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M2M, МЕРЕЖА АРХІТЕКТУРА, ТРАФІК, LTE, ІДЕНТИФІКАТОР, 
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LPWAN-МЕРЕЖА, ТЕХНОЛОГІЇ CELLULAR NETWORK, IOT - EMTC, EC-GSM-

IOT,  NB-IOT, WI-FI, MIMO. 

Об'єкт дослідження – технології організації  зв`язку в мережі Інтернет речей 

Предмет дослідження – моделі та методи забезпечення функціонування 

пристроїв Інтернет речей. 

Мета роботи – дослідження ефективних рішень забезпечення 

функціонування пристроїв Інтернет речей, в умовах впливу на них різних 

дестабілізуючих факторів. 

Методи дослідження. У роботі використані методи моделювання і натурних 

експериментах, теорії ймовірностей, математичній статистиці. Дослідження 

моделювання фрагмента мережі Інтернет речей проведено на основі пакета 

імітаційного моделювання MATLAB. 

 

Поряд з усіма перевагами мережі IoT, зважаючи на свою складність, стають 

все більш уразливими до дії дестабілізуючих факторів різної фізичної природи. 

Особливо мережі IoT сприйнятливі до впливу факторів електромагнітної природи, 

при впливі яких можливе зниження ефективності працездатності пристроїв, різних 

об’єктів або підприємств в цілому.У даній магістерській роботі в першу чергу було 

виконано дослідження перспектив впровадження та реалізація мереж інтернет 

речей. Виконано аналіз особливостей функціонування мережі Інтернету речей у 

випадку вливу на неї сторонніх дій.Та на практиці  виконана реалізація розглянутих 

методів підвищення сумісного функціонування пристроїв мережі інтернету речей 

на основі технології Wi-Fi. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. На даний момент всі спостережувані форми комунікацій 

зводяться або до схеми людина-людина, або людина-пристрій. Але Інтернет Речей 

(IoT) пропонує нам колосальне Інтернет-майбутнє, в якому з'являться комунікації 

типу машина-машина (M2M). Це дає можливість для обсягів об`єднання всіх 

комунікацій в загальну інфраструктуру, дозволяючи не тільки управляти всім, що 

знаходиться навколо нас, але і надаючи інформацію про стан цих речей. 

Поряд з усіма перевагами мережі ІР, зважаючи на свою глобальності і 

складності, стають все більш уразливими до дії дестабілізуючих факторів різної 

фізичної природи. Особливо мережі ІР сприйнятливі до впливу факторів 

електромагнітної природи. До них в першу чергу слід віднести електромагнітні 

випромінювання (ЕМВ) природного походження (блискавки, статичну електрику) 

і ЕМВ штучного походження (електромагнітні випромінювання радіолокаційних 

станцій, генератори потужних електромагнітних випромінювань різного 

призначення, лінії електропередач, індустріальні перешкоди,). Негативний вплив 

ЕМВ полягає в появі збоїв і відмов в роботі пристроїв мережі ІР, що призводить до 

зниження якості обслуговування трафіку і системних характеристик, таких як 

зв'язність мережі, час відновлення, пропускна здатність, доступність мережі. 

Об'єкт дослідження є технології організації  зв`язку в мережі Інтернет речей 

Предмет дослідження є моделі та методи забезпечення функціонування 

пристроїв Інтернет речей 

Мета роботи – дослідження ефективних рішень забезпечення 

функціонування пристроїв Інтернет речей, в умовах впливу на них різних 

дестабілізуючих факторів. 

Для виконання поставленої мети у роботі було розроблено і виконано наступні 

завдання: 

1. Дослідження перспектив впровдження та реалізація мереж інтернет речей. 

2. Аналіз особливостей функціонування мережі Інтернету речей у випадку 

вливу на неї сторонніх дій. 



3. Практична реалізація методів підвищення сумісного функціонування 

пристроїв мережі інтернету речей на основі технології Wi-Fi. 

у зв’язку з цим тематика магістерської роботи, яка присвячена дослідженню 

ефективних рішень забезпечення функціонування пристроїв інтернет речей на базі  

мереж стандартів ІЕЕЕ 802.11 є актуальною. 

Методи дослідження. У роботі використані методи моделювання і натурних 

експериментах, теорії ймовірностей, математичній статистиці. Дослвдження 

моделювання фрагмента мережі Інтернет речей проведено на основі пакета 

імітаційного моделювання MATLAB. 

Наукова новизна одержанх результатів. На основі теоретичного і 

практичного аналізу чисельного досліджені методи забезпечення функціонування 

пристроїв мережі Інтернету речей на на базі технології Wi-Fi в умовах впливу 

дестабілізуючих факторів. Зокрема, метод і модель вибору параметрів переданого 

кадру даними пристроями мережі в залежності від ступеня впливу на них і метод 

підвищення зв'язності вузлів мережі в умовах впливу ЕВМ на основі введення 

функціональної надмірності і організації додаткових зв'язків в мережі ІР.  

Отримані результати, в подальшому, можуть бути використані при 

плануванні, проектуванні та експлуатації безпроводових локальних мереж в 

умовах впливу дестабілізуючих факторів в наступних напрямках: 

- розвиток і вдосконалення математичних моделей впливу ЕМВ на 

функціонування мережі ІР безпроводової технології Wi-Fi; 

- розробці принципів побудови бездротових локальних мереж. 

Практична цінність роботи. На основі досліджуваної моделі процесу 

передачі даних через безпроводові лінії зв'язку на базі мережі ІР з використанням 

технології  Wi-Fi і експериментальних досліджень функціонування пристроїв ІР в 

умовах впливу ЕМВ отримані результати, що дозволили оцінити ступінь 

негативного впливу дестабілізуючих факторів  на системні характеристики мережі 

ІР. На практиці розглянуто технічні рішення щодо забезпечення зв'язності мережі, 

відновлення обміну і доступності до вузлів мережі. 



Апробація результатів магістерської роботи. Основні положення і 

результати магістерської роботи доповідались і обговорювались на 2-х науково-

практичних конференціях, опубліковано 1 наукову статтю. 
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1 ДОСЛІДЖнЕННЯ ПЕРСПЕКнТИВ ВПРОВДЖнЕННЯ ТА РЕАЛІЗАнЦІЯ 

МЕРЕЖ ІНТЕРНЕнТ РЕЧЕЙ 

 

1.1 Огляд розвиткну динамікни ринку Інтерненту речей 

 

Методи оцінки ринку «Інтернету речей» змінюванлися разом з еволюці нєю 

трактув нання цього явища. Якщо спочаткну ринок вимірюв нався кількіснтю проданинх 

RFID-міток або підключнених до інтерненту пристро нїв, то в подальшному стали 

з'являтися оцінки інтерненту речей як сукупно нсті різних технолонгій, продукт нів і 

послуг, реалізо нваних за рахунок комунік націй між віртуал ньними і фізични нми 

об'єктами без участі людини. Оскількни досі немає єдиної методолногії та 

консенснусу з приводу того, які техноло нгії, продукт ни і послуги входять в дану 

сукупні нсть і що саме слід відноси нти до ринку інтерне нту речей, то і оцінки 

масштаб нів поширен ності цього явища, як і його характенристик, сильно варіюютнься. 

Те ж стосуєт нься поточно нго обсягу ринку і його минулог но динамікни. Так, за 

даними, наведенними компані нєю Gartner, глобаль нний обсяг ринку IoT в 2017 році 

повинен був скласти майже 2 трлн. дол. [3], згідно IDC - 674 млрд. дол. [4], 

Markets нandMarkets - 639,7 млрд. дол.. При цьому є компані нї, які за останні роки 

кардинанльно змінили свою оцінку ринку IoT. Зокрема, це аналіти нчна компані ня 

IDC, яка в 2013 р оцінюванла ринок в 1,9 трлн. дол. з перспек нтивою росту до 2020 р 

до 7,1 трлн. дол. [5]. 

У 2014 р обсяг ринку вже оцінюванвся в 655,8 млрд. Дол. З прогнозном 

зростан ння до 1,7 трлн. дол. в 2020 р., тобто в 4 рази нижче прогнозну поперед ннього 

року. У 2017 р потенці нйний обсяг ринку до 2020 року був оцінени нй тільки в 1 

трлн.долл. У 2014 р середнь норічні темпи прирост ну в 2014-2020 рр. (CAGR) 

оцінюва нлися в 20%, в 2018 р аналіти нки IDC очікуют нь CAGR на період 2017-2022 

рр. тільки в 13,6%. Це, ймовірн но, пов'язано з проходж ненням піку завищен них 

очікуваннь, який був в 2014 році. Динамікна оцінок ринку IoT за даними Gartner і 

IDC12 предстанвлена на рис. 1.1. 
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Рисунок 1.1 - Світови нй ринок інтерненту речей, 2014-2018 рр., трлн. дол. 

 

Істотна варіаці ня в показни нках характенрна і для даних про обсяг ринку IoT в 

фізично нму виражен нні. 

За даними компані нї Gartner обсяг ринку в 2014 році станови нв 3,8 млрд. 

Підключнених пристронїв, а IDC оцінила його в 10,3 млрд. пристро нїв. Проте, з 

часом, оцінки минулих років, як правило, починаю нть коливатнися в більш 

вузькомну діапазо нні, але для поточнинх оцінок ринку все ще характенрна значнішна 

варіаці ня показни нків, як це видно з рис. 1.2. 

 

 

Рисунок 1.2 - Світови нй ринок інтерненту речей, 2014-2018 рр., млрд. 

пристро нїв. 
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Значне перевищнення значень показни нків, що надаютьнся IHS Markit, може 

бути пов'язано з методолногією розраху ннку IoT пристро нїв, при якій врахову нються 

підключнені пристро нї, такі як мобільн ні телефон ни, ноутбукни, планшет ни, комп'ютери 

і фіксованні телефон ни. 

У той же час Ericsso нn в своїх розрахуннках виносит нь їх в окрему категор нію і не 

врахову нє в загальн ній кількоснті. З урахува ннням цих відмінн ностей результ нати 

Ericsso нn і IHS Markit практичнно збігаютнься: у 2017 році Ericsso нn налічувнав 17,5 

млрд. підключнених пристро нїв, IHS Markit - 17,7 млрд. 

Однак прогнозни сильно різнили нся не тільки в минуломну: і сьогоднні 

аналіти нчні агентстнва і компані нї по-різному бачать майбутн ній розвито нк IoT рис. 1.3 

і Рис. 1.4. 

 

 

Рисунок 1.3 -  Прогноз ни зростанння світово нго ринку інтерненту речей в 

грошово нму виражен нні, трлн. дол. 

 

 

Рисунок 1.4 - Прогноз ни зростанння фізично нго обсягу світово нго ринку 

інтерне нту речей, млрд. шт. 
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Серед причин великої варіаці нї прогнознів зміни ринку IoT, а також сильног но 

коливан ння оцінок експерт ни виділяюнть наступн ні: 

- відмінн ності в методол ногії. Дана причина має два аспекту. По-перше, це 

пов'язано з викориснтанням різних визначеннь «Інтернету речей», і значить і його 

компоненнтів. По-друге, позначанється застосунвання різних підходінв до оцінки. Це 

або моделювнання зверху вниз - тобто на рівні галузей, або знизу-вгору, коли 

визначанються окремі сценарі нї і напрямкни викориснтання IoT (характерно для 

компані нй зі сфери бізнесу і промислновості); 

- зміна техноло нгічного ландшафнту. Інтерне нт речей включає в себе значне 

число різних технолонгій, тому тренди, що стосуют нься окремих техноло нгій, що 

входять в загальнний техноло нгічний стек IoT, можуть чинити сильний вплив на 

динамікну ринку. Крім того, різні організ нації по-різному бачать перспекнтиви 

розвитк ну тієї чи іншої техноло нгії. Нарешті, багато категор ній «речей», які 

з'являться в майбутн ньому, зараз не існують і очікуванння по виникненнню нових 

типів продукт нів теж посилюю нть варіаці ню оцінок ринку; 

- не виправд новує високі очікуванння щодо розвитк ну споживчного сектора 

інтерне нту речей. На ранніх етапах розвитк ну ринку IoT великі надії покладанлися на 

його розширенння саме в споживч ному секторі. Це було пов'язано з двома 

гіпотез нами: підключ нення «речі» до інтерненту має підвищи нти її приваблнивість в 

очах споживанчів і, по-друге, полегшенння виробнинцтва пристронїв IoT мала 

залучит ни більше число підприєнмців, які могли б скорист натися стандар нтними 

компоненнтами, можливо нстями 3D друку, вільног но програмнного забезпенчення. 

Однак обидві ці гіпотез ни не цілком виправд налися. Крім того, жорстка конкуре ннція 

з боку великих компані нй ускладн нила розвито нк стартап нів в цій області; 

- зацікавнленість організ націй, що випусканють аналіти нчні звіти по оцінці ринку, 

в досягненнні тих чи інших показни нків, їх суб'єктивність. Суб'єктивність, зокрема, 

пов'язана з різниценю в оцінках бізнес- та регулят норних ризиків, здатних зробити 

істотни нй вплив на розвитонк ринку IoT. 

Переоцінка в сторону більш низьких темпів зростан ння може бути пов'язана з 

негатив нними трендамни, які проявлянються в останні 1-1,5 року: за даними аналізу 
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Cisco, майже 75% проектінв інтерненту речей провалинлися [6]. Крім того, ажіотаж 

навколо інтерне нту речей трохи спав після розвитк ну технолонгії блокчейнна і 

штучног но інтелекнту. 

 

1.2. Аналіз сучаснинх техноло нгій зв`язку для реаліза нції мережі Інтерненту 

речей 

 

Мережа Інтерне нт речей можна розгляд нати в якості глобальнної мережевної 

инфрастнруктури, що складає нться з безлічі підключ нених пристронїв, що 

викорис нтовують сенсорн ні, комунікнаційні, мережні й інформанційні технолонгії. 

Структу нра Інтерне нт речей охоплює мережі і комунікнації, «розумні» об'єкти, веб-

сервіси і додатки, бізнес-моделі і процеси, які передбанчають спільну обробку 

даних. З точки зору розробк ни архітекнтури Інтернент речей її розширю нваності, 

масштаб нованості, модульнності і можливо нсті взаємод нії необхіднно врахову нвати 

децентр налізовану і гетерог нену природу мережі Інтерне нт речей. Реалізанція Інтерне нт 

речей може містити велику кількіснть електро ннних апараті нв, мобільн них пристронїв і 

промислнового устаткунавання. Різним «речам», які можна підключнити до 

мережевних і комунікнаційнихним технолонгіям, відпові ндають різні способи 

комунікнації, з'єднання по мережі, обробки і зберіганння даних. Наприклнад, 

більшіснть смартфо ннів вже зараз володію нть якісним зв'язком, багатимни 

мережевними можливо нстями і способанми обробки і зберіганння даних. 

Інтернет речей включає в себе ряд гетерог нених мереж, таких як WSN, WLAN 

і т.п. Вони допомаг нають «речам» обмінюв натися інформанцією. Мережевний шлюз 

забезпенчує комунік націю і взаємод нію різних пристронїв за допомогною Інтерне нту, і 

навіть може викориснтовувати свою «мережу знань» для локальнного виконанння 

алгорит нмів оптимізнації, що дозволянє застосо нвувати його при обробці багатьо нх 

складни нх аспектінв комунікнації в мережі. Пристронями стосовн но до ІР є елемент ни 

обладнанння, які мають обов'язковими можлино нстями зв'язку і додатко нвими 

можливо нстями вимірюв нання, спрацьо нвування, а також введенння, зберіганння і 

обробки даних. Структу нра техноло нгій мережі IoT показан на на рис. 1.5.  
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Рисунок 1.5 - Структу нра мережі Інтерне нту речей 

 

Як видно, в її склад входять різні типи комунікнаційних мереж і технолонгій. 

Для організ нації зв'язку в мережі ІР викориснтовується безліч різних технолонгій, 

серед яких можна виділит ни дві великі групи: техноло нгії, заснованні на передачні 

даних через провідн ні канали зв'язку, і технолонгії безпров нодових каналів зв'язку. 

Техноло нгії передачні по провідн них лініях детальн но розглян нуті в [9; 10; 13] і 

дослідж нені з точки зору впливу ЕМВ. Тому нижче розгляд нається вплив ПД ЕМВ 

на техноло нгії передачні даних через бездротнові канали зв'язку [11; 12; 13]. 

Зазначені технолонгії базують нся на певних протоко нлах взаємод нії пристро нїв ІР 

в процесі передач ні даних. 

Найбільш поширен ні техноло нгії комунікнації, викорис нтовувані в ІР, і їх 

протоконли зв'язку наведенні в таблиці 1.1. 

Спектр можливи нх техноло нгій, що викориснтовуються для передачні трафіку 

«Інтернету речей», охоплює як бездрот нові, так і провідн ні мережі. Для бездрот нової 

передачні даних особлив но важливу роль в побудов ні Інтерне нту речей грають такі 

якості, як ефективнність в умовах низьких швидкос нтей, відмово нстійкість, 

адаптив нність, можливі нсть самооргнанізації  [16]. 
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Таблиця 1.1 - Техноло нгії зв'язку, що викориснтовуються в мережах IoT 

Технологія  

зв`язку 

Швидкість 

передачні  

Полоса частот  Дальність 

зв`язку  

RFID  424 кб/с  135 кГц  > 50 см  

13,56 МГц  > 50 см  

866–960 МГц  > 3 м  

2,4 ГГц  > 1,5 м  

NFC  10 кб/с — 10 

Мб/с  

2,45 ГГц  < 0,2 м  

ZigBee  20/256 кб/с  900 МГц / 2,4 ГГц  10 м  

Bluetooth  1 Мб/с  2,4 ГГц  10 м  

BLE  10 кб/с  2,4 ГГц  > 10 м  

UWB  50 Мб/с  широкополосний  30 м  

Wi-Fi (IEEE 

802.11ac)  

До 6,77 Гбіт/с  2,4/5 ГГц  100 м  

Мобільні мережі 

3G/4G (LTE)  

До 150 Мб/с  800/900/1800/2400 

МГц  

Десятки км  

 

Бездротові мережі для Інтерненту речей підроздніляються на наступн ні типи: 

- Low Power Short Range Network нs - енергоенфективні мережі малого радіусу 

дії; 

- Low Power Wide Area Network нs (LPWAN) - енергоенфективні мережі 

великог но радіусу дії; 

- Cellulaнr Network - техноло нгії, заснованні на викориснтанні стандар нтів 

стільни нкових мереж в це дозвіл. 

