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ВСТУП 
 

Для організації безпечного та надійного зв’язку між IoT пристроями за 

допомогою бездротових технологій необхідно впевнитись в тому, що їх ро-

бота не буде скомпрометована або зірвана недоброзичливцями. Особливо це 

стосується промислового та військового напрямків роботи IoT пристроїв. 

Одним з можливих варіантів вирішення цієї проблеми є можливість ство-

рення системи прихованого зв’язку.  

Для початку, необхідно оглянути існуючі рішення в галузі М2М-зв’язку 

для розуміння можливостей сучасних мереж. Якщо можливості сучасних ме-

реж виявляться недостатніми необхідно буде передбачити варіант модерніза-

ції існуючих систем, або одночасне використання декількох систем, або роз-

робку власної системи, що здатна бути достатньо важкопомітною в своїй ро-

боті.  Основними критеріями будуть параметри, що визначають рівень ви-

промінювання кінцевих пристроїв (оскільки саме за випромінюванням мож-

ливе визначення часу передачі інформації, місцеположення джерела інфор-

мації, ймовірне розташування колектора інформації, а також можливе розк-

риття самої переданої інформації), рівень якості послуг, кількість можливих 

підключень, рівень захисту інформації, показники автономності, швидкодію 

тощо. Системи, що будуть розглянуті, достатньо широковідомі та вже, на 

сьогоднішній день, мають величезну кількість користувачів; існують статис-

тичні дані щодо успішності використання цих мереж для реалізації IoT, відо-

мості про переваги та недоліки використання у різних сферах. 

Система, що, за результатами експертної оцінки, покаже оптимальний 

набір вищезазначених параметрів, буде описана з метою виявлення важливих 

особливостей роботи та відомостей, що необхідні для моделювання її роботи. 

Якщо показники розглянутих систем будуть невтішними, буде розроблено 

технічне завдання на систему зв’язку, що буде забезпечувати більший рівень 

захисту від радіомоніторингу та зламу, за існуючі системи; забезпечуватиме 
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кращі швидкості передачі даних у М2М зв’язку та матиме більший потенціал 

для розвитку.  

Також, будуть розглянуті основні моменти побудови обраної системи, 

що характеризують її унікальність.  

Очікується, що моделювання системи буде відбуватися в програмному 

забезпеченні Matlab або Simulink. Матеріали моделювання (джерельні коди 

та/або блок-схеми) будуть винесені в додатки.  
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1 ОГЛЯД БЕЗДРОТОВИХ СИСТЕМ ЗВ’ЯЗКУ ДЛЯ IOT 

Системи зв’язку між IoT пристроями важлива складова всього інтернету 

речей. Бездротове з’єднання тисяч пристроїв і об’єднання всіх їхніх ресурсів 

для досягання одної мети — саме це є основною ідею IoT. Існують різномані-

тні платформи що виконують задачі систем LPWAN — Low Power Wide Area 

Network — малопотужних мереж з широким покриттям зв’язку: це LoRa (ме-

режа LoRaWAN), Sigfox, NB-IoT, e-MTC (інша назва LTE-M) та інші. Розг-

лянемо та порівняємо їхні характеристики з точки зору користувача.  

1.1 Мережа LoRaWAN 

Характеристики мережі LoRaWAN представлені в таблиці 1.1. 

Таблиця 1.1.1. Характеристики мережі LoRaWAN 

Параметр Значення 

Діапазони частот 863-870 МГц, 902-928 МГц, 779-787 МГц 

Дальність роботи 
5 км у міський забудові, до 45 км у примі-

ських умовах 

Види модуляції LoRa модуляція, FSK, GFSK 

Швидкість передачі даних 
0.3-22 кбіт/с (LoRa модуляція), до 100 кбіт/с 

(GFSK) 

Архітектура Серверна (сервер-шлюз-пристрій) 

Кількість пристроїв 
Залежить від кількості пакетів з інформаці-

єю 

Максимальні втрати в лінії (MCL) 165 дБ 

Ширина каналу 125 кГц 

Затримка Від 1 секунди 

Струм при передачі даних 24-44 мА 

 

