111 на-

йменувань на 14 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

У вступі наведено загальну характеристику роботи, обґрунтовано актуаль-

ність обраної теми, визначено мету, задачу, об'єкт, предмет і методи дослі-

дження, сформульовано наукову новизну й практичне значення одержаних ре-

зультатів. Наведено дані про публікації автора за темою роботи. 

У першому розділі проведено аналіз принципів функціонування WiMAX 

мереж в режимі mesh і методів маршрутизації в них. Зазначено, що у контексті 

надання безпроводовими мережами телекомунікаційних послуг гарантованої 

якості постановка задачі маршрутизації зазнає трансформації: за кожним пото-

ком, який обслуговується, вздовж кожного з маршрутів повинні бути закріплені 
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канальні ресурси (часові слоти) в обсязі, достатньому для забезпечення необ-

хідного рівня QoS, що передбачає тісний зв'язок процедур маршрутизації й ро-

зподілу канальних ресурсів.  

На підставі проведеного в роботі аналізу було сформульовано низку вимог 

до розв’язання задач маршрутизації і розподілу канальних ресурсів в WiMAX 

mesh-мережах, серед яких основними є: реалізація кросрівневого підходу, що 

передбачає спільне розв’язання задач маршрутизації і розподілу канальних ре-

сурсів, із забезпеченням при цьому найкращого (оптимального) рішення; вра-

хування QoS-вимог потоків, що надходять на обслуговування; реалізація бага-

тошляхової стратегії доведення трафіка; урахування стану буферних ресурсів; 

впровадження повторного використання слотів. В цілому, як показав аналіз, 

представлені в літературі протоколи маршрутизації в безпроводових mesh-

мережах є переважно евристичними рішеннями, що ґрунтуються на традицій-

ному трактуванні маршрутизації як задачі найкоротшого шляху. При цьому ве-

лика кількість робіт, які присвячені розробці нових кросрівневих маршрутних 

метрик, вказує на неспроможність графового підходу і невідповідність його за-

значеним вимогам. З іншого боку представлені в літературі способи реалізації 

кросрівневого підходу є спробами підвищити продуктивність мережі з внесен-

ням мінімальних змін в існуючі алгоритми та протоколи, без підведення під них 

математичної основи у вигляді строго обґрунтованих системних рішень. 

Таким чином, в розділі показано актуальність науково-прикладної задачі й 

сформульовано ряд підзадач, розв’язання яких забезпечується в роботі.  

У другому розділі сформовано вимоги до математичного опису WiMAX 

mesh-мереж, виходячи з яких проведено аналіз відомих математичних моделей 

розв’язання задачі маршрутизації і розподілу канальних ресурсів. Результати 

аналізу визначили пріоритетне використання математичного апарату диферен-

ційно-різницевих рівнянь стану, що забезпечує, на відміну від інших, динаміч-

ний характер моделі й одержуваних на її основі управляючих рішень. 

У розділі запропоновано базову математичну модель WiMAX mesh-мережі 

в просторі станів. Для опису структурних властивостей мережі використовував-

ся орієнтований зважений граф ),( EVG , множина вершин якого V  моделює 

множину всіх станцій mesh-мережі (Mesh Subscriber Station, MSS), а множина 

дуг E  відображає сукупність каналів між ними, де наявність каналу ),( ji  озна-

чає можливість прямої передачі потоку від i -ї станції до j -ї. Сигнально-

завадова обстановка на окремих ділянках мережі визначає для кожного каналу 

),( ji  свій тип модуляції і, як наслідок, кількість біт )(, kmr
ji , що передаються в 

r -му слоті в момент часу kt . Для спрощення передбачалося )()( ,, kmkm ji
r

ji  , 

FNr ,1 , де FN  – кількість слотів у фреймі, які можуть бути використані для 

передавання трафіка користувачів. 

З метою формалізації задачі маршрутизації як керованого процесу розпо-

ділу ресурсів канального рівня в якості управляючих виступали булеві змінні 

)(,
, klr
ji : )(,

, klr
ji =1, якщо в момент часу kt  в каналі ),( ji r -й слот використову-
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ється для передачі потоку, адресованого до l -ї станції, і )(,
, klr
ji =0 в іншому ви-

падку, vNlji ,1,,  , lji , , FNr ,1 , де vN  – загальна кількість станцій в mesh-

мережі. В якості змінних стану були обрані обсяги даних )(, kq ji , що знахо-

дяться на i -й станції і призначені для передачі до j -ї станції в момент часу kt . 

Тоді динаміку черг i -ї станції mesh-мережі можна описати наступною систе-

мою рівнянь:  

,)()()(

)()()()1(
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,
, 1
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tknkkm

nkkmkqkq

ji
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r
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jr
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r
vijiji
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F





 

 


 


 

                        (1) 

де k=0, 1, 2...; kk ttt  1  – інтервал дискретизації (період розрахунку управ-

ляючих змінних); 1
iS  – множина станцій mesh-мережі, суміжних до i -ї MSS; 

)(, kji  
– інтенсивність надходження даних на i -у MSS в момент часу kt , адре-

сованих до j -ї MSS; n  – кількість фреймів, що передаються протягом часу t , 

FTtn  ; FT  – тривалість одного фрейма. 

