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ВСТУП 

 

Останнім часом проявляється великий інтерес до систем інтернет речей. 

Пов'язано це з тим, що використання даної технології дозволяє працювати з 

великими обсягами інформації, і для цього необхідно використовувати 

пристрої, що дозволяють обробляти, передавати, одержувати інформацію за 

короткий період часу. Крім високої швидкості передачі даних технологія 

інтернет речі є дуже зручною у використанні цих пристроїв, так само вони 

багатофункціональні і компактні. На сьогоднішній день тема радіо інтерфейсу 

системи взаємодіючих пристроїв платформи інтернет речей є актуальною і 

пов'язана з тим, що в даний момент ринок Інтернету речей стрімко зростає. 

Широку популярність придбало впровадження «розумних будинків» які 

призначені для автоматизації процесів щодо забезпечення комфортного 

проживання. 

У сучасному світі популярними є Інтернет-речі, у яких є невеликі 

розміри з розширеним функціоналом, і можливістю працювати одночасно з 

безліччю інших пристроїв по бездротовому технологи передачі даних. Один з 

таких «гаджетів», які можуть використовувати користувачі мобільних 

пристроїв є, наприклад, Smart watch або розумний годинник. Вони дозволяють 

отримувати інформацію з телефону, дублювати смс-повідомлення і дзвінки. У 

разі, незручності ознайомитися з повідомленнями або іншою інформацією на 

дисплеї телефону. Розумні годинники дозволяють виправити цю проблему, 

так як вони більш компактні, ніж більшість сучасних смартфонів, і спосіб їх 

використання дозволяє швидше ознайомитися з важливою інформацією, що 

приходить на телефон. Затримка часу, протягом якого інформація передається 

на розумні годинник, складає долі секунди. 

Основна ідея Інтернет речей полягає в організації взаємодії 

різноманітних предметів в навколишньому середовищі людини, передачі 

інформації, що обробляється цими пристроями і забезпеченні безперебійного 

з'єднання. Взаємодія речей реалізується за допомогою вже існуючих і 



розроблених інформаційно-комунікаційних технологій. Технологія IoT 

знаходиться на початковій стадії дослідження та активній фазі розробок 

варіантів та модулів, також покращення роботи кожних існуючих 

компонентів. На всесвітньму рівні ця система починає формуватися як 

технологія, в котрій проводяться різні роботи в областях таких галузей як 

стандартизація архітектури, машино побудова, медицина, починає 

розвиватися робототехніка. Технічні компоненти додатків, одночасно з 

урахуванням специфіки інформаційної взаємодії в Інтернеті речей необхідні 

для нових моделей і алгоритмів, що сприяють проектуванню оптимальних 

рішень IoT. 

У загальному вигляді модель IoT має на увазі наявність у кожної 

фізичної речі, як мінімум, елементів обладнання для комунікації і деяких 

опційних можливостей, наприклад, можливості вводу, виведення, зберігання 

та оброблювання даних, або вимірювання будь-яких параметрів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЮЧИХ СИСТЕМ ПЛАТФОРМИ 

ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ 

 

1.1 Основні поняття і функції платформи інтернет речей 

 

Інтернет речей, як технологія бере початок від сенсорних мереж. Спочатку 

розвивалися як локальні сенсорні мережі і згодом, мали вихід в глобальні 

мережі Internet. У сенсорних мережах визначаються як «розподілена мережа, 

що складається з маленьких бездротових вузлів вузької спеціалізації у великій 

кількості роз середжених (випадково) на деякій поверхні або області». Таким 

чином, сенсорні мережі засновані на спільній роботі великого числа 

мініатюрних вузлів - сенсорних пристроїв (СП), розподілених в деякій області 

з досить високою щільністю. В області покриття радіосигналу кожного з СП 

повинно бути як мінімум ще одне СП - сусід. Чим більше «сусідів» у кожного 

з СП, тим більш високою точністю і надійністю володіє сенсорна мережа 

технології радіодоступу. 

Сенсорний пристрій складається з чотирьох основних компонентів, як 

показано на рисунку 1.1: це блоки збору, обробки, передачі даних і живлення. 

Так само в складі СП можуть бути модулі визначення місцезнаходження, 

силовий генератор і мобілізатор. Їх наявність залежить від того, для яких цілей 

проектується сенсорна мережа. 

Модуль збору даних складається з датчика і аналого-цифрового 

перетворювача (АЦП). Аналоговий сигнал, що видається датчиком в 

результаті спостережуваного явища, перетворюється в цифровий сигнал за 

допомогою АЦП, а цифровий сигнал подається вже в блок обробки. 

Модуль обробки, що складається з процесора і пам'яті, реалізує процедури, які 

дозволяють спільно з іншими вузлами виконувати поставлені завдання 

спостереження. Завдяки наявності цього модуля в складі СП замість передачі 

вихідних (сирих) даних, вони обробляються за допомогою якихось простих 



обчислень і далі вже можна отримувати лише необхідні і частково оброблені 

дані. 

 

 

 

Рисунок 1.1 - Компоненти СП 

  

Передавач (трансивер) утворює інтерфейс СП з мережею.  

З цією метою в схему СП інтегрується модуль визначення місця розташування. 

При необхідності переміщення СП в схему вбудовується мобілізатор. Всі ці 

модулі, як правило, розміщуються в один корпус. Розмір корпусу може бути 

від декількох десятків кубічних сантиметрів і до кубічного сантиметра і досить 

легким, щоб залишатися в повітрі. 

Крім розмірів, до СП пред'являються і інші жорсткі вимоги, наприклад, вони 

повинні: 

- володіти низьким енергоспоживанням, 

- взаємодіяти з великою кількістю таких же СП на малих відстанях, 

- мати низьку собівартість, 

- бути в автономному режимі, тобто без нагляду, 

- адаптуватися до навколишнього середовища. 



Блок живлення - це один з основних елементів СП. Оскільки сенсорні пристрої 

можуть бути недоступними через періодичний перехід в «сплячий» режим, то 

живучість сенсорної мережі залежить від живлення окремих СП. Живлення є 

обмеженим ресурсом, наприклад, загальний запас енергії смарт-вузла 

становить близько 1 Дж. Для бездротової інтегрованої мережі датчиків (WINS) 

середній рівень заряду, для забезпечення тривалого часу роботи повинен бути 

менше 30 LA. Збільшити термін експлуатації сенсорних мереж можна, 

використовуючи заряджати батареї, наприклад, отримуючи енергію з 

навколишнього середовища, тобто сонячні батареї. 

Передавач СП може бути пасивним або активним оптичним пристроєм 

або радіо частотним передавачем. При радіо частотній передачі необхідні 

процеси модуляції сигналу при певних смугах пропускання, фільтрації, 

демодуляції, реалізація яких в СП робить їх складнішими і дорогими. Крім 

того, можливі втрати при передачі даних між двома вузлами через те, що 

антени розташовано близько до землі. Проте, радіозв'язок є кращим, так як 

передача даних здійснюється на низьких частотах (як правило, менше ніж 1 

Гц), а періодичність циклів передачі часта через малі відстаней. Ці можливості 

дозволяють використовувати низькі частоти. Проектування радіопередавачів 

з низьким енергоспоживанням є технічно складним завданням. Технології 

Bluetooth, які теж можна використовувати при проектуванні сенсорних 

пристроїв не є достатньо ефективними для сенсорних мереж, оскільки 

споживають багато енергії. 

Крім розглянутої класичної архітектури СП можливі і інші, що пов'язано, 

наприклад, з необхідністю не тільки моніторингу або контролю вимірюваних 

характеристик, але і впливу на об'єкт вимірювань. Такий елемент, який має 

можливість впливу на об'єкт, називається актором, архітектура якого наведена 

на рисунку 1.2. На відміну від сенсорного вузла в архітектурі актора присутній 

активний елемент, що взаємодіє із зовнішнім середовищем під управлінням 

контролера прийняття рішення про вплив на навколишнє середовище, 

наприклад, пристрій введення інсуліну хворим на діабет. 



 

 

 

Рисунок 1.2 - Компоненти акторного вузла 

  

Ще однією особливістю сенсорних мереж є спільна робота окремих 

сенсорних пристроїв, завдяки наявності в них модуля обробки. В даний час 

процесори постійно зменшують свої габарити і збільшують потужність, але 

обробка і зберігання даних в СП як і раніше залишається слабким місцем СП. 

Більшість завдань, пов'язаних з моніторингом вимагають визначення 

місця розташування СП. Для цих цілей, як один з варіантів в кожен вузол 

вбудовується модуль системи глобального позиціювання GPS, що працює з 

точністю до 5 метрів або інший варіант - тільки деякі СП використовують GPS, 

які допомагають іншим пристроям визначити своє положення в просторі. 

Розміщення СП не обов'язково попередньо розраховувати. Дана властивість 

дозволяє розміщувати сенсорні пристрої випадковим чином, наприклад, у 

важкодоступних місцевостях або оперативно розгортати мережу при наданні 

допомоги на певний час. Це означає, що протоколи сенсорної мережі і 

алгоритми роботи СП повинні мати можливість самоорганізації, яке і 

реалізується за допомогою системи визначення місця розташування. 



Взаємодії СП один з одним в рамках однієї сенсорної мережі утворюють 

топологію mesh (англ. Mesh - петля, осередок мережі, отвір сита), тобто 

сенсорні пристрої об'єднуються численними сполуками, що утворюють 

порожнисту топологію. Само організовані мережі з топологією mesh 

дозволяють реалізувати багато можливостей таких як: 

- створення зон суцільного інформаційного покриття великої площі; 

- можливість масштабування мережі, тобто збільшення площі зони покриття і 

щільності інформаційних потоків в режимі самоорганізації; 

- використання великої кількості бездротового транспортного каналу для 

зв'язку в режимі «кожен з кожним»; 

- стійка мережа до втрати окремих елементів. 

Ще одна технологія, яка присутня в ідеї Інтернету речей це технологія 

M2M (Machine to Machine).  

М2М - це загальна назва технологій, що дозволяють машинам проводити 

обмін інформацією між собою, або передавати її в односторонньому порядку 

в автоматичному режимі між пристроями без участі людини. Це можуть бути 

провідні та бездротові системи моніторингу датчиків або будь-яких 

параметрів пристроїв. Або наприклад, банкомати або платіжні термінали 

можуть автоматично передавати інформацію по GSM-мереж. Технологія M2M 

також використовується в системах безпеки й охорони, системах охорони 

здоров'я та системах позиціювання рухомих об'єктів на основі систем 

ГЛОНАСС / GPS. 

Досконалість і поширення даної технології дозволило використовувати її в 

будь-якому мобільному пристрої, в тому числі і вузлах сенсорних мереж. 

Вважається, що саме ця технологія породила термін «Інтернет речей», маючи 

на увазі під ним якусь відокремлену обчислювальну середу, що складається з 

пристроїв, самостійно взаємодіють один з одним і надають користувачеві 

результати своєї спільної діяльності. З урахуванням з'явився терміна 

сенсорний пристрій, інтегроване в який-небудь об'єкт - «річ» так само стали 

називати «Інтернет-річчю». 



1.2 Інтерфейс приладів в інтернет речах 

 

В інтернет речей використовуються найчастіше програмні забезпечення, 

деякі з яких написані з відкритим кодом. Розглянуто OpenHAB, The Thing 

System, MajorDoMo, OpenRemote, Freedomotic. 

OpenHAB являє собою програмне забезпечення для інтеграції різних 

технологій і систем домашньої автоматизації в єдине рішення, що дозволяє 

здійснювати всеосяжний контроль за автоматизацією і пропонує єдині 

інтерфейси. Основною концепцією для OpenHab є поняття «елемента». Він є  

атомарним функціонально будівельним інформаційно-орієнтовних блоків, - 

ви можете уявити це як «здатність». OpenHAB все одно, відноситься 

(наприклад, значення температури) до фізичного пристрою або будь-то 

«віртуального » джерела, як веб-сервісу або результату обчислення. Всі 

функції, пропоновані OpenHAB, використовують цю «елементну» абстракцію, 

а це значить, що ви не знайдете будь-які посилання на специфічні для певних 

пристроїв речі (наприклад, IP-адреси, ідентифікатори і т.д.) в правилах 

автоматизації, визначеннях призначеного для користувача інтерфейсу і так 

далі. Завдяки цьому, легко замінити одну технологію іншою, не вносячи ні 

яких змін в правила і UI.  

Переваги системи:  

1) Наявність Web-інтерфейсу  

2) Наявність мобільного додатка  

3) Підтримка Windows, Linux  

4) Відкритий вихідний код  

Недоліки системи:  

1) Модифікація системи на Java-подібною мовою 

The Thing System являє собою набір програмних компонентів і 

мережевих протоколів. Воно може працювати на вашому ноутбуці, або 

поміщається на невеликій одноплатний комп'ютер, як Raspberry Pi.  



Стюард перебуває в центрі системи і підключається до речей у вашому 

домі, все одно, чи є вони медіа плеєрами, як Sonos або Apple TV, вашим 

термостатом Nest, системою управління будинком INSTEON, або вашими 

лампочками Philips Hue - будь то ваші речі пов'язані один з одним через Wi-Fi, 

USB або Bluetooth Low Energy (BLE). Стюард знайде їх і збере разом, щоб вони 

могли говорити один з одним і творити чудеса.  

Переваги системи:  

1) наявність Web-інтерфейсу  

2) Підтримка Linux  

3) Відкритий вихідний код  

Недоліки системи:  

1) Відсутність мобільного додатка  

2) Відсутність підтримки Windows  

3) Відсутність російської локалізації  

4) Модифікація системи на JavaScript мовою  

MajorDoMo (Major Domestic Module або Головний Домашній Модуль) - 

являє собою безкоштовну і відкриту програмну платформу для комплексного 

управління домашньою автоматикою, а також для інформаційної підтримки 

життєдіяльності. Дана система може бути встановлена практично на будь-

який персональний комп'ютер (на платформі Windows і Linux) і зовсім не 

вимоглива до ресурсів. 