Підсумовуючи характеристики LoRaWAN можна сказати, що вона пра-

цює в неліцензованому  діапазоні частот, це дає здешевлення розгортання 

системи оскільки не потрібно купувати чи орендувати радіочастоти. Хоча в 
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деяких країнах працюють обмеження на роботу у неліцензованій частині 

спектру для комерційних цілей виражені через максимально допустимий рі-

вень потужності передавачів у висхідній та низхідній лініях зв’язку. Зокрема, 

в Україні для частот 863-865 МГц працює обмеження до 10 мВт на випромі-

нювану потужність передавача та навіть обмеження на коефіцієнт підсилення 

антени в 3 дБі та сам тип антени що може бути використана на цих частотах 

[1]. LoRaWAN працює з модуляцією, технологія якої є інтелектуальною вла-

сністю організації LoRa Alliance, що й займається розробкою, підтримкою та 

розширенням можливостей основного стеку протоколів LoRa. Цей тип моду-

ляції базується на CSS (Chirp spread spectrum — підвид лінійної частотної 

модуляції) — різновид модуляції з розширеним спектром. Використання цієї 

модуляції без дозволу LoRa Alliance може бути покаране законом, а деталі 

формування сигналу є таємницею і не можуть поширюватися у вільному дос-

тупі. Це впливає на ціну розгортання систем, збільшуючи її. Окремо можна 

помітити низьку швидкість передачі інформації для цього типу модуляції (до 

22 кбіт/с). Це пов’язане з особливостями розширення спектру, але дозволяє 

досягти неймовірного рівня сигнал/шум (SNR — signal-to-noise ratio) в -20 дБ 

для каналу 125 кГц. В таблиці 1.2 відображено залежності швидкості переда-

чі даних, часу передачі пакету, ліміту SNR, кількості лінійних змін частоти 

на символ від фактору розширення (Spreading Factor) [2]. 

Пояснення до таблиці 1.2: Spreading Factor — значення фактору розши-

рення, набуває значень 7, 8, 9, 10, 11, 12; Chips/symbol — кількість змін час-

тоти на символ; SNR limit — мінімальний теоретичний рівень сигнал/шум 

при якому можливе відтворення сигналу на приймачі (реальний залежить від 

радіоумов); Time-on-air (10 byte packet) — час передачі пакету в 10 байтів в 

мс; Bitrate — швидкість передачі виражена в бітах за секунду. Це пояснює 

досить велику заявлену відстань зв’язку в 45 км. До того ж, відносно низькі 

значення частоти (700 – 900 МГц) дозволяють LoRaWAN мати досить велику 

радіопроникність в приміщеннях, що можна вважати великою перевагою. 
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Тобто, незважаючи на розраховану велику дальність зв’язку характеристики 

LoRaWAN дуже добре розкриваються всередині приміщень. 

Таблиця 1.2. Залежності параметрів швидкості передачі даних LoRa від 

фактору розширення для каналу 125 кГц 

 

Архітектура мережі типу «зірка» створює деякі складності в розгортан-

ні, оскільки кожен пристрій має бути правильно конфігурований ще до запу-

ску мережі, додаткові пристрої мають бути погоджені з уже існуючими щоб 

робочі частоти та сеанси зв’язку не перекривалися різними пристроями — це 

робить мережу досить важкою у підтримці.  

Особливість роботи мережі в тому, що кожен пристрій знає коли і як він 

повинен передати інформацію на шлюз. Тобто, мережа більшою частиною 

працює за розкладом. Хоча архітектурно передбачено з’єднання точка-точка 

та режими постійного зв’язку, на практиці використовують саме підключен-

ня через шлюз за розкладом. Таким чином, кількість пристроїв на один шлюз 

дуже сильно варіюється та може становити від декількох сотень до 62000 

пристроїв. Звичайно, також є обмеження на кількість пакетів за день, що мо-

жуть бути передані на шлюз. Наприклад, шлюз на 8 каналів що підтримує 

передачу 1,5 мільйонів пакетів за день за умови передачі одним застосунком 

одного пакету в годину може підтримувати роботу 62000 пристроїв.  
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Важливою характеристикою будь-якої IoT системи є автономний час 

роботи. Для LoRaWAN цей показник складає 10 років. Звичайно, цей показ-

ник залежить більше від ємності акумулятора пристрою ніж від самої систе-

ми передачі даних, тому наочніше буде використовувати показник що харак-

теризує мінімальний струм при передачі даних. Для мережі LoRaWAN при 

застосуванні модуляції LoRa цей показник знаходиться в діапазоні від 24 мА 

до 44 мА. 