Short Range і LPWAN побудов нані на викориснтанні неліценнзійного діапазо нну 

частот - ISM Bands. У секторі Short Range виділяюнть стандар нт IEEE 802.15.4, що 

визначанє фізични нй шар і управлі нння доступонм для організ нації енергоенфективних 

персонанльних мереж, і є основою для таких протоконлів, як ZigBee, WirelesнsHart, 

MiWi, 6LoWPAN, а також Bluetoo нth low energy, NFC, WLAN (Wi-Fi). У секторі 

LPWAN існують такі основні стандар нти і технолонгії - SigFox, Symphon нy Link, 

Nwave, Ingenu (RPMA), Weightlнess, LoRa [16]. 

Окремо виділяюнться техноло нгії, що базують на мережах мобільн ного зв'язку, 

що викориснтовують ліцензо нвані частотн ні діапазо нни - стандар нти eMTC, EC-GSM-

IoT, NB-IoT. eMTC і NB-IoT розгорт нається на обладна ннні мереж LTE (також 
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допусканється будівни нцтво виділен них мереж NB-IoT в т.ч. в частотн них каналах 

мереж GSM); EC-GSM-IoT розгортнається поверх мереж стандар нту GSM. При 

цьому техноло нгію NB-IoT також прийнят но відноси нти до енергоенфективних мереж 

великог но радіусу дії (LPWAN)[13]. 

Технології реалізанції Інтерне нту речей можуть бути також проранж новано по 

відстан ні від кінцеви нх пристро нїв (датчиків, приводінв і ін.) До шлюзів доступу. При 

цьому більше 90% ринку, зображенно на рис. 1.6, будуть займати пристро нї, що 

знаходя нться в межах 100 метрів від вузлів доступу. У цьому простор ні конкурунють 

різні технолонгії, що базують на міжнаро ндних стандар нтах і пропрієнтарних 

рішення нх, включаюнчи пристро нї, що підключнаються до глобальнної мережі через 

смартфо нни і домашні маршрут низатори (наприклад, різні медичні пристро нї та 

датчики позиціо ннування, що закріплнюються на тілі людини). 

 

 

 

Рисунок 1.6 – Класифі нкація пристронїв на телеком нунікаційному ринку 

 

Як вважают нь багато експерт нів, бездрот нове підключнення «речей», 

розподі нлених по великій територ нії, буде в основно нму здійсню нватися за допомог ною 

мереж з низьким енергоснпоживанням (Low Power Wide Area Network, LPWAN, 

включаюнчи стандар нти LoRa, SigFox, а також NB-IoT, EC-GSM- IoT, E-MTC та 
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ін.). Ще якихось п'ять років тому такого терміна не існувално зовсім, а зараз це 

найбільнш перспекнтивне рішення для IoT, рис.1.7 [15]. 

 

 

Рисунок 1.7 -  Перспекнтивне рішення підключ нення  для IoT 

 

 1.2.1  Огляд техноло нгій Short Range 

 

До технолонгій Short Range (або техноло нгіями «останніх 100 метрів») 

прийнятно відноси нти такі стандар нти, як BLE, IEEE 802.15.4, WLAN (Wi-Fi), NFC, 

IrDA і ряд інших. 

BLE (Bluetooth Low Energy) - випущенна в грудні 2009 року версія 

специфі нкації бездрот нової технолонгії Bluetoo нth, найбільнш істотни нм достоїннством 

якої є Надмалинй енергоснпоживання. Пристронї, що викориснтовують BLE, 

споживанють менше енергії, ніж Bluetooнth-пристрої поперед нніх поколін нь. У 

багатьо нх випадканх пристронї можуть працюванти більше року від однієї батареї 

типу "таблетка" без підзаряндки. Таким чином, можлива реаліза нція датчикінв, що 

працюют нь безперенрвно (наприклад, датчики темперантури) і спілкую нться з іншими 

пристро нями, такими як стільни нковий телефон або КПК. Нова версія специфінкації 

Bluetoo нth дає можливінсть підтримнки широког но діапазо нну додаткінв і зменшує 

розмір кінцево нго пристроню для зручног но викориснтання в галузях охорони 

здоров'я, фізкульнтури і спорту, охоронн них систем і домашні нх розваг [17]. 
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IEEE 802.15.4 - стандар нт, підтримнуваний робочою групою IEEE 802.15, і 

визначанє фізични нй шар і управлі нння доступонм до бездрот нових низькошнвидкісним 

персонанльним мереж. Апарату нра, побудовнана на базі даного стандарнту, 

відноси нться до пристро нїв малого радіусу дії і є базовою основою для протоко нлів 

ZigBee, WirelesнsHART, MiWi, ISA100.11, кожен з яких, в свою чергу, пропонунє 

рішення для побудов ни мереж за допомог ною специфінкації верхніх рівнів, які не 

регламеннтуються стандар нтом. В якості альтерн нативи IEEE 802.15.4 може бути 

викорис нтаний спільно зі стандар нтом 6LoWPAN і стандар нтними протоко нлами 

сімейстнва TCP/IP [18]. 

NFC - техноло нгія, анонсов нана в 2004р. і дозволянє обмінюв натися даними між 

пристро нями, що знаходянться на відстанні близько 10 сантиментрів. NFC є 

розшире ннням стандар нту безконт нактних карт ISO 14443, який об'єднує інтерфенйс 

смарт-карти і зчитуванча в єдиний пристрі нй. Пристрінй NFC може підтримнувати 

зв'язок і з існуючи нми смарт-картами, і зі зчитуванчами стандар нту ISO 14443, і з 

іншими пристронями NFC і, таким чином сумісно з існуючо ню інфрастнруктурою 

безконт нактних карт, вже викориснтовується в громадснькому транспо нрті і платіжн них 

система нх. NFC націленна перш за все на викорис нтання в цифрови нх мобільн них 

пристро нях [19]. 

На рис. 1.8 показанно графічн не предстанвлення основни нх технолонгій Short 

Range в розрізі дальнос нті дії і енергоснпоживання. При цьому площа мітки 

відобранжає доступн ну швидкіснть передачні даних. Показанння на малюнку 

«Відстань» і «Енергоспоживання» є індикат нивними тому у великій мірі залежат нь 

від констрункції радіопрниймача пристро ню і конкретнного варіант ну викориснтання. 

 

Провівши аналіз даних техноло нгій, можна підсуму нвати, що всі три технолонгії 

мають вбудова нну аутенти нфікацію і шифруванння на канальн ному рівні, які іноді 

вимагаюнть забезпенчення захисту на всій ділянці від кінцево нго пристро ню до веб-

додатки. 

Деякі сценарі нї викориснтання Інтерне нту речей можуть повніст ню перебувнати за 

брандмануером підприєнмства (наприклад, use-case на заводі, де IoT працює на 
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локальн ному сервері н). Існують також системи IoT, що працюют нь в глобальнній 

мережі, але діючі як локальн ні мережі з викорис нтанням VPN-тунелів або 

аналогі нчних механізнмів безпеки. 

 

 

Рисунок 1.8 - графічн не предстанвлення основни нх техноло нгій Short Range 

 

При правильнному викорис нтанні, BLE забезпенчує менше енергоснпоживання, 

ніж 802.15.4. 

Відсутність вбудованної підтримнки 802.15.4 для екосистнеми мобільнних 

пристро нїв (смартфонів, планшет нів, ноутбукнів і т.д.) є проблемною, особливно для 

мобільн них або тимчасо нво мобільн них додаткінв. 

Екосистема з телефон нами, планшет нами, ноутбукнами і телефон нними 

аксесуанрами знизить вартіст нь реалізанції BLE. 

802.15.4 має основна переваг на в своєму діапазо нні, оскількни багато що 

підтримнують 802.15.4 техноло нгії (наприклад, ZigBee) підтримнують з'єднання 

mesh, завдяки якій покритт ня може бути розшире нне за допомог ною 

маршрут низаторів. 

Технологія Bluetoo нth low energy є перешко ндостійкою завдяки підтрим нці 

Adaptiv нe Frequen нcy Hopping (AFH) і ряду інших функцій, успадко нваних від 

класичн ного Bluetoo нth. 

WLAN (Wi-Fi) може викорис нтовуватися в пристро нях з меншими вимогамни до 

низьком ну енергоснпоживанню і в якості базової бездрот нової мережі в поєднаннні з 

іншими техноло нгіями. 
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Висновок експерт нів connect нBlue полягає в тому, що BLE має найбіль нший 

потенці нал стати основно ню технолонгією для «останніх 100 метрів» в 

малопот нужних, недорогних і невелик них пристронях. Проте, пристро нї, побудовнані за 

техноло нгією 802.15.4, будуть продовж нувати викорис нтовуватися, особлив но в тих 

кейсах, де вони вже реалізо нвані. І навіть у своїй традиці нйне нижче - додатканх для 

розумно нї енергетники, побутов ної електронніки і автоматнизації будівелнь - 802.15.4 

також зіткнетнься з конкуре ннцією з BLE. WLAN буде викориснтовуватися в 

пристро нях, де вартістнь і низьке енергоснпоживання менш важливо, а також в якості 

бездрот нового магістр налі в поєднан нні з іншими бездротновими техноло нгіями. 

 

1.2.2 Огляд техноло нгій non-cellular LPWAN 

 

LPWAN, Low-power Wide-area Network (енергоефективна мережу далеког но 

радіусу дії) - сімейстнво техноло нгій бездрот нової передачні невеликних за обсягом 

даних на дальні відстанні, розроблнених для розподі нлених мереж телемет нрії, 

межмаши ннного взаємод нії та Інтерне нту речей. Бездрот нові технолонгії LPWAN 

забезпенчують середу передачні даних від різного кінцево нго обладнанння: датчикінв, 

лічильнників та сенсорінв. В основі передачні даних LPWAN систем лежить принцип 

збільше нння енергет ники, а значить і дальноснті зв'язку при зменшен нні швидкоснті 

передачні. Чим нижче бітова швидкіснть передачні, тим більше енергії вкладає нться в 

кожен біт і тим легше виділит ни його на тлі шумів на приймал ньній стороні. Таким 

чином, низька швидкіснть передачні даних дозволянє домогти нся більшої дальнос нті 

поширен ння радіосингналу, і, як наслідонк, збільшенння радіусу дії приймаюнчої 

станції. Отриман ні на сервері дані від кінцеви нх пристронїв викориснтовуються для 

відобранження, аналізу, побудовни звітів та прийнятнтя рішень. Управлі нння 

пристро нями і оновленння програмнного забезпенчення відбуванється з викориснтанням 

зворотн ного каналу зв'язку. 

Технології LPWAN ідеальн но підходя нть для з'єднання пристро нїв, яким 

потрібнно передавнати малі обсяги даних великі відстан ні, зберіганючи при цьому 

тривалинй термін служби батареї. Деякі додатки Інтерне нту речей тільки передаю нть 
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незначнні обсяги інформанції. Низький рівень споживанння енергії таких пристро нїв 

дозволя нє вирішув нати завданн ня з мінімалньною вартіст ню і відсутн ністю необхід нності 

частої заміни батареї. 

Особливості LPWAN: 

Велика відстаннь - кінцеві пристро нї можуть розташо нвуватися на відстан ні до 10 

км від шлюзу, в залежно нсті від викориснтовуваної техноло нгії. 

Низька швидкіснть передачні даних - менш ніж 5кбіт/с. Часто тільки 20-256 

байт в повідомнленні, посилає кілька разів за день. 

Низький рівень споживанння енергії - дозволянє викориснтовувати батарею 

протягонм тривалонго часу без заміни, період роботи от однієї батареї - до 10 років. 

Підхід, який викориснтовується для побудовни LPWAN-мережі, схожий з 

принципном роботи мереж мобільн ного зв'язку. LPWAN-мережу викориснтовує 

тополог нію «зірка» на відміну від деяких техноло нгій Short Range, що 

викорис нтовують mesh-структуру мережі, де кожен пристрі нй взаємод ніє з базовою 

станціє ню безпосенредньо. Недолік ни mesh-мереж пов'язані з тим, що динамічнний 

діапазо нн даних сполук дуже сильно обмеженний в зв'язку з високою швидкіснтю 

передачні і низькою чутливі нстю приймач на. Деякі ZigBee сполуки мають проблемни з 

відправ нкою даних більш ніж на 20-30 метрів, в зв'язку з малою потужні нстю 

передавнача і як наслідо нк - сильним загасан нням. Крім того, для створенння надійнонї 

mesh-мережі необхід нно викорис нтання достатн ньої великої кількоснті елемент нів. 

Кінцеве пристрі нй (модем) з LPWAN-модулем передає дані по радіоканналу на 

базову станцію. Станція приймає сигнали від всіх пристро нїв в радіусі своєї дії, 

оцифровнує і передає на віддаленний сервер, викорис нтовуючи доступн ний канал 

зв'язку: Etherneнt, стільнинковий зв'язок, VSAT. 

Технологія non-cellular LPWAN 

1. «Стриж» - техноло нгія енергоенфективної зв'язку, розробл нена компанінєю 

«Стриж Телематника». Працює на частотанх 868 МГц з викориснтанням 

узкопол носной модуляцнії радіоси нгналу. Включає повних стек OSI, від фізично нго до 

прикладнного рівня. На базі даної техноло нгії «Стриж Телематника» розгорт нає 
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LPWAN-мережу в Росії і країнах СНД. Метод модуляц нії - DBPSK, ширина смуги 

каналу - 100 Гц, швидкіснть передачні даних - 50..25000 біт/с. 

2. LoRa, Long Range - енергоенфективна мережевна технолонгія, предстанвлена 

дослідним центром IBM Researcнh і компанінєю Semtech. Викорис нтовує 

широкоснмугове кодуванння на фізично нму рівні. Працює в субгіга нгерцових 

діапазо ннах ISM (industrial, scienti нfic and medical radio bands) неліценнзованих 

частот. MAC-рівень забезпенчується викорис нтанням стандар нту LoRaWAN. Метод 

модуляц нії - Spread spectru нm modulatнion + chirp spread spectru нm (CSS), ширина 

смуги каналу - 125 кГц, швидкіс нть передачні даних - 0,3..50 кбіт / с. 

3. SigFox - французнька компаніня, яка розвиванє однойменнний стандарнт, який 

викорис нтовує технолонгію Ultra Narrow Band (UNB). Розгорт нає LPWAN-мережу на 

територ нії Європи на частоті 868 МГц. 

4. Weightl нess - група відкрит них технолонгічних стандар нтів зв'язку LPWAN, що 

розвива нються некомер нційною організ нацією Weightl нess SIG. В даний час доступнні 

3 стандар нти - Weightlнess-N, Weightl нess-P і Weightl нess-W. Викориснтовуються 

неліцен нзовані частоти субгіга нгерцового діапазо нну. 

5. RPMA - Random Phase Multiplнe Access, технолонгія, що працює в діапазо нні 

2,4 ГГц від американнської компані нї Ingenu. 

Аналіз показав, шо основни нми перевагнами техноло нгій LPWAN є [20]: 

- Велика дальніснть передачні сигналу, 10-15 км, в порівня ннні з Short Range 

бездрот новими технолонгіями, що викорис нтовуються для телеметнрії, наприклнад, 

ZigBee. 

- Низький рівень споживанння енергії кінцеви нх пристронїв, завдяки 

мінімал ньним витратанм енергії на передач ну невеликних пакетів даних. 

- Висока прониканюча здатніс нть радіосингналу в міській забудовні при 

викорис нтанні частот суб-гигагерцового діапазо нну. 

- Відсутн ність необхіднності отриманння частотн ного дозволу та плати за 

радіочанстотний спектр, внаслід нок викориснтання неліцен нзованих частот (ISM 

band). 

До недолікнів LPWAN можна віднест ни: 
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- Відносн но низька пропуск нна здатніснть. Варіюєт нься в залежно нсті від 

викорис нтовуваної технолонгії передачні даних і станови нть від декількнох сотень біт / 

с до декількнох десяткі нв кбіт / с. 

- Затримкна передачні даних від кінцево нго пристро ню до кінцево нго додатки, 

пов'язана з часом передачнею сигналу, може досягатни від декількнох секунд до 

декільк нох десяткі нв секунд. 

- Відсутн ність єдиного стандар нту, який визначанє фізични нй шар і управлінння 

доступо нм до середовнища для бездрот нових LPWAN-мереж. 

 

1.2.3 Огляд техноло нгій Cellula нr Networkн 

 

Технології з умовною назвою «Інтернет речей в мережах мобільн ного зв'язку» 

(або стільни нкові технолонгії) розвиванється консорц ніумом 3GPP. 3GPP (англ. 3rd 

Generat нion Partnerнship Project н) - це консорц ніум, створен ний в 1998р. і розробл няє 

технічн ні специфінкації і технічнні звіти в області мережев них технолонгій і технолонгій 

радіодо нступу в мобільн них системанх. Консорцніум розроби нв (розробляє) стандарнти 

GSM, GPRS, EDGE, WCDMA, HSPA, LTE, LTE Advanceнd, 5G. Екосистнема 3GPP 

приведенна на рис. 1.9 [21; 22;23]. 