Навіть без прив'язки до обладнання вона може бути використана для 

організації персональної інфо-середовища. Даний проект є частиною 

екосистеми SmartLiving. 

Система MajorDoMo являє собою відкриту платформу для створення 

систем класу «Розумний будинок». Установчий пакет системи не є готовим 

продуктом, а, в більшій мірі, є базою, на якій може бути побудований центр 

управління розумним будинком. Користувачеві системи пропонується 

самостійно інтегрувати наявні пристрої, а також налаштувати під себе 

інтерфейс управління і сценарії взаємодії наявних пристроїв. 



Переваги системи:  

1) Наявність Web-інтерфейсу  

2) Наявність мобільного додатка  

3) Підтримка Windows, Linux  

4) Наявність російської локалізації  

5) Відкритий вихідний код  

Недоліки системи:  

1) Модифікація системи на мові PHP 

OpenRemote є проектом з відкритим вихідним кодом, розпочатому у 

2009 році, з прагненням подолати проблеми інтеграції між різними 

протоколами та рішеннями, доступними для домашньої автоматизації, і 

пропонує засоби візуалізації. Проблема стає тільки більше і розширюється за 

межами домашньої автоматизації в ряді інших областей застосування, 

починаючи від інтеграції будівель, до медичного обслуговування, готельного 

бізнесу, розваг і громадських місць. OpenRemote Inc. була створена, щоб 

дозволити спонсорство проекту з відкритим вихідним кодом OpenRemote - в 

дусі JBoss. Ми слідуємо методології Professional Open Source. 

OpenRemote дозволяє підключати практично всі типи пристроїв у вашій 

мережі та створити інтуїтивно зрозумілий універсальний пульт дистанційного 

керування на планшеті або смартфоні. Або обійтися без UI і автоматизувати 

всі, використовуючи правила. 

Переваги системи:  

1) Наявність Web-інтерфейсу  

2) Наявність мобільного додатка  

3) Підтримка Windows, Linux  

4) Відкритий вихідний код  

Недоліки системи:  

1) Відсутність російської локалізації  

2) Модифікація системи на мові Java  



Freedomotic - є гнучким, безпечним фреймворком для платформи 

Інтернету речей (IoT) з відкритим вихідним кодом, корисним для створення і 

управління сучасними смарт-просторами. Він призначений для приватних осіб 

(домашньої автоматизації), а також бізнес-користувачів (розумної роздрібної 

торгівлі, безпечний для навколишнього середовища маркетинг, моніторинг і 

аналітика, і т.д.). 

Freedomotic може взаємодіяти з добре відомими стандартними 

протоколами автоматизації будівель, а також з саморобними рішеннями.  

Freedomotic може управляти як невеликими квартирами, так і 

величезними будівлями, такими як музеї, школи, корпоративні офіси, торгові 

центри та університетські містечка. Для OEM-виробників і розробників 

програмного забезпечення Freedomotic - це рішення для швидкого створення 

систем автоматизації будівель, розумною роздрібної торгівлі, послуг 

домашньої автоматизації та інноваційних екологічних IoT додатків, різко 

скорочує зусилля на розробку і час виходу на ринок. 

Переваги системи:  

1) Наявність Web-інтерфейсу  

2) Наявність мобільного додатка  

3) Підтримка Windows, Linux  

4) Наявність російської локалізації  

5) Відкритий вихідний код  

Недоліки системи:  

1) Модифікація системи власною мовою 

складемо таблицю, в якій будуть наведені основні властивості 

вищеназваних систем у порівнянні з розробленою (таблиця 1).  

 

 

 

 

 



Таблиця 1.1 Порівняння систем домашньої автоматизації  

властивість 

системи  

openHAB  The Thing 

System  

MajorDoMo  OpenRemote  Freedomotic  

Webінтерфейс  є  є  є  є  є  

Мобільний 

додаток  

є  немає  немає  є  є  

підтримка  

Windows і Linux  

є  немає  є  є  є  

Російська 

локалізація  

немає  немає  є  немає  є  

Навички 

програмування 

для модифікації 

системи  

потрібно 

Java  

потрібно  

Java 

Script 

потрібно 

PHP  

потрібноJava  Потрібно 

власну мову  

  

Вивчивши цю таблицю, можна зробити висновок про те, що розробка 

нової системи обґрунтована, так як жодна з наведених не володіє всіма 

перевагами. Всі порівнювані системи мають Web-інтерфейс, більшість - 

мобільні додатки для iOS або Android, менша частина має російську 

локалізацію інтерфейсу, одна з систем не підтримує Windows в якості 

серверної платформи.  

 

1.3  Способи взаємодії в мережі Інтернету речей  

 

На практиці реалізують один з трьох способів взаємодії в мережах Інтернету 

речей: 

- прямий доступ, 

- взаємодія за допомогою шлюзу, 

- взаємодія за допомогою сервера. 



При прямому доступі вихід до інтернет-речі здійснюється безпосередньо з 

клієнтського застосування по IP-адресою, що ідентифікує інтернет-річ. 

Інтерфейсом взаємодії з інтернет-річчю є web-ресурс з графічними 

оформленнями, керовані за допомогою веб-браузера. 

Недоліками такого способу є:  

- необхідність фіксованою адресації інтернет-речей, що викликає залежність 

від провайдера забезпечення якісного вихіду у глобальну мережу Інтернет. 

Розв’язання цієї проблеми використанням еліаса призводить до збільшення 

часу взаємодії, оскільки інтернет речам доводиться звертатися до проксі-

сервера для ідентифікації за псевдонімом; 

- обмеження на кількість підключень інтернет речей до сервера для передачі 

даних через низьку якість зв'язку і обчислювальних можливостей інтернет-

речей. Вирішення цієї проблеми підключенням інтернет-речі до стабільного 

сигналу з мережею Інтернет призводить до втрати мобільності. 

Альтернативою безперешкодного доступу є взаємодія за допомогою 

шлюзу. Цей варіант є більш вигідним і в даний час замінює прямий доступ, 

особливо при організації зв'язку «туманних обчислень» з «хмарними». 

Оскільки велика частина стандартів бездротової сенсорної мережі не 

підтримує протокол IP, користуючись власними протоколами взаємодії малої 

зони дії, то дана особливість викликає необхідність наявності спеціального 

вузла - ретранслятора даних з сенсорною мережею в мережу Інтернет для 

узгодженості протоколів. При організації доступу за допомогою сервера всі 

функції взаємодії виконує сервер. У функції сервера входять: 

- прийом і передача повідомлення від інтернет речей користувачеві, 

- оброблювання отриманої інформації та її зберігання, 

- визначення призначених для користувачів інтерфейсів для дво направленого 

обміну між користувачем і інтернет речей. 

Таке вирішення способів доступів є більш вигідним і кращим у застосуванні, 

так, як може витримати і перенаправити навантаження, пов'язане з обробкою 

запиту великої кількості споживачів на обладнання центрального серверу, тим 



самим звільняючи слабкий радіоканал між інтернет речами на дротові канали 

між серверами та споживачами.  

Крім розглянутих переваг методів доступу, сервер надає сервіси зберігання та 

обробки даних, в тому числі й «хмарні обчислення». Цей спосіб не виключає 

застосування шлюзів для організації зв'язку локальних бездротових мереж з 

сервером. 

Призначення шлюзу в мережі Інтернету складається як в об'єднанні 

сенсорної мережі із глобальними мережами, так і організації зв'язку з 

кінцевими користувачами. Шлюз - це центральний вузол, який має апаратно-

програмні засоби для роботи з різними бездротовими технологіями, такими як 

Wi-Fi, WiMAX, GSM / GPRS, Bluetooth, GPS. Є декілька варіантів побудови 

шлюзу. 

Варіант один полягає у тому, що використовується комп'ютер, до якого 

підключається сенсорна мережа. Комп'ютер для сенсорної мережі працює як 

точка доступу до глобальної мережі Інтернет. Основним недолікам такого 

підходу являється невиправдана ціна та великі габарити. Оскільки сенсорні 

пристрої (інтернет-речі) мають працювати автономно, то при такій організації 

територіально-розподілені сенсорні мережі втрачають свою властивість 

автономності, оскільки тепер вони залежать від наявності електропостачання 

і вихід в Інтернет. 

Варіант два полягає у тому, що потрібно використовувати виділений 

вузел-шлюз, який є своєрідним посередником, що з'єднує сенсорні мережі з 

найближчої дротовою мережею, що має доступ у Інтернет. Така провідна 

мережа є Ethernet-мережа. На рисунку 1.3 приведена типова структура шлюзу. 

Шлюз містить у своїй структурі приймач, сумісний з об'єднаною сенсорною 

мережею з пором для підключення до мережі Ethernet і мікроконтролер, що 

виконує функції перетворення пакетів однієї мережі в формат інший. 

Такий спосіб відрізняється меншою вартістю, ніж перший і розмір такого 

пристрою невеликий, але воно потребує відносно високому енергоспоживанні 

через те, що стандартні провідні мережі не розраховані на низький рівень 



сигналу і споживання енергії. Також такий пристрій не може гарантувати 

наявність точки доступу в найближчій провідної мережі. 

 

 

 

Рисунок 1.3 -Перетворення пакетів однієї мережі в формат інший шлюзом 

 

Третій спосіб полягає у використанні автономного вузла-шлюзу, який сам 

надає точку доступу до мережі Інтернет. Це можливо при використанні 

бездротових технологій передачі даних. Вузол як би розділений на дві логічні 

частини - приймача, сумісного з сенсорною мережею і приймачем, сумісного 

з тієї чи іншої глобальної бездротовою мережею, в область дії якої потрапляє 

сенсорна мережа. Такими мережами можуть служити GSM або WiMAX. 

Використання мережі GSM є економніше з погляду енергоспоживання. 

Існують також шлюзи, що надають доступ сенсорним мереж до найближчих 

мереж Wi-Fi для пошуку точки доступу до мережі Інтернет. Місце шлюзу в 

розподіленої мережі Інтернету речей наведено на рисунку 1.4. 

 



 

 

Рисунок 1.4 - Шлюз в територіально-розподілених сенсорних мережах 

 

Таким чином, якщо необхідно організувати повністю автономну 

територіально-розподілену сенсорну мережу, то використовується третій 

спосіб. Якщо ж сенсорна мережа використовується як частина будь-якої 

великої провідної мережі і, відповідно немає необхідності в її повній 

автономності, то можливе використання перших двох способів. 

Централізований сервер управління інтернет-речами виконує функції 

збору, зберігання, обробки інформації, що надходить від інтернет-речей, а 

також пошуку, контролю і візуалізації інформації користувачеві.  

Централізований сервер включає в себе:  

- модуль обробки інформації, 

- базу даних для зберігання інформації, що збирається, 

- інтерфейс взаємодії з інтернет-речами (деякий протокол, підтримуваний 

всіма речами), 



- систему контролю призначеного для користувача доступу до речей, 

управління їх ієрархією, параметрами і функціоналом. 

Остання функція може бути перенесена на окремий сервер і винесена в 

відокремлену систему управління, тим самим відділяючи базу зберігання 

даних, що збираються і базу даних управління речами.  

Модуль обробки інформації вирішує такі завдання як розпакування 

стислій для прискорення транспортування інформації, виконання 

арифметичних і логічних обчислень, класифікація і перетворення прийнятої 

інформації до зрозумілого формату сприйняття.  

Для зберігання інформації збирається датчиками при реалізації моніторингу 

об'єктів, а також для надання актуальної опублікованої інформації 

користувачам використовується база даних.  

Управління інтернет-речами реалізується також засобами сервера. Користувач 

відправляє команду на сервер управління, який в свою чергу, транслює її 

адресату. Набір команд управління повинен бути мінімальним і загальним для 

всіх інтернет-речей для забезпечення повного відділення управління від 

даних. Це дозволяє значно спростити обмін інформацією між користувачами і 

речами і дозволяє стандартизувати методи взаємодії в Інтернеті речей, а також 

створення спільного центру управління. 

Відділення керуючої інформації від даних має на увазі виділення 

мінімального набору команд і сутностей, над якими ці команди можуть бути 

виконані. Наприклад, для виключення лампочки, включення тостера або 

перемикання режиму знімання відеокамери можна виконувати одну і ту ж 

команду - запис. Даними в такому випадку будуть стану пристроїв. Для 

отримання інформації необхідно виконати читання поточного стану пристрою 

або окремої його складової частини. 

При реалізації взаємодії інтернет-речей з використанням 

централізованого сервера, топологію мережі можна розглядати з двох сторін: 

реальна - фізична топологія і топологія з урахуванням віртуальних з'єднань - 

логічна.  



Фізична топологія Інтернету речей  зірка. Сенсорні пристрої та шлюзи 

концентруються навколо сервера, утворюючи тим самим «зірку» з сервером в 

центрі, як показано на рисунку 1.5. 

Логічна топологія - mesh. Дві інтернет-речі взаємодіють, з'єднуючись 

один з одним, як місцевим бездротовим каналом, так і зовнішнім - через сервер 

управління, забезпечуючи логічне з'єднання. Взаємодія речей абсолютно 

прозоро незалежно від їх територіального розташування. Прозорість 

забезпечується протоколами взаємодії. 

 

 

 

Рисунок 1.5 - Фізична топологія Інтернету речей з використанням 

централізованого сервера 

 

Бездротова локальна мережа інтернет-речей може бути організована 

засобами протоколів ZigBee, Wi-Fi, Bluetooth і інших протоколів бездротового 

зв'язку малої зони дії, а зв'язок з сервером управління може бути встановлена 



за допомогою глобальної мережі Інтернет. При цьому можуть 

використовуватися технології GPRS, WiMAX, провідні канали зв'язку. 