Виходячи з фізичного змісту введених змінних, на них накладаються на-

ступні обмеження: 

0)(, kq ji ,           
max

,1
, )( i

N

ji
j

ji qkq
v






,        vNji ,1,  ,                  (2) 

    1)(
1 ,1 ,1

,
,   








v v vN

i

N

ij
j

N

il
l

lr
ji k ,  FNr ,1 ,                                   (3) 

де 
max
iq  – максимальний розмір черги, припустимий на i -й станції. 

Умова (3) гарантує, що r -й часовий слот на k -му інтервалі дискретизації 

(управління) буде використаний в системі лише один раз. Однак з метою мак-

симального підвищення продуктивності мережі доцільно задіяти повторне ви-

користання слотів. Тоді умова (3) відповідно до протокольної моделі урахуван-

ня інтерференції трансформується в систему з Fv NN   умов: 

1)()()(
2 1, ,1

,
,

,1 ,1

,
,

,1 ,1

,
,      




















i i

vv vv v

Sg
gh

Sh

N

gl
l

lr
hg

N

ij
j

N

il
l

lr
ij

N

ij
j

N

il
l

lr
ji kkk ,        (4) 

де  2),(:2  ivdistVvvSi , ),( ivdist  – найменша кількість каналів між MSS 

v  й  i .  
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В рамках запропонованої моделі розв’язання задачі маршрутизації на ос-

нові розподілу канальних ресурсів WiMax mesh-мережі може бути сформульо-

вано у вигляді оптимізаційної задачі, пов'язаної з мінімізацією однієї з цільових 

функцій: 

  min)()()()(
1

   kWkkqWkqJ
a

k

T
q

T  





,                     (5) 

  min)()()()()()(
1

   kWkkWkkqWkqJ
a

k
reuse

TT
q

T  





,      (6) 

де a  – кількість інтервалів t , для яких здійснюється розрахунок управляючих 

змінних;  TNNji kqkqkqkq
vv

)(),...,(),...,()( 1,,2,1 


 – вектор стану mesh-мережі 

на k  -му інтервалі дискретизації розміру 1)1( vv NN ; )(k


 – управляючий 

вектор розміру 1)1( veF NNN , елементами якого є змінні lr
ji

,
, ; eN  – кіль-

кість каналів в мережі, || ENe  ; qW , W  – діагональні невід’ємно визначені 

вагові матриці; reuseW  – діагональна невід’ємно визначена вагова матриця, яка 

відбиває виграш за рахунок повторного використання слотів. 

Модель (1) – (6) була розширена на випадок мереж з гарантованою якістю 

обслуговування й можливістю диференційованого управління кожним QoS-

класом окремо, для чого були введені змінні виду )(, kq z
ji  і )(,,

, kzlr
ji , де додат-

ковий індекс z  вказує на клас обслуговування, QoSNz ,1 . Тоді динаміка черг 

z -го класу обслуговування на i -й станції mesh-мережі може бути описана на-

ступним чином: 
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                    (7) 

де )(, kz
ji  

– інтенсивність надходження даних на i -ю станцію в момент часу kt  

в рамках z -го класу обслуговування, які адресовані до j -ї станції. 

В силу наявності інтерференції змінні )(,,
, kzlr
ji  повинні відповідати одній 

із зазначених умов (3) або (4) в залежності від прийнятої політики повторного 

використання слотів, а змінні стану повинні задовольняти умовам (2). З метою 

гарантованого забезпечення якості обслуговування в модель вводяться умови  

     z
req

z BB  ,      z
req

z DD  ,                                           (8) 

де 
zB , zD  – відповідно швидкість передачі й затримка доставки «з кінця в кі-

нець» в рамках z -го класу обслуговування, які досягаються в даних умовах фу-
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нкціонування мережі для заданої пари адресатів; z
reqB , z

reqD  – відповідно необ-

хідна швидкість передачі і припустима затримка доставки «з кінця в кінець» в 

рамках z -го класу обслуговування. 

Умова забезпечення необхідної швидкості передачі в (8) з використанням 

введених позначень може бути записано як 

z
req

N

r

zlr
jiji Bkkm

F


1

,,
,, )()( .                                        (9) 

Сумарною міжкінцевою затримкою в WiMax mesh-мережі є 

sds
z
qF

z TDDTD 2
2

1
  ,                                     (10) 

де z
qD  – первинна затримка пакетів в черзі, яка може бути розрахована з вико-

ристанням теорії масового обслуговування; dsD   – вторинна затримка, яка по-

в'язана з використанням для передачі пакетів тільки призначених слотів і дорів-

нює часу очікування цього слота; sT  – тривалість слота. 