 

 

Рисунок 1.9 – Екосистнема 3GPP 

 

Консорціум 3GPP розвива нє три стандарнти стільни нкових технолонгії IoT - 

eMTC, EC-GSM-IoT і NB-IoT. 
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Рисунок 1.10 –  Стандарнти стільнинкових технолонгії IoT 

 

Порівняння цих техноло нгій приведенно на рис. 1.11. 

 

Рисунок 1.11 – Порівня нння технолонгій 

 

1.3 Дослідж нення технічнних специфі нкацій та особлив ності застосу нвання 

техноло нгії Wi-Fi  в мережі Інтерне нт речей 

 

З огляду технолонгій обміну даними, які викориснтовуються в мережі Інтерне нт 

речей, можна виділит ни стандар нт IEEE 802.11, який є на даний момент 
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перспекнтивним для викориснтання в мережі ІР через найкращного співвід нношення 

між вартіст ню і характенристиками обладнанння, а також цьому сприяє те, що 

пристро нїв, що підтримнують даний стандарнт, достатн ню кількоснтей, а це полегшу нє 

процес інтегранції рішень ІР практичнно в будь-якому додатку. 

Технологія Wi-Fi є групою стандарнтів IEEE 802.11, відомих під загальнною 

назвою «Wi-Fi» (від словосп нолучення «Wireless Fidelitнy»), яка була вперше 

презент нована в 1997 році і з тих пір безпере нрвно розвиванється, постійн но 

підвищу нються нові версії стандар нту з поліпшеннням характенристик або під різні 

сфери застосу нвання [24]. 

На даний момент група стандарнтів IEEE 802.11 є найбільнш викориснтовуваної 

для організ нації доступу до Інтерне нту в публічн них місцях, для організ нації домашні нх 

і офісних мереж з доступонм до Інтерне нту. 

Повсюдне поширен ння мереж стандар нту IEEE 802.11 є, з одного боку, 

причиноню, а з іншого - наслідк ном наявноснті модуля Wi-Fi, присутн нього в кожному 

сучасно нму мобільн ному пристро нї з доступонм до Інтерне нту. 

Найбільш сучасни нми стандар нтами IEEE 802.11 є 802.11ас, 802.11ad і 802.11ah 

[25]. Ці стандар нти розвиванються паралелньно і незалежнно один від одного. Основні 

відмінн ні риси стандар нтів наведен ні в таблиці  1.2. 

 

Таблиця 1.2 - Характенристики стандарнтів IEEE 802.11 

Характеристики стандар нта  

 

Назва стандар нта 

 

802.11ac  802.11ad  802.11ah  

Дата реалізанції, рік  2013  2012  2016  

Полоса частот, ГГц  5 (2,4)  60  0,9  

Максимальна швидкіснть передачні 

даних, Мбіт/с  

3466  6757  347  

Максимальна дальніснть зв`язку, м  35  3,3  1000  

 

В якості об'єкта магістенрської роботи дослідж нень і можливо нсті застосунвання 

в мережі ІР розглян немо стандар нти з урахува ннням їх уразлив ності. 
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Особливості стандар нту IEEE 802.11aс.иСтандарт IEEE 802.11ac на даний 

момент є найбільнш поширен ним стандар нтом Wi-Fi, який підтримнується практичнно 

будь-яким сучасни нм смартфо нном, ноутбукном, «смарт» -телевізором і іншою 

побутовною техніко ню. Більшіс нть сучасни нх Wi-Fi-роутерів, щовипуснкаються також 

забезпенчують підтримнку саме цього стандарнту. Даний стандар нт є послідо нвником 

стандар нту IEEE 802.11n і націлен ний на досягненння ще більш високих швидкос нтей 

передачні (теоретична максима нльна швидкіснть передачні станови нть 6,7 Гбіт/с) при 

порівнянно великої дальноснті зв'язку. Основні особлив ності, що дозволянють досягти 

таких швидкоснтей передачні, такі: 

- широка смуга пропускнання - до 160 МГц; 

- схеми модуляц нії з великим стиснен нням до 256QAM зі швидкіснтю кодуванння 

5/6; 

-  підтримнка до восьми незалежнних просторнових потоків при викориснтанні 

восьми антен на приймачні і передавначі. 

Особливості стандар нту IEEE 802.11ad. Головно ню особливністю стандар нту 

IEEE 802.11ad є частотн ний діапазо нн. Діапазонн частот набагатно вище, ніж у інших 

стандар нтів і станови нть від 57 до 66 ГГц. На таких частотанх набагатно менше 

радіошу нмів від інших пристро нїв і є можливінсть задіянн ня більш широкої смуги. 

Даний діапазо нн є неліценнзованому, і для пристро нїв виділен но чотири частотн них 

каналу кожен в 2,16 ГГц. Недолік ном є велике поглинанння матеріанлами, що 

обумовл нює можливі нсть викориснтання стандарнту тільки в рамках однієї кімнати 

(навіть дерев'яні двері стають суттєво ню перешко ндою). 

Пристрої, що функціоннують на базі IEEE 802.11ad відносн но прості за своєю 

структу нрою, і не потрібн но істотно нго частотн ного ущільненння. Проте, на даний 

момент висока вартістнь пристро нїв обмежує їх впровад нження. 

Найкращим застосу нванням для техноло нгії WiGig будуть пристро нї з малим 

формфак нтором, низьким енергос нпоживанням. 

Особливості стандар нту IEEE 802.11ah. Стандар нт IEEE 802.11ah, також 

відомий як Wi-Fi HaLow, володіє особлив ностями, багато в чому протиленжними 

IEEE 802.11ad: низькою несучою частото ню (750-930 МГц) і великим радіусо нм дії. 
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Причому прийнят нні показни нки дальноснті зв'язку виходят нь навіть при дуже 

низьком ну енергоснпоживанні. Режими роботи IEEE 802.11ah на фізично нму рівні 

можуть бути двох типів: що забезпенчують максиманльну дальніснть з пропускнною 

здатніс нтю 1 МГц і з пропуск нною здатніснтю від 2 до 16 МГц, що забезпенчують 

меншу дальніснть, але більш високу швидкіснть передачні. У режимі максиманльної 

дальноснті є окремий подрежи нм з низькою швидкіс нтю передачні (кодування BPSK) і 

примусо нвим дворазо нвим повторе ннням передач ні кадру, що додатко нво збільшунє 

стійкіснть. 

Інші поліпшенння, орієнто нвані на застосу нвання в мережі ІР, такі: 

- підтримнка великої кількос нті станцій; 

- розширенні режими енергоз нбереження; 

- поліпшенння в плані ефектив нності викориснтання смуги частот (заголовок 

MAC-рівня скороченний в порівня ннні з іншими стандар нтами). 

З опису стандар нтів IEEE 802.11 випливанє, що для викорис нтання в мережі ІР 

найкращним на даний момент є викорис нтання стандар нту IEEE 802.11ac, що 

забезпенчує найбільншу швидкіснть передачні даних при порівня нно великої дальнос нті 

між вузлами мережі [26]. 

 

1.4  Приклад організ нації та технічнні засоби мережі Інтернент речей на базі 

техноло нгії Wi-Fi 

 

Устаткування Wisnetwнorks дає можливі нсть створюв нати бездрот нові мережі 

операто нрського класу будь-якої складно нсті і масштабну. Вся лінійка включає в себе 

близько 100 моделей, серед яких точки доступу, шлюзи, мости і базові станції. 

Розглян немо, як на базі обладна нння Wisnetwнorks створює нться єдина «безшовна» 

Wi-Fi-мережу, що працює на об'єктах міської та примісь нкої інфрастнруктури рис. 

1.12. 
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Рисунок 1.12 - Загальн на схема організ нації мережі Інтерне нт речей на базі 

технолонгії Wi-Fi в міській та примісьнкій зоні  

 

 

 

Рисунок 1.13 - Контрол нер WisClou нd Controlнler 

 

Основним елемент ном мережі є апаратнний контролнер WisClou нd Controlнler 

рис.1.13, який здійснюнє єдине централ нізоване управлі нння всіма парком Wi-Fi-

обладнання. Це дає мережі наступн ні можливо нсті: 

Балансування навантанження. Всі активні клієнти розподі нляються між 

підключненими точками доступу, що дозволя нє оптиміз нувати викориснтання 

ресурсі нв, збільшинти швидкіснть обслуго нвування запитів і поліпшинти якість 

обслугонвування користу нвачів рис. 1.14. 
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Рисунок  1.14 - Принцип здійсне нння балансу нвання навантанження 

устатку нвання Wisnetwнorks 

 

«Безшовний» роумінг. Контрол нер автоматнично перемикнає термінанльне 

обладнанння користу нвача між точками доступу при переміщ ненні користу нвача по 

об'єктах міської та примісь нкої інфрастнруктури. Перемик нання здійснюнється без 

перерив нання сеансів зв'язку. Втрати інформанції при перемикнанні мінімалньні або 

зовсім дорівню нють нулю рис.1.15. 

 

 

Рисунок 1.15 - Принцип «безшовного» роумінгну обладнанння Wisnetwнorks 

 

Band Steerin нg. Дана техноло нгія дозволянє автоматнично перенапнравляти 

клієнтснькі пристро нї на частоту 5 ГГц, якщо вони здатні працюванти в даному 

діапазо нні. Варто відзначнити, що «ЄВРОМОБАЙЛ» має всі необхіднні сертифі нкати 

Мінкомз нв'язку, що дозволянють обладнаннню працюванти на частотанх 2,4 і 5 ГГц. 
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Для того щоб організ нувати Wi-Fi на віддаленних територ ніях (наприклад, в 

котеджн них селищах н), в точку, куди плануєт нься провестни Wi-Fi, організ новується 

високош нвидкісний транзитнний канал зв'язку. Для цього викориснтовується 

бездрот новий міст WIS-D523AC. 

Бездротовий міст, як і всі базові станції Wisnetw нorks, підтримнує стандарнти 

802.11a/n/ac, техноло нгію WiD TDMA (Wireless Individнual Divisioнn technolнogy - 

вдоскон налена техноло нгія множинн ного доступу з поділом за часом) і MIMO 

(Multiple Input Multiplнe Output - технолонгія одночаснної передачні сигналу 

декільк нома антенамни). Протоко нл WiD TDMA запатен нтований компанінєю 

Wisnetwнorks і дозволянє збільшинти пропускнну здатніс нть пристро ню. Техноло нгія 

MIMO дає можливі нсть поліпши нти ставленння сигнал/шум і збільши нти швидкіснть 

передачні даних. Так, 2×2 MIMO для швидкоснті 867 Мбіт/с 5 ГГц дає можливі нсть 

бездрот нового мосту передавнати дані в три рази швидше стандар нту 802.11n. 

Потужність передавнача бездротнового мосту, рівна 27 дБм, і антена-

підсилювач на 23 дБі (кути вивченн ня 10 ° по вертиканлі і по горизоннталі) 

забезпенчують дальніснть дії обладнанння до 20 км. Вбудова нний модуль грозозанхисту 

витриму нє розряди до 16 кВ. На відстаннь 4-5 км міст здатний передавнати дані зі 

швидкіснтю 400-500 Мбіт / с. Для створенння каналів більшої довжини 

викорис нтовуються ретранснлятори. 

У точці, куди проведенно транзитнний канал зв'язку, встанов нлюється базова 

станція, здатна працюванти в двох діапазо ннах частот: 5 ГГц і 2,4 ГГц. Частота 5 

ГГц служить для підтримнки транзитнного каналу зв'язку, а частота 2,4 ГГц - для 

роздачі Wi-Fi користу нвачам, що знаходя нться неподалнік від базової станції. 

Найбільш оптималньно по співвід нношенню ціна / якість викориснтовувати як 

дводіап назонну базову станцію модель WCAP-AC-OS. Два діапазо нну частот 

дозволя нють WCAP-AC-OS роздаванти канал абонент нам (підтримується до 150 

користу нвачів) і вести транзит нний канал на інші базові станції, що знаходянться в 

більш віддаленних точках. Передачна сигналу здійсню нється за допомог ною секторн ної 

13-дБи 90 ° антени. 
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Для великих населен них пунктів з великою площею підтримнується установ нка 

до 4 базових станцій WCAP-AC-OS. Як віддаленних базових станцій можна 

викорис нтовувати WCAP-AC-Outdoor. Це пристрі нй добре підходи нть для покритт ня 

невелик ного парку, дитячог но майданчника, скверу та т. Д. Чи здатне також 

одночаснно підтримнувати транзит нний канал на частоті 5 ГГц і місцеви нй обмін з 

користу нвацькими пристронями на частоті 2,4 ГГц. 

Щоб забезпенчити максима нльне охоплен ння домовол нодінь при розподінлі 

сигналу, базові станції зазвича нй встановнлюються на стовпі або даху високогно 

будинку. У разі розміще нння конкретнного домовол нодіння на відстан ні більше 100 м 

від базової станції встанов нлюється обладнанння CPE (сustomer premiseнs equipmeнnt), 

яке забезпенчує прийом інформанції від базової станції і її передачну на обладнанння 

користу нвача. 

Розведення Інтерне нту по домовол нодіння залежит нь від його розмірі нв і 

побажаннь власникна. Для вирішенння цього завданння можна викорис нтовувати 

звичайн ні точки доступу, такі як WCAP-AC і WIS Q5300. Ці CPE можуть 

підключнатися ланцюжкном в режимі PoE на дистанц нії до 120 м. Також для роздачі 

Wi-Fi може викориснтовуватися точка доступу зовнішн нього виконанння серії 

WCAP-Outdoor. 

Базові станції серій WCAP-AC-OS / WCAP-AC-Outdoor / WCAP-Outdoor 

предстанвлені на рис. 1.16. 

 

Рисунок 1.16 - Базові станції серій 

WCAP-AC-OS / WCAP-AC-Outdoor /WCAP-Outdoor 
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Всі базові станції мають ESD-захистом і зробленні з алюмініню IP6X, що 

захищає обладна нння від погоднонго впливу. Все це дозволя нє викориснтовувати 

зовнішн ні базові станції навіть в самих складни нх метеоум новах. 

Точки доступу, викорис нтовувані в проектанх в якості CPE, мають високу 

продуктнивність і можуть бути виконан ні в різних зручних для монтажу 

виконан ннях. У великих приміщенннях (виставкові зали, павільй нони та ін.) 

Обладнанння кріпить нся на стелю. Також обладнанння може бути закріплнено на 

спеціал ньний штатив, що дозволи нть безпереншкодно переноснити установнку і в міру 

необхіднності організ новувати мережу на будь-якій територ нії. 

Для організ нації Wi-Fi всереди нні офісів і торгови нх центрів в рішенні 

викорис нтовується високоп нродуктивний маршрут низатор. Якщо потрібнно 

обслугонвувати досить велика кількіснть користу нвачів, для цього підійде 8-портовий 

(2? 100/1000 Мбіт/с RJ45 + 2? SFP + 1/10 Гбіт / с) Multi-WAN Hotspotн-

маршрутизатор WIS-R 8000. 

Продуктивність маршрут низатора дозволянє в режимі реально нго часу 

обслугонвувати до 2000 користу нвачів, підтримнуючи одночаснно 1 300 000 сесій. 

Маршрут низатор має можливі нсть квотува нння обсягу трафіку / смуги пропускнання і 

агрегац нії / балансунвання до 5 каналів зв'язку. Layer-7 smart QoS дозволянє 

контрол нювати ширину каналу, обмежен ння по швидкос нті, а також встанов нлювати 

пріоритнети для різних типів трафіку. 

В обладнанння вбудованний кастомінзіруемий веб-портал аутенти нфікації для 

різних груп клієнті нв. Забезпенчується робота з настрою нваної користу нвальницької 

сторінк ною входу і PPPoE-сервером. Надаєтьнся професінйний AAA-сервіс - як для 

CPE, так і для мобільн них користу нвачів. Верифік нація користу нвачів може 

здійсню нватися за датою / тривало нсті / виділен ної квоти. 

Для підключнення та рознесенння більшог но числа точок доступу до 

маршрут низатора підключнається 10-портовий некеровнаний гігабіт нний комутатнор 

WIS-SG900P, що підтримнує PoE 802.3at на 8 портах. Висока продуктнивність 

комутат нора дозволянє йому обробля нти до 20 Гб/c Інтерне нт-трафіку. 
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Для випадкі нв, коли з яких-небудь причин немає можливо нсті організ нувати 

транзит нний канал, але можна викорис нтовувати стільни нковий канал зв'язку, 

обладнанння Wisnetwнorks дозволя нє створитни автономнне тимчасо нве рішення. Даний 

варіант можна застосу нвати для організ нації Wi-Fi на виїзних заходах, фестива нлях 

на природі і т. Д. Схема побудов ни мережі схожа з рішення нм для офісів і торговинх 

центрів, яке було розглян нуто вище, але замість маршрут низатора WIS-R 8000 

викорис нтовують 3G / LTE- роутер. 

 

1.5 Огляд різних чинникі нв впливу на функціо ннування пристро нїв мережі 

IoT 

 

У даному підрозд нілі мною було розглян нуто вплив електро нмагнітного 

випромі ннювання на мережу Інтерне нт речей на базі стандар нту зв`язку IEEE 

802.11ac, оскількни це є важливи нм питаннянм при плануваннні мережі і саме під 

впливом  електро нмагнітного випроміннювання  відбува нється збій в роботі 

цифровинх електро ннних засобів, фізичне руйнува нння їх елементнів, спотвор нення, 

знищенн ня або блокуванння інформанції, що призвод нить до повної або частков ної 

недієзд натності мережі та наданні не якісних послуг клієнтанм. 

