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комплексних опорів, отриманих на різних гармоніках. Далі з отриманих значень ми будуємо
криву годографа, далі апроксимуємо її і отимуємо модель Коул-Коула [4]. З якої ми вже і
вираховуємо потрібні нам опори.

Особливість  запропонованого  підходу  полягає  в  спрощенні  схеми  вимірювання  і
покращення якості вимірювання, яке забезпечується розрахунком всіх потрібних нам значень
комплексних опорів для побудови моделі Коул-Коула всього лише з одного вимірювання.
Наступним кроком у  розвитку  цієї  теми є  тестування  даного алгоритму на  математичній
моделі  тканин  людського  організму  і  верифікація  алгоритму  на  піддослідних.
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АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ АЛГОРИТМІВ ВЗАЄМОДІЇ МЕРЕЖІ BLUETOOTH

Анотація. У роботі представлений розрахунок та аналіз ефективності алгоритмів
взаємодії пристроїв в мережі Bluetooth. Побудовано параметричну модель мережі Bluetooth
у  формі  розфарбованої  сітки  Петрі  в  моделюючій  системі  CPN Tools для  оцінки
ефективності та характеристик якості обслуговування.

В  усіх  сферах  людської  діяльності  спостерігається  зростання  ролі  безпровідного
зв'язку.  Сьогодні  галуззю  телекомунікаційної  індустрії,  яка  за  кількістю  додатків,
економічної ефективності і гнучкості розгортання не має собі рівних є безпровідні мережі
передачі інформації [1].

Комунікаційним стандартом для безпровідного зв'язку є технологія Bluetooth, яка за
допомогою  однієї  універсальної  радіолінії  з  малим  радіусом  дії  поєднує  пристрої.
Забезпечення  між  різними  типами  електронних  пристроїв  економічного  радіозв'язку  є
основним  призначенням  Bluetooth,  де  компактності  електронних  компонентів  надається
чимале значення, що дає можливість застосовувати Bluetooth в мобільних пристроях [2].

Консорціум  Bluetooth  Special  Interest  Group  (Bluetooth  SIG)  в  червні  2016  року
представила Bluetooth 5 – наступну версію стандарту, яка пропонує вдвічі більшу швидкість
передачі даних, вчетверо більший радіус дії і у вісім разів збільшену ємність повідомлення
безконтактної радіопередачі.

Проведемо аналіз ефективності алгоритмів Bluetooth 4.0 та Bluetooth 5.0.
Розрахуємо час, за який передається корисна інформація [3], для Bluetooth 4.0:

,                                                         (1.1)

де  – швидкість передачі для версії 4.0, Мбіт/с;
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 – кількість корисної інформації, яку можливо передати [4], біт.

Тоді:

с.

Час, за який передається корисна інформація, для версії 5.0:

,                                                         (1.2)

де  – швидкість передачі для версії 5.0, Мбіт/с;

 – кількість корисної інформації, біт.

Маємо:

с.

Таким чином бачимо, що зі збільшенням швидкості передачі та кількості переданої
корисної інформації збільшується час, який необхідний для передачі.

У  технології  Bluetooth  використовується  концепція  пікомережі.  Головним  в
пікомережі є один з пристроїв (master), інші – підлеглими (slave). В [5] представлено базову
модель мережі Bluetooth, яка побудована в середовищі моделюючої системи  CPN Tools за
допомогою прямого відображення. Для дослідження ефективності та характеристик якості
обслуговування  мережі  Bluetooth  з  різною  кількістю  пристроїв  побудована  параметрична
модель мережі, в якій  кількість  підлеглих пристроїв є параметр моделі. На рис. 1. показана
головна сторінка параметричної моделі мережі Bluetooth з сім’ю підлеглими пристроями.
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Рисунок 1. Параметрична модель мережі Bluetooth