Таким чином, для того, щоб виключити збільшення затримок, послідов-

ність часових слотів, що використовуються уздовж маршруту, повинна бути 

керованою. З цією метою функція вартості (6) була переформульована: 



 min,)()()()(

)()()()(
1

   kWkkWk

kWkkqWkqJ
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reuse
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a

k

T
q
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                   (11) 

де seqW  – вагова матриця, пов'язана з порушеннями черговості слотів уздовж 

маршруту. Її елементи дорівнюють 0, якщо послідовний номер слота вище, ніж 

номери слотів в попередньому каналі, і більше нуля, якщо черговість слотів по-

рушена. 

У третьому розділі з метою забезпечення масштабованості управляючих 

рішень в роботі запропонована концепція ієрархічної кросрівневої маршрути-

зації в безпроводовій mesh-мережі стандарту IEEE 802.16, в основу якої покла-

дено ідею декомпозиції вихідної задачі управління на кілька підзадач. Її реалі-

зація передбачає кластеризацію мережі, ієрархічну структуру управління, і роз-

поділ всієї множини слотів, доступних для передачі трафіка, на підмножини 

(пули), де кожному кластеру мережі виділяється свій пул слотів. Причому якщо 

пули слотів можуть використовуватися одночасно декількома кластерами, то 

всередині кластера повторне використання слотів не допускається. З метою 

опису структурних властивостей кластерізованої мережі використовується су-

купність графів більш низької розмірності: графи внутрішніх структур класте-

рів ),( iii EVG  , граф кластерів ),( EVG   і граф конфліктів кластерів ),( cflcflcfl EVG  . 

Процес інформаційного обміну між кластерами, що відноситься до верх-

нього рівня (ВР) управління, описується системою рівнянь стану виду: 
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де  
 



i
v

j
vN

x

N

z
zjxi

UL
ji kqkq

1 1
.,., )()(  – змінна стану ВР, яка відображає обсяг даних, що 

знаходяться в момент часу kt  в кластері i  й призначені для передачі станціям в 

кластері j ; 
r UL

hi
m

,  – кількість біт даних користувача, які можуть бути передані з 

використанням r -го слота в агрегованому зовнішньому каналі Ehi ),( ; 

)(
,

,
k

jr UL
hi

  – бінарна управляюча змінна верхнього рівня, що відповідає за при-

значення слотів в агрегованих каналах між кластерами; 1 UL
iS  – множина вер-

шин, суміжних до вершини i в графі G  ; )(, kUL
ji  – інтенсивність агрегованого 

трафіка, який надходить до i-го кластеру в момент часу kt  і адресований стан-

ціям в j-му кластері (зовнішній трафік),  
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Рівняння стану нижнього рівня (НР), пов'язаного з кожним i-м кластером 

окремо, можуть бути представлені в наступному вигляді: 
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де )(,,
.,. ksir LL
zixi  – булева управляюча змінна НР, що відповідає за призначення 

слотів всередині i -го кластера; )(.,. km r LL
sixi  – кількість біт даних користувача, які 

можуть бути передані з використанням r -го слота у внутрішньому каналі 

iEsixi ).,.( ; )(.,. k LL
zixi
  – інтенсивність агрегованого трафіка, який надходить до 

черги ).,.( zixi  на станції xi.  в момент часу kt  й адресований до станції zi.  

(включаючи зовнішні )(.,. kext
zixi  потоки, для яких станція zi.  є точкою виходу); 

zij
xigb

.,

.,  – коефіцієнт, що відображає частку трафіка, яка направляється з g -го 
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кластера на станцію xi.  в i -м кластері, якщо станція zi.  є точкою виходу до j -

го кластера 

Змінні стану на обох рівнях управління повинні задовольняти обмежен-

ням, аналогічним (2). Управляючі змінні повинні бути розраховані з урахуван-

ням наступних правил. Оскільки для кожного кластера передбачається свій пул 

слотів i , ненульові значення змінних )(
,

,
k

jr UL
hi

  або )(,,
.,. ksir LL
zixi  для i -го кла-

стера можливі, якщо і тільки якщо ir  . Повторне використання (призначен-

ня) слотів можливе в кластерах, в яких доступний один й той самий пул слотів. 

При цьому в рамках кластера кожен слот може бути використаний лише один 

раз, або верхнім, або нижнім рівнем управління: 

1)()(
1 ,1 ,1
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.,.

,1 ,1

,
,     
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vcl cl N
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xz
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sir LL
zixi
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l

lr UL
ji kk  i , ir  , clNi ,1 .    (14)  

Таким чином, задача маршрутизації між кластерами і розподілу слотів у 

зовнішніх каналах може бути формалізована як оптимізаційна задача ВР  



 min)()(
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        (15) 

за обмежень (2), (12), (14) і при відомих змінних НР )(,,
.,. ksir LL
zixi , де )(kqUL

, 

)(kUL


 – вектори змінних стану і управління на ВР відповідно; UL
qW , 

ULW  – 

діагональні матриці вагових коефіцієнтів використання буферних і канальних 

ресурсів на ВР відповідно; UL
reuseW  – вагова матриця, що представляє виграш за 

рахунок повторного використання слотів на ВУ.  