ЕМВ в порівня ннні з іншими деструкнтивними впливамни мають ряд переваг: 

- практичнно миттєве вплив; 

- можливінсть одночаснного ураженн ня декількнох елемент нів мережі; 

- зниженн ня вимог до обсягу і якості інформанції про об'єкти впливу 

(частотному діапазо нну, особлив ностям констру нкції, парамет нрам сигналінв); 

- безшумн ність застосу нвання і можливінсть викорис нтання в різних погодни нх 

умовах; 

- зменшен ння витрат енергії в порівняннні з механічнними засобамни впливу. 

З аналізу опублік нованих матеріанлів [27] можна виділит ни два основни нх 

напрямкни розвитк ну ЕМВ на основі розробк ни: 

- генератнорів коротконімпульсного випроміннювання; 
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- потужни нх генерат норів надвисо нкочастотного випроміннювання (НВЧ-

випромінювання). 

Ці напрямкни, вирішую нчи одну і ту ж задачу, суттєво різнять нся за структунрою 

формованних полів і механіз нмам впливу по об'єктах мережі. Відмінн ності в 

структу нрах полів обумовлнені перш за все їх спектранльними характенристиками. 

Електро нмагнітне випромі ннювання першого напряму створює нться імпульснами 

(послідовність імпульснів) з тривалінстю 1-10 нс і частото ню проходж нення імпульснів 

від 1 до 10 кГц. Частотн ний спектр таких імпульснів зосеред нжений в області частот 

2-5 ГГц. 

Джерела другого напрямк ну створююнть радіочанстотне випромі ннювання 

імпульснами від 100 нс до одиниць мікросе нкунд на певній частоті (радіоімпульси). 

Їх спектр може займати будь-яке місце в межах верхньо нї ділянки радіочанстотного 

діапазо нну (1-300 ГГц). 

Найбільшого поширен ння з точки зору ЕМВ отримални генератнори 

надкоро нтких електронмагнітних імпульснів, які є різнови ндом надширонкосмугових 

сигналі нв. Однією з їх особлив ностей є мінімалньна тривалі нсть, а, отже, широкий 

частотн ний спектр. Основна складов на спектранльної щільнос нті зосереднжена в смузі 

частот від сотень мегагернц до одиниць гігагер нц. ПД ЕМВ з викорис нтанням НД 

ЕМІ реалізу нється на основі генератнорів потужно нго ЕМІ з вузькон направленими 

антенамни. Направлнене випромі ннювання таких потужнинх короткончасних імпульснів 

можливо на основі викориснтання дзеркалньно-параболічних і рупорнинх антен, 

порушувнаних іскрови нми разрядн никами з обострянющими і вкорочу нє системанми 

випромі ннюваних імпульснів.  

Питанням впливу ЕМВ приділянють велику увагу як в нашій країні, так і за 

кордоно нм. У міжнарондному плані органом, який регламеннтує розвито нк напрямкнів 

стандар нтизації в цій галузі, є МЕК (IEC) і МСЕ-Т (ITU-T). В рамках підкомінтету 

77С МЕК розроблнені міжнаро ндні стандарнти (High Power Electro нmagnetic - HPEM), 

що стосуют нься методів захисту розподі нлений-них систем інфраст нруктури від ПД 

ЕМВ, а також методів оцінки стійкоснті систем до HPEM-впливів. 
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Далі мною було розглян нуто різні практичнно-експерементальні дії ЕМВ на 

функціо ннування мереж.  В роботі [28] наводятнься отриман ні в ході експери нментів 

осцилог нрами імпульснного шуму автомоб ніля і побутов ної техніки. Приклад ни 

осцилог нрам наведенні на рис. 1.17, 1.18, 1.19. 

 

 

Рисунок 1.17 - Осцилог нрама імпульснного шуму від системи  

запалювання автомобніля на відстан ні 1 м 

 

 

Рисунок 1.18 - Осцилог нрама імпульснного шуму від дриля  

на відстанні 0,5 м 
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Рисунок 1.19 - Осцилог нрама імпульснного шуму від мікрохвнильової печі на 

відстанні 3 м 

 

Аналіз показав, що проблемнатику впливу потужни нх імпульснних 

електро нмагнітних полів на системи передач ні даних стандар нту IEEE 802.11 (або 

інших стандар нтів зв'язку, що викориснтовують OFDM), дозволи нв зробити висново нк 

про те, що велика частина дослідж нень була спрямов нана на оцінку впливів на 

апарату нрну частину мережі. Це перш за все дослідж нення стійкоснті елементнної 

бази і пристро нїв мережі. Частина робіт орієнтунється виключнно на моделювнання 

впливу перешко нди. Результ натів комплекнсного підходу в оцінці впливів з 

урахува ннням апарату нрно-програмних засобів, протоконлів обміну в вітчизн няній і 

зарубіж нній літератнурі зустрічнається недостантня кількіснть, щоб дати цілісне 

уявленн ня про поведін нку мережі в цих умовах. 
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АНАЛІЗ ОСОБЛИВнОСТЕЙ ФУНКЦІО нНУВАННЯ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕнТУ 

РЕЧЕЙ У ВИПАДКУ ВЛИВУ НА НЕЇ ДЕСТАБІнЛІЗУЮЧИХ ФАКТОРІ нВ 

 

2.1 Дослідж нення моделі електро нмагнітного впливу на пристро нї мережі 

Інтерненту речей 

 

Узагальнена модель впливу ЕМВ на елемент ни мережі IoT передба нчає 

встанов нлення залежно нсті між значенн нями характенристик ЕМВ і об'єктом 

дослідж нення. При цьому вражаючним чиннико нм є напруженість електри нчного поля 

(Е). Нанесен ння мережі ІВ інформанційного шкоди шляхом ураженн ня (придушення) 

ЕМВ можливо, якщо виконан ні енергетничні умови для ураженн ня засобів мережі. 

Головно ню умовою є створенння в районі розташу нвання об'єктів мережі електри нчного 

поля, потужні нсть якого ЕВХ відпові ндає критичн ному значенн ню Епор, при якому буде 

битий об'єкт виходит нь з ладу (2.1) [29]. 

 

 

 

Для кожного типу пристронїв мережі IoT існує свій критері нальний рівень Епор,  

який визначанє стійкіснть мережі до впливу ЕМВ. 

Кількісно інформанційного збитоку, що наносит нься мережі, визначанється 

розміранми області Sпор, в межах якої виключа нється надходжнення або передачна даних 

від сполученних вузлів мережі. Ця область фактичн но вилучаєнться з обслуго нвування 

інформанційною системоню і називаєнться зоною функціо ннального ураженн ня 

(придушення). На кордона нх зони ураженн ня виконує нться умова (2.2). Усереди нні цієї 

зони забезпенчується функціо ннальне ураженн ня всіх елемент нів мережі, що мають 

однаков ні критичн ні характенристики Епор. Для визначенння меж зони ураженн ня Rnop 

викорис нтовується рівнянн ня функціо ннального ураженн ня (ФУ). Під рівнянн ням 
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функціо ннального ураженн ня (придушення) розумієнться залежні нсть максиманльної 

дальноснті (радіусу зони) функціоннального ураженн ня (придушення) від сукупно нсті 

енергет ничних, частотн них і простор ново-часових характенристик ЕМВ та 

критері нального (Епор) значенн ня електри нчної складов ної поля ЕМВ. 

 

де r - радіус зони ураженн ня; 

Р - імпульснна потужні нсть джерела ЕМВ; 

G - коефіці нєнт посиленння антени. 

На рис. 2.1 показанний варіант впливу ЕМВ на фрагменнт мережі IoT. 

 

 

 

Рисунок 2.1 - ЕМВ на фрагмен нт мережі 

а) приклад ураженн ня мережі б) джерело випромі ннювання 

 

Припустимо, що пристронї мережі віддаленні від джерела ЕМВ на дальніснть R. 

Сильне електро нмагнітне поле, сконцен нтроване в вузькомну тілесно нму куті, впливає на 

елемент ни пристронїв мережі. В даному випадку будуть вражені тільки ті елемент ни, які 

знаходя нться від джерела на дальноснті р-функціонального ураженн ня, а решта будуть 

функціо ннувати, але з меншою ефектив нністю. При цьому вплив СК ЕМІ буде 
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проявлянтися в появі помилок в повідомнленнях, сни-жении пропускнної здатноснті, 

порушен ння зв'язності мережі і т. д. 

Виходячи з аналізу складу пристро нїв мережі, особливностей функціо ннування IoT, 

протоконлів обміну, узагальнненої моделі впливу ЕВМ, слід, що для дослідж нення 

функціо ннування пристронїв мережі IoT в умовах надкоронтких електро нмагнітних 

імпульснів необхіднно дослідинти моделі і провестни ряд натурни нх експери нментів з 

метою встанов нлення функціо ннальних залежно нстей між показни нками якості 

функціо ннування пристро нїв.  

 

2.2 Аналіз моделей функціо ннування фрагменнтів мережі  

 

2.2.1 Огляд реаліза нції моделі передав нача технолонгії Wi-Fi  

 

Блок-схема моделі передавнача показан на на рис. 2.2 [30]. Нижче наведен ні 

пристро нї і можуть бути вирішенні ними функції для реалізанції в моделі. 

Перший блок передавнача здійснюнє доповне нння нульови нми бітами кінця кадру, 

для того щоб отриматни цілу кількіснть OFDM-символів. MAC-рівень створює 

початко нве додаток, після чого фізични нй рівень додає від 0 до 7 біт (фізичне 

доповне нння PHY paddingн). 

Скремблер (Scrambler) перетво нрює потік даних в псевдовнипадковий потік, що 

дозволя нє уникнутни довгих послідо нвностей, що складаюнться тільки з «0» або тільки 

«1». Викориснтовується скрембл нер довжиноню 127 біт, особливністю якого є 

відсутн ність «розмноження помилокн». 
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Рисунок 2.2 - Блок-схема передавнача стандар нту IEEE 802.11ас  

 

Кодери прямого виправл нення помилок (FEC coders). Поле даних в стандар нті 

IEEE 802.11ac має бути кодованні з викорис нтанням одного з двох типів кодеров: BCC- 

або LPDC-кодера. Найбільнш поширенним є кодер BCC (Binary Convoluнtion Coder, 

зверхто нчних кодувалньників), який і буде викорис нтовуватися при моделювнанні в цій 

роботі. Кодери вносять надмірн ність, яка дозволянє визначанти і коригувнати помилки 

при прийомі. Швидкіс нть кодуванння 1/2 подвоює кількіс нть переданних біт, відпові ндно, 

збільшу нючи перешко ндозахищеність. Для підвищенння швидкос нті передачні за рахунок 

деякого зниженн ня помехоз нащищенности можуть викориснтовуватися більш високі 

швидкос нті кодуванння: 2/3, 3/4 і 5/6. Збільшенння швидкос нті передачні досягаєнться за 

рахунок «Пункт-вання» процесу, при якому надлишкнові біти видаляюнться при 

передачні, а при прийомі замість вилучен них бітів підставнляються «0» біти. 

У стандар нті IEEE 802.11ас викорис нтовується до шести BCC-кодерів для 

підтримнки процесу кодуван ння на високих швидкос нтях передачні. При викорис нтанні 
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декільк нох кодеров необхід нний «парсер» кодеров, який розділя нє скремблнируется-

ванні біти поля даних між різними BCC-кодерами за алгорит нмом кругово нго 

обслугонвування (round-robin). 

«Парсери» потоків. Бітові потоки на виході FEC-кодерів проходянть через 

«парсинг потоків н». Вони ділятьсня на маленькні блоки бітів, а потім перебуд новуються 

в простор нові потоки. Кількіснть простор нових потоків в IEEE 802.11ас досягає 8. 

Парсер сегментнів. Парсер сегментнів викориснтовується при викориснтанні смуги 

частот 160 МГц (або несуміж нних смуг 80 + 80 МГц). У кожному 80 МГц-сегменті 

здійсню нється BCC-чергування, побудовна сигналь нних сузір'їв (constellation mappingн) і 

вставка пілот-сигналів. Депарсенр сегмент нів відновлнює два частотн них сегментна в один 

для суміжни нх смуг частот в діапазонне160 МГц. 

BCC-перемежування. Для поліпшенння перешко ндозахищеності BCC-кодовані 

дані піддают нься операцінї перемежнування. У більшоснті каналів передачні помилки 

виникаюнть зазвичанй в серії бітів, а не в окремих бітах. Якщо кількіснть помилок в коді 

перевищнує коригув нальну здатніснть BCC-коду, приймач буде не в змозі віднови нти 

передан ні дані. Перемеж нування дозволя нє вирішит ни цю проблемну шляхом 

«замішування» даних в різні кодові слова, створюю нчи більш рівномінрний розподі нл 

помилок. 

У стандар нті IEEE 802.11ас перемежнування робитьсня в три етапи: на першому 

сусідні біти поділяюнться по рознесенних (не сусідньної) піднесунчих, на другому вони 

поділяю нться на більш і менш значущі біти сигнальнного сузір'я, на третьомну кроці 

здійсню нється «ротація частот». 

Будівник сигнальнних сузір'їв. Перемеж нування послідо нвні біти даних групуютнься 

в групи в 1, 2, 4, 6 або 8 біт і перетво нрюються в комплекнсні значенн ня, предстанвляючи 

двійков ну фазову маніпул няцію (BPSK), квадратнурну фазову маніпул няцію (QPSK) або 

квадратнурну ампліту ндну модуляцнію - 16-QAM, 64-QAM і 256-QAM відпові ндно. 

Сигнальнні сузір'я кодують нся кодами Грея і нормуют нься (нормувальний фактор від 1 

для BPSK до 1/√170170 для 256-QAM). 
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Просторово-тимчасове блочне кодуван ння. Простор ново-тимчасове блочне 

кодуван ння (STBC coding) дозволянє розділя нти один просторновий потік на кілька антен 

(звичайно 2), таким чином, підвищу нючи «надмірність» передан ної інформанції і 

підвищу нючи перешкондозахищеність. Кожен символ в «сигнальному сузір'ї» 

передаєнться на кілька радіочанстотних ланцюгі нв, таким чином, формуючни кілька 

просторново-часових потоків. Чим більше антен задіяно при передачні і чим менше 

просторново-часових потоків, тим краще перешко ндозахищеність. Якщо кількіснть 

задіяни нх антен збігаєт нься з кількіснтю просторново-часових потоків, то просторново-

тимчасове блочне кодуван ння не застосо нвується (такий варіант забезпе нчує 

максиманльну швидкіснть передачні, але найменшну перешко ндозахищеність) [17]. 

Просторове розділенння (Spatial mapping н). Процес Spatial mapping дозволя нє 

розподі нлити просторново-часові потоки з антен (радіоканальним ланцюганх). Цей 

процес може бути предстанвлений керуючо нї матриценю з кількіснтю рядків, що 

дорівнюнє кількоснті антен, і кількіснтю стовпцінв, рівним кількоснті простор ново-часових 

потоків. Окремим випадко нм є «пряме» кодуван ння, коли кількіснть потоків дорівню нє 

кількоснті антен, а матриця діагона нльна з «1» на головні нй діагонанлі. У загальн ному 

випадку ця матриця може бути будь-який, яка формує промінь, в якому коефіці нєнти 

обчислюнються на основі інформанції про канал і забезпенчують максиманльно можливе 

посилен ння багатоаннтенної системи в напрямкну приймачна. При одночаснній передачні 

декільк нох ідентичнних потоків даних кожен з них отримує невелик ний фазовий зсув 

(CSD, Cyclic Shift Diversiнty), що дозволянє краще розділя нти їх при прийомі. 

Вставка пілот-сигналів. Пілот-сигнали є бінарно н-фазово-маніпуляційними 

(BPSK) сигналанми, розташо нваними на спеціалньно виділенних піднесунть. Вони 

додаютьнся для поліпшенння стійкоснті до зсувів частоти і фазовим шумів. Наприкл над, 

для смуги 20 МГц, 4 з 64 піднесунть виділен ні для пілот-сигналів, в них передаю нться 

строго певні BPSK-модульовані послідо нвності[19]. 

Завершальні кроки. Зворотн не дискрет нне перетво нрення Фур'є ОДПФ (IDFT) 

перетво нрює точки на сигнальнному сузір'ї в цифровинй сигнал у часовій області. 
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Вставка захисно нго інтерванлу на початку кожного символу запобіг нає міжсимв нольній 

інтерфенренції. Зважуванння з викориснтанням віконно нї функції (windowing) дозволя нє 

згладит ни краї кожного символу в тимчасонвій об-ласті, що дозволянє зменшитни побічні 

спектранльні складов ні. 

 

2.2.2 Функціо ннування прийомн ної частини техноло нгії Wi-Fi  

 

Блок-схема моделі приймалньні частини показан на на рис. 2.3. Модель і алгорит нм 

роботи приймалньної частини імітуєт нься функціє ню «wlan WHT Data Recover н». Вхідні 

дані для функції предстанвляють собою набір відлікі нв з частото ню дискретнизації, що 

відповіндає смузі пропускнання каналу. Кожен відлік є комплекнсною ампліту нду і несе в 

собі інформанцію як про ампліту нду, так і про фазу коливанння на частоті. Саме 

коливан ння на частоті не чути для економі нї обчислюнвальних ресурсі нв. У разі якщо не 

моделюєнться многоан нтенний приймач, то на кожну з антен доводитнься «своя» копія 

сигналу. Прийнят ні сигнали на різних антенах корельо нвані, але не ідентичнні, т. К. 

Поширен ння радіосингналу до різних антен має різний частотн ний профіль завмира ннь. 