1.2 Мережа Sigfox 

Мережа Sigfox, як і LoRaWAN вважаються LPWAN мережами [3]. Най-

головнішою особливістю Sigfox є так званий Ultra Narrowband широко-

розповсюджуваний сигнал. Такий сигнал зданий проходити з легкістю через 

тверді об’єкти та зв’язуватись навість із станціями під землею. Також, сигнал 

дуже енергетично економічний.  

Найважливіші характеристики системи Sigfox приведені в таблиці 1.3. 

Таблиця 1.3. Характеристики мережі Sigfox 

Параметр Значення 

Діапазони частот Від 862 МГц до 928 МГц 

Дальність роботи 
До 10 км у міській забудові, до 50 примісь-

ких умовах  

Види модуляції DBPSK 

Швидкість передачі даних 
До 100 біт/с (висхідна лінія), до 600 біт/с 

(низхідна) 

Архітектура Зірка, стільникова 

Кількість пристроїв 1 000 000  

Максимальні втрати в лінії (MCL) 161 дБ 

Ширина каналу 100 Гц 

Затримка 20 – 55 с 

Струм при передачі даних 30 мА 

 



12 
 
Мережа Sigfox — глобальна, тобто базові станції належать компанії Sig-

fox, що й займається розгорткою мережі. Територія покриття зображена на 

рисунку 1.1.  

 

Рисунок 1.1 — карта покриття мережі Sigfox. Від бузкового до блакит-

ного якість покриття зростає. 

Це може бути як перевагою, так і недоліком, оскільки компанія Sigfox 

заявляє рівень доставки повідомлень рівний 98%, неможливо підключитися 

до мережі якщо вона ще не представлена в країні.  

Діапазон робочих частот, як у випадку з LoRaWAN, обраний в межах 

неліцензованих частот ISM (The industrial, scientific and medical – промислові, 

наукові, медичні), а саме від 862 МГц до 928 МГц. Для цих частот ETSI ви-

значили, що один пристрій в день може відправляти до 140 повідомлень (ще 

4 повідомлення системні), а кожне повідомлення складається максимум з 12 

байтів корисної інформації. Було встановлено що цього об’єму повідомлення 

повністю достатньо для покриття потреби пристроїв, що передають такі дані, 

як коефіцієнт використання енергії, сигнал тривоги, дані GPS, час та інфор-

мацію з давачів. Протягом доби можливо передавати до 4 повідомлень на 

пристрої з налаштуваннями конфігурації та налаштуваннями що спрямовані 

на оптимізацію роботи акумулятора. Рекомендації щодо оптимізації роботи 
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акумулятора базуються на звітах про роботу батареї від пристрою. Ці пові-

домлення низхідної лінії містять 8 байтів інформації. Цього достатньо коли 

кінцевий радіо-пристрій має на меті лише функцію давача та не потребує по-

стійного двостороннього зв’язку. Сеанси зв’язку з пристроями повністю де-

терміновані сервером-додатком. Тобто, час та подія повинні бути заздалегідь 

запрограмовані. Особливу увагу розробники системи приділили захисту ін-

формації. Мережа використовує AES шифрування з закритим HMACs клю-

чом (котрий прошитий в ПЗП) та випадковий порядковий номер.  

Оскільки кожен окремий пристрій може передавати лише 140 повідом-

лень в день, загальна кількість пристроїв на одну базову станцію перестає 

бути чимось значущим і для мережі Sigfox може складати 1 000 000 пристро-

їв [4]. 

Струм передачі дуже малий і дозволяє використовувати 2 АА батарейки 

до 20 років. Лише 140 повідомлень в день під час яких струм не перевищує 

30 мА протягом 6 секунд справді можуть дати такі результати [5].  