У свою чергу задача маршрутизації й розподілу слотів всередині класте-

рів може бути формалізована як оптимізаційна задача НР 

  min)()()()(
1

   kWkkqWkqJ
a

k

LL
i

LL 
i

T LL
i

LL
i

LL q
i
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i

LL
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    (16) 

за обмежень (2), (13), (14) і при відомих змінних ВР )(
,

,
k

jr UL
hi

 , де )(kqLL
i


, 

)(kLL
i


 – вектори змінних стану і управління на НР відповідно; 
LL q

iW , LL 
iW   

– відповідно діагональні матриці вагових коефіцієнтів використання буферних і 

канальних ресурсів на нижньому рівні управління.  

На основі динамічної моделі (2), (12) – (16) запропоновано метод ієрархі-
чної маршрутизації, що передбачає сукупність центрів управління нижнього 
рівня (Lower Level Control Center, LLCC), присутніх в кожному кластері мере-
жі, і єдиного центру управління верхнього рівня (Upper Level Control Center, 
ULCC). Кожна MSS пересилає тому центру LLCC, під керуванням якого вона 
знаходиться, інформацію про стан своїх каналів (топологічну інформацію, тип 
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модуляції і швидкість кодування), а також обсяги абонентського навантаження, 
що надходить до мережі. У свою чергу центри управління кластерами LLCC 
транслюють зібрану інформацію центру управління мережею ULCC. Центром 
управління верхнього рівня розв’язується задача розрахунку кількості пулів 
слотів і їх призначення кластерам мережі, що формалізується як задача розфар-
бування графа конфліктів кластерів. На етапі ініціалізації пули слотів можуть 
бути визначені рівними за розмірами, а потім перераховані (скориговані) про-
порційно до навантаження, що обслуговується відповідними кластерами.  

Центр управління мережею ULCC розв’язує задачу міжкластерної марш-
рутизації і призначення часових слотів в зовнішніх каналах шляхом мінімізації 
(15) за обмеженнях (2), (12), (14) і при відомих змінних НР, де невідомими є 

змінні )(kUL


. Для її розв’язання відомою вважається інформація про інтенси-

вність агрегованого зовнішнього трафіка  )()( , kk UL
ji

UL 


, яка була отримана 

на основі вимірювань, оцінки та прогнозування інтенсивності трафіка, який на-
дходить на кожну станцію. 

Результуюче рішення оптимізаційної задачі (15) у вигляді векторів 

)(kUL


 та  )()( .,. kk ext
zixi

ext
i 


 буде спущено центрам управління нижнього рі-

вня кожного кластера, clNi ,1 . На підставі вектору )(kUL


 центри управління 

LLCC визначають точки входу і виходу для транзитних потоків і обсяги трафіка 

)(kext
i


, які при цьому передаються. В результаті кожен центр управління НР 

володіє достатньою інформацією для того, щоб розв’язати оптимізаційну зада-

чу (16) за обмеженнях (2), (13), (14) і при відомих змінних ВР )(
,

,
k

jr UL
hi

 та роз-

рахувати вектор розподілу слотів всередині власного кластера )(kLL
i


. 

Метод передбачає застосування розрахованих векторів управління після 
кожного циклу взаємодії між нижнім і верхнім рівнями, реалізуючи тим самим 
принцип послідовного поліпшення. Після реалізації розрахованих векторів 

)(kUL


 та )(kLL
i


 на k -му інтервалі управління поточний стан мережі (коефі-

цієнт використання канальних і буферних ресурсів) вимірюються. Результати 
вимірювань пересилаються на верхній рівень, що дозволяє оцінити поточну 
якість обслуговування і визначає необхідність розрахунку пулів слотів. 

Четвертий розділ роботи присвячений оцінці ефективності розроблених 
моделей і методів маршрутизації в WiMAX mesh-мережах на основі розподілу 
їх канальних ресурсів. Результати дослідження базової моделі продемонструва-
ли багатошляховий характер передачі трафіка, що дозволяє мінімізувати кіль-
кість використовуваних слотів; збалансоване використання як канальних, так і 
буферних ресурсів, що потенційно веде до зниження ймовірності переванта-
жень, а за наявності ділянок високої завантаженості дозволяє передати трафік 
по обхідних маршрутах, не доводячи рівень завантаженості до критичного; від-
повідність маршруту до інтенсивності трафіка, який ним передається, що озна-
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чає гарантовану наявність необхідної  кількості вільних часових слотів уздовж 
маршруту. 