На першому етапі проводинться OFDM-демодуляція, що включає в себе 

синхроннізації, видален ння захисни нх інтерва нлів і пряме перетво нрення Фур'є (пре-

обертає потік даних в тимчасо нвій області в набір точок на сигнальнних сузірь для 

різних піднесунть). Далі виконує нться компенснація фазових спотвор нень (phase 

trackin нg), для чого викориснтовуються пілот-сигнали, які містять в собі послідо нвності, 

свідомо відомі приймачну. далі здійснюнється вирівню нвання піднесу нть по ампліту нді, а 

також злиття простор ново-часових потоків (якщо викорис нтовувалося простор ново-

тимчасове блочне кодуванння) [22]. 
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Рисунок 2.3 - Блок-схема моделі приймалньні частини приймач на IEEE 802.11ас 

(реа-лізація в Matlab) 

 

На наступн ному етапі демодулнятор сигнальнних сузір'їв перетво нрює точки на 

сигнальнних сузір'ях в послідо нвний потік бітових даних. У разі якщо смуга частот 160 
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МГц, викорис нтовується парсер 80 МГц частотн них сегмент нів. На останні нх етапах 

обробки даних деперемнежувач (deinterleaver), декодер Вітербо і дескремнблер 

перетво нрять потік даних з виходу демодулнятора сузір'їв. Декодер Вітербо дозволя нє 

виявлятни і виправлняти помилки BCC-кодованого сигналу. На виході функція видає 

поле даних і контролньну суму (CRC). В рамках чисельнного експери нменту можна 

порівнянти безпосенредньо передан ну і прийнятну бітову послідо нвність, в реально нму 

обладнаннні відбуванється перевір нка контрол ньної суми (CRC). 

 

2.3 Особлив ності моделювнання процесо нрів передачні даних на базі техноло нгії 

Wi-Fi в умовах впливу на неї ЕМВ 

 

Цільові чисельн ні моделі показални визначенння найбільнш високих можливо нстей 

помилконвих даних, які передаюнться в каналі при різних знаннях ампліту нди, 

розміщенних на вході прийманння. Необхіднно відстежнувати, що у всіх експери нментах 

застосо нвувалося нормуванння ампліту нди корисно нго сигналу на вхід прийом, а рівень 

рівнів імітуванвся, що вивільннено значить наванта нження, що знаходинться в стилі 

електри нчного поля історикни ЕМВ, але міняєтьнся у відповіндності від розширенння між 

історіє ню виступу ЕМВ і відповіндно[15]. У рамках проведенння експери нментальних 

ослабленних сигналі нв, вони можуть бути звільненні з збільшеннням розширенння між 

передат нчиком і прийомо нм, що досягає значног но збільшенння рівня. Вміст із тем 

викладанє зміну форми сигналу при прохожднені через канал передачні. На рис. 2.4, 2.5, 

2.6 предстанвлені осцилог нрамні сигнали, що містятьнся на вході в різні прилади 

експери нментів, які мають профіль затримк ни (DelayProfile: 'Model-A' - 'Model-F'). 

Сигнал проходинть через канал передач ні, після  чого спотвор нюється. У випадку, якщо 

ми розгляд наємо канал без задержкни ('Model-A' - сферичнний вакуум), сигнал просто 

ослабля нється, але за необхіднним сиг-налом на вході все рівномінрне, можна вважати, 

що він не міняєтьнся. Якщо затримкни є, то профіль сигналі нзує «розмазується» за 

початок багатоп нроменевого розпроднажу[29]. 
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Рисунок 2.4 - Перешко нда на вході приймачна, модель профілю затримкни А (без 

багатоп нроменевого поширен ння) 

 

 

Рисунок 2.5 - Перешко нда на вході приймачна, модель профілю затримкни C 

(багатопроменеве поширенння) 
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Рисунок 2.6 - Перешко нда на вході приймачна, модель профілю затримкни F 

(багатопроменеве поширенння) 

 

При зазначенних значенннях перешко нд отриманні залежно нсті ймовірн ності 

помилконвого прийому кадру даних. Залежно показан ні на рис. 2.7 і отриманні при 

наступн них вихіднинх даних каналу: 

- смуга частот, Fbw = 80 мГц; 

- режим передачні - SISO (1 передає і 1 прийомнна антена); 

- модель каналу поширен ння - С (для корисно нго сигналу і перешко нди); 

- частота повторе нння перешко нди, fi = 100 і 10 кГц; 

-трозмір поля даних, 1024 байт; 

- схеми модуляцнії / кодуван ння (MCS) - 0, 4 і 9 (BPSK, QAM-16 і QAM-256 

відповіндно). 

Як видно з рис. 2.7, зміни ймовірн ностей помилок в різних експери нментах 

відбува нються у всьому діапазо нні зміни значень від 0 до 1. Моделювнання проводи нлося 

таким чином, що для кожного значенн ня ампліту нди перешконди проводинлося кілька 

спроб передачні одного кадру, при цьому канал передачні (як для корисно нго сигналу , 

так і для перешко нди) кожен раз мав різні профілі затримк ни[11, 17]. 
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Рисунок 2.7 - Залежні нсть ймовірн ності помилконвого прийому кадру даних від 

ампліту нди перешконди 

 

Експеримент починавнся з одночаснним включен нням перешко нди і обміну. При 

цьому імпульс перешко нди випадав на випадко нвий момент часу з початку кадру, в 

інтерванлі від 0 до Ti, де Ti - період проходжнення імпульснів (величина, зворотн на fi). 

При частоті проходж нення перешко нди 10 кГц значенн ня ймовірн ностей помилко нвого 

прийому значно менше, ніж при аналогі нчній нормованної заваді з більшою частото ню 

100 кГц. Це пов'язано з тим, що при малій частоті проходжнення імпульснів є 

ймовірн ність, що жоден пульс не належит нься на кадр даних. Наслідкном цього є 

важливинй висново нк: при рівній довжині поля даних і щодо великий ампліту ндою 

перешко нди ймовірн ність помилконвого прийому нижче для більш «швидкісний» схеми 

модуляц нії, т. К. Часовий інтерванл передачні кадру скорочунється і зменшує нться 

ймовірн ність накладанння імпульснної перешко нди на кадр даних. Отже, в умовах впливу 

імпульснних перешко нд зменшенння швидкос нті передачні даних не завжди є 

виправд наним[16]. 

Аналогічні діаграмни для більш складно нї модуляцнії QAM-16 (MCS4) і 

викорис нтання MIMO (2×2) показанні нижче на рис. 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 (в цьому 

випадку ампліту нда перешконди також відпові ндає 50% імовірн ності помилко нвого 

прийому, але, зрозумінло, ця ампліту нда нижче, ніж для випадку MCS0): 
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Рисунок 2.8 - Тимчасонва діаграмна сигналу і перешконди на вході приймачна при 

індексі кодуван ння MCS4 і викорис нтанні декількнох антен (MIMO (2 × 2)) 

 

 

Рисунок 2.9 - Тимчасонва діаграмна сигналу і перешконди на вході приймачна при 

індексі кодуван ння MCS4 і викорис нтанні декількнох антен (MIMO (2 × 2)) (великий 

масштаб н) 
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Рисунок 2.10 - Осцилог нрама сигналу і перешко нди на вході приймачна при індексі 

кодуванння MCS4 і викориснтанні декількнох антен (MIMO (2 × 2)) 

 

 

Рисунок 2.11 - Сигнальнне сузір'я сигналу і перешко нди на вході приймач на при 

індексі кодуван ння MCS4 і викорис нтанні декількнох антен (MIMO (2 × 2)) 

 

В даному випадку викорис нтовується технолонгія MIMO з двома прийомн ними і 

двома передавнальними антенамни. Викорис нтовується алгоритнм простор ново-часового 

блоково нго кодуванння (STBC), т. Е. Два простор нових потоку викориснтовуються не 
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для збільшенння швидкоснті передачні, а для збільшенння надійнонсті передачні. Разом з 

тим врахованно те, що фіксованна загальн на потужні нсть передавнача (а не потужні нсть на 

одну антену), таким чином, середня ампліту нда сигналу на приймачні в 1/√2 разів 

менше, ніж в разі викориснтання одного передавнача. Як буде показан но далі, 

викорис нтання декількнох передавнальних антен з урахува ннням пропорц нійного 

зменшен ння їх потужно нсті, як правило, не дає переваг ни в перешко ндозахищеності при 

впливі імпульснних перешко нд, на відміну від викориснтання декількнох приймал ньних 

антен (яке дозволянє послаби нти ефект частотн но-селективних завмираннь) [33]. 

На рис. 2.12 показанні залежно нсті ймовірн ності помилконвого прийому кадру для 

SISO і MIMO при різних частотанх проходжнення імпульснів перешко нди. Як видно з 

рис.2.12, MIMO дає деяку переваг ну в завадос нтійкості при відносн но низьких рівнях 

перешко нди. Основни нй внесок в перешко ндозахищеність вносить наявніснть двох 

прийомн них антен. 

 

Рисунок 2.12 - Залежні нсть ймовірн ності помилконвого прийому від режиму 

передачні і частоти проходж нення імпульснів перешко нди, PER (A) 

  

У таблиці 2.1 показан ні результнати моделювнання впливу імпульснних перешко нд 

при варіюваннні різних параметнрів чисельн ного експери нменту. Частота проходж нення 

імпульснів у всіх випадканх дорівнюнє 100 кГц. При такій частоті на кадр даних в будь-

якому випадку доводит нься кілька імпульснів перешко нди, а вид залежно нстей 

аналогі нчний залежно нстям, показанним на Малюнок для fi = 100 кГц. 
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Аналіз даних в таблиці дозволянє зробити наступн ні висновкни: 

- Оптималньною з точки зору забезпенчення перешко ндозахищеності є модуляц нія 

QAM-16 зі швидкіснтю кодуванння 3/4. Прості варіантни модуляцнії (BPSK) істотно 

обмежую нть швидкіснть і, крім того, мають нижчу продукт нивність захищенністю до 

імпульснних перешко нд з низькою частото ню повторе нння. Варіант ни з QAM-256, MCS9 

не дають істотно нго виграшу в швидкос нті і дуже суттєво програю нть в 

перешко ндозахищеності[9]. 

- Викориснтання MIMO дає певний виграш в перешко ндозахищеності до 

імпульснних перешко нд, але тільки за рахунок викорис нтання декільк нох приймал ньних 

антен. 

Використання декількнох передавнальних антен за умови збереженння постійн ної 

загальн ної потужнонсті передавначів не дає виграшу, а при низьких швидкос нтях 

модуляц нії (BPSK) призвод нить навіть до істотно нго погіршенння 

перешко ндозахищеності. Тим не менше, викорис нтання декількнох передавнальних антен 

може давати переваг ни в плані стійкоснті до інших типів перешко нд. 

- Зменшенння довжини поля даних дозволянє істотно поліпши нти помехо-

захищеність. Найбільнший ефект досягаєнться при дуже коротки нх довжинанх поля 

даних (менш 256 байт), але слід врахову нвати, що при таких параметнрах швидкіс нть 

передачні сильно падає.  

При заданій ампліту нді сигналу і енергії перешко нди на вході приймачна умови 

каналу поширен ння мають значенн ня для перешкондозахищеності. Зокрема, для 

експери нменту № 19 табл. 2.1, в якому перешко нда проходи нть канал поширен ння типу 

А (тільки прямий промінь н), допустинмий рівень перешко нди вище, ніж в разі, коли 

перешко нда зазнає перевід нбиття. 

У разі проходжнення та корисно нго сигналу, і перешко нди через канал F 

(найбільша кількіснть перевід нбиттів) перешко ндозахищеність стає гірше при 

викорис нтанні схеми SISO, але викориснтання MIMO (експеримент № 20) істотно 

покращунє перешкондозахищеність (експеримент № 21). Порівню нючи результ нати 
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експери нментів № 21 і 12, можна прийти до висновкну, що більша кількіс нть 

перевід нбиттів для схеми MIMO є позитив нним факторо нм в плані поліпшенння 

перешко ндозахищеності. 

 

Таблиця 2.1 - Результнати імітацінйного моделювнання впливу імпульснної   

                        перешко нди 

№ 

Екс-

пе-

риме-

нту 

Довжин

а поля 

даних, 

байт 

Кількість 

переда-

вальних/ 

приймалньних 

антен 

Схема 

модуляцнії 

(кодуванн

я, MCS) 

Модель 

поширенння 

(профілю 

затримкни) 

сигналу н/ 

перешконди 

Трива-

лість 

кадру, 

мкс 

Відношення 

сигнал / 

перешконда при 

50% -й 

ймовірн ності 

помилки, отн. од. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 1024 1/1 0 С/С 324 12,5 

2 1024 1/2 0 С/С 324 17 

3 1024 2/1 0 С/С 324 10,3 

4 1024 2/2 0 С/С 324 11,8 

5 1024 1/1 9 С/С 64 0,65 

6 1024 1/2 9 С/С 64 0,95 

7 1024 2/1 9 С/С 64 0,55 

8 1024 2/2 9 С/С 64 0,9 

9 1024 1/1 4 С/С 88 2,9 

10 1024 1/2 4 С/С 88 3,7 

11 1024 2/1 4 С/С 88 2,8 

12 1024 2/2 4 С/С 88 3,3 

13 1024 1/8 4 С/С 88 6,5 

14 1024 8/8 4 С/С 88 2,2 

15 64 1/1 4 С/С 44 7,5 

16 256 1/1 4 С/С 52 3,2 

17 2048 1/1 4 С/С 136 2,7 

18 1024 1/1 4 A/C 88 3,1 

19 1024 1/1 4 C/A 88 3,5 

20 1024 1/1 4 F/F 88 2,4 

21 1024 2/2 4 F/F 88 3,5 
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3 МЕТОДИ ПІДВИЩЕ нННЯ ПОКАЗНИ нКІВ ЯКОСТІ 

ФУНКЦІОнНУВАННЯ ЗАСОБІВ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕнТУ РЕЧЕЙ НА 

ОСНОВІ ТЕХНОЛОнГІЇ WI-FI ТА ЇХ ПРАКТИЧ нНА РЕАЛІЗА нЦІЯ 

 

3.1 Огляд основнинх алгорит нмів підстро нювання швидкос нті передачні даних 

 

Реалізація методів забезпенчення функціо ннування пристронїв мережі ІР в 

умовах впливу ЕВМ грунтує нться на аналізі вже існуючи нх алгорит нмів вибору 

режимів роботи пристронїв стандарнту IEEE 802.11ac в залежно нсті від умов 

передачні даних. 

У таблиці 3.1 перерах новані відомі алгорит нми підстро нювання швидкоснті 

передачні даних, що викорис нтовуються різними виробни нками в пристро нях 

стандар нту IEEE 802.11. 

Таблиця 3.1 - Алгорит нми підстронювання швидкоснті передачні даних 

Назва алгоритнма  Сторона принятт ня 

рішення  

Контрольний індикатнор  

ARF  Передатчик  PER (ймовірність 

помилконвого прийомун)  

AARF  Передатчик  PER  

Onoe  Передатчик  PER  

SampleRate  Передатчик  PER  

RBAR  Приемник  SNR (сигнал/шум)  

OAR  Приемник  SNR  

FAR  Передатчик и приемни нк  SNR  

RSSLA  Передатчик  RSS (амплітуда приймаюнчого 

сигналу н)  

BARA  Передатчик  SNR  

LD-ARF  Приемник  PER  

CARA  Передатчик  PER  

Minstrel  Передатчик  PER  

 

Одним з перших і найпрос нтіших алгорит нмів підстро нювання швидкос нті був 

ARF (Auto Rate Fallbacнk) [31]. Принцип його роботи наступнний: 

- алгорит нм стартує з мінімалньною доступнною швидкіс нтю; 
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- швидкіснть збільшу нється на один щабель, якщо за задану кількіснть кад-рів N 

або часу Т не було жодної втрати кадру (на кожен отриманна квитанцнія ACK від 

одержув нача); 

- швидкіснть знижуєт нься на один щабель, якщо перший кадр після підвищенння 

швидкос нті не був коректнно переданний або було некорекнтно передан но 2 кадри 

поспіль. 

Такий алгоритнм має переваг ну простотни реалізанції, але поруч недолікнів, як то: 

тенденц нія до частої зміни швидкоснтей передачні, повільнний перехід до 

максиманльної доступнної швидкос нті, скиданння на саму мінімалньну швидкіснть при 

тимчасо нвих перебоянх зв'язку. Тому були розробл нені більш складні алгорит нми, 

заснованні на схожих принцип нах, зокрема AARF, Onoe, SampleRнate. AARF 

(Adaptive Auto Rate Fallbacнk) [32] відрізн няється тим, що автоматнично змінює поріг 

для підвищенння швидкоснті після поперед нніх невдали нх спроб підвищенння 

швидкос нті. Це дозволянє зменшитни частоту зміни швидкоснті передачні, 

забезпенчуючи більш стабільнні параметнри. Алгоритнм Onoe більш складни нй і 

націлен ний на досягненння максиманльної швидкоснті, при якій частка втрачен них 

кадрів не перевищнує 50%. Корекці ня швидкоснті відбуванється в кінці першого 

секундн ного циклу, протягонм якого накопичнується статист ника втрат кадрів. Це 

робить його порівнянно стійким до коротко нчасних підвищеннь втрат кадрів. 

Алгоритм SampleR нate, запропо ннований в [33], базуєтьнся на статистниці 

передачні за деякий період ( «ковзне вікно»). Ця схема передбанчає початок 

передачні при максиманльній швидкос нті і знижує швидкіснть негайно при наявноснті 

декільк нох послідо нвних невдало передан них кадрів. Особлив ністю алгоритнму є вибір 

швидкос нті, яка забезпенчує мінімалньний час передачні даних з урахува ннням 

наявнос нті втрачен них кадрів. Для цього періодинчно надсиланються пробні кадри зі 

швидкіснтю, відмінн ною від поточнонї. Причому швидкіс нть, на якій передаюнться 

пробні кадри, вибирає нться випадко нвим чином. Недолікном даного методу є 

невелик на кількіснть пробних кадрів і великий інтерва нл вимірюв нань (цикл 

вимірюв нань станови нть 10 секунд), що призвод нить до частих і не завжди 

коректн ним перемикнань швидкос нті. 
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Алгоритм Minstre нl викорис нтовує схожий підхід, але цикл вимірюв нань 

станови нть 100 мс, а число пробних кадрів станови нть 10% від загальнного числа 

кадрів. Пробні кадри, що посилаю нться кожні 100 мс, надсиланються на чотирьо нх 

різних швидкоснттях: швидкіснть, яка в даний момент оцінюєт нься як оптималньна; 

мінімал ньна доступнна швидкіснть; швидкіснть, що забезпенчує максиманльну 

ймовірн ність доставкни кадру, і випадко нво обрана швидкіснть передачні, яка може 

бути як менше, так і більше поточно нї швидкоснті. 