 

1.4 Протоколи взаємодії в Інтернеті речей 

 

Виділимо наступні групи протоколів для вирішення завдань в IoT-

інфраструктурі:  

- протоколи для збору даних сенсорними пристроями і передачі їх серверів;  

- протоколи для з'єднання СП з людьми, окремий випадок такої схеми, коли 

люди з'єднуються з серверами;  

- протоколи для з'єднання серверів між собою.  

Є різні варіанти їх реалізації. Застосування і вибір протоколів залежить 

від навантаження мережі, існуючого апаратного забезпечення, архітектури 

Інтернету речей. 

Протокол CoAP (Constrained Application Protocol) - обмежений протокол 

передачі даних, аналогічний HTTP, але адаптований для роботи із сенсорними 

пристроями низької продуктивності.  

Протоколи MQTT (Message Queue Telemetry Transport), XMPP (Extensible 

Messaging and Presence Protocol), AMQP (Advanced Message Queuing Protocol, 

JMS - ці протоколи обміну повідомленнями із застосуванням брокера, що 

реалізують модель типу «видавець-передплатник» (publish / subscribe). 

Пристрій типу «Видавець» відправляє повідомлення, яке публікується в 

централізованому сервісі - брокера повідомлень, а пристрій типу «Абонент» 

отримує повідомлення з брокера. Для використання брокера необхідно 

«підписатися» на певні теми публікуються повідомлень. 

В даний час MQTT є найбільш поширеним протоколом організації IoT-

інфраструктури. Це обумовлено невеликими накладними витратами, які 

пов'язані з добре продуманим форматом заголовків, в результаті чого витрата 

енергії акумуляторної батареї знижується і збільшується кількість переданих 

повідомлень в одиницю часу. Протокол MQTT розроблений спеціально для 



подолання обмежень, пов'язаних з підключенням швидко зростаючого числа 

датчиків, приводів, телефонів, мікрокомп'ютерів, планшетів. 

Протокол XMPP забезпечує обмін текстовими повідомленнями між 

точками доступу. У протоколі XMPP використовується текстовий формат 

XML в якості вбудованого типу, забезпечуючи природну зв'язок між людьми. 

Подібно MQTT він працює по TCP або, можливо, по HTTP поверх TCP. Його 

перевагою є спосіб адресації, котрій виглядає як name@domain.com, за 

допомогою якого можливо об’єднувати користувачів у величезному просторі 

Інтернету. Що стосується «Інтернету речей», то XMPP забезпечує простий 

спосіб адресації пристроїв. Це особливо зручно, коли дані передаються між 

віддаленими, найчастіше незалежними точками, як у випадку зв'язку між 

двома абонентами. Цей протокол не володіє високою швидкістю. Фактично, в 

більшості реалізацій цього протоколу використовується метод опитування або 

перевірки доповнень тільки на вимогу. 

XMPP-протокол реалізує істотну перевагу, наприклад, при підключенні 

домашнього термостата до веб-сервера, так, що користувач може отримати до 

нього доступ зі смартфона. Кращими варіантами цього протоколу є адресація, 

безпека і масштабність, що роблять його ідеальним для додатків «Інтернету 

речей» з орієнтацією на споживача. 

Протокол AMQP (Advanced Message Queuing Protocol, або кращий 

протокол організації черги повідомлень), який може розглядатись як протокол 

Інтернету речей (протокол IоT). З назви AMQP, обслуговує виключно черги. 

Він пересилає транзакційні сполучення між серверами. У протоколі AMQP 

велику увагу приділено боротьбі з втратою повідомлень. Різні комунікаційні 

лінії - від постачальників контенту до комутаторів каналів і від списків 

черговості до користувачів - використовують протокол TCP, який забезпечує 

високонадійне двухточечне з'єднання. Крім того, кінцеві точки повинні 

підтверджувати прийняття кожного повідомлення. Даний стандарт описує 

також опціональний режим транзакцій з формальної багатофазної 

послідовністю відновлення транзакцій. 



AMQP використовується головним чином в обміні діловими 

повідомленнями. Зазвичай під «пристроями» розуміють мобільні телефони, 

що підтримують зв'язок з центрами обробки даних в операційних офісах. У 

разі Інтернету речей AMQP найкращим чином підходить для реалізації 

аналітичних функцій на базі серверів. 

WiFi - це набір стандартів бездротового зв'язку IEEE 802.11, який можна 

використовувати для побудови бездротової локальної обчислювальної мережі 

Інтернету речей на основі стека TCP / IP. Стек протоколів стандарту IEEE 

802.11 складається з фізичного рівня і канального рівня з під рівнями 

управління доступом до середовища і логічної передачі даних. Протоколи 

IEEE 802.11 (WiFi) відносяться до рівня мережевих інтерфейсів в стеці TCP / 

IP. 

Бездротова локальна мережа WiFi підключена до Internet за допомогою шлюзу 

або маршрутизатора. Для побудови локальних бездротових мереж Інтернету 

речей організація Wi-Fi Alliance створила нову специфікацію IEEE 802.11s, яка 

забезпечує технологію побудови пористих мереж. 

Крім того, для IoT створений і новий стандарт Wi-Fi HaLow (специфікація 

IEEE 802.11ah) з низьким енергоспоживанням.  

BLE 4.2 - це нова версія стандарту Bluetooth low energy (Bluetooth LE), яка 

призначена для побудови бездротових мереж типу Smart Home. Новий 

стандарт Bluetooth Mesh з комірчастою топологією впроваджений в 2016 р 

Стек комунікаційних протоколів BLE 4.2 підтримує мережевий протокол IPv6 

over BLUETOOTH (R) Low Energy або 6LoWPAN, протоколи транспортного 

(UDP, TCP) і прикладного (CоAP і MQTT) рівнів. 

Версія BLE 4.2 забезпечує мінімальне енергоспоживання обладнання і вихід в 

IP-мережі.  

ZigBee - протокол бездротових сенсорних мереж. ZigBee - це по суті не 

окремий протокол, а об’єднання інтернет протоколів верхнього рівня 

(сеансового та мережевого), в яких використовуються сервіси нижніх рівнів - 

канального й фізичного рівня, регламентованих стандартом IEEE 802.15.4. 



ZigBee і IEEE 802.15.4 описують бездротові персональні обчислювальні 

мережі. Специфікація ZigBee орієнтоване на програми, що вимагають 

гарантованої безпечної передачі даних при відносно низьких швидкостях та 

можливість тривалої роботи мережевого обладнання від автономного джерела 

живлення (батарей). 

Головна можливість технології ZigBee полягає в тому, що вона при 

низьких енерговитратах підтримує не лише прості топології мереж ( «точка-

точка», «дерево» та «зірка»), та само організується й само відновлюється 

порожнисту (mesh) топологію з ретрансляцією й маршрутизацією 

повідомлень. Крім того, специфікація ZigBee містить можливість вибору 

алгоритмів маршрутизації, в залежності від вимог програми та стану мережі, 

механізм стандартизації та профілю додатків, бібліотеки стандартних 

кластерів, кінцева точка, прив'язки, гнучкі механізми безпеки, а також 

забезпечення простого розгортання, обслуговування та модернізація. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



2 СТРУКТУРА РАДІО-ІНТЕРФЕЙСІВ ПРИЛАДІВ ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ 

 

2.1 Архітектура платформи Інтернет речей 

 

IoT-архітектура охоплює безліч технологій. Кожен архітектор повинен 

розуміти, який вплив вбрання проектне рішення буде надавати на всю систему 

в цілому і кожну з її частин окремо. Складнощі і багатогранність інтернету 

речей пов'язані з тим, що ця технологія набагато більш комплексна, ніж 

традиційні технології: її відрізняє не тільки великий розмах, але і поєднання 

різних, часто не пов'язаних між собою типів архітектури. Кількість можливих 

проектних рішень вражає уяву. Наприклад, в світі існує більше 700 IoT-

провайдерів, що пропонують хмарні сховища, SaaS-компоненти, системи 

управління IoT, системи безпеки IoT і будь-які види аналізу даних. Додайте 

сюди величезну кількість різних протоколів персональних, локальних і 

глобальних мереж, які постійно змінюються і коригуються в залежності від 

регіону. Вибір невідповідного протоколу персональної мережі може призвести 

до проблем з обміном даними і помітно низької якості сигналу, і ситуацію 

можна виправити, тільки додавши більше вузлів в мережу. 

Архітектура IoT показує, яким чином різні інфокомунікаційні 

технології, що забезпечують функціонування мережі інтернет речей пов'язані 

один з одним. Архітектура IoT включає чотири функціональних рівней, 

представлених на рисунку 2.1 і описаних нижче. 

Сенсорні пристрої та сенсорна мережа - це перший рівень архітектури 

IoT, включає у себе «розумні» (смарт) об'єкти, інтегровані із СП. Сенсор 

реалізує з'єднання фізичних і віртуальних (цифрових) об’єктів, збирає та 

оброблює інформацію в реальному часі. Більшість сенсорів вимагають 

з'єднання із шлюзом, котрий можливо буде реалізувати з використанням 

локальної обчислювальної мережі, такі як Ethernet, Wi-Fi або персональна 

мережа (PAN, Personal Area Network). 



Мережевий рівень забезпечує передачу більших обсягів даних, ніж що 

створюється численним СП на першому рівні IoT й включає конвергентну 

мережеву інфраструктуру, котра створюється за допомоги інтеграції 

різнорідних мереж у одну мережеву платформу. 

Сервісний рівень має велику кількість інформаційних послуг, які 

автоматизують технологічні бізнес-операції в IoT: підтримка операційних та 

бізнес діяльностей, різна аналітична обробка інформації, зберігання даних, 

забезпечення інформаційної безпеки, управління бізнес-процесами та інших. 

Рівень додатків включає різну кількість типів додатків для відповідного 

промислового сектору й сфери діяльності, такої як енергетика, транспорт, 

торгівля, медицина, освіта. Додатки можуть бути «вертикальними», коли вони 

є «специфічними» для однієї сфери промисловості, й так само бути 

«горизонтальними», котрі використовуються у різноманітних галузях 

економіки. 

 

 

Рисунок 2.1 - Архітектура Інтернету речей 



2.2  Схема взаємодії мережі в інтернет речей 

 

Для того, щоб чітко уявляти структуру створюваної системи, 

представимо її у вигляді схеми (рисунку. 2.2). На ній позначимо програмно-

апаратні блоки прямокутниками, а зв'язки між ними – двонаправленими 

стрілками. Трьома основними блоками стануть: модуль введення, сервер і 

модуль виведення. Призначення модуля введення - збір інформації про 

поточний стан контрольованих об'єктів і передача таких даних на сервер. У 

його завдання входить, але не обмежується: обробка інформації, що надходить 

з датчиків, приведення даних до єдиного стандарту повідомлень, відправка 

інформаційних пакетів на сервер, забезпечення сервера актуальною 

інформацією про свій стан. 

 

  

Рисунок. 2.2. Схема взаємодії системи 

  

Призначення сервера - зберігання інформації, що надійшла, її обробка за 

допомогою збережених правил і вироблення керуючих сигналів. У його 

завдання входить, але не обмежується: прийом інформаційних пакетів від 

модуля введення, поповнення та управління сховищем даних, надання 

інтерфейсів для роботи з Web і мобільними клієнтами, вироблення правил 



поведінки системи на основі UCM діаграм, обробка даних, що надходять за 

допомогою вироблених правил, вироблення керуючих сигналів для модулів 

системи, передача сигналів інших модулів. 

Призначення модуля виводу - управління пристроями виведення на 

основі отриманих керуючих сигналів. У його завдання входить, але не 

обмежується: прийом керуючих сигналів від сервера, управління 

підключеними пристроями на основі даних сигналів, забезпечення сервера 

актуальною інформацією про свій стан. 

В основному режимі функціонування:  

1) Клієнтське програмне забезпечення дозволяє отримувати 

повнофункціональний доступ до системи цілодобово  

2) Серверне програмне забезпечення і технічні засоби забезпечують 

можливість цілодобового функціонування, з перервами на обслуговування  

3) Справно працює обладнання, яке складає комплекс технічних 

засобів  

4) Справно функціонує системне, базове і прикладне забезпечення 

системи  

При виникненні аварійних ситуацій, яких помилок в програмному 

забезпеченні, аварійний модуль відключається, і робота системи проходить 

без виконання його функцій.  

 

2.3 Стандарти 802.15 

 

Багато протоколи і мережеві моделі, описані в цьому розділі, базуються 

або засновані на робочих групах IEEE 802.15. Спочатку група 802.15 була 

створена таким чином, щоб зосередитися на які переносяться пристроях 

(еквівалент персональної мережі). Їх робота значно розширилася і тепер 

фокусується на більш високих протоколах швидкості передачі даних, 

діапазонах вимірювань до кілометрів і спеціальних комунікаціях. Понад 

мільйон пристроїв відвантажуються щодня з використанням протоколу 



802.15.x. Нижче наведено список різних протоколів, стандартів і специфікацій, 

які IEEE підтримує і регулює: 

1) 802.15 - визначення бездротової локальної мережі; 

2) 802.15.1 - оригінальна основа Bluetooth PAN; 

3) 802.15.2 - специфікації співіснування для WPAN і WLAN для 

Bluetooth; 

4) 802.15.3 - висока швидкість передачі даних (55 Мбіт / с і більше) в 

WPAN для мультимедіа: 

5) 802.15.3a - високошвидкісні поліпшення PHY; 

6) 802.15.3b - високошвидкісні удосконалення MAC; 

7) 802.15.3c - високошвидкісна (> 1 ГБps) передача з використанням 

технології mm-wave (міліметрова хвиля); 

8) 802.15.4 - низька швидкість передачі даних, простий, простий 

дизайн, багаторічна робота батарей (Zigbee): 

9) 802.15.4-2011 - звід (специфікації ac) включає в себе UWB, Китай 

і Японію PHY; 

10) 802.15.4-2015 - звід (специфікація (dp) включає підтримку RFID, 

медично безпечну смугу PHY; 

11) 802.15.4r (в режимі очікування) - протокол поширення; 

12) 802.15.4s - використання ресурсів спектра (SRU); 

13) 802.15.t - висока швидкість PHY 2 Мбіт / с; 

14) 802.15.5 - змішана мережа; 

15) 802.15.6 - мережева інфраструктура для медицини і розваг; 

16) 802.15.7 - видима світлова зв'язок з використанням 

структурованого освітлення: 

17) 802.15.7a - розширює діапазон до УФ і ближнього інфрачервоного 

діапазону, зі зміненим ім'ям «оптичної бездротового зв'язку»; 

18) 802.15.8 - Peer Aware Communications (PAC) без доступу 

до мережі зі швидкістю від 10 Кбіт / с до 55 Мбіт / с; 



20)  802.15.9 - протокол управління ключами (KMP), стандарт 

управління для забезпечення безпеки; 

21)  802.15.10 - маршрутизація мережі рівня 2, рекомендує змішану 

мережу для 802.15.4, multiPAN; 

22)  802.15.12 - інтерфейс верхнього рівня, спроба спростити 

використання 802.15.4 для 802.11 або 802.3. 