Показано, що запропонована модель WiMAX mesh-мережі з гарантова-
ною якістю обслуговування забезпечує пошук таких маршрутних рішень, за 
яких не тільки гарантується виконання заданих швидкісних і часових показни-
ків якості обслуговування, а й досягається затримка, мінімально можлива в 
умовах наявної кількості доступних слотів. На рис.1 представлені результати 
моделювання WiMAX mesh-мережі, що містить 11 станцій і 20 радіоканалів і 
надає два класи обслуговування, де в рамках першого класу гарантувалися 
швидкісні і часові показники QoS, а в рамках другого – тільки швидкісні. Дос-
тавка в рамках одного фрейма означає, що всі слоти розподілені уздовж вико-

ристовуваних шляхів послідовно (тобто без порушення черговості) і Fds TD  , 

де sdsds TDD 2  . Доставка в рамках двох фреймів означає, що затримка «з 

кінця в кінець» включає в себе щонайменше 1 цілий фрейм, тобто Fds TD  . 

Рис. 1. Залежність результуючої швидкості передачі й міжкінцевої затримки  

від інтенсивності надходження трафіка 
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Реалізація багатошляхової стратегії маршрутизації в WiMAX mesh-

мережі забезпечує підвищення швидкості передачі трафіка на 30 – 100% за тієї 

ж кількості наявних ресурсів 

(зокрема слотів) і з виконанням 

при цьому часових QoS-вимог 

користувача (рис. 2). При цьому 

максимальна швидкість переда-

чі, яка може бути досягнута, на-

ближається до пропускної здат-

ності мережі. Показано, що ма-

ксимальний потік для другого 

класу обслуговування становить 

  2:sF RN  , а для першого 

класу обмежений зверху вели-

чиною   3:sF RN  , де sR  – 

швидкість передачі, що досягається в прямому радіоканалі при використанні 

одного слота. 

Показано, що в рамках запропонованого методу ієрархічної маршрутиза-

ції забезпечується підвищення масштабованості за рахунок зниження розмірно-

сті векторів управління ВР і НР. На рис. 3 показано відношення загальної кіль-

кості управляючих змінних в рамках ієрархічного методу до кількості управля-

ючих змінних в моделі без декомпозиції (величина dimG ). Відзначено, що зрос-

тання розміру кластерів чинить негативний вплив на ефективність використан-

ня слотів, яка оцінювалася через коефіцієнт потоку на слот fpsK , що відобра-

жає, у скільки разів більше використовується слотів для обслуговування зада-

ного трафіка в порівнянні з випадком прямого радіоканалу. Верхня межа кое-

фіцієнта maxfpsK  визначає максимальний потік для заданої пари адресатів, що 

досягається при використанні всієї множини доступних в мережі слотів, і зале-

жить від відстані між станціями відправником і отримувачем  (рис. 4).  

 
 

 
 

Рис. 3. Залежність dimG  від розміру 

кластера і розміру мережі (хроматичне 

число мережі )(G =5)  

Рис. 4. Залежність maxfpsK  від розмі-

ру кластера для різних відстаней між 

відправником і отримувачем 
 

 

Рис. 2. Виграш в швидкості передачі 

трафіка в WiMAX mesh-мережі за рахунок 

багатошляхової маршрутизації (G, %) 

Розмір кластера 

maxfpsK

 

Розмір кластера 

dimG  
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З метою одночасного врахування ефективності використання слотів і 

зниження розмірності задач, які розв’язуються, був введений інтегральний по-

казник ефективності ієрархічної маршрутизації dimmaxGKI fps , що допомагає 

виявити оптимальний розмір кластера (рис. 5). 

 
 

а 

 
 

б 

Рис. 5. Залежність I  від розміру кластера 

(а – vN =30, ),( tsdistav = 3; б – )(G =3, ),( tsdistav =3) 

 

Показано, що оптимальний розмір кластера залежить від розміру і струк-

тури mesh-мережі, і, наприклад, для WiMAX mesh-мережі, що об'єднує 30 стан-

цій, дорівнює 5, і зростає зі збільшенням розмірів мережі. 

В якості основної області застосування розроблених моделей і методів ма-

ршрутизації вказані програмно-конфігуровані безпроводові mesh-мереж SD-

WMN, де задачі маршрутизації й розподілу канальних ресурсів покладаються 

на контролер мережі й розв’язуються централізовано на основі глобальної ін-

формації про її стан. Для взаємодії SD-WMN-контролера з mesh-станціями пе-

редбачається використовувати протокол OpenFlow. 