Існує також ряд алгорит нмів, які заснованні на інформанції, одержув наної 

приймачнем по контрол ньному індикатнору - SNR (відношення сигнал/шум). 

Наприклнад, до таких алгорит нмів відноси нться RBAR, OAR. Переваг на таких 

алгорит нмів в тому, що вони працюютнь незалежнно від колізій кадрів, які можуть 

виникат ни при великій кількос нті одночаснно працюючних пристро нїв. Однак коректн не 

вимір SNR і розраху ннок оптималньної швидкоснті передачні на його основі є 

нетриві нальним завданн ням. Крім того, для поверненння з прийом-ника на передавнач 

потрібнна зміна формату кадру (преамбули), т. Е. Введенн ня змін, які не описани нх в 

стандар нті IEEE 802.11. 

З точки зору протидінї імпульснних перешко нд найбільнш адекват нним є підхід, 

заснованний на обчисленнні ймовірнності помилконвого прийому кадрів. У зв'язку з 

цим пропонунється алгорит нм, який реалізу нє метод вибору парамет нрів переданного 

кадру даних пристронями мережі Інтерне нту речей (стандарту IEEE 802.11ac) в 

залежно нсті від ступеня впливу електро нмагнітних імпульснів і дозволянє забезпенчити 

максиманльну швидкоснті передачні даних в мережі ІоT в умовах впливу ЕМВ. 

 

3.2 Аналіз моделей та методів підбору парамет нрів передачні даних 

пристро нями мережі ІoT  

 

Аналіз натурнонго і чисельн ного експери нментів з передачні кадрів даних через 

бездрот новий канал стандар нту IEEE 802.11ас в умовах ЕМВ в різних варіаці нях 

парамет нрів каналу, ампліту нди і частоти проходжнення імпульснів перешко нди, 

методів модуляц нії і швидкоснтей передачні даних, а також умов прийому сигналу 
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показав ряд можливо нстей щодо поліпшенння показни нків ефектив нності каналу і 

забезпенчення функціо ннування пристро нїв мережі IoT в умовах ЕМВ. В ході 

експери нментальної оцінки ймовірн ностей помилко нвого прийому кадру даних була 

встанов нлена залежність ймовірн ності від довжини передан ного повідомнлення при 

різних частотанх проходжнення навмисн них впливів. Так, наприклнад, в чисельнному 

експери нменті при потужно нї заваді і частоті проходж нення менше 10 кГц 

спостер нігалося деяке зниженн ня ймовірнності помилки в кадрах даних при 

низькош нвидкісної передачні кадрів в порівняннні з більш високимни швидкоснтями 

передачні.  

 

Рисунок 3.1 - Блок-схема імітаці нйної моделі впливу ЕМВ на канал зв'язку з 

регулювнанням часу відліку першого імпульс ну перешко нди. 
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Дослідження цього факту в ході натурно нго експери нменту дозволи нло 

встанов нити зв'язок довжини передан ного повідомнлення в кадрі з ймовірн ністю 

помилконвого прийому (експеримент № 3). Дана обстави нна визначи нло напрямонк 

дослідж нень в плані визначенння оптимал ньної довжини повідом нлення в залежно нсті 

від параметнрів ЕМВ, що виразилнося в розробцні методу вибору параметнрів 

передан ного кадру даних абонент нами мережі в залежно нсті від ступеня впливу. 

Для проведенння аналізу впливу ЕМВ на канали зв'язку була розроблнена 

імітаці нйна модель. Дана модель дозволянє встанов нлювати початок проходж нення 

першого імпульс ну перешко нди в строго встановнлений час від початку проходжнення 

кадру даних. Блок-схема імітаці нйної моделі предстанвлена на рис 3.1. 

Далі на моделі був проведе нний ряд чисельнних експери нментів для набору 

статист ничних даних по впливу ЕМВ з зміннимни парамет нрами на процес передачні 

даних з заданимни парамет нрами кадрів даних. Результнати моделювнання 

предстанвлені в таблиці 3.2. 

На рис. 3.2, 3.3 показан ні залежно нсті ймовірнності помилконвого прийому кадру, 

отриманні в ході моделювнання. 

З залежно нсті видно, що спостернігається сильний вплив часу приходу 

імпульсну перешко нди щодо початку кадру на ймовірн ність помилко нвого прийому. 

Зокрема, при попаданнні імпульсну перешконди в останнє поле преамбу нли VHT-SIG-

B відсото нк втрачен них кадрів досить малий. По-перше, при такому часу приходу 

імпульсну тільки один імпульс потрапл няє в загальнну довжину кадру, беручи до 

уваги, що тривалінсть кадру 133 мкс, а період проходжнення імпульснів 100 мкс. По-

друге, дане поле містить критичн но важливу інформанцію (про викориснтовувану 

схемою модуляцнії-кодування MCS) тільки при викорис нтанні MU-MIMO, а в 

даному випадку викорис нтовується схема з одним користу нвачем (SISO), для якої 

інформанція про викорис нтовувану схемою кодуван ння міститьнся в поле VHT -SIG-

A. 

При часу приходу першого імпульсну tfirst = 35 мкс в довжину кадру також 

укладаєнться тільки один імпульс, але перешко нда потрапл няє в поле VHT-LTF, яке 

викорис нтовується для оцінки каналу передачні. Судячи з результнатів чисельн ного 



62 
 

експери нменту, саме це поле в преамбунлі виявляєнться найбільнш критичн ним для 

кор-ректно прийому на інших ділянканх зображенння. 

 

Таблиця 3.2 - Результнати імітацінйного моделювнання впливу імпульснної  
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1  2  3  4  5  6  7  8  9  

1  10  10  0  1024  80  C  0,0703  324  

2  10  10  2  1024  80  C  0,6358  136  

3  10  10  4  1024  80  C  0,4643  88  

4  10  10  6  1024  80  C  0,3021  72  

5  10  10  8  1024  80  C  0,25  64  

6  2  10  0  1024  80  C  0  324  

7  2  10  2  1024  80  C  0  136  

8  2  10  4  1024  80  C  0,0234  88  

9  2  10  6  1024  80  C  0,125  72  

10  2  10  8  1024  80  C  0,14  64  

11  50  10  0  1024  80  C  0,8646  324  

12  50  10  2  1024  80  C  0,8021  136  

13  50  10  4  1024  80  C  0,5  88  

14  50  10  6  1024  80  C  0,3125  72  

15  50  10  8  1024  80  C  0,25  64  
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Попадання перешко нди в інші поля преамбу нли при одночаснному попаданнні 

двох імпульснів перешконди в поле даних дає відносн но високу ймовірнність 

спотвор нення кадру, зокрема, видно, що вона підвищенна при tfirst = 10 мкс і tfirst = 

15 мкс, а це відпові ндає полю L-LTF, викориснтовуваного для оцінки каналу, 

підстронювання частоти і синхроннізації часу. 

 

Рисунок 3.2 - Залежні нсть ймовірн ності помилконвого прийому від часу приходу 

першого імпульс ну, нормованна ампліту нда перешко нди А = 10 

 

 

Рисунок 3.3 - Залежні нсть ймовірн ності помилконвого прийому від часу приходу 

першого імпульс ну, нормованна ампліту нда перешко нди А = 50 

 

Таким чином, можна зробити висново нк, що ймовірн ність руйнуванння кадру 

залежит нь не тільки від ампліту нди перешко нди, але також і від того, скільки 

імпульснів перешконди потрапи нло в тривалінсть кадру і на які саме поля вони 

наклалинся. Тому для того, щоб зробити коректн ний висново нк про ймовірн ність 

руйнува нння кадру даних з тими чи іншими конфігунраційними парамет нрами при 
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впливі перешконди із заданою частото ню повторенння, потрібнно провестни чисельнні 

експери нменти з різним часом приходу імпульсну перешко нди від початку кадру і 

усередн нити отриманні значенн ня по періоду перешко нди. Наприклнад, якщо період 

проходж нення перешконди T = 100 мкс то усередн нення проводинться для значень 

tfirst в інтерванлі 0 до Т: 

 

де PER(i) - значенн ня ймовірн ності помилконвого прийому кадру на i ітераці нї 

моделювнання; 

 

Рисунок  3.4 - Чисельнний експери нмент  

 

Imax - максиманльне задану кількіснть ітераці нй моделювнання. 

У разі якщо тривалі нсть кадру менше періоду перешко нди, є ймовірнність, що 

впливу перешко нди не буде. Зокрема, для численн них експери нментів № 5 і 15 (з 

відносн ною ампліту ндою перешко нди A = 10 і A = 50) з тривалінстю кадру 64 мкс 

залежно нсті ймовірн ності руйнува нння кадру від часу приходу першого імпульс ну 

перешко нди показанні на рис. 3.4, 3.5, 3.6: 

Як видно з залежно нстей на рис.3.5, 3.6, в даних умовах (короткий кадр, 

майже весь час передачні зайняти нй преамбунлою) важлива не ампліту нда перешконди, 

а то, в яку саме область кадру вона потрапи нть (при такому співвід нношенні 

тривало нсті кадру і частоти проходж нення перешко нди в кадр потрапи нть свідомо не 

більше одного імпульсну). 
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Рисунок 3.5 - Чисельнний експери нмент № 5 (A = 10), залежні нсть ймовірн ності 

руйнуванння кадру від часу приходу першого імпульсну перешко нди 

 

 

Рисунок 3.6 - Чисельнний експери нмент № 15 (A = 50), залежні нсть ймовірнності 

руйнуванння кадру від часу приходу першого імпульсну перешко нди 

 

У численн них експери нментів № 1 і 11 парамет нри перешко нди схожі з 

експери нментами № 5 і 15, але викорис нтовується кадр тривалінстю 324 мкс. При 

таких парамет нрах залежні нсть ймовірн ності руйнуванння кадру від часу приходу 

першого кадру показанна на рис.3.7, 3.8, 3.9: 
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Рисунок 3.7 - Чисельн ний експери нмент № 1: «тривалий» кадр (MCS0) 

 

 

Рисунок 3.8 - Залежні нсть ймовірн ності спотвор нення кадру від часу приходу 

першого імпульс ну перешко нди А = 50 (експеримент № 1) 

 

 

Рисунок 3.9 - Залежні нсть ймовірн ності руйнуванння кадру від часу приходу 

першого імпульс ну перешко нди A = 10 (експеримент № 11) 
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Як видно з рис.3.8, 3.9, в разі великої тривало нсті кадру, коли імпульснна 

перешко нда потрапи нть в поле даних кілька разів, вирішал ньним факторо нм стає 

ампліту нда перешконди (ситуація стає схожою на випадок впливу білого шуму). 

Результ нати чисельнного експери нменту № 1 відобранжені в таблиці 3.3. 

При відсутн ності пошкодж нених кадрів і з урахуваннням тривалонсті преамбу нли і 

часу відпові нді приймачна (Tack) швидкіснть передачні з урахува ннням наявнос нті 

пошкодж нених кадрів можна оцінити як (3.2). 

 

 

Rmax - граничн на швидкіснть (при відсутн ності пошкодж нень кадрів); 

PER - частка пошкодж нених кадрів. 

 

Таблиця 3.3 - Граничн на швидкіснть передачні в SISO при смузі 80 МГц 

Lpack 

(байт)  

 MCS  

0  1  2  4  6  8  

256  

 

PER  0  0  0  0  0  0  

R (Мбіт/с)  12,02  15,11  16,58  18,28  18,97  19,34  

512  

 

PER  0 0  0  0  0  0  

R (Мбіт/с)  17,01  23,93  27,84  33,02  35,35  36,64  

1024  

 

PER  0  0  0  0  0  0  

R (Мбіт/с)  21,47  33,80  42,18  55,30  62,18  66,30  

1536  

 

PER  0  0  0  0  0  0  

R (Мбіт/с)  23,52  39,20  50,92  71,36  83,24  90,80  

2048  

 

PER  0  0  0  0  0  0  

R (Мбіт/с)  24,70  42,59  56,81  83,48  100,22  111,38  

 

Алгоритм вибору значень MCS і Lpack, що забезпенчують максиманльну 

швидкіснть, наведенно на рис 3.10. 

Для коректнної роботи алгорит нму необхіднно оцінити граничн ну швидкіснть 

передачні при відсутн ності помилок. При цьому врахову нється час передачні 

преамбу нли і підтверндження прийому. Для тривалонсті одного циклу «передач - 

підтвер ндження» можна записат ни рівнянн ня (3.3): 
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де Tfull - повна тривалінсть циклу передачні; 

Tpreamble = 40 мкс - тривалінсть преамбу нли для SISO-режиму і довгого 

захисно нго інтерванлу; 

Lpack - кількіснть біт «корисної інформанції»; 

Rpure - чиста бітова швидкіснть, залежит нь від схеми модуляц нії / кодуванння. 

Отримані значенн ня максиманльної швидкоснті наведен ні в таблиці 3.4. 

 

Таблиця 3.4 - Залежні нсть максиманльної бітової швидкос нті від довжини кадру   

                        і схеми модуляц нії кодуванння MCS 

Rmax   MCS  

Lpack 

(байт)  

0  1  2  4  6  8  

256  

 

PER  0  0  0  0  0  0  

R (Мбіт/с)  12,02  15,11  16,58  18,28  18,97  19,34  

512  

 

PER  0 0  0  0  0  0  

R (Мбіт/с)  17,01  23,93  27,84  33,02  35,35  36,64  

1024  

 

PER  0  0  0  0  0  0  

R (Мбіт/с)  21,47  33,80  42,18  55,30  62,18  66,30  

1536  

 

PER  0  0  0  0  0  0  

R (Мбіт/с)  23,52  39,20  50,92  71,36  83,24  90,80  

2048  

 

PER  0  0  0  0  0  0  

R (Мбіт/с)  24,70  42,59  56,81  83,48  100,22  111,38  

 

Для аналізу з усього діапазо нну можливи нх значень були обрані тільки деякі з 

можливи нх значень MCS і довжин кадру, для ілюстранції роботи алгорит нму. 

Дослідж нення проводи нлися на імітацінйної моделі в Matlab, яка була доопрацньована 

з урахува ннням роботи алгорит нму. 
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Рисунок 3.10 - Алгорит нм вибору значень MCS і Lpack 

 

Метою експери нментів було визначенння підходінв в автоматничній 

підстронювання параметнрів передавнача при наявнос нті імпульснних перешко нд в 

порівняннні з викориснтовуваними на даний момент алгоритнмами (наприклад, 

minstreнl).  

Тому при реалізанції та перевір нці алгорит нму був прийнят ний ряд припущеннь: 

- передбанчається, що рівень білого шуму на приймачні дуже малий, і він не 

врахову нється в розраху ннках; 

- імпульснні перешко нди періоди нчні, і їх характенристики не змінюютнься в часі; 
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- розгляд нається SISO-система з фіксованною шириною смуги пропускнання (80 

МГц). 

На рис. 3.11 наведенні залежно нсті ймовірн ності помилконвого прийому кадрів 

при викориснтанні методу і реалізонваного в апаратунрі пристронїв стандарнту IEEE 

802.11ас. Метод дозволянє вибрати парамет нри кадрів даних, що забезпенчують 

найвищу продукт нивність в умовах ЕМВ. 

Таким чином, реалізо нваний метод на відміну від існуючи нх методів за рахунок 

неліній нного зменшен ння розміру кадру даних і спрощен ння ступеня модуляц нії 

дозволя нє істотно підвищи нти швидкіснть передач ні даних в мережі IoT в умовах 

впливу на неї різних стороннніх чинникі нв. 

 

Рисунок 3.11 - Залежні нсть ймовірнності спотвор нення кадру від рівня перешко нд 

 

3.3 Методи підвищенння сумісно нї працезднатності пристро нїв мережі IoT в 

умовах ЕМВ  

 

Основним призначненням мережі Інтерне нту речей (ІР) є доставкна даних. 

Залежно від кінцево нї послуги, одержув наної користунвачем, це можуть бути дані 

про стан навколиншнього середов нища, технолонгічних процесі нв, стан і наявніснть 

предмет нів і їх характенристик і т. Д. На рис. 3.12 схематинчно відобранжено 

розташу нвання користу нвачів пристро нїв мережі ІР на вулицях «Розумного міста». 
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На стійках (ліхтарні стовпи, спеціалнізовані щогли) розташо нвані точки доступу з 

заданим радіусо нм покритт ня. 

 

 

 

Рисунок  3.12 - Розташунвання користу нвачів пристро нїв мережі ІР в місті 

 

Залежно від цільово нго призначнення і реалізо нваної послуги вимоги до мережі 

ІР і її складов них частин (сегментів) можуть істотно відрізн нятися. З точки зору 

ймовірн носно-часових показни нків прийнятно виділятни сегмент ни мережі, толераннтні 

до затримо нк, і сегмент ни мережі, толераннтні до втрат [8; 12]. Показни нки якості 

функціо ннування мережі ІВ поділяю нть на три основні групи: тимчасо нві показни нки, 

показни нки доступн ності та достові нрності. Основни нми тимчасо нвими показни нками є 

час доставк ни даних спожива нчам, варіаці нї часу і доставк ни (джитер) і пропускнна 

здатніс нть мережі. Показнинками доступнності є ймовірн ність зв'язку між вузлами 

мережі і ймовірн ність передач ні даних, к показни нками достові нрності слід віднестни 

ймовірн ність втрати даних (коефіцієнт втрат), імовірн ність помилки в 

доставлняються даних. Зазначенні показни нки в значній мірі визначанються 

внутрішнніми характенристиками мережі і умовами зовнішн нього середовнища. 