У консорціумі також є робочі групи, які вивчають залежності (IGDEP) 

для забезпечення надійності і стійкості бездротового зв'язку, передачі даних з 

високою швидкістю (HRRCIG) і терагерцових комунікацій (THzIG). 

IEEE 802.15.4 - це стандартна бездротова персональна мережа із певною 

робочою групою IEEE 802.15. Модель була ратифікована в 2003 році і 

становить основу багатьох інших протоколів, включаючи Thread (описуваний 

пізніше), Zigbee (описуваний пізніше), Wireless HART і інші. 802.15.4 визначає 

тільки нижню частину (PHY і канальний рівень) стека, а не верхні рівні. 

Створення повного мережевого рішення залежить від інших консорціумів і 

робочих груп. Метою 802.15.4 і протоколів, які знаходяться на ньому, є 

недорогий WPAN з низьким енергоспоживанням.  

Протокол IEEE 802.15.4 працює в неліцензованих спектрі в трьох різних 

діапазонах радіочастот: 868 МГц, 915 МГц і 2400 МГц. Мета полягає в тому, 

щоб мати якомога ширше географічне поширення, що має на увазі три різних 

діапазону і кілька методів модуляції. Хоча більш низькі частоти дозволяють 

802.15 мати менше проблем з радіочастотними інтерференції або діапазоном, 

смуга 2,4 ГГц є, безумовно, самою частою у стандарті 802.15.4 по всьому світу. 

Вища смуга частот отримала свою популярність, оскільки більш висока 

швидкість дозволяє використовувати більш короткі робочі цикли при передачі 

і прийомі, тим самим зберігаючи енергію. 

Іншим фактором, який зробив популярною смугу 2,4 ГГц, є її визнання 

на ринку популярності Bluetooth. У таблиці 2.1 наведені різні методи 

модуляції, географічна область і швидкість передачі даних для різних 

діапазонів 802.15.4. 



Типовий діапазон протоколу 802.15.4 становить близько 200 метрів у 

відкритому режимі, з прямою видимістю. У приміщенні типовий діапазон 

становить близько 30 м. Для розширення діапазону можна використовувати 

трансивери більшої потужності (15 дБм) або mesh-мережі. На рисунок 2.3 

показані три смуги, використовувані 802.15.4 і розподіл частот. 

 

Таблиця 2.1. Методи модуляції, географічна область і швидкість 

передачі даних для різних діапазонів 802.15.4 

Діапазон 

частот 

(МГц) 

номери 

каналів 

модуляція Швидкісь 

передачі 

даних 

(Кбіт / с) 

регіон 

868,3 1 канал: 0 BPSK 

O-QPSK 

ASK 

20 

100 

250 

Європа 

902-928 10 

каналів: 

1-10 

BPSK 

O-QPSK 

ASK 

40 

250 

250 

Північна 

Америка, 

Австралія 

2405-2480 16 

каналів: 

11-26 

O-QPSK 250 Увесь світ 

 

 

Рисунок. 2.3- IEEE 802.15.4 і розподілу частот.  



При частоті 915 МГц використовується поділ частот 2 МГц, а в смузі 2,4 

ГГц використовується поділ частот 5 МГц. 

Для управління загальним частотним простором 802.15.4 і більшість 

інших бездротових протоколів використовують деяку форму запобігання 

зіткнень з множинним доступом із підтримкою несучої (CSMA 

/CA). Якщо канал сприймається «холостим», то він передає спочатку сигнал, 

що повідомляє всім іншим передавачам, що канал зайнятий. Якщо канал 

зайнятий, то передача буде відкладена на випадковий період часу. У закритому 

середовищі CSMA / CA забезпечить 36% використання каналу; проте в 

реальних сценаріях тільки 18% каналів будуть використовуватися. 

Група IEEE 802.15.4 визначає, що робоча потужність передачі повинна 

бути не менше 3 дБм, а чутливість приймача -85 дБм на частоті 2,4 ГГц і -91 

дБм на частоті 868/915 МГц. Як правило, це має на увазі струм від 15 мА до 30 

мА для передачі і струм від 18 мА до 37 мА для прийому. 

Швидкість передачі даних у вигляді станів досягає 250 кбіт / с, як 

зазначено, за допомогою квадратурного сдвигового фазового зсуву. 

Стек протоколу складається тільки з двох нижніх рівнів моделі OSI 

(PHY і MAC). PHY відповідає за кодування символів, бітову модуляцію, 

демодуляцію біт і синхронізацію пакетів. Він також виконує перемикання 

режиму прийому-передачі та управління затримкою часу та підтвердженням 

затримки всередині пакету. У таблиці 2.2 наведено стек протоколів 802.15.4 як 

порівняння з моделею OSI. 

Визначено тільки рівні PHY і MAC, інші стандарти і організації можуть 

включати рівні з 3 по 7,  вище PHY і MAC 

Зверху фізичного рівня знаходиться канальний рівень, відповідальний за 

виявлення і виправлення помилок на фізичному лінку. Цей рівень також 

управляє рівнем доступу до середовища (MAC) для обробки запобігання 

зіткнень з використанням таких протоколів, як CSMA / CA. Рівень MAC 

зазвичай реалізується в програмному забезпеченні і працює на MCU, такому 

як популярний ARM Cortex-M3 або навіть 8-бітний ATmega. Є кілька 



постачальників мікросхем, які включили MAC в чистий набір мікросхем, 

наприклад, Microchip Technology Inc. 

 

      Таблиця 2.2- Стек протоколу IEEE 802.15.4. 

Стек протоколу IEEE 802.15.4Спрощена модель OSI 

Інші стандартні або 

пропрієтарні рівні 

 7. Прикладний рівень 

 6.Представницький рівень 

 5. Сеансовий рівень 

 4. Транспортний рівень 

 3. Мережевий рівень 

Рівень MAC 

IEEE 802.15.4 

 
2. Канальний рівень 

PHY IEEE 

802.25.4 (2,4 ГГц 

радіо) (868/915 

МГц радіо) 

 

1. Фізичний рівень 

 

 

Інтерфейс від MAC до верхніх рівнів стека забезпечується через два 

інтерфейси, звані сервісними точками доступу (SAP): 

- MAC-SAP - для управління даними; 

- MLME-SAP - для управління і моніторингу (об'єкт управління рівнем 

MAC). 

В IEEE 802.15.4 є два типи зв'язку: маяковий і без маяковий зв'язок. 

Для мережі з маяком рівень MAC може генерувати маяки, які 

дозволяють пристрою вводити PAN, а також надавати події синхронізації для 

пристрою, щоб увійти в канал зв'язку. Маяк також використовується для 

акумуляторних пристроїв, які зазвичай сплять. Пристрій прокидається на 

періодично і слухає маяк від своїх сусідів. Якщо маяк чує обладнання, він 

починає фазу, так звану інтервалом SuperFrame, де тимчасові інтервали 



попередньо розподілені, щоб гарантувати пропускну здатність для пристроїв, 

а пристрої можуть викликати увагу сусіда. інтервал SuperFrame (SO) і 

інтервал маяка (ВО) повністю контролюються координатором PAN. 

SuperFrame розділенийна шістнадцять однакових часових інтервалів з одним 

виділеним як маяка цього SuperFrame. Канальний доступ до каналу CSMA / 

CA використовується в мережах з радіомаяками. 

Гарантовані тимчасові інтервали (GTS) можуть бути призначені певним 

пристроїв, що запобігає будь-які розбіжності. Допускається до семи доменів 

GTS. Слоти GTS виділяються координатором PAN і оголошуються в маяку, 

який він передає. Координатор PAN може змінювати розподіл GTS «на льоту» 

динамічно, виходячи з навантаження, вимог і ємності системи. Напрямок GTS 

(передача або прийом) визначено до початку GTS. Пристрій може запросити 

один передавальний і / або один приймає GTS. 

У SuperFrame є періоди доступу до конкуренції (CAP), де є 

перехресні перешкоди на каналі і вільні періоди (CFP), де кадр може 

використовуватися для передачі і GTS. На рисунку 2.4 показаний суперкадр, 

що складається з 16 рівних тимчасових інтервалів, обмежених сигналами 

маяка (один з яких повинен бути маяком). Вільний від конфлікту період буде 

далірозділений на гарантовані тимчасові інтервали (GTS), і один або кілька 

GTSW можуть бути виділені конкретному пристрою. Ніяке інше пристрій не 

може використовувати цей канал вчасно GTS. 

 

 

Рисунок 2.4 - Послідовність IEEE 802.15.4 SuperFrame 

 

 
 

 

   
   

   
   

   
    

   
   

   
   

   
   

   
   

  
 

 

 

    



На додаток до мережі на основі радіомаяків IEEE 802.15.4 дозволяє 

створювати мережі без радіомаяка. Це набагато простіша схема, при якій кадр 

маякового радіосигналу не передається координатором PAN. Це означає, що 

всі вузли знаходяться в режимі прийому весь час. Це забезпечує постійний 

конкурентний доступ з використанням не розподіленого CSMA / CA. 

Передавальний вузол буде виконувати чітку оцінку каналу (CCA), в якій він 

прослуховує канал, щоб визначити, чи використовується він, а потім 

передається, якщо він очищений. CCA є частиною алгоритму CSMA / CA і 

використовується для «відчуття», чи використовується канал. Пристрій може 

отримувати доступ до каналу, якщо він не відрізняється трафіком від інших 

пристроїв (включаючи пристрої, які не підтримують 802.15.4). У разі, коли 

канал зайнятий, алгоритм переходить на «вимикання». Алгоритм чекає 

випадковий проміжок часу, щоб повторити CCA. Група IEEE 802.15.4 

визначає для використання CCA наступне: 

- режим CCA 1 - енергія вище порога (найнижча). CCA повідомить 

зайнятої середовищі про виявлення будь-якої енергії, що перевищує порогове 

значення (ED); 

- режим CCA 2 - тільки для виявлення несучої (середній - за 

замовчуванням). Цей режим змушує CCA повідомляти про зайняте носіях 

виключно в тому випадку, якщо виявлений сигнал з розширеним

 спектром прямий послідовності (DSSS). Сигнал може бути 

вище або нижче порога ED; 

- режим CCA 3 - виявлення несучої з енергією вище порога 

(найбільшого). В цьому режимі CCAповідомляється про зайнятість, якщо він 

виявляє сигнал DSSS з енергією вище порога ED; 

- режим CCA 4 - цей режим є режимом виявлення несучої з 

таймером. CCA запускає таймер на кілька мілісекунд і буде повідомляти про 

зайнятість тільки в тому випадку, якщо він виявляє високошвидкісний PHY-

сигнал. CCA повідомить, що навколишнє середовище простоює, якщо таймер 

закінчується, і не спостерігається високошвидкісний сигнал; 



- режим CCA 5 - це комбінація виявлення несучої і енергії вище 

порогового режиму. 

Щодо режимів CCA: 

- виявлення енергії буде не більше ніж на 10 дБ вище зазначеної 

чутливості приймача; 

- час виявлення CCA дорівнюватиме восьми періодам символу; 

- слід зазначити, що режими CCA, засновані на виявленні енергії, 

споживають найменшу кількість енергії для пристрою. 

Цей режим буде споживати набагато більше енергії, ніж зв'язок з 

радіомаяків. 

 

2.4 Технологія Bluetooth 

 

Bluetooth - це технологія бездротового зв'язку з низьким 

енергоспоживанням, яка використовується повсюдно в технологіях від 

датчиків стільникових телефонів і клавіатур до відеоігор. Технологія Bluetooth 

була вперше задумана в Ericsson в 1994 р з наміром замінити плутанину 

кабелів і шнурів, що з'єднують комп'ютерну периферію з радіочастотної 

середовищем. Intel і Nokia також приєдналися до намірів створити бездротове 

з'єднання стільникових телефонів з комп'ютерами аналогічним чином. Три з 

них сформували SIG в 1996 р на конференції, що проводиться на заводі 

Ericsson в Лунді, Швеція. До 1998 р було п'ять членів Bluetooth SIG: Intel, 

Nokia, Toshiba, IBM і Ericsson. У цьому році була випущена версія 1.0 

специфікації Bluetooth. Версія 2.0 була пізніше ратифікована в 2005 р, коли 

SIG налічував понад 4000 членів. У 2007 р Bluetooth SIG працював з Nordic 

Semiconductor і Nokia для розробки Bluetooth Ultra-Low-Power, який тепер 

називається Bluetooth Low Energy (BLE). BLE вивела на ринок 

абсолютно новий сегмент пристроїв, які могли б взаємодіяти з використанням 

«монетних» батарей. До 2010 р SIG випустила специфікацію Bluetooth 4.0, яка 



офіційно включала BLE. В даний час в Bluetooth SIG налічується понад 2,5 

млрд продуктів Bluetooth і 30 000 учасників. 