 

ВИСНОВКИ  

В роботі вирішена актуальна науково-прикладна задача, пов'язана з вдос-

коналенням методів маршрутизації в WiMAX mesh-мережах з гарантованою 

якістю обслуговування на основі розподілу їх канальних ресурсів шляхом роз-

робки нових динамічних потокових математичних моделей і методів, спрямо-

ваних на підвищення ефективності використання ресурсів і продуктивності 

безпроводової мережі в цілому. За результатами розв’язання поставленої нау-

ково-прикладної задачі можна зробити такі висновки: 

1. Проведений в роботі аналіз показує, що mesh-режим функціонування 

мереж WiMAX поряд з такими перевагами як гнучкість побудови, розширення 

зони покриття, висока надійність доставки трафіка, стійкість до відмов і потен-

ційно більш ефективне використання мережевих ресурсів, веде до ускладнення 

задач управління, перш за все маршрутизації. Виходячи зі специфіки побудови 

mesh-мереж, задача маршрутизації в них нерозривно пов'язана з процедурами 

розподілу канальних ресурсів, в якості яких в рамках WiMAX mesh-мережі ви-

ступають часові слоти. 

Розмір кластера 

I  

Розмір кластера 

 

Розмір кластера 

I  
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2. Оскільки стандартом IEEE 802.16 не визначено алгоритми маршрути-

зації й розподілу слотів і їх закріплення за конкретними станціями або потока-

ми трафіка, в літературі запропонована велика кількість відповідних протоколів 

і методів. Їх аналіз продемонстрував, що найчастіше зазначені задачі розгляда-

ються відокремлено одна від одної і мають евристичний характер. З метою під-

вищення ефективності використання ресурсів WiMAX mesh-мереж, їх продук-

тивності і забезпечення QoS задача маршрутизації повинна трактуватися і 

розв’язуватися як задача розподілу канальних ресурсів (часових слотів). При 

цьому евристичні процедури повинні бути замінені на строго формалізовані 

методи, що дозволяють забезпечити динамічні, оптимальні і одночасно масш-

табовані управляючі рішення. 

3. Аналіз представлених в літературі підходів до розв’язання задачі мар-

шрутизації дозволив сформулювати основні вимоги до математичного опису 

WiMAX mesh-мереж, серед яких потоковий характер моделі, можливість реалі-

зації кросрівневого підходу в строгому сенсі, гарантоване забезпечення QoS, 

багатошляхова стратегія доведення трафіка, спільне і збалансоване управління 

канальними і буферними ресурсами, можливість повторного використання сло-

тів, урахування динаміки трафіка, що надходить на обслуговування, і високою 

територіальну розподіленість мережі. У відповідності з перерахованими вимо-

гами заслуговують на увагу динамічні математичні моделі, представлені в про-

сторі станів. 

4. У роботі отримала подальший розвиток математична модель в просторі 

станів шляхом її адаптації для розв’язання задач маршрутизації на основі роз-

поділу канальних ресурсів в WiMax mesh-мережі. Новизна моделі полягає у 

введенні булевих змінних управління, пов'язаних з призначенням часових сло-

тів, розрахунок яких забезпечує потрібну сукупність маршрутів з одночасним 

розподілом слотів уздовж них, причому виділення ресурсів відбувається в обся-

зі, відповідному до інтенсивності трафіка, що надходить на обслуговування, 

тим самим досягається виконання швидкісних QoS-вимог. В рамках моделі за-

дача маршрутизації формулюється як оптимізаційна, при цьому забезпечується 

урахування динамічного характеру трафіка і стану самої мережі, включаючи 

динаміку структури і сигнально-завадової обстановки, можливість управління 

як канальними, так і буферними ресурсами мережі, багатошляховий спосіб дос-

тавки трафіка і повторне використання слотів. 

5. Запропонована динамічна математична модель WiMax mesh-мережі в 

просторі станів отримала подальший розвиток шляхом розширення її на мережі 

з гарантованою якістю обслуговування. Новизна моделі полягає у введенні 

швидкісних і часових показників QoS і механізму контролю послідовності ча-

сових слотів, що використовуються уздовж маршрутів, з метою зменшення мі-

жкінцевої затримки. Як показали результати дослідження, модель WiMAX 

mesh-мережі з гарантованою якістю обслуговування забезпечує пошук таких 

маршрутних рішень, за яких досягається затримка, мінімально можлива в умо-

вах заданої кількості доступних слотів. 

6. Відмінною особливістю запропонованих моделей маршрутизації в 

WiMAX mesh-мережі є її багатошляховий характер, що, по-перше, забезпечує 
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збалансоване використання як канальних, так і буферних ресурсів, по-друге, 

дозволяє мінімізувати кількість використовуваних слотів. В цілому за рахунок 

багатошляхової стратегії маршрутизації в WiMAX mesh-мережі досягається пі-

двищення швидкості передачі трафіка на 30 – 100% за тієї ж кількості наявних 

ресурсів (зокрема слотів) і з виконанням при цьому часових QoS-вимог корис-

тувача. При цьому максимальна швидкість передачі наближається до пропуск-

ної здатності мережі. 