Використовується особливий вид модуляції — DBPSK — differential 

BPSK. Суть цього методу в тому, що фаза змінюється на 180° лише при пере-

дачі «1», тоді як при передачі «0» (конкретно в Sigfox зміна фази відбуваєть-

ся посеред передачі «0») фаза залишається незмінною. Оскільки ширина сму-

ги (100 Гц) надзвичайно мала необхідно передати величезне число змін фази 

для прийняття правильного рішення. Це від 8 мільйонів циклів передачі нуля 

або одиниці. Таким чином, приймач статистично приймає рішення, який си-

мвол був прийнятий [6]. Це зображено на рисунку 1.2. 
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Рисунок 1.2 — демонстрація зміни фази під час передачі «1» та «0» в системі 

з DBPSK модуляцією Sigfox 

Теоретична максимальна дальність роботи мережі сягає 50 км [5]. За-

тримки при передачі інформації можуть сягати 55 секунд, що дуже багато 

для передачі оперативної інформації або інформації в реальному часі.  

1.3 Мережа NB-IoT 

NB-IoT — це стандарт стільникового зв’язку, що був спеціально розроб-

лений для Інтернету речей консорціумом 3GPP та представлений в 2016 році. 

Основним типом пристроїв є пристрої телеметрії з низькими об’ємами даних 

та великим часом автономної роботи. Мережа NB-IoT може бути розгорнута 

як на обладнанні LTE, так і на обладнанні GSM. Оскільки питання собіварто-

сті та обслуговування дуже важливі для IoT напрямку, було прийнято рішен-

ня про відмову від фізичної SIM-карти. Консорціум GSMA прийняв специфі-

кацію Embedded SIM (eSIM) в 2016 році зокрема й для задоволення потреби у 

віртуальному носії інформації для Інтернету речей.   

NB-IoT, як і попередні технології, є мережею LPWAN (Low-Powered 

Wide Area Network). Тобто, за основним напрямком характеристик від схо-

жий на інші технології цього типу. Розглянемо основні характеристики ме-

режі NB-IoT в таблиці 1.4.  
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Таблиця 1.4. Основні характеристики мережі NB-IoT 

Параметр Значення 

Діапазони частот GSM, LTE 

Дальність роботи 
До 3 км у міській забудові, до 22 у примісь-

ких умовах  

Види модуляції BPSK, QPSK всередині OFDM 

Швидкість передачі даних 200 Кбіт/с середня швидкість 

Архітектура Стільникова 

Кількість пристроїв До 50 тисяч пристроїв на один стільник  

Максимальні втрати в лінії (MCL) 164 дБ 

Ширина каналу 180 кГц 

Затримка Від 50 мс до 20 секунд 

Струм при передачі даних 74 – 220 мА 

 
NB-IoT – це стандарт-доповнення до LTE, оскільки він використовує 

принципово той же підхід полудуплексу з типом розділення каналів OFDMA, 

тільки простішим (в межах одного ресурсного блоку й не використовуючи 

QAM), для зменшення виділення потужності на обробку сигналу кінцевим 

пристроєм. Його також називають NB-LTE — вузькосмуговий LTE.  

Передача каналу NB-IoT може відбуватися в трьох конфігураціях (рису-

нок 1.3):  

1. Stand alone — Самотній — всередині спектру GSM замінюючи один 

або декілька каналів GSM з потужністю звичайного каналу GSM, канал в 180 

кГц забезпечується двома захисними смугами в 10 кГц зліва і справа; 

2. Guard band — Захисна смуга — поміж каналами LTE або в захисній 

полосі LTE (на 3 дБ потужніше, ніж LTE); 

3. Inband — Всередині смуги — передача підвищеної потужності (на 3 

дБ) замість одного RU LTE, всередині смуги LTE. 
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Рисунок 1.3 — варіанти розміщення каналу NB-IoT. 

Можливі варіанти роботи лише NB-IoT каналів в діапазоні GSM або 

LTE (в цьому випадку, потужність звичайна – 10 або 20 Вт).  

Дальність зв’язку типова для стільникової мережі та становить близько 

20 км. 

В міських умовах забезпечується гарне покриття через розповсюдже-

ність стільникового зв’язку. В більшості випадків, для включення технології 

NB-IoT необхідно лише оновлення програмного забезпечення на базовій ста-

нції. Тобто, якщо враховувати розповсюдженість технологій GSM та LTE, 

розгортка мережі для оператора буде коштувати, в основному, лише витрати 

на ліцензування технології та встановлення ПЗ.  