Bluetooth широко використовується в розгортанні IoT протягом деякого 

часу, будучи основним пристроєм при використанні в режимі низького 

споживання енергії (LE) для маяків, бездротових датчиків, систем відстеження 

активів, пультів дистанційного керування, моніторів працездатності і систем 

сигналізації. 

Протягом усієї своєї історії Bluetooth і всі додаткові компоненти були 

під ліцензією GPL і, по суті, були з відкритим вихідним кодом. 

Bluetooth має три основних компоненти: апаратний контролер, 

програмне забезпечення для хоста та профілі додатків. Пристрої Bluetooth 

поставляються в однорежимних і дворежимних версіях, що означає, що вони 

або підтримують тільки стек BLE, або одночасно підтримують класичний 

режим і BLE. Bluetooth дозволяє підключати один або кілька контролерів до 

одного хосту. 

Стек складається з рівнів або протоколів і профілів: 

- протоколи - горизонтальні рівні або шари, що представляють 

функціональні блоки. 

- Профілі - представляють вертикальні функції, що використовують 

протоколи. Профілі будуть детально описані в наступному розділі, при цьому 

будуть охоплені загальні профілі атрибутів і загальні профілі доступу. 

- режим низького енергоспоживання (LE) - використовується 

смуга ISM 2,4 ГГц і FHSS для захисту від перешкод. PHY відрізняється від 

радіостанцій BR / EDR і AMPмодуляції, кодування і швидкості передачі даних. 

LE працює з частотою 1 Мсим / с зі швидкістю передачі 1 Мбіт / с. Bluetooth 5 

підтримує кілька параметрів, що швидкостей передачі даних 125 Кбіт / с, 500 

Кбіт / с, 1 Мбіт / с і 2 Мбіт / с (докладніше про це пізніше); 

- режим базової швидкості / покращеною швидкості

 передачі даних (BR / EDR) - використовується не таке радіо, як BLE і 

AMP, але воно працює в діапазоні ISM 2,4 ГГц. Базова радіостанція 



розрахована на 1 Мсим / с і підтримує швидкість передачі 1 Мбіт / с. EDR 

підтримує швидкість передачі даних 2 або 3 Мбіт / с. Це радіо використовує 

FHSS для захисту від перешкод; 

- альтернативний MAC / PHY(AMP) - це додаткова функція, яка 

використовує 802.11 для високошвидкісної передачі до 24 Мбіт / с. Цей режим 

вимагає, щоб провідне і ведене пристрій підтримували AMP. Це вторинний 

фізичний контролер, але він вимагає, щоб система мала контролер BR / EDR 

для встановлення початкового з'єднання і узгодження. 

У всіх трьох випадках ми почнемо з фізичного рівня і перемістимося по 

стеку до прикладного рівня. 

Основні архітектурні блоки: 

- рівень контролера: 

– BR / EDRPHY (блок контролера) - відповідає за передачу і 

прийом пакетів по фізичному каналу на 79 каналах; 

– LEPHY - фізичний інтерфейс з низькою енергією, відповідальний 

за управління 40 каналами і стрибкоподібної перебудовою частоти; 

– контролер з'єднання - кодує і декодує пакети Bluetooth з 

корисного навантаження даних; 

– менеджмент ресурсів базової смуги - відповідає за 

весь доступ до радіо з будь-якого джерела. Управляє плануванням фізичних 

каналів іпогоджує контракти доступу з усіма об'єктами для забезпечення 

відповідності параметрів QoS; 

– менеджер з'єднань - створює, змінює і звільняє логічні з'єднання 

і параметри оновлення, пов'язані з фізичними зв'язками між пристроями. 

Повторно використовується для режимів 

BR / EDR і LE і різних протоколів; 

– диспетчер пристроїв - блокує рівень основної смуги контролера, 

який контролює загальну поведінку Bluetooth. Відповідає за всі операції, не 

пов'язані з передачею даних, включаючи створення пристроїв, які можна 

виявити або підключити, підключитися до пристроїв і сканувати пристрої; 



– інтерфейс хост-контролера (HCI) - це поділ між хостом і 

фізичним контролером на четвертому рівні мережевого стека. Він надає 

інтерфейси, що дозволяють хосту додавати, видаляти, управляти і виявляти 

пристрої в пікомережі; 

- рівень хоста: 

– L2CAP - це логічний протокол управління зв'язком і адаптації. Він 

використовується для мультиплексування логічних з'єднань між двома 

різними пристроями з використанням протоколів більш високого рівня, ніж 

фізичний. Він може сегментувати і збирати пакети; 

– менеджер каналів - відповідає за створення, управління і 

закриття каналів L2CAP. Майстер буде використовувати протокол L2CAP для 

зв'язку з менеджером підлеглого каналу; 

– менеджер ресурсів - відповідає за порядок подачі фрагментів на 

рівень основної смуги. Допомагає забезпечити якість обслуговування; 

– протокол диспетчера безпеки (SMP) - також відомий як 

протокол диспетчера безпеки. Цей блок відповідає за генерацію ключів, 

кваліфікаційних ключів і збереження ключів; 

– протокол виявлення служб (SDP) - виявлення послуг, 

пропонованих на інших пристроях за допомогою UUID; 

– аудіо - додатковий профіль ефективного відтворення потокового 

аудіо; 

– RFCOMM - цей блок відповідає за емуляцію і інтерфейс RS-232 і 

використовується для підтримки функціональності телефонії; 

– протокол атрибута (ATT) - протокол проводового додатки, що 

використовується головним чином в BLE (але може застосовуватися в BR / 

EDR). Оптимізовано для роботи на обладнанні на базі батарей BLE. ATT тісно 

пов'язаний з GATT; 

– головний профіль атрибута (GATT) - цей блок являє 

функціональність сервера атрибутів і, необов'язково, клієнта атрибута. 

Профіль описує служби, які використовуються в сервері атрибутів. Кожен 



пристрій BLE повинно мати профіль GATT. В принципі, якщо не виключно, 

використовується для BLE, але може використовуватися на простоюють 

пристроях BR / EDR; 

– загальний профіль доступу (GAP) - контролює з'єднання і 

стану рекламування. Дозволяє пристрою бути видимим для зовнішнього світу 

і становить основу всіх інших профілів;  

– стек, специфічний для AMP: 

– AMP (PHY) - фізичний рівень, відповідальний за передачу і 

прийом пакетів даних до 24 Мбіт / с;  

– AMP MAC - це рівень управління доступом до фізичної 

середовищі, як визначено в моделі IEEE 802. Він надає методи адресації  

пристроїв; 

– AMP PAL - рівень, який би з'єднав AMP MAC з хост-системою 

(L2CAP і AMP-менеджер). Цей блок перетворює команди з хоста в конкретні 

примітиви MAC і навпаки; 

– менеджер AMP - використовує L2CAP для зв'язку з 

однерангових менеджером AMP на віддаленому пристрої. Виявляє віддалені 

пристрої AMP і визначає їх доступність. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛІ РАДІОІНТЕРФЕЙСУ ВЗАЄМОДІЇ 

ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ  

 

3.1 Модель інформаційної взаємодії  

 

З урахуванням фундаментальних характеристик мереж Інтернету речей 

при розробці моделі інформаційної взаємодії вдамося до імітаційного 

моделювання (ІМ).  

У практичній реалізації імітаційне моделювання спирається на чотири 

парадигми: дискретно-дієвого моделювання, динамічне моделювання, 

системна динаміка в сенсі Форрестера і Мультиагентний підхід.  

У всіх розглянутих чотирьох версіях ІМ симулятор просуває вперед 

системний час і створює на кожному черговому кроці поточний тимчасовий 

шар системи. Цей шар містить відомості про можливих найближчих майбутніх 

і останніх змін, що відбулися для рекурентного перерахунку показників. 

Симулятор просуває цей часовий шар вперед в модельному часу вздовж 

безлічі фактів відслідковується їм причинно-наслідкового ланцюга і досягає 

заданих цілей. Цей принцип і є сутністю комп'ютерного ІМ. 

Всі чотири «парадигми», по суті, просто різні реалізації ІМ, різні підходи 

до побудови траєкторій зміни станів. Всі вони використовують причинно-

наслідковий механізм просування процесів в часі. Відмінності відносяться 

лише до вибору того чи іншого набору базових 

математичних і програмних об'єктів, а логіка імітації процесів однакова. 

Побудова траєкторії функціонування об'єкта, що моделюється виконується 

просуванням системного часу. З точки зору реалізації математичних і 

програмних об'єктів, зупинимося на мульти агентому моделюванні 

інформаційної взаємодії. 

Модель створена в системі імітаційного моделювання AnyLogic, 

структура і вікно анімації якій наведено на рисунку 3.1.  



Модель функціонує наступним чином: стохастичним чином задані 

запити надходять від агентів мережі. Якщо агент проходить валідацію і 

сертифікований на прийом / передачу інформації і передає запит вперше з 

моменту виявлення в мережі, то він додається в «карту» мережі, для 

ідентифікації його в просторі. 

 

  

 

б) 

Рисунок 3.1- Імітаційна модель взаємодії 

 

Після обробки та збереження інформації в пам'яті, відбувається 

відправлення керуючої команди від сервера агенту, на яку агент повинен 

відправити нотифікацію про отримання. В процесі проходження всіх етапів 

схеми можуть виникнути такі ситуації: 

  

а)   

    



1. Запит агента на передачу даних відхилений в силу виникнення колізій 

джерел даних або маршрут для передачі ще не побудований.  

2. Багаторазове додавання одного і того ж агента в карту. Проблема 

вирішується шляхом видалення об'єкта з карти, якщо після закінчення 

заданого часу від нього не надходить відповідь. 

3. «Зациклення» - відправлення однієї і тієї ж команди агенту після 

відключення / підключення. Якщо агент не може виконати передану команду 

(виражається у відсутності даних, які очікується отримати у відповідь), то 

система буде пропонувати виконати цю команду знову до тих пір, поки вона 

не буде виконана, або після закінчення певної кількості спроб, інформація 

про яких зберігається в пам'яті.  

4. Запит успішно проходить - інформаційну взаємодію відбулося.  

Модель роботи агента в термінах AnyLogic - вікно стейтчата приведена 

на рисунку 3.2. 

Передбачається, що мобільний об'єкт має можливість переміщатися 

вільно, або слідуючи певним алгоритмом. У процесі свого переміщення він 

може залишати і входити в зону покриття мережі, в залежності від стандарту і 

використовуваного частотного діапазону радіус покриття може відрізнятися. 

Таким чином, перші два блоки схеми описують рух і підключення агента до 

мережі, після якого стає можливим обмін інформацією з іншими агентами і 

учасниками мережі. Підключившись, агент починає передавати і отримувати 

повідомлення. Слід зазначити, що валідація агента (дозвіл на прийом-

передачу) проводиться на рівні всієї системи, тому на даній блок схемі вона не 

позначена. При відсутності відповіді на повідомлення, агент вважається 

відключеним від мережі. Крім ймовірності відключення агента від мережі. 

IoT будуються на основі дво напрямлених систем. Вхідні дані можуть 

передаватися в кінцеву точку з хмари, або, навпаки, дані можуть бути 

відправлені з кінцевої точки іншим абонентам хмари.  

 



 

 

Рисунок 3.2 - Модель роботи агента  

 

Вихідні пристрої в екосистемі IoT можуть бути практично будь-якими: 

від простого світлодіода до повноцінної відеосистеми. До інших типів 

вихідних сигналів відносяться виконавчі механізми, крокові двигуни, 

гучномовці та аудіосистеми, промислові клапани і т. д. Зрозуміло, ці пристрої 

потребують різних системах управління різної складності. Залежно від типу 

виходу та використовуваного варіанту використання, також слід очікувати, що 

велика частина контролю і управління повинна проводитися безпосередньо 

поблизу пристрою (на противагу повного контролю в хмарі). Наприклад, 

відеосистема може передавати дані хмарних провайдерів, але для цього 

потрібно обладнання виведення і буферизації. 

У загальному випадку системам виведення потрібні значні обсяги 

електроенергії для її перетворення в механічний рух, теплову енергію або у 

світло. Наприклад, невеликий соленоїд для управління потоком рідини або 



газу при напрузі живлення 9-24 В буде споживати струм приблизно в 100 мА, 

при цьому створить направляє зусилля всього в п'ять ньютонів. А промислові 

соленоїди працюють від напруги в сотні вольт. 

Набір датчиків досить марний, якщо дані, які вони збирають, не можуть 

передаватися і оброблятися. Незалежно від того, чи встановлений локальний 

або вбудований контролер або дані відправляються на більший рівень, для 

побудови повноцінної системи потрібно більший набір обладнання, ніж 

просто датчики і котроллер. 

Найбільш поширені інтерфейси введення-виведення, що 

використовуються в датчиках, це I2C, SPI, UART, хоча існують і інші. Для 

таких пристроїв, як відеосистеми з високою роздільною здатністю і великою 

кадровою частотою, необхідні високошвидкісні IO-інтерфейси, такі як MIPI, 

USB або навіть PCIExpress. Датчики можуть також використовуватися з 

обладнанням бездротового зв'язку, таким як Bluetooth, Zigbee або 802.11.  

Функціональний приклад - TI SensorTag CC2650 

Texas Instruments CC2650 SensorTag є хорошим прикладом сенсорного 

модуля IoT для взаємодії приладів систем, а також для розробки і 

проектування. Нижче наведено опис його функціоналу і вбудованих датчиків: 

- вхідний датчик: 

- датчик освітленості (TI Light Sensor OPT3001); 

- інфрачервоний датчик температури (TI Thermopile infrared TMP007); 

- датчик температури навколишнього середовища (TI light sensor 

OPT3001); 

- акселерометр (Invensense MPU-9250); 

- гіроскоп (Invensense MPU-9250); 

- магнітометр (Bosch Sensortec BMP280); 

- альтиметр (датчик висоти) / Датчик тиску (Bosch SensortecBMP280); 

- датчик вологості (TI HDC1000); 

- мікрофон MEMS (Knowles SPH0641LU4H); 

- магнітний датчик (Bosch SensorTec BMP280); 



- 2 інтерфейсу GPIO; 

- герконове реле (Meder MK24); 

- пристрої виведення: 

- зумер / динамік; 

- 2 світлодіоди;   

- комунікації: 

- Bluetooth Low Energy (Bluetooth Smart); 

- мережевий протокол - Zigbee; 

- протокол взаємодії з бездротовими мережами - 6LoWPAN. 