7. З метою забезпечення масштабованості управляючих рішень в роботі 

запропонована концепція ієрархічної кросрівневої маршрутизації в WiMAX 

mesh-мережі, в основу якої покладено ідею декомпозиції вихідної задачі управ-

ління на підзадачі. Її реалізація передбачає кластеризацію мережі, ієрархічну 

структуру управління, і розподіл всієї множини слотів, доступних для передачі 

трафіка користувача, на підмножини (пули), де кожному кластеру мережі виді-

ляється свій пул слотів. У роботі пропонується розглядати задачу розрахунку 

необхідної кількості пулів слотів як задачу розрахунку хроматичного числа 

графа конфліктів кластерів, а задачу розподілу пулів слотів між кластерами – як 

задачу розфарбування цього ж графа. Причому якщо пули слотів можуть вико-

ристовуватися одночасно декількома кластерами, то всередині кластера повто-

рне використання слотів не допускається, що істотно спрощує задачу маршру-

тизації і розподілу слотів всередині кожного з них. 

8. Відповідно до запропонованої концепції отримала подальший розвиток 

динамічна модель WiMAX mesh-мережі, представлена в просторі станів, що 

дозволило сформулювати задачу маршрутизації в кластерізованій мережі як 

послідовність розв'язуваних по черзі оптимізаційних задач внутрішньої і міжк-

ластерної маршрутизації. На підставі розробленої моделі запропоновано метод 

ієрархічної кросрівневої маршрутизації, який забезпечує підвищення масшта-

бованості за рахунок зниження розмірності векторів управління, динамічний 

характер управляючих рішень, можливість управління канальними і буферними 

ресурсами одночасно, спільне розв’язання задач маршрутизації і розподілу сло-

тів, багатошляховий спосіб доставки трафіка і повторне використання слотів. 

Особливістю запропонованого методу ієрархічної маршрутизації є наявність 

оптимального розміру кластера, який, як показали результати моделювання, 

залежить переважно від розміру і структури mesh-мережі. 

9. За своєю суттю розроблені моделі і методи маршрутизації орієнтовані 

на реалізацію концепції програмно-конфігурованих безпроводових mesh-мереж 

SD-WMN. 
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АНОТАЦІЯ 

Аль-Аззаві Е. М. Динамічні моделі і методи маршрутизації на основі роз-

поділу ресурсів для WiMAX мереж в режимі mesh. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі (17 – Електроні-

ка та телекомунікації). – Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова, 

Одеса, 2017. 

Дисертаційна робота присвячена вдосконаленню методів маршрутизації в 

WiMAX mesh-мережах з гарантованою якістю обслуговування на основі розпо-

ділу їх канальних ресурсів шляхом розробки нових динамічних потокових ма-

тематичних моделей і методів з метою підвищення ефективності використання 

ресурсів і продуктивності безпроводова мережі в цілому. В роботі запропоно-

вано динамічну математична модель в просторі станів, яка забезпечує розраху-

нок сукупності маршрутів з одночасним розподілом часових слотів в WiMax 

mesh-мережі. Запропонована математична модель WiMax mesh-мережі отрима-

ла подальший розвиток шляхом розширення її на мережі з гарантованою якістю 

обслуговування. З метою підвищення масштабованості запропоновано метод 

ієрархічної маршрутизації для кластеризованої  WiMAX mesh-мережі, що до-
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зволило сформулювати задачу маршрутизації в мережі як послідовність оптимі-

заційних задач внутрішньої і міжкластерної маршрутизації, які розв'язуються 

по черзі і взаємно координуються. 

Ключові слова: безпроводова mesh-мережа, модель в просторі станів, ро-

зподіл слотів, кросрівнева маршрутизація, гарантована якість обслуговування, 

багатошляхова маршрутизація, ієрархічна маршрутизація. 

 

AННОТАЦИЯ 

Аль-Аззави Е. М. Динамические модели и методы маршрутизации на ос-

нове распределения ресурсов для WiMAX сетей в режиме mesh. – Квалифика-

ционная научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук 

по специальности 05.12.02 – телекоммуникационные системы и сети (17 – 

Электроника и телекоммуникации). – Одесская национальная академия связи 

им. А. С. Попова, Одесса, 2017. 

Диссертационная работа посвящена совершенствованию методов мар-

шрутизации в WiMAX mesh-сетях с гарантированным качеством обслуживания 

на основе распределения их канальных ресурсов путем разработки новых ди-

намических потоковых математических моделей и методов с целью повышения 

эффективности использования ресурсов и производительности беспроводной 

сети в целом. 

Mesh-режим функционирования сетей WiMAX наряду с такими преиму-

ществами как гибкость построения, расширение зоны покрытия, высокая на-

дежность доставки трафика, устойчивость к отказам и потенциально более эф-

фективное использование сетевых ресурсов, ведет к усложнению задач управ-

ления, прежде всего маршрутизации. Исходя из специфики построения mesh-

сетей, задачи маршрутизации в них неразрывно связаны с процедурами распре-

деления канальных ресурсов, в качестве которых в рамках WiMAX mesh-сети 

выступают временные слоты. Анализ известных алгоритмов маршрутизации и 

распределения слотов в WiMAX mesh-сетях продемонстрировал, что зачастую 

указанные задачи рассматриваются изолированно друг от друга и носят эври-

стический характер. С целью повышения эффективности использования ресур-

сов беспроводных сетей, их производительности и обеспечения QoS задача 

маршрутизации должна трактоваться и решаться как задача распределения ка-

нальных ресурсов (временных слотов), а эвристические процедуры должны 

быть заменены на строго формализованные методы.  