Позиція pmaAll описує усі адреси пристроїв пікомережі, які задані цілими числами від
100 до 106 (або по максимальної кількості 100+256) для спрощення організації  мережі та
розподілення  адрес.  Контактна  позиція  Air описує  середовище  передачі  даних  та
використовується для забезпечення подальшої компоновки моделі пікомережі. При побудові
моделі  використовувався  іерархічний  принцип   побудови  моделей  шляхом  підстановки
переходів. Перехід  Master  описує модель ведучого пристрою.  Перехід Slave описує моделі
усіх  відомих  пристроїв.  Розрахунок  ефективності  використання  адресного  простору
оцінювався  як  частка  корисної  інформації,  що передається  в  мережі,  до всієї  інформації.
Показано,  що  коефіцієнт  ефективності  обміну  інформацією,  що  при  зростанні  кількості
підключених  пристроїв  до  128  зменшується  від  0,9  до  0,7,  після  підключення  кількості
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пристроїв  від 128 до 208 зменшується від 0,7 до 0,3.  Подальше мережа має тенденцію к
блокуванню. 

Bluetooth Mesh – стандарт для передачі даних, який використовує віртуальну мережу
із  множини комірок.  Дані  в  мережі,  поки не дійдуть  до адресата,  передаються  від однієї
комірки до іншої. Пристроям Bluetooth з низьким енергоспоживанням підтримка мережевого
стандарту дозволяє ретранслювати  повідомлення  через  мережу з  комірчастою топологією
надійно  і  конфіденційно,  не  вимагаючи  між  пристроями  безпосередніх  підключень,  що
забезпечує збільшення радіусу дії.

Сьогодні в світі використовується 8,2 млрд Bluetooth-пристроїв. До 2020 року завдяки
подальшому розвитку Bluetooth, в одній третині всіх запущених пристроїв Інтернету речей
(IoT) буде присутня ця технологія, що обумовлює актуальність вибраної теми.

Технологія  Bluetooth  не  збирається  зі  світу  високих  технологій  йти  в  минуле.
Сьогодні вона використовується для різноманітних сполучень електронних приладів, яким
потрібен обмін даними, у тому числі і мобільними приладами, як універсальна технологія
радіозв'язку у локальних мережах. 
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АНАЛІЗ ПЛОЩІ СТІЛЬНИКА ДЛЯ МЕРЕЖІ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ
ЧЕТВЕРТОГО ПОКОЛІННЯ ЗА УМОВИ МІСЬКОГО ТИПУ ЗАБУДОВИ

Анотація.  Були  розглянуті  ключові  показники  технологій  стандарту  4G,
архітектура  мереж  LTE,  вимоги  до  побудови  і  функціонування  мережі  LTE.  Зроблено
розрахунок  енергетичних  характеристик  мережі,  продуктивності  і  ємності  мережі.
Зроблено  вибір  необхідного  обладнання,  досліджено  способи  та  види  прийому  сигналу  у
місті та боротьбу с завадами.

Ключові  слова:  мережа  радіодоступу,  стандарт  LTE Advanced,  енергетичний
бюджет радіолінії, мережа мобільного зв’язку. 

Стрімкий  розвиток  технології  зв’язку  визвано,  головним  чином,  великим  попитом
населення  до  мережі  інтернет.  В  Україні  поширення  доступу  до  Інтернетe викликає
труднощі,      в-першу чергу,  унаслідок  просторості  території.  У містах  нашої  країни  до
глобальної  мережі  може  підключитися  будь-який  бажаючий,  виходячи  зі  своїх  потреб.
Проблемою сучасного  інформаційного  суспільства  є  підвищення  швидкості  та  надійності
передачі  великих  об’ємів  мультимедійної  інформації  в  бездротових  мережах  зв’язку.  За
допомогою  глобальної  мережі  люди  мають  доступ  до  мультимедійного  контенту,  мають
можливість  працювати,  вчитися,  обмінюватись  корисною  інформацією  та  даними,
спілкуватись з  рідними та колегами,  працювати,  а  також користуватися  в режимі  онлайн
послугами комерційних  компаній  і  державних установ.  З  розвитком мобільних пристроїв
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