Весь комплект розрахований на живлення від однієї батареї-монети 

CR2032. Пристрій може працювати в режимі маяка (iBeacon) або 

використовуватися в якості повідомлювача. На рисунку 3.3 приведена блок-

схема модуля CC2650 SensorTag. 

 

 

Рисунок 3.3 - Схема TI CC2650 SensorTag.  

На рисунку 3.4 приведена блок-схема пристрою для реалізації аудіо- і 

відеоконференцій (Multipoint Control Unit - MCU). MCU забезпечує 



можливість введення-виведення, сигнал обробляється з процесором ARM 

Cortex M4, для підключення датчиків має різні інтерфейси. 

Пристрій оснащений декількома датчиками, системами зв'язку, 

інтерфейсами, але обчислювальна потужність невелика. У ньому 

використовується модуль обробки TI (MCU CC265), який містить у собі 

невеликий процесор ARM Cortex M3 з флеш-пам'яттю об'ємом 128 КБ і 20 КБ 

SRAM. Володіє надзвичайно низьким енергоспоживанням. Але, не дивлячись 

на високу енергоефективність, обсяг оброблюваної інформації невеликий в 

силу обмеженості ресурсів. Як правило, такі пристрої супроводжуються 

шлюзами, маршрутизаторами, смартфонами або іншими інтелектуальними 

пристроями. Сенсорні пристрої бюджетного виконання орієнтовані на низьке 

енергоспоживання і низьку ціну, не мають ресурсів для підтримки більш 

вимогливих додатків, таких як стеки протоколів MQTT, агрегація даних, 

стільниковий зв'язок або аналітика. 

 

 

Рисунок. 3.4 - TI CC2650. Блок-схема MCU. 

Надано Texas Instruments, TI Multi-Standard CC2650  

SensorTag Design Guide. Texas Instruments Incorporated, 2015 

 



У багатьох попередніх прикладах сигнал датчика перед відправкою на 

наступний рівень вимагає посилення, фільтрації і калібрування. Крім цього, як 

правило, потрібно аналого-цифровий перетворювач. На рисунку 3.5 наведено 

простий 24-розрядний АЦП з опорною напругою 5 В. 

 

 

 

Рисунок 3.5 - Міст Уітстона: підключений до аналого-цифрового 

перетворювача AD7730, який виступає в якості вхідного пристрою для 

підключення до мікроконтролеру або іншому вхідному перетворювача 

 

Далі з виходу АЦП сигнал може надходити на вхід пристрою, який 

перетворює його в імпульсно-модульований сигнал або команди якого-небудь 

послідовного інтерфейсу, наприклад, I2C, SPI або UART, які вже і будуть 

передані безпосередньо мікроконтролеру або процесору цифрових сигналів. 

Хорошим прикладом всього вищесказаного може служити інфрачервоний 

термочутливий датчик Texas Instruments (TMP007). Це безконтактний MEMS-

датчик температури, який поглинає інфрачервоне випромінювання і 

перетворює його в напругу. Він призначений для точного визначення 

температури навколишнього середовища в межах від -40 до +125°С. Всі 

компоненти, описані в цьому розділі, представлені на рисунку. 3.6. 

 

 
 
 

  
   
   

  

  

 

   

   

 

 

  

  

 

 
  

 



 

 

Рисунок 3.6 - TI TMP007. Надано Courtesy від Texas Instruments. 

TI Multi-Standard CC2650 Керівництво з проектування датчиків. Texas 

Instruments Incorporated, 2015 

 

Модель доступу в режимі опитування. У даній системі є центральний вузол 

(маршрутизатор, шлюз або сервер) і деяку кількість СП, яке в силу динамічних 

змін заздалегідь «невідомо» вузлу.  

Сенсорні пристрої починають передачу даних тільки за запитом 

центрального вузла. Якщо у СП немає підготовленого для передачі пакета 

даних, то спеціальний логічний механізм СП формує ідентифікаційний пакет, 

що містить унікальний ідентифікаційний номер (ID) сенсорного пристрою. 

Завдання центрального вузла ідентифікувати всі сенсорні пристрої, які 

знаходяться в зоні його покриття і якщо у СП є дані для передачі, то прийняти 

їх. Процес опитування часовий інтервал, який розділений на блоки вікна. 

Вікна нефіксовані відрізки часу, розмір яких визначається кількістю слотів, на 

які він ділиться. Розмір слота, фіксована величина для кожного сенсорного 

пристрою. Так як слот це теж часовий інтервал, його розмір визначається 

швидкістю передачі даних від СП до вузла, тобто його визначає обладнання, 

що використовується в системі. Приклад поділу часу опитування наведено на 

схемі 3.1. 

На початку процесу вузол посилає сигнали «опитування» всім 

сенсорним пристроям, які знаходяться в зоні його покриття. У цих сигналах 

міститься час початку доступу і тривалість, тобто кількість слотів. СП, 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 
 

  
  
  
  
  

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 



прийнявши ці сигнали, випадковим чином вибирають слот, в якому будуть 

передавати свої дані. 

 

слот 

 

1 2 3 ... Ni 1 2 3 ... 
 Ni 

+1 

 

Вікно i Вікно i + 1 

  

Схема 3.1 - Поділ часу опитування на вікна і слоти 

 

В процесі доступу в слоті можливе виникнення трьох подій. Пусто - в 

тому випадку, коли жодна з СП не вибрала поточний слот для передачі даних. 

Успіх - коли тільки одне СП передає дані в поточному слоті. Конфлікт - коли 

більше одного СП починають передавати дані в поточному слоті. 

Опитування СП, що знаходяться в зоні покриття центрального вузла 

закінчується, коли у вікні з'являються тільки слоти з успішною передачею і 

порожні слоти.  

Приклад доступу в режимі «опитування» представлено на рисунку 3.3. 

Центральний вузол посилає сигнал «опитування» зі значенням часу початку 

доступу і кількості слотів, в даному випадку 5. Сенсорні пристрої, що 

знаходяться в зоні покриття, в даному прикладі-їх 4 штуки, приймають сигнал 

і за отриманими даними вибирають випадковим чином слот від 1 до 5. На 

рисунку 3.3 видно, що 4-е СП обрав перший слот, а 1-е і 2-е СП вибрали другий 

слот, 3-е СП вибрало 4-й слот. Відповідно до вибраного слотом СП передають 

свої ідентифікатори і дані при наявності. 

Центральний вузол аналізує кожен слот і виконує деякі дії. Якщо слот - 

успішний, то він реєструє СП по її ідентифікатором і збільшує лічильник 

успішних вікон, якщо слот - порожній, збільшується лічильник порожніх 

вікон, якщо слот - конфліктний, збільшується лічильник конфліктних слотів. 

    



По завершенню поточного вікна, відбувається обчислення розміру наступного 

вікна. 

Розмір наступного вікна W визначається від кількості конфліктів Er 

поточного вікна за правилом: W = Er2 + 1. Лічильник конфліктних слотів 

обнуляється. Даний спосіб є евристичним, оскільки параметри вибираються 

природним шляхом. У прикладі на рисунку 3.7, вузол розрахував розмір 

наступного вікна, рівного 3-м слотів. 

 

 

 

Рисунок 3.7 - Приклад роботи режиму «опитування»  

 

Час, необхідний для виконання операції опитування залежить від 

фізичних характеристик каналу взаємодії, які й визначають затримку 

поширення.  

Час обслуговування ts сенсорного пристрою в режимі опитування 

формується таким чином:  



𝑡𝑠 = 𝑡𝑝 +
𝑏

𝐶
                                                 (3.1) 

де tp - час, що витрачається на сигнал опиту, [c];  

b - середнє значення довжини пакета, [біт];  

З - пропускна здатність каналу, [біт / с].  

Відповідно, повний цикл взаємодії N сенсорних пристроїв і 

центрального вузла становить T = Nts.  

Зв'язок цих змінних представлена на рисунку 3.4. 

Час tp включає як час формування опитування, так і затримку 

поширення. Ставлення b / C - це час, необхідний для передачі b біт зі 

швидкістю C біт в секунду. Якщо опитуване СП не має готового повідомлення 

для передачі, то b - дуже мало, оскільки передається тільки ID сенсорного 

пристрою. Якщо ж в буфері сформований пакет даних, то b дорівнює числу біт 

ідентифікаційного номера СП плюс пакет даних. 

 

 

 

Рисунок 3.8 - Тимчасова діаграма реалізації режиму опитування  

 

Рівняння (3.1) дозволяє оцінити середній час обслуговування одного  

СП за умови, що дисперсія b значно менше, ніж b. Якщо кожне СП передає в 

середньому пакетів в секунду, то при наявності в системі N сенсорних 

пристроїв, загальна інтенсивність потоку даних складе N пакетів в секунду, а 

середній інтервал між їх надходженнями 1 / N с. Отже, щоб уникнути 

необмеженого зростання черг, час обслуговування ts має відповідати умові: 
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 𝑡𝑠 = 𝑡𝑝 +
𝑏

𝐶
≤

1

𝜆𝑁
                                        (3.2) 

Вирішуючи (3.2) щодо С, отримаємо умову гарантує відсутність черги 

для кожного сенсорного пристрою:  

𝐶 ≥
𝜆𝑁𝑏

1−𝜆𝑁𝑡𝑝
                                                (3.3) 

Це пояснюється тим, що будь-який з СП опитується кожні 1 / секунд і в 

той же час в ньому формується черговий пакет даних. 

Модель доступу в режимі переривань. Відмінність режиму переривань 

від режиму опитування в тому, що замість посилки сигналів опитування, 

сервер приймає і ставить в чергу сигнали від СП про готовність почати 

передачу. Таким чином, система, керована по перериваннях, передбачає 

суперництво за право передати дані на сервер. Сенсорні пристрої спонтанно 

посилають запити на передачу даних серверу, який вибудовує їх в чергу і 

направляє позитивні підтвердження. Якщо після закінчення певного інтервалу 

часу таке підтвердження не надходить, запит автоматично повторюється. При 

вільному каналі сервер приймає дані від запитувача СП. Після завершення 

передачі сервер переходить до прийому даних від наступного в черзі запиту. 

На рисунку 3.9 приведена схема і тимчасова діаграма реалізації режиму 

переривань. 

Для випадково запитів, що надходять на передачу даних ймовірність 

перетину двох або більше запитів дорівнює: 

𝑃𝑐 = 1 − 𝑒−𝑁𝜆𝑇                                       (3.4) 

де Т - час передачі пакета довжиною b біт.  

При повторенні запитів реальна інтенсивність їх надходження 

перевищить. Відповідно до закону Пуассона отримаємо наступну ймовірність 

виникнення конфлікту: 

𝑃𝑐 = 1 − 𝑒−Λ𝑇 ,                                                    (3.5)  

де - реальна інтенсивність надходження пакетів в ΛТ-секундному 

інтервалі Λ = 𝑁𝜆 + 𝑃𝑐Λ. 

 



  

 

Рисунок 3.9 - Схема і тимчасова діаграма реалізації режиму переривань 

 

Тоді продуктивність такої системи дорівнює NT𝜆=. Щоб знайти 

максимальну продуктивність, про диференціюємо Λ𝑇−Λ𝑇 

NТ𝜆 по Λ Т і результат прирівняємо до нуля:  

𝑑(𝑁𝜆𝑇)

𝑑Λ𝑇
= 𝑒−Λ𝑇 − Λ𝑇𝑒−Λ𝑇 = 0,                              (3.6) 

1 − Λ𝑇 = 0,          Λ𝑇 = 1.                                  (3.7)  

Підставляючи це значення Λ𝑇 в вираз для NT𝜆визначимо максимальну 

кількість сенсорних пристроїв Nmax при якому при заданій смузі пропускання 

можна уникнути критичного рівня колізій  

(𝑁𝜆𝑇)𝑚𝑎𝑥 = 1/𝑒. З врахуванням того, щоТ= b/З: 

𝑁𝑚𝑎𝑥 =
𝐶

𝑒𝜆𝑏
                                            (3.8) 

Ці рівняння отримані з припущення про існування окремого каналу для 

посилки запитів.  

Час перебування запитів у черзі ta може бути знайдено з співвідношення 

інтенсивності їх надходження і обслуговування. Загальний час 

обслуговування ts включає час доступу ta і час передачі даних 
b

C
,  



де C- пропускна здатність каналу, [біт / c]. Таким чином: 

𝑡𝑠 = 𝑡𝑎 +
𝑏

𝐶
.                                         (3.9)  

Це рівняння аналогічно (3.1) для режиму опитування. За міру 

продуктивності такого режиму взаємодії можна прийняти коефіцієнт 

завантаження =𝜌Ats. 

Якщо > 1, то запити надходять швидше, ніж вони можуть бути 

обслужені, що призводить до необмеженого росту черг. при𝜌𝜌 ≤ 1 чергу 

залишається кінцевою. Фізичний сенс є ставлення середнього часу 

обслуговування до середнього інтервалу часу між надходженням запитів. 

Модель множинного доступу. Доступ до сервера розподіляється між 

конкуруючими СП відповідно до керованим імовірнісним арбітражем. При 

наявності даних на обробку СП починає передачу пакета на сервер. Передача 

аварійно завершується і заново планується сенсорним пристроєм при 

виявленні захід з пакетами іншими СП. У відсутності перетину пакет буде 

посланий за призначенням. Щоб уникнути повторення конфліктів сенсорні 

пристрої здійснюють повторну передачу в випадкові інтервали часу tr. Щоб 

забезпечити оптимальне використання каналу при зміні навантаження, 

інтервали повторної передачі пакетів обчислюються як функції від 

передісторії конфліктів.  