В этой связи в работе получила дальнейшее развитие математическая мо-

дель в пространстве состояний путем ее адаптации для решения задач маршру-

тизации на основе распределения канальных ресурсов в WiMax mesh-сети. Но-

визна модели состоит во введении булевых переменных управления, связанных 

с назначением временных слотов, расчет которых обеспечивает искомую сово-

купность маршрутов с одновременным распределением слотов вдоль них, при-

чем выделение ресурсов производится в объеме, соответствующем интенсивно-

сти поступающего на обслуживание трафика. В рамках модели задача маршру-

тизации формулируется как оптимизационная, при этом обеспечивается учет 
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динамического характера поступающих на обслуживание пользовательских по-

токов и состояния самой сети, возможность управления как канальными, так и 

буферными ресурсами сети, многопутевой способ доставки трафика и повтор-

ное использование слотов.  

Предложенная динамическая математическая модель WiMax mesh-сети в 

пространстве состояний получила дальнейшее развитие путем расширения ее 

на сети с гарантированным качеством облуживания. Новизна модели состоит во 

введении скоростных и временных показателей QoS и механизма контроля по-

следовательности временных слотов, используемых вдоль маршрутов, с целью 

уменьшения межконцевой задержки. Как показали результаты исследования, 

модель WiMAX mesh-сети с гарантированным качеством обслуживания обес-

печивает поиск таких маршрутных решений, при которых достигается задерж-

ка, минимально возможная при данном количестве доступных слотов.  

Многопутевой характер доставки трафика обеспечивает сбалансирован-

ное использование канальных и буферных ресурсов и позволяет минимизиро-

вать количество используемых слотов, за счет чего достигается повышение 

скорости передачи трафика на 30 – 100% при том же количеством числе слотов 

и с выполнением при этом временных QoS-требований пользователя. При этом 

максимальная скорость передачи, которая может быть достигнута в соответст-

вии с предлагаемой моделью, приближается к пропускной способности сети.  

С целью обеспечения масштабируемости управляющих решений в работе 

предложена концепция иерархической кросcуровневой маршрутизации в 

WiMAX mesh-сети. Ее реализация предполагает кластеризацию сети, иерархи-

ческую структуру управления, и деление всего множества слотов, доступных 

для передачи пользовательского трафика, на подмножества (пулы), где каждо-

му кластеру сети выделяется свой пул слотов. В работе предлагается рассмат-

ривать задачу расчета необходимого количества пулов слотов как задачу расче-

та хроматического числа графа конфликтов кластеров, а задачу распределения 

пулов слотов между кластерами – как задачу раскраски этого же графа. Причем 

пулы слотов могут использоваться одновременно несколькими кластерами, а 

внутри кластера повторное использование слотов не допускается. В соответст-

вии с предложенной концепцией получила дальнейшее развитие динамическая 

модель WiMAX mesh-сети, представленная в пространстве состояний, что по-

зволило сформулировать задачу маршрутизации в кластеризованной сети как 

последовательность поочередно решаемых оптимизационных задач внутренней 

и межкластерной маршрутизации. Предложенный подход обеспечивает повы-

шение масштабируемости за счет снижения размерности векторов управления, 

динамический характер управляющих решений, возможность управления ка-

нальными и буферными ресурсами одновременно, совместное решение задач 

маршрутизации и распределения слотов, многопутевой способ доставки трафи-

ка и повторное использование слотов. Особенностью предлагаемого метода ие-

рархической маршрутизации является наличие оптимального размера кластера, 

который, как показали результаты моделирования, зависит преимущественно от 

размера и структуры mesh-сети.  
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The dissertation is devoted to improving of methods for routing in WiMAX 

mesh-networks with guaranteed quality of service based on allocation of their link 

resources through the development of new dynamic flow-based mathematical models 

and methods in order to improve the efficiency of resource use and performance of 

wireless networks in whole. A dynamic mathematical model in space of states that 

provides route calculation together with the simultaneous allocation of time slots in 

WiMax mesh-network was offered. The offered mathematical model WiMax mesh-

network was developed by extending it to the network with a guaranteed quality of 

service. In order to improve the scalability of the mathematical model a method of 

hierarchical routing in clustered WiMAX mesh-network was proposed. The method 

formulates the routing problem in the clustered network as a sequence of optimiza-

tion problems of internal (inside cluster) and external (between clusters) routing 

which are solved one by one and mutually coordinated. 

Keywords: wireless mesh-network, model in space of states, cross-layer rout-
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