Залежно від цільово нго признач нення мережі (сегмента) окремі вищезгандані 

показни нки можуть виступанти в якості домінуюнчих по відношеннню до інших. В 

цьому випадку для оцінки і синтезу варіант нів побудовни мережі в якості основнонго 
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викорис нтовується показни нк, що відобранжає цільове признач нення мережі, а інші 

виступанють в якості обмежен ння. 

В умовах впливу  ЕМВ найбільнш важливи нм доміную нчим показни нком мережі 

є зв'язність. Цей показни нк доступн ності в найбільншою мірою відобранжає ступінь 

впливу впливу перешко нди на окремі вузли мережі і характенризує ефектив нність 

функціо ннування мережі в цілому в цих умовах. Під поняття нм звязано нсті мається 

на увазі властив ність мережі, що полягає в можливо нсті встанов нлення з'єднання (або 

передачні даних) між елемент нами мережі [34]. Наприклнад, між точкою доступу і 

пристро нєм мережі, пристронями мережі. 

Показником зв'язності є ймовірнність зв'язку між i-м і j-м вузлом мережі - Pij. 

При цьому максиманльно можливу кількіс нть зв'язків можливо тільки в 

повнозв н'язній мережі, у якій ймовірн ність зв'язності дорівню нє 1. На рис. 3.13 

предстанвлений варіант мережі з викориснтанням тополог нії «зірка», а на рис.3.14 її 

повнозв н'язну аналог (ad-hoc-мережа). 

 

 

Рисунок 3.13 - Тополог нія «зірка» 

 

Для структу нри мережі ІoT на базі стандарнту IEEE 802.11ac характенрна 

тополог нія типу «зірка», в якій всі вузли пов'язані один з одним через комутатнор. 

Це дає право ствердж нувати, що мережа є повно, а ймовірн ність зв'язності для даної 

тополог нії буде дорівнюнє одиниці. 
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Рисунок 3.14 - Повнозвн'язна мережу (ad hoc) 

 

В умовах впливу ЕМВ відбува нється зменшен ння радіусу дії зв'язку для вузлів, 

що потрапи нли в зону впливу, через зміну співвід нношення сигнал/перешкода. 

Зменшен ння зони дії зв'язку призвед не до порушен ння зв'язків між пристро нями і 

зниженн ня ймовірн ності зв'язності мережі. якщо розгляд нати ймовірн ність зв'язності 

до впливу ЕМВ як ймовірн ність попаданння точки (координат вузлів) в область 

просторну з радіусонм дії зв'язку R, то ймовірн ність зв'язності може бути розрахонвана 

відповіндно до виразу: 

 

 

 

де 𝑝свсв - ймовірнність попадан ння пристро нїв в область з радіусонм R; 

𝜌 - щільніснть пристро нїв мережі (вузлів/м3); 

N - число пристронїв мережі. 

За рахунок зменшен ння SR зони радіозвн'язку до SR-Sr (в умовах СК ЕМІ) 

зменшується загальн на площа радіозвн'язку, а наслідк ном цього і ймовірн ність 

зв'язності. 

Дослідження функціо ннування пристро нїв мережі ІР в умовах 

електро нмагнітного впливу показално, що процеси впливу і запит даних на передач ну 

передбанчають створенння або зникненння зв'язків між вузлами мережі в випадко нві 

моменти часу. Для опису таких процесі нв викориснтовується теорія і математничний 
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апарат випадко нвих графів. Існують різні моделі опису випадко нвих графів [32]. 

Скорист наємося для нашого випадку моделлю випадко нвого графа  П. Ердеша і А. 

Рен `ї. Дана модель описуєт нься наступн ним чином. Нехай дано безліч Vn = {1, ... 

n}, елемент ни якого називаюнться вершинанми, і на цій множині будуєть нся 

випадко нвий граф з випадко нвими ребрами. Будь-які дві вершини i і j з'єднуються 

ребром з певною ймовірн ністю пар вершин. 

Іншими словами, ребра з'являються в відпові ндно до стандар нтної схеми 

випробу нвань з ймовірнністю p. Позначинмо через E випадко нве безліч ребер, яке 

виникає в результнаті реалізанції такої схеми. Покладенмо G (Vn, E). Це і є 

випадко нвий граф в моделі Ердеша - Рен `ї [34,35]. 

У моделі наявніснть зв'язку визначанється характенристиками засобів 

радіозв н'язку мережі і парамет нрами впливаюнть електро нмагнітних факторі нв. Таким 

чином, модель зв'язку та ймовірн ність наявнос нті ребра в цій ситуаці нї можна 

описати ймовірн ністю попадан ння суміжни нх вузлів в області простор ну з радіусо нм R. 

Існує кілька теорем для даної моделі. Одна з них описує метод оцінки зв'язності 

графа. 

Розглянемо модель G (n, p), в якій розрахуннок зв'язності проводинться 

відповіндно до виражен ння (3.2). 

 

 

 

У виражен нні (3.5) при с> 1 випадко нвий граф буде майже завжди пов'язаний, а 

при c <1 майже завжди не пов'язаний. Основни нй зміст даної теореми для нашого 

випадку полягає в тому, що існує ймовірн ність зв'язності мережі, рівна деякої 

граничн ної величинни. При c <1 ймовірн ність зв'язності графа менше цієї величин ни, а 

при c> 1 ймовірн ність зв'язності більше неї. З точки зору завдань побудов ни мережі 

за величин ною p можна судити про те, в якій мірі вирішенна задача зв'язності. 

У даній моделі довжина ребер обмеженна технічн ними характенристиками. 

Радіус дії вузлів Wi-Fi для стандарнту IEEE 802.11ac від 1 до 150 м. Тому 
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розглян нута область розміще нння пристро нїв мережі в простор ні може бути 

апроксинмована окружнінстю з радіусонм R, рівним 150 м як найбільнший 

розраху ннковий відстаннь підключнення абонент нів в стандар нті IEEE 802.11ac. В 

даному обсязі пристро ню розподінлені випадко нвим чином і утворюю нть пуасоно нвске 

поле. 

У цьому випадку ймовірн ність зв'язку (наявність ребра) може бути описана 

ймовірн ністю попаданння випадко нвої точки в коло, обмежен ний діаметр ном в 300 м. 

Позначи нмо її pсв. 

В цьому випадку pсв може бути обчисленна за наступнним виразом (3.6). 

 

 

де SR - площа дальнос нті зв'язку, що визначанється як (3.7). 

 

 

 

де R - радіус дальноснті зв'язку, м. 

 

Площа (3.8) сектора деструк нтивного впливу СК ЕМІ. 

 

де r - радіус області поразки, м; 

𝛾 - кут діаграмни спрямов наності. 

З огляду на, що поразка елемент нів мережі, згідно [19], відбува нється в області, 

в якій виконуєнться умова (3.9). 

 

 

 



76 
 

де Пвх, Ппор - вхідна щільніснть потоку потужно нсті і граничн не значенння 

щільноснті потоку потужнонсті, при якій відбуванється ураженн ня елементнів мережі 

відповіндно. 

У загальнному випадку ПВХ можна обчислинти за виразом (3.10). 

 

 

де P - потужні нсть джерела, Вт; 

G - коефіці нєнт посиленння антени генерат нора СК ЕМІ, раз; 

R - радіус області поразки, м. 

 

 

де E, H - напруженності електри нчної і магнітн ної складов них поля відпові ндно; 

z - хвильов ний опір вільног но просторну, рівне 377 Ом. 

Прирівнявши вирази (3.10) і (3.11) для Пвх, отримаєнмо вираз (3.12). 

 

 

 

Якщо вважати, що Eвх ≥ Eпор (отримано в ході експери нменту п. 1.1), то радіус 

ураженн ня може бути розрахо нваний по (3.13). 

 

 

Таким чином, область поразки буде характенризуватися діаграмною 

спрямов наності (сектором) антени джерела ЕМВ з розрахо нваним по (3.13) радіусонм 

r і кутом 𝛾. 

Геометрична інтерпр нетація поразки вузлів мережі можна пояснитни рис. 3.15. 
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Згідно рис 3.14, в мережі, утворен ної пуасоно нвским полем вузлів 

з радіусонм зв'язку R, буде вражена частина вузлів, до яких неможлинво 

здійсни нти доступ, тим самим, з ними порушує нться зв'язок. У цих умовах зв'язність 

мережі буде обмеженна результ нуючої площею Sрез, яка визначанється як (3.14). 

 

 

 

де SR - площа зв'язку до впливу; 

Sr - площа ураженн ня від СК ЕМІ. 

 

У цьому випадку ймовірн ність зв'язності знижуєт нься і визначанється як (3.15). 

 

 

 

 

Рисунок 3.15 - Область поразки вузлів мережі ІР в простор ні з урахува ннням 

впливу ЕМВ 

 

В роботі [28, 35] пропонунється для заповненння загальн ного потоку мережі, 

зумовленних впливом ЕМВ, викориснтовувати нові техноло нгії, що забезпенчують 

організ націю зв'язку на основі безпосе нредньої взаємод нії абонент нів мережі «по 
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горизон нталі », минаючи вузли управлінння« по вертиканлі ». Підвище нння зв'язності 

мережі ІР при викориснтанні технолонгії зв'язку «пристрій - пристрі нй» D2D 

передбанчає введенн ня до складу діючої мережі додатко нвих зв'язків в зоні 

обслугонвування мережі. D2D є компромнісом прямого зв'язку між пристро нями, яка 

відкрит на для викориснтання на базі технолонгій WLAN стандарнту IEEE 802.11 

(внеполосній D2D-зв'язок). 

Технологія D2D в мережах ІР передбанчає можливі нсть організ нації з'єднань 

типу: 

- Пристрінй A1, пристрі нй А2, пристрі нй П - бездрот нова точка доступу (ТД). 

Пристро нї взаємод ніють з бездрот новою точкою доступу (БТД). 

- Пристрінй A1 - пристрі нй А2. Має місце пряму взаємод нію пристро нїв без участі 

БТД. В цьому випадку пристро нї джерела і споживанча мають прямий зв'язок один з 

одним без будь-якого контролню з боку БТД. 

- Пристрінй A1 - через пристрі нй П ретранснлює дані - пристрі нй А2. Пристро нї 

джерела і одержувнача несуть відпові ндальність за координ націю взаємод нії з 

викорис нтанням ретранснляторів. 

- Пристрінй A1 - ретранснлює дані через пристронї П і пристрі нй А2 - БДТ. 

Можливість встанов нлення зв'язку D2D визначанється можливі нстю організ нації 

маршрут ну між пристро нями A1 і А2. Ця можливі нсть визначанється взаємни нм 

розташу нванням цих пристро нїв і пристронїв, які можуть виконувнати функції 

транзит ну трафіку. Можливі варіант ни викориснтання техноло нгії D2D показан ні на 

рис. 3.16. 

Таким чином, можливі нсть організ нації D2D-комунікацій в значній мірі 

визначанється розподі нлом пристро нїв мережі і їх технічн ними характенристиками. 

Для реалізанції запропоннованого підходу необхід нно визначинти енергетничні 

характенристики вузлів в плані доступнності інших вузлів мережі, порівнянти їх із 

граничн ними значенн нями, отриман ними в ході експери нментальної оцінки, 

розраху нвати дальноснті зв'язку при заданомну впливі, віднови нти зв'язки на основі 

техноло нгії D2D з вузлами мережі в межах радіусу дальнос нті зв'язку, визначи нти 
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приріст ймовірн ності зв'язку для вузлів мережі в зоні впливу ЕМВ і розрахунвати 

загальн ну зв'язність мережі ІР. 

 

 

Рисунок  3.16 - Варіант ни комунікнацій в мережі IoT з викориснтанням 

технолонгії D2D 

 

Для визначенння енергет ничних характенристик необхіднно визначи нти 

потужнінсть сигналу на вході приймачна s і ставлен ння потужно нсті сигналу і 

перешко нди SIR. Потужні нсть і SIR оцінюют нься виразамни (3.16), (3.17), наведен ними 

нижче. 

 

 

 

 

де prx - потужні нсть на вході приймачна (дБм); 

Prx - потужні нсть сигналу на вході приймачна (Вт); 

PI - потужні нсть перешко нди на вході приймачна (Вт). 
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У табл.3.9 вказані залежно нсті швидкоснті передачні даних від значень SIR. 

Пристрої будуть функціо ннувати в секторі при виконаннні умови 

SIR>SIRmin.При цьому SIR визначи нмо як (3.18).  

 

 

 

Визначення значенн ня SIRmin випливанє з технічн них характенристик пристронїв. 

Згідно аналізу, SIRmin для стандар нту IEEE 802.11ac станови нть 7 дБ. 

Розрахунок радіуса зв'язку вузлів, які потрапи нли в зону СК ЕМІ, вироблянємо 

за формуланми, предстанвленим нижче: 

PRX=PTX - A(dBS) - потужнінсть сигналу на вході пристро ню від точки доступу; 

PRX=PI - A(dI) - потужнінсть перешконди на вході пристроню від джерела 

перешко нди; 

де PTX - потужнінсть джерела сигналу; 

A (dBS) - загасанння сигналу від відстанні до джерела сигналу (дБ); 

PI - потужні нсть джерела перешко нди (дБ) A(dI) - загасанння перешко нди від 

відстан ні до джерела перешко нди (дБ); 

A (dBS) і A(dI) розрахо нвуються за формуло ню (3.19), рекоменндованої для 

застосу нвання в електро нзв'язку. 

 

 

 

де d - відстаннь (м); 

f - частота (МГц); 

N - коефіці нєнт втрати потужно нсті; 

n - кількіснть перешко нд; 

Pf (n) - параметнр втрати потужно нсті при проходж ненні через перешко нду (дБ). 

Для визначенння максима нльного значенн ня дальнос нті зв'язку технолонгії D2D, 

забезпенчує виконанння умови SIR > SIRmin, скористнаємося співвід нношенням (3.20). 
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Тоді отримує нмо співвід нношення (3.21) 

 

 

 

Отримана дальніснть відпові ндає радіусу зв'язку пристро нїв в режимі D2D, що 

забезпенчує зв'язок між пристро нями в зоні СК ЕМІ за рахунок виконан ння умови 

SIR>SIRmin. 

Для визначенння зв'язності мережі в секторі впливу ЕМВ розрахунємо кількіснть 

деградо нваних вузлів (3.22). 

 

 

 

Для цих вузлів значенн ня ймовірнності зв'язності визначи нмо як (3.23). 

 

 

 

де SD2D - площа зв'язку в режимі D2D; 

m - кількіснть пристроню в секторі впливу ЕМВ. 
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Для розраху ннку зв'язності всій мережі викориснтовуємо вираз (3.24). 

 

 

 

На рис. 3.17 показан ний приклад викорис нтання техноло нгії D2D. 

У формалі нзованому вигляді реаліза нцію методу можна предстанвити у вигляді 

алгорит нму, предстанвленого на рис.3.18. 

Оцінка ефектив нності застосу нвання запропоннованого методу в мережі Wi-Fi з 

радіусо нм дії від 20 до 150 м і рівномінрної щільніснтю розподінлу на місцево нсті 

пристро нїв мережі, яка дорівню нє 0,0025 пристронїв/м2, проводи нлася при впливі на 

мережу з радіусонм дії 40 м при ширині діаграмни спрямов наності 40°. На рис. 3.19 

показанний приріст ймовірн ності зв'язності мережі на основі викориснтання 

техноло нгії D2D при розрахонваної дальноснті зв'язку даної технолонгії 10 м. Як видно 

з рис.3.19, приріст значень ймовірн ності зв'язності станови нть від 1 до 15% при 

радіусанх зв'язку мережі, порівня ннних з радіусонм впливу ЕМВ. 

 

Рисунок 3.17 - Приклад застосу нвання технолонгії D2D для підвищенння 

зв'язності мережі в умовах впливу ЕМВ 
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Рисунок 3.18 - Алгорит нм реалізанції методу підвищенння зв'язності вузлів 

мережі IoT в умовах впливу ЕМВ при викориснтанні технолонгії D2D 

 

Таким чином, розглян нуті і реалізо нванів методи забезпенчення функціо ннування 

пристро нїв в умовах впливу ЕМВ дають позитивнний ефект з точки зору зниженн ня 

деструк нтивного впливу ЕМВ на мережу IoT і, по-перше, спрямовнані на корекці ню 

парамет нрів кадру в залежно нсті від ступеня впливу, а по-друге, дозволянють 

підвищи нти системн ну характенристику зв'язності пристро нїв мережі в процесі 

обміну. 

 

Рисукнок 3.19 - Залежно нсті ймовірн ності зв'язності від значень радіуса впливу 

ЕМВ 



ВИСНОВКИ 

 

 

Поняття «Інтернет речей» є комплексним і до сих пір розвивається. Інтернет 

речей може розглядатися і як сукупність складову його технологій (в різних 

комбінаціях і з різною ступенем агрегування, усталеного «набору» компонентів 

немає), і як бажане поєднання компонентів (частина з яких тільки належить 

розробити), і функціонально - через завдання, які вирішуються з його допомогою, 

і як  концептуальна модель (тобто область перетину людей, кіберпростору і 

технічного світу). Це говорить про те, що сьогодні немає загальновизнаного 

визначення такого технологічного феномена, як «Інтернет Речей». 

Методи оцінки ринку «Інтернету речей» змінювалися разом з еволюцією 

трактування цього явища. Якщо спочатку ринок вимірювався кількістю проданих 

RFID-міток або підключених до інтернету пристроїв, то в подальшому стали 

з'являтися оцінки інтернету речей як сукупності різних технологій, продуктів і 

послуг, реалізованих за рахунок комунікацій між віртуальними і фізичними 

об'єктами без участі людини. 