Тимчасова діаграма режиму множинного доступу приведена на  

рисунку 3.10.  

 

 

Рисунок 3.10 - Тимчасова діаграма режиму множинного доступу  



Імовірність відсутності конфлікту визначимо, як: 

𝑃 = (1 −
1

𝑁
)(𝑁−1)                                   (3.10)  

де P - ймовірність того, що рівно одне СП спробує передати пакет 

протягом такту і отримає доступ до сервера; N - кількість СП в черзі на 

передачу.  

Ефективність режиму множинного доступу або частка часу протягом 

якого пакети передаються без повторення, визначається наступним чином:  

ρ =
b/C

b

C
+WT

                                                (3.11)  

де W - середнє число тактів, що пройшли в інтервал конкуренції, поки 

СУ не отримає доступ для передачі даних, W= (1P) /P.  

Т - тривалість такту.  

 

3.2 Особливості реалізації імітаційної моделі доступу  

  

Засобами імітаційного моделювання оцінимо час доступу сенсорних 

пристроїв в «туманних обчисленнях» для різних режимів в умовах виникнення 

колізій джерел даних.  

дано: n - кількість СП, взаємодіючих з сервером; ΔТ –період 

дискретизації. Всім сенсорам призначається ідентифікатор ID відповідно до їх 

IP-адресою в складі мережі IoT. Далі для всіх сенсорних пристроїв 

генератором випадкових позитивних цілих чисел (позначимо як RND) 

розігрується значення часу t початку передачі з діапазону [L, R]: 

t=rTΔ,                                              (3.12)  

де r - випадкове число, r∈RND.  

Центральний вузол встановлює з'єднання з тим СП, для якого  

min
𝑡

[𝑡𝑖−1𝑛], нехай ID цього СП дорівнює k. Для інших СП новий час 

початку передачі визначається за формулою: 

JiTΔ= Ji-1ΔT + rpak ΔT + rTΔ,                               (3.13)  

 



де Ji- точка відліку початку наступної передачі даних;  

Ji-1 - точка початку передачі даних попереднього (k-1) -го СП;  

rpak - число точок відліку часу, необхідного для передачі даних - 

постійна величина, залежить від довжини пакета даних;  

r - число, що задає число точок відліку:  

- для визначення часу tp, Що витрачається на заняття слоту k-м СП 

при реалізації режиму опитування;  

- для визначення часу доступу ta при реалізації режиму переривань;  

- для визначення випадкової затримки щодо закінчення передачі 

даних (k-1) -м СП при реалізації режиму множинного доступу. Вираз 

(3.13) є основною реалізації імітаційної моделі. Пояснимо деякі особливості 

пропонованої моделі, яка реалізована на об'єктно-орієнтованої мови С ++. 

Розподіл початку передачі сенсорними пристроями в часі  

для кожної ітерації представлено як двовимірна матриця 

де||𝑝𝑖𝑗||𝑖=1,𝑛;𝑗=1,𝑚m -відліки часу. Для кожного СП розігрується випадкова 

затримка ti, i =1,n початку звернення до сервера щодо закінчення передачі 

даних попереднього СП у вигляді значення випадкового числа r RND [∈L, R].  

Наприклад, «1» в першому рядку матриці ||pij|| означає, що для СП з 

ID= 0 затримка початку передачі t =3, наявність «1» у другому рядку матриці  

|| pij || означає, що для СП з ID= 1 затримка початку передачі t = 1 і т.д.  

𝑝𝑖𝑗 = ‖
0 0
1 0
0 0

1 0 0
0 0 0
0 1 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0

‖                                   (3.13) 

Далі виконується пошук ID з мінімальним запізненням початку передачі, 

в прикладі це ID= 1. У разі виявлення колізії визначаються нові точки відліку 

початку передачі відповідно до вираження (3.13). Якщо колізія відсутня, тоді 

управління передається серверу для зчитування даних з подальшою їх 

обробкою і зберіганням. Дозвіл на зчитування даних визначається наступними 

умовами: 

(Jik-Ji-1k )>rk, =1,,n то СП з ID=k передає дані;  



(Jik-Ji-1k ) ≤rk, =1,,n то СП з ID=k вступив в колізію і йому визначається нове 

значення Ji.  

Модель містить засоби накопичення і обробки отриманих в результаті 

моделювання статистичних даних про час отримання доступу tд в залежності 

від кількості n сенсорних пристроїв, і значень меж випадкових затримок 

початку відповіді сенсорними пристроями RND [L, R].  

Після кожного одноразового моделювання процесу доступу 

накопичується статистика за відліком часу початку відповіді СП в вигляді 

гістограми, що представляє із себе функцію розподілу y(J) Відліків часу J 

початку відповіді СП на опитування центрального вузла.  

Обчислення математичного очікування M(j), Випадкової величини J, 

дисперсії D(J) І стандартного відхилення дозволяє відшукати залежність для 

визначення числа точок відліку 𝜎Jд часу, необхідних для отримання доступу 

сенсорним пристроям із заданою вірогідністю p(0≤JJ≤д) = 0,999.  

 𝑀(𝐽) = ∑ (𝐽 − 𝑀(𝐽))
2

𝑦(𝐽)
𝐽Д

𝐽=0                            (3.14)  

                  𝐷(𝐽) = ∑ (𝐽 − 𝐷(𝐽))
2

𝑦(𝐽)
𝐽Д

𝐽=0                             (3.15)  

 𝜎 = √𝐷(𝐽)                                                   (3.16) 

Приймемо наступну залежність визначення точок відліку часу Jд, 

Необхідних для отримання доступу:  

 Jд =M(j) +6. 𝜎      (3.17)  

Час отримання доступу сенсорним пристроєм визначимо, як tд= JдT, 

де T - період квантування безперервного часу.  

 

3.3 Модель оцінки часових характеристик інформаційної взаємодії в 

мережі Інтернету речей 

  

У бездротовій сенсорній мережі число СП в залежності від розв'язуваної 

задачі може змінитися від кількох сотень до тисяч. Саме тому, в специфікаціях 

Zig Bee число СП, котрі розташовані у одній зоні, можуть набувати значення 



64000. Мережа із великими масштабами і високою щільністю з лімітованої 

пропускної здатності повинна надавати послугу з кращими рівнями якості 

обслуговування. 

На відміну від традиційних мереж, бездротова сенсорна мережа 

організовується випадковим чином, і взаємозв'язок між СП в них також 

випадковий у часі. Сенсорний вузел може вийти зламатися внаслідок не 

достатнього рівня електроспоживання та при виникненні критичної умови у 

зовнішніх середовищах або виходу з ладу апаратної частини і т.д. Коли 

вийшло з ладу декілька сенсорних вузлів, це не повинно викликати суттєвих 

не гативних змін для сенсорних мереж зовсім та для її фрагментів. Тобто, 

мережі Інтернету речей повинні бути нечутливими до виходу з ладу будь-

якого СП і продовжувати підтримувати далі необхідні рівні якості 

обслуговування. Для обчислювальних мереж якість обслуговування 

виражається в ймовірно-часових характеристиках. 

Відповідно до моделі інформаційної взаємодії, оцінка ймовірно-часових 

характеристик інформаційної взаємодії в мережі Інтернету речей буде являти 

собою суму:  

  tІ.В =tу.с+tп.д ,                                           (3.18)  

де tІ.В - час інформаційної взаємодії;  

tу.в - час, необхідний на встановлення з'єднання для інформаційної 

взаємодії; tп.д - час передачі даних по встановленому з'єднанню інформаційної 

взаємодії.  

Для оцінки tу.с застосуємо вірогідну модель встановлення з'єднання, 

запропоновану в c додатком на мережі Інтернету речей.  

Оцінку tп.д можемо розрахувати зі застосуванням апарату систем 

масового обслуговування.  

Особливості реалізації імітаційної моделі при встановленні з'єднання. Процес 

встановлення інформаційної взаємодії (ІВ) в мережі Інтернету речей повинен 

тривати не великий час, у силу її динамічних властивостей: топології мереж 

можуть багаторазово змінюватися в процесі функціоналів, внаслідок введення 



нових вузлів, відмов що існують, критичних змін зовнішнього середовища. Всі 

ці можливості повинні бути враховані при розробці моделі встановлення 

з'єднання для інформаційної взаємодії. 

Встановити інформаційну взаємодію - це значить побудувати логічний 

канал, що зв'язує сенсорні пристрої із шлюзами адресатів для подальших 

передач по ним даних. Такі логічні канали, що зв'язують джерело і адресат, 

може бути кілька в силу mesh топології мережі Інтернету речей (рисунок 3.11). 

Логічні канали складаються із фізичних каналів, що з’єднують сусідні 

СП. Побудова логічних каналів виконується з відправкою сигналу-виклику на 

встановлення зв'язку. Коли сигнал виходить від одного СП до іншого, стан 

фізичного каналу приймає одне з двох станів: «1» - канал зайнятий, і дані по 

ньому не пройдуть, або «0» - канал вільний для передачі даних. 

Повторні спроби встановлення з'єднання надають хаотичність цьому 

процесу, тому що виникають вимушені повернення на попередні СП і число 

фізичних каналів, пройдених викликом при його доставлення до адресата, 

виявляється випадковим числом. Облік даного аспекту дозволяє вдатися до 

імітаційного моделювання процесу встановлення логічного каналу для 

інформаційної взаємодії. 

 

 

Рисунок 3.11 - Логічні канали для передачі даних від СП в «хмару»  

  



Таким чином, час встановлення інформаційної взаємодії tу.в визначимо 

як випадкову величину, яка може бути знайдена виразом  

𝑡𝑦.в = ∑ 𝑡𝑘𝑖

𝑛𝑘
𝑖=1 + ∑ 𝑡𝑜𝑖

𝑛𝑜
𝑖=1 + 𝑛п𝑡п                            (3.19)  

де nдо - число фізичних каналів в логічному каналі, побудованого від СП 

джерела до СП-адресату;  

nпро - число фізичних каналів, на які виклик повернувся назад при 

пошуку альтернативного логічного каналу;  

nп - число спроб в зафіксованої реалізації процесу встановлення ІВ;  

загальному випадку 0≤nп<nдоп, де nдоп - допустиму кількість спроб 

встановлення ІВ;  

t
доi - час проходження i-го фізичного каналу; 

 tпро i - час зворотного проходження i-го фізичного каналу;  

tп - час перемикання на інший логічний канал.  

Кожен експеримент на імітаційної моделі дає реалізацію трьох 

випадкових величин: nк, nо і nп, Що дозволяє оцінити час встановлення 

інформаційної взаємодії tу.в відповідно до вираження (2.19).  

отримане значення tу.в визначає результат встановлення ІВ:  

- якщо tу.в ≤ tдоп, То ІВ встановлено;  

- якщо tу.в > tдоп, То ІВ встановлено, але з низькою якістю обслуговування, і 

для даних термінової доставки це має критичне значення, тому що вони 

могли втратити свою актуальність;  

- якщо nп>nдоп, То з'єднання не встановлено.   

Вихідними даними для моделювання є:  

- безліч логічних каналів, які можуть бути побудовані від джерела i до 

адресата j - позначимо, як Lij.  

- характеристика фізичних каналів: час передачі сигналу-виклику з 

фізичного каналу в прямому і зворотному напрямках;  

- значення ймовірностей повної зайнятості фізичних каналів;  

- допустимий час встановлення ІВ;  

- число спроб встановлення ІВ;  



- час, виділений на повторну спробу - перемикання на інший логічний 

канал.  

В моделі накопичуються статистики що дозволяють оцінити імовірність 

встановлення ІВ за час, що не перевищує допустимий, а також середні і 

середньо-квадратичні значення tу.в, що характеризують процес встановлення 

ІВ в мережі Інтернету речей.  

На всій безлічі логічних каналів Lij проводиться їх упорядкування за 

кількістю зайнятих фізичних каналів с, тобто (с=сmin, ...,сmax). В окремому 

експерименті розігрується число з номерів зайнятих фізичних каналів в безлічі 

Lij і на отриманій реалізації імітується процес проходження виклику джерела 

i до адресата j. За фактом встановлення ІВ фіксуються значення nтр, nвід і nп. 

процедура повторюється N раз. За результатами експериментів обчислюється 

середня оцінка часу встановлення ІВ. 

Реалізація кількості втрачених фізичних каналів з зводиться до «вибору 

навмання» номерів каналів з d можливих, cd∈. Черговий номер втраченого 

фізичного каналуz визначається за формулою z = [Ud +1], де U - випадкове 

число, U∈[0,1], що отримується шляхом звернення до датчика випадкових 

чисел. Дужки []означають округлення в меншу сторону. Фізичному каналу з 

номером z присвоюється «1» в безлічі Lij.  

процедура визначення z повторюється c раз.  

Завдання розрахунку характеристик встановлення ІВ може бути зведена 

до задачі оцінювання математичного очікування M𝜉 дискретної випадкової  

величини 𝜉 = 𝑓(𝛼), де 𝛼 = (𝛼1 … . 𝛼𝑑) має закон розподілу імовірностей 

p (тобто 𝛼 ∼p), Який відомий. Випадкова величина 𝜉 приймає два значення, 

тобто 𝜉 ∈{0,1}:  

- 𝜉 = 0 відповідає встановленню з'єднання,  

- 𝜉 = 1 - Невстановлені з'єднання.  

значення M 𝜉=P{𝜉= 1} має сенс імовірності не встановлення з'єднання. 

Випадкова величина невироджена, тобто 0 < M 𝜉 <1.  



Інтерпретуємо випадкову величину 𝛼 як вектор 𝛼= (𝛼1
𝑣, ..., αd

υ), Що 

відображує стан фізичних каналів, що входять в модель безлічі Lij в сенсі їх 

статусу: є чи ні. Випадкова величина: αi
υ∈{0,1}, i=1,d, d - число фізичних 

каналів в безлічі Lij. Значення αi
υ =1 має сенс втрати i-го фізичного каналу зі 

швидкістю. Випадкові величини α 𝜐i
υ
 вважаються незалежними, 𝛼 має безліч 

кінцевих значень: 𝛼 ∈ X, X = {xj; j =1, ...,; nn =2d}. Для неї розподіл (𝜌х), хХ∈ 

задається набором ймовірностей 𝑝(𝑥𝑗) = 𝑃{𝛼 = 𝑥𝑗} = 𝑝𝑗 ≥ 0, 𝑗 = 1, 𝑛. З 

урахуванням класифікації Lij по з оцінку М 𝜉 знайдемо у вигляді:  

𝑀𝜉 = ∑ 𝑀𝜉(𝑐)𝐶𝑚𝑎𝑥
𝐶𝑚𝑖𝑛                                             (3.20)  

де Mξ - оцінка вірогідності не встановлення ІВ при наявності з фізичних 

каналів що не провідять виклик.  

Для завдання станів Lij(з) на k-м розіграші застосовується випадковий 

вибір номерів фізичних каналів с, не провідних викликів на встановлення ІВ. 

В результаті вектор отримує конкретну реалізацію 𝛼x, що містить з одиниць і 

(d-з) Нулів. Відповідно до правила проходження виклику по безлічі 

альтернативних логічних каналів Lij і правилом встановлення  

ІВ обчислюється значення: 

𝜉 (x | c)k =f [Lijk],                                    (3.21) 

де - результат встановлення (невстановлених) ІВ при 𝜉(𝑥|𝑐)𝑘k-м 

випробуванні (kй реалізації Lij), 0,1, і ймовірність отриманої реалізації: 

𝜉(𝑥|𝑐)𝑘 ∈ 

𝜌 (X) = [ 𝜌Lijk].                                            (3.22) 

Значення = 1 має місце, якщо сигнал виклику не дійшов до адресата (не 

побудовано жодного логічного каналу z безлічі 𝜉(𝑥|𝑐)𝑘Lij), Або число спроб 

перевищило допустиме значення, або виклик дійшов до адресата і встановлено 

ІВ, але без належної якості обслуговування (tув>tдоп).  

Оцінка імовірності не встановлення ІВ між СП приз втрачених фізичних 

каналів на безлічі всіх Lij визначається у вигляді:  

 



 𝑀𝜉(𝑐) =
𝐶𝑑

𝑐

𝑁2𝑐
∑ 𝜌(𝐿𝑖𝑗

𝑘 |𝜉(𝑥|𝑐) = 1),
𝑁2𝑐
𝑘=1                           (3.23) 

де Nc - число розіграних станів (реалізацій) безлічі Lij.  

імовірність p(Lij) Розраховується за формулою:  

 𝜌(𝐿𝑖𝑗
𝑘 ) = ∏ 𝜌(𝛼𝑖 = 1) ∏ [1 − 𝜌(𝛼𝑖 = 1)].𝑑−ℎ

𝑗=1
𝑗≠1

ℎ
𝑖=1                           (3.24)  

імовірності 𝜌(𝛼𝑖 = 1),i=1,d задані під час розв'язання задачі розподілу 

потоків.  

Остаточна оцінка імовірності не встановлення з'єднання між парою (i,j) 

Набуде вигляду:  

 𝑀𝜉(𝑐) = ∑
𝐶𝑑

𝑐

𝑁𝑐

𝐶𝑚𝑎𝑥
𝐶=𝐶𝑚𝑖𝑛

∑ 𝜌(𝐿𝑖𝑗
𝑘 |𝜉(𝑥|𝑐) = 1),

𝑁2𝑐
𝑘=1                         (3.25) 

Таким чином, вираз (3.25) повністю відображує імовірнісний підхід до 

встановлення ІВ в Інтернеті речей з топологією mesh. 

 

3.4 Оцінка часу передачі даних за встановленим інформаційного 

взаємодії 

  

При оцінці імовірно-часових характеристик доставки даних 

застосовують математичний апарат систем масового обслуговування - СМО.  

Найважливіша характеристика СМО - імовірності їх станів. Для 

визначення імовірностей станів досліджують випадкові процеси СМО. 

Особливості застосування теорії СМО до моделювання обчислювальних 

мереж викликають необхідність враховувати різні види взаємодії окремих 

СМО, якими моделюються вузли мережі. Основний вид взаємодії вузлів - 

послідовне поетапне. У разі встановленого з'єднання - це ланцюжок СП. 

На рисунку 3.12 приведено загальноприйняте графічне позначення 

СМО.  

СМО задається наступними параметрами:  

 A(t)  -  функцією  розподілу  інтервалу  часу  між  

надходженнями заявок, 0≤t;  



B(t) - функцією розподілу часу обслуговування заявок;  

K - кількістю каналів обслуговування, K≥1;  

L - довжиною черги, 0≤L≤ ∞.  

Характеристики, які оцінюються за допомогою СМО:  

Pп - ймовірність втрати заявки;  

Tож - середня тривалість очікування;  

M - середня кількість заявок в черзі;  

M - середня кількість заявок в СМО.  

 

 

 

  

Рисунок 3.12 - Система масового обслуговування 

  

В теорії СМО для оцінки продуктивності застосовується апарат 

перетворення Лапласа-Стілтьєса (ПЛС). 

Перетворенням Лапласа-Стілтьєса випадкової величини x функції 

розподілу B(х) Називається функція (𝛽s), Визначається таким чином: 

𝛽(𝑠) = ∫ 𝑒−𝑠𝑥∞

0
𝑑𝐵(𝑥),                                        (3.26) 

де s≥0 - параметр ПЛС.  

якщо x - безперервна випадкова величина, то ПЛС:  
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𝛽(𝑠) = ∫ 𝑒−𝑠𝑥∞

0
𝑑𝐵(𝑥),                               (3.27)  

Для оцінки імовірно-часових характеристик використовуються відомі 

властивості ПЛС:  

1. Перетворення Лапласа-Стілтьєса суми випадкових величин 

дорівнює добутку перетворень Лапласа-Стілтьєса кожної з цих величин, тобто 

якщо дві незалежні випадкові величини мають ПЛС 1 (𝛽s) і 2(𝛽s) Їх функцій 

розподілів, то ПЛС функції розподілу суми цих величин є 1 (𝛽s) 2 ( 𝛽s).  

2. якщо Bk є k-й момент випадкової величини відносно початку 

координат, то: 

Bk = (−1)𝑘 𝑑𝑘𝛽(𝑠)

𝑑𝑠𝑘
|𝑠=0,                                         (3.28) 

тобто моменти випадкової величини визначаються диференціюванням в нулі 

(при s= 0) відповідне число раз перетворення Лапласа-Стілтьєса функції 

розподілу цієї величини. Перший центральний момент визначає математичне 

сподівання випадкової величини: 

𝑡 = 𝛽 = −
𝑑𝛽(𝑠)

𝑑𝑠
,                                      (3.29)  

а другий центральний момент потрібен для знаходження дисперсії випадкової 

величини: 

 𝜎2 = 𝐵2 − 𝐵1
2 =

𝑑2𝛽(𝑠)

𝑑𝑠2
|𝑠=0 − [−

𝑑𝛽(𝑠)

𝑑𝑠
|𝑠=0]2,                    (3.30) 

3. lim
𝑠→0

𝛽(𝑠) = lim
𝑡→∞

𝐵(𝑡). 

4. величина e-sxB (xi)є ймовірність складної події, що складається в 

тому, що випадкова величина не перевищить значення xi  (співмножник B(xi)), 

А крім того, за час [0, xi] Не відбудеться жодної «катастрофи» (співмножник 

e-sx). Параметр s розглядається як інтенсивність «катастроф». Інтегрування по 

всьому діапазону дає 

∫ 𝑒−𝑠𝑥∞

0
𝑑𝐵(𝑥) = 𝛽(𝑠).Таким чином, імовірнісний сенс перетворення Лапласа-

Стілтьєса при оцінці tп.д полягає в тому, що воно визначає ймовірність того, 

що за час tдоп будуть передані всі дані. розподіл часу передачі  даних  в 

 Інтернеті  речей описується в термінах перетворення Лапласа-



Стілтьєса (ПЛС). В Інтернеті речей одночасно передаються між різними її 

елементами K незалежних пуассонівських потоків даних різних класів 

інтенсивності 𝜆k, k= 1, ..., K і обслуговуються за довільним законом, тобто 

кожний сегмент маршруту є СМО типу M | G | 1. 

Для системи M | G | 1 відомо рівняння Поллачіка-Хинчина для 

перетворення Лапласа-Стілтьєса (ПЛС) функції розподілу часу очікування 

W(S): 

 𝑊(𝑠) =
𝑠(1−𝜌)

𝑠−𝜆+𝜆𝛽(𝑠)
                                      (3.31) 

де - коефіцієнт завантаження каналу; 𝜌 

𝜆 - інтенсивність надходження пакетів в канал;  

𝛽 (s) - ПЛС часу обробки пакета на СП.  

для обчислення W(S) необхідно знайти ПЛС функції розподілу часу 

обробки пакета (s). 𝛽 

 для  випадкової  величини  t  -  часу  обробки  пакету з  

експоненційної функцією розподілу: 

 𝛽𝑘(𝑡) = 1 − 𝑒−𝜇𝑘𝑡,                                      (3.32) 

де 𝜇k= C /lk - пропускна здатність СП, в пакетах / c,  

З - пропускна здатність СП, в бітах / c,  

lk - довжина пакета даних k-го класу в бітах, k= 1, ..., K.  

Перетворення Лапласа-Стілтьєса: 

 𝛽(𝑠) =
𝜇

(𝜇+𝑠)
=

1

(1+𝑠×𝑡)
,                                       (3.33) 

Для випадкової величини t з рівномірною функцією розподілу:  

𝐵𝑘(𝑡) =
𝑡−𝑎

𝑏−𝑎
, При, 𝑎 ≤ 𝑡 ≤ 𝑏 

перетворення Лапласа-Стілтьєса: 

𝛽(𝑠) =
𝑒−𝑠𝑎−𝑒−𝑠𝑏

𝑠(𝑏−𝑎)
,                                        (3.34) 

Відповідно до розглянутими властивостями ПЛС тривалість передачі 

даних k-го класу від вузла i до вузла j визначається як: 

𝛽𝑘(𝑡) = ∏ 𝑊𝑑(𝑡)𝑁
𝑑=1 𝛽𝑑(𝑡),                           (3.35)  



де - ПЛС функції розподілу часу обробки пакета в 𝛽𝑑(𝑡) d-м каналі 

маршруту  

Wd(t) - ПЛС функції розподілу часу очікування W(S) в d-м каналі 

маршруту.  

Таким чином, дане розподіл буде функцією від векторів інтенсивності 

надходження і обслуговування пакетів. Модель дає розподіл часу перебування 

даних 𝛽𝑘(𝑡) = 𝑓(𝜆𝑘, 𝜇𝑘)k-го класу в мережі Інтернету речей, при заданому 

векторі ймовірностей виникнення помилок на елементах маршруту для всіх 

пар взаємодіючих СП.  

ПЛС дозволяє при обмеженнях tдоп тимчасово tп.д деякого маршруту 

визначити можливе навантаження на цей маршрут і здійснити вибір 

відповідного алгоритму самоорганізації мережі.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВИСНОВОКИ 

 

В ході виконання даної магістерської роботи було проведено 

дослідження розробки радіоінтерфейсу систем взаємодії інтернет речей.  

Зокрема, було виділено основні вимоги, що висуваються до подібних 

систем; вивчено основні підходи до вирішення задач обробки великих за 

обсягами даних; досліджено існуючі платформи та виділено шляхи їх 

покращення. Приведено використання інтерфейсу IEEE 802.15, та найбільш 

використовуваного IEEE802.15.4, котрий використовується у технології 

Bluetooth. Вказано на сильні сорони використання побудови мережі інтерент 

речей не використовуючи протоколи IP.  

Приведено модель взаємодії доступу смистеми інтернет речей, та 

досліджено дану модель. Дану системо було частково побудовано в якості 

імітаційної моделі у програмі AnyLogic. Модель TI SensorTag CC2650. 

По-перше, було побудовано блок схему датчиків котрі виконують 

функціонал моделі. Кожен датчик відповідає за різні параметри нагрузок на 

дану модель. Досліджувана модель являє собою сенсорний прилад для доступу 

до хмарного кошика при підключенні телефона через Bluetooth до цього 

приладу без виходу до інтернет. Даний пристрій дозволяє підключтися із будь-

якого куточку світу.  

По-друге, було наведено формули, за якими розраховується та 

розроблюється модель радіоінтерфейсу взаємодії інтернет речей. На результат 

формул можуть впливати багато чинників, а саме порівняння режиму 

опитування та режиму переривань. Важливою складовою при реалізації 

моделі доступу є час доступу сенсорних приладів. 

 Було детально описано різноманітні аспекти обраних архітектурних 

рішень: від обґрунтування високорівневого поділу на функціональні модулі до 

особливостей ефективної реалізації вводу/виводу та впливу обраної схеми 

автентифікації на масштабованість архітектури платформи. На відміну від 

існуючих платформ, досліджене рішення є добре розширюваним у тому сенсі, 

що його можливо легко адаптувати під аналітику даних, які надходять від 



різноманітних пристроїв і сенсорів, задаючи ланцюжки обробки даних. 

Протоколи та формати даних було обрано не лише з огляду на їх ефективність, 

а ще враховуючи зручність і простоту розширення платформи. 

Технологія інтернет речей стрімко розвивається дозволяючи проводити 

обмін даними навіть не маючи виходу інтернет. На даний момент розвиток 

полягає в покращині швидкості обміну даних із впровадженням більших 

швидкостей передачі даних в інтернет. Впровадження більших швидкостей в 

інтернеті дозвилить щвидкісний вхід до даних приладів інтернет речей.  
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