Мережа Інтернет речей можна розглядати в якості глобальної мережевої 

инфраструктури, що складається з безлічі підключених пристроїв, що 

використовують сенсорні, комунікаційні, мережні й інформаційні технології, які 

включають в себе ряд гетерогених мереж, таких як WSN, WLAN і т.п. Спектр 

можливих технологій, що використовуються для передачі трафіку «Інтернету 

речей», охоплює як бездротові, так і провідні мережі. 

Підводячи підсумок, у першому розділі  магістерської роботи проведено огляд 

існуючих тенденцій розвитку концепції Інтернету речей, обгрунтована 

актуальність розвитку даного напрямку, показані можливі варіанти застосування 

технологій Інтернету речей. Розглянуто технології, на які може спиратися апаратна 

частина Інтернету речей, їх переваги, недоліки та потенційні вразливі місця при 

впливі дестабілізуючих факторів. Обґрунтовано вибір технології Wi-Fi в якості 

базової технології для подальшого дослідження.  



Поряд з усіма перевагами мережі ІР, зважаючи на свою глобальності і 

складності, стають все більш уразливими до дії дестабілізуючих факторів різної 

фізичної природи. Особливо мережі ІР сприйнятливі до впливу факторів 

електромагнітної природи. До них в першу чергу слід віднести електромагнітні 

випромінювання (ЕМВ) природного походження (блискавки, статичну електрику) 

і ЕМВ штучного походження (електромагнітні випромінювання радіолокаційних 

станцій, генератори потужних електромагнітних випромінювань різного 

призначення, лінії електропередач, індустріальні перешкоди,). Негативний вплив 

ЕМВ полягає в появі збоїв і відмов в роботі пристроїв мережі ІР, що призводить до 

зниження якості обслуговування трафіку і системних характеристик, таких як 

зв'язність мережі, час відновлення, пропускна здатність, доступність мережі. Тому 

актуальним питанням було дослідити вплив електромагнітного випромінювання, 

що було зроблено у другому розділі. Представлено опис імітаційної моделі 

функціонування каналу передачі даних в умовах впливу дестабілізуючих факторів 

в середовищі Matlab з урахуванням моделей пристроїв мережі: передавача і 

приймача стандарту IEEE 802.11ас. 

В ході моделювання було встановлено, що при рівній довжині поля даних і 

відносно великий амплітудою перешкоди ймовірність помилкового прийому 

нижче для більш «швидкісних» схем модуляції у порівнянні з іншими видами 

модуляції. Отже, в умовах впливу імпульсних перешкод зменшення швидкості 

передачі даних не завжди є виправданим. Проведений аналіз результатів 

чисельного експерименту визначив цілі і завдання експериментальних досліджень. 

У практичній частині досліджено ефективність застосування технології D2D 

для забезпечення зв'язності мережі в умовах впливу ЕМВ на основі розглянутого 

методу підвищення зв'язності мережі з використанням інших технології. Даний 

метод підвищення зв'язності вузлів мережі в умовах впливу дестабілізуючих 

факторів, на основі введення функціональної надмірності і організації додаткових 

зв'язків в мережі ІР забезпечує приріст значень ймовірності зв'язності від 1 до 15%. 



Подальші перспективи досліджень бачаться в можливості використання 

отриманих результатів при плануванні, проектуванні та експлуатації 

безпроводових локальних мереж в умовах впливу ЕМВ в наступних напрямках: 

- розвиток і вдосконалення математичних моделей впливу ЕМВ на 

функціонування мережі ІР безпроводової технології Wi-Fi; 

- розробці принципів побудови бездротових локальних мереж. 

У зв’язку з цим тематика магістерської роботи, яка присвячена дослідженню 

ефективних рішень забезпечення функціонування пристроїв інтернет речей на базі  

мереж стандартів ІЕЕЕ 802.11 є актуальною і своєчасною. 
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ДЕМОНСТРАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ (Презентація) 



МЕТА РОБОТИ

Мета роботи – дослідження ефективних рішень забезпечення функціонування пристроїв Інтернет речей, в

умовах впливу на них різних дестабілізуючих факторів.

Об'єкт дослідження – технології організації зв`язку в мережі Інтернет речей

Предмет дослідження – моделі та методи забезпечення функціонування пристроїв Інтернет речей

1. Дослідження перспектив впровдження та реалізація мереж інтернет речей

2. Аналіз особливостей функціонування мережі Інтернету речей у випадку вливу на неї сторонніх дій.

3. Практична реалізація методів підвищення сумісного функціонування пристроїв мережі інтернету речей на

основі технології Wi-Fi.

Зміст розрахунково-пояснювальної записки 

Плакат 2



ОГЛЯД РОЗВИТКУ ДИНАМІКИ РИНКУ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ Плакат 3

Рис.1.Світовий ринок інтернету речей, 2014-2018 рр., трлн. дол. Рис.2.Світовий ринок інтернету речей, 2014-2018 рр., млрд. пристроїв.

Рис.3. Прогнози зростання світового ринку інтернету речей в грошовому 

вираженні, трлн. дол.

Рис.4.Прогнози зростання фізичного обсягу світового ринку інтернету 

речей, млрд. шт.



АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗВ`ЯЗКУ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ Плакат 4

Назва технології

зв`язку

Швидкість 

передачі 

Полоса частот Дальність 

зв`язку 

RFID 424 кб/с 135 кГц > 50 см 

13,56 МГц > 50 см 

866–960 МГц > 3 м 

2,4 ГГц > 1,5 м 

NFC 10 кб/с — 10 

Мб/с 

2,45 ГГц < 0,2 м 

ZigBee 20/256 кб/с 900 МГц / 2,4 ГГц 10 м 

Bluetooth 1 Мб/с 2,4 ГГц 10 м 

BLE 10 кб/с 2,4 ГГц > 10 м 

UWB 50 Мб/с широкополосний 30 м 

Wi-Fi (IEEE 

802.11ac) 

До 6,77 Гбіт/с 2,4/5 ГГц 100 м 

Мобільні мережі 

3G/4G (LTE) 

До 150 Мб/с 800/900/1800/2400 

МГц 

Десятки км 

Рис.1.Структура технологій мережі IoT

Табл.1. Технології зв'язку, що використовуються в мережах IoT

Рис.2.Співвідношення підключення пристроїв IoT з 

використанням різних технологій зв’язку

Для реалізації концепції Інтернет речей використовується велике розмаїття

технологій, вона включає в себе ряд гетерогених мереж, таких як WSN,

WLAN та ін. Структура технологій мережі IoT показана на рис.1 плакат 4.

Найбільш поширені технології комунікації і їх технічні особливості

наведені в таблиці 1. Результат аналізу процентного співвідношення

використання різних технологій при підключені пристроїв IoT представлено

на рис.2. Більш детально аналіз сучасних технологій зв`язку для реалізації

мережі Інтернет речей розглянуто у першому розділі дипломної роботи.



ПРИКЛАД ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ НА 

БАЗІ ТЕХНОЛОГІЇ WI-FI
Плакат 5

Рис.4.Принцип здійснення балансування навантаження 

Рис.1.Приклад організації та технічні засоби мережі Інтернет речей 

на базі технології Wi-Fi
Рис.3.Контролер WisCloud Controller

Рис.2.Базові станції 

Далі мною виконано огляд особливостей балансування навантаження. Всі активні клієнти розподіляються між підключеними точками доступу, що дозволяє

оптимізувати використання ресурсів, збільшити швидкість обслуговування запитів та поліпшити якість обслуговування користувачів рис. 4.



АНАЛІЗ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРИСТРОЇВ МЕРЕЖІ IOT Плакат 6

Рис.3. Осцилограма імпульсного шуму 

від мікрохвильової печі на відстані 3 м

Рис.2. Осцилограма імпульсного шуму

від дриля на відстані 0,5 м
Рис.1.  Осцилограма імпульсного шуму від системи 

запалювання автомобіля на відстані 1 м

Поряд з усіма перевагами мережі IoT, зважаючи на свою глобальності і складності, стають все більш уразливими до дії дестабілізуючих факторів різної

фізичної природи. Особливо мережі IoT сприйнятливі до впливу факторів електромагнітної природи. Негативний вплив ЕМВ полягає в появі збоїв і відмов

в роботі пристроїв мережі IoT, що призводить до зниження якості обслуговування трафіку і системних характеристик, таких як зв'язність мережі, час

відновлення, пропускна здатність, доступність мережі



Плакат 7МОДЕЛІ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВПЛИВУ НА ПРИСТРОЇ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ

Рис. 1. ЕМВ на фрагмент мережі а) приклад ураження мережі б) джерело випромінювання

Для кожного типу пристроїв мережі IoT існує свій критеріальний рівень який визначає стійкість мережі до впливу ЕМВ. Виконуючи друге

завдання, магістерської роботи, мною досліджено модель електромагнітного впливу на пристрої мережі Інтернету речей. На рис.1.плакат 7 показаний

варіант впливу ЕМВ на фрагмент мережі IoT. А саме приклад ураження мережі та варіанти джерел випромінювання.



АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФРАГМЕНТІВ МЕРЕЖІ Плакат 8

Рис.2. Блок-схема передавача стандарту IEEE 802.11 

Рис.1.Блок-схема моделі приймальні частини приймача IEEE 802.11 



МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСОРІВ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ НА БАЗІ ТЕХНОЛОГІЇ 

WI-FI В УМОВАХ ВПЛИВУ НА НЕЇ ДЕСТАБІЛІЗУЮЧИХ ФАКТОРІВ 
Плакат 9

Рис.1. Перешкода на вході приймача, модель профілю затримки

а) без багатопроменевого поширення            б) багатопроменеве поширення                    в) багатопроменеве поширення Рис.2. Залежність ймовірності помилкового

прийому кадру даних від амплітуди перешкоди

Рис.3. Осцилограма сигналу і перешкоди на вході приймача при індексі кодування MCS4 

а) MIMO (2 × 2)                                     б) великий масштаб в) MIMO (2 × 2) Рис.4.Залежність ймовірності помилкового прийому 

від режиму передачі і частоти проходження

імпульсів перешкоди



АНАЛІЗ АЛГОРИТМІВ ПІДСТРОЮВАННЯ ШВИДКОСТІ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ

Назва алгоритма Сторона приняття рішення Контрольний індикатор 

ARF Передатчик PER (ймовірність помилкового прийому) 

AARF Передатчик PER 

Onoe Передатчик PER 

SampleRate Передатчик PER 

RBAR Приемник SNR (сигнал/шум) 

OAR Приемник SNR 

FAR Передатчик и приемник SNR 

RSSLA Передатчик RSS (амплітуда приймаючого сигналу) 

BARA Передатчик SNR 

LD-ARF Приемник PER 

CARA Передатчик PER 

Minstrel Передатчик PER 

Плакат 10

Реалізація методів забезпечення функціонування пристроїв мережі ІoT в умовах впливу ЕВМ грунтується на аналізі вже існуючих

алгоритмів вибору режимів роботи пристроїв стандарту IEEE 802.11 в залежності від умов передачі даних. У таблиці на плакаті 10

представлено перераховані відомі алгоритми, що використовуються різними виробниками в пристроях стандарту IEEE 802.11.

Аналіз даних алгоритмів показав, що з точки зору протидії імпульсних перешкод найбільш адекватним є підхід, заснований на обчисленні

ймовірності помилкового прийому кадрів. У зв'язку з цим пропонується алгоритм, який реалізує метод вибору параметрів переданого кадру

даних пристроями мережі Інтернету речей в залежності від ступеня впливу електромагнітних імпульсів і дозволяє забезпечити максимальну

швидкості передачі даних в мережі ІоT в умовах впливу ЕМВ.

Табл.1. Алгоритми підстроювання швидкості передачі даних



Плакат 11

Рис.1. Блок-схема імітаційної моделі  впливу ЕМВ на канал зв'язку 

Рис.2.-Залежність ймовірності помилкового прийому від часу 

приходу першого імпульсу, нормована амплітуда перешкоди А = 10
Рис.3. Залежність ймовірності помилкового прийому

від часу приходу першого імпульсу, нормована 

амплітуда перешкоди А = 50

У практичній частині, магістерської роботи, для проведення аналізу впливу ЕМВ на канали зв'язку

була розроблена імітаційна модель. Блок-схема імітаційної моделі представлена на рис 1. Плакат 11.

Далі на моделі був проведений ряд чисельних експериментів для набору статистичних даних по

впливу ЕМВ. На рис. 2, 3 плакат 11 показані залежності ймовірності помилкового прийому кадру,

отримані в ході моделювання.

Таким чином, можна зробити висновок, що ймовірність руйнування

кадру залежить не тільки від амплітуди перешкоди, але також і від того,

скільки імпульсів перешкоди потрапило в тривалість кадру

МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ПІДБОРУ ПАРАМЕТРІВ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ ПРИСТРОЯМИ ІOT 



Плакат 12

Rmax MCS

Lpack (байт) 0 1 2 4 6 8 

256 PER 0 0 0 0 0 0 

R (Мбіт/с) 12,02 15,11 16,58 18,28 18,97 19,34 

512 PER 0 0 0 0 0 0 

R (Мбіт/с) 17,01 23,93 27,84 33,02 35,35 36,64 

1024 PER 0 0 0 0 0 0 

R (Мбіт/с) 21,47 33,80 42,18 55,30 62,18 66,30 

1536 PER 0 0 0 0 0 0 

R (Мбіт/с) 23,52 39,20 50,92 71,36 83,24 90,80 

2048 PER 0 0 0 0 0 0 

R (Мбіт/с) 24,70 42,59 56,81 83,48 100,22 111,38 

Табл.1.Залежність максимальної бітової швидкості від довжини 

кадру, схеми модуляції і кодування MCS

Рис.2. Залежність ймовірності спотворення 

кадру від рівня перешкод

Далі було реалізовано алгоритм вибору значень MCS і Lpack, що забезпечують максимальну швидкість,

якийнаведено на рис.1. табл.12.

Для коректної роботи алгоритму необхідно оцінити граничну швидкість передачі при відсутності

помилок. Отримані значення максимальної швидкості наведені в таблиці 1.

Для аналізу з усього діапазону можливих значень були обрані тільки деякі з можливих значень MCS і

довжин кадру, для ілюстрації роботи алгоритму. Дослідження проводилися на імітаційної моделі в Matlab.

Метою експериментів було визначення підходів в автоматичній підстроювання параметрів передавача

при наявності імпульсних перешкод.

На рис. 3.15 наведені залежності ймовірності помилкового прийому кадрів при використанні методу і

реалізованого в апаратурі пристроїв стандарту IEEE 802.11. Метод дозволяє вибрати параметри кадрів

даних, що забезпечують найвищу продуктивність в умовах ЕМВ.

МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ПІДБОРУ ПАРАМЕТРІВ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ ПРИСТРОЯМИ ІOT 



Плакат 13МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ СУМІСНОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ПРИСТРОЇВ МЕРЕЖІ 

IOT В УМОВАХ ЕМВ 

Рис.1. Алгоритм реалізації методу підвищення зв'язності вузлів мережі ІoT в 

умовах ЕМВ при використанні технології D2D

Рис.2.Залежності ймовірності зв'язності 

від значень радіуса впливу ЕМВ

Для виконання третього завдання, в саме Практична реалізація

методів підвищення сумісного функціонування пристроїв мережі

інтернету речей на основі технології Wi-Fi.

Для зв'язності мережі використовувалася технологія D2D

(пристрій-пристрій). У формалізованому вигляді метод

представлений у вигляді алгоритму на рис.1. плакат 13. За

допомогою алгоритму була проведена оцінка ефективності

пропонованого методу в мережі Wi-Fi з радіусом дії від 20 до 150

м, і рівномірної щільністю розподілу на місцевості пристроїв

мережі, яка дорівнює 0,0025 пристроїв/м2, проводилася при впливі

на мережу з радіусом дії 40 м.

Як видно з рис.2, приріст значень ймовірності зв'язності

становить від 1 до 15% при радіусах зв'язку мережі, порівнянних з

радіусом впливу ЕМВ.



Плакат 14ВИСНОВКИ ТА  АПРОБАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

Висновки. Отже підсумовуючи вищесказане, у роботі проведено огляд існуючих тенденцій розвитку концепції

Інтернету речей, обгрунтована актуальність розвитку даного напрямку. Розглянуто технології, на які може спиратися 

апаратна частина Інтернету речей, їх переваги, недоліки та потенційні вразливі місця при впливі дестабілізуючих 

факторів. Обґрунтовано вибір технології Wi-Fi в якості базової технології для подальшого дослідження. 

Поряд з усіма перевагами мережі ІР, зважаючи на свою глобальності і складності, стають все більш уразливими 

до дії дестабілізуючих факторів різної фізичної природи. Тому актуальним питанням було дослідити вплив 

електромагнітного випромінювання, що було зроблено у другому розділі.

Представлено опис імітаційної моделі функціонування каналу передачі даних в умовах впливу дестабілізуючих 

факторів в середовищі Matlab з урахуванням моделей пристроїв мережі: передавача і приймача стандарту IEEE 

802.11ас.

У практичній частині досліджено ефективність застосування технології D2D для забезпечення зв'язності мережі в 

умовах впливу ЕМВ на основі розглянутого методу підвищення зв'язності мережі.

У зв’язку з цим тематика магістерської роботи, яка присвячена дослідженню ефективних рішень забезпечення 

функціонування пристроїв інтернет речей на базі  мереж стандартів ІЕЕЕ 802.11 є актуальною і своєчасною.

Апробація результатів. Основні положення і результати магістерської роботи доповідались і обговорювались на

2-х науково-практичних конференціях, опубліковано 1 наукову статтю.