Швидкість передачі даних дозволяє також виконувати оновлення про-

грамного забезпечення на кінцевому пристрої під час його роботи, чого не 

можуть дозволити системи LoRaWAN та Sigfox.   

На одному стільнику може працювати до 50 тисяч пристроїв. Режими їх 

роботи будуть періодичними за залежать від налаштувань користувача.  



17 
 
Ширина каналу як у стандарті GSM дозволяє приховувати передачу ін-

формації для Інтернету речей серед каналів, що використовуються для зви-

чайного голосового зв’язку. Також, NB-IoT має досить непоганий енергетич-

ний запас для відновлення сигналу в умовах завад.  

Важливо знати, користувач оплачує роботу в мережі оператору зв’язку, 

кому належить ця мережа. Це додаткові витрати (окрім більш дорожчих, ніж 

у LoRaWAN, чіпів) котрі повинен понести користувач для розгортки своєї 

мережі пристроїв. Проте, однією з принципових переваг роботи в мережі NB-

IoT є гарантія якості зв’язку (SLA — Service Level Agreement — договір що-

до якості послуг). Якщо пристрій повинен бути в мережі (батарея заряджена, 

рівень сигналу дозволяє і т.д.) але він не в мережі, користувач може зверну-

тися до оператора для вирішення проблеми, тобто витрачати менше на підт-

римку роботи мережі. Хоча, якщо рівню сигналу недостатньо для передачі 

інформації, користувач ніяк не зможе відкрити базову станцію або змінити її 

параметри для забезпечення роботи свого пристрою.  

З’єднання пристроїв в інформаційну систему користувача проходить 

вже на рівні додатку. Тобто, вся інформація від давачів виходить в відкритий 

інтернет по захищеному каналу (як звичайний смартфон) і вже тоді, за запи-

том користувача, надходить на його керуючий пристрій, що може бути 

під’єднаний до LTE тієї самої мережі оператора. Окрема перевага в можли-

вості збору інформації коли користувач знаходиться в іншій мережі. Оскіль-

ки, для доступу потрібний лише вихід у інтернет, а на кінцевих пристроях 

(давачах) налаштування на передачу інформації на окремий веб-сервер кори-

стувача чи якусь іншу платформу. В мирних умовах це створює велику гнуч-

кість для користувача в користуванні своїми пристроями.  

Великою перевагою над іншими системами є досить низький рівень за-

тримки при передачі інформації [7]. Це знову заслуга використання за основу 

технології вже існуючі рішення стільникового зв’язку. Таким чином, зв’язок 

з пристроями може відбуватися в режимі майже реального часу. При ство-

ренні застосунку для кінцевих пристроїв можливі оптимізації, що дозволять 
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передавати, наприклад, набір фотографій JPEG як низько-якісне відео – коли 

не передбачене встановлення фізичного доступу до специфічного обладнання 

неавторизованими особами можлива передача відео спроби заволодіти при-

строєм, або фіксування диких тварин, що підійшли занадто близько до дава-

ча. Або те саме, але з метою вивчення поведінки тварин.  

Не найкращим чином стоять справи з енергоефективністю пристроїв на 

базі NB-IoT. Якщо тривалість роботи пристрою LoRaWAN теоретично може 

перевищити 20 років, то для NB-IoT, зі ще меншою періодичністю зв’язку, 

робота батареї складе близько 5 років. Цей недолік походить від рішення ви-

користовувати більш потужний метод OFDM. Він не є енергоефективним 

при обробці сигналу, що найголовнішим етапом передачі даних в стільнико-

вих мережах [8].  

Інформація при передачі шифрується тим самим методом, як і  LTE, а 

він, в свою чергу, вважається не менш захищеним, ніж шифрування за допо-

могою AES чи інші сучасні швидкі методи шифрування інформації в реаль-

ному часі, і це є відповідальністю оператора. 

Проте, можливе заволодіння пристроєм з іншого боку, з інтернету. Зада-

ча захисту тут лягає на плечі оператора та користувача. В LoRaWAN захист 

від доступу до пристрою сторонніх осіб повністю покладений на користувача 

мережі.  

Найкращим варіантом використання NB-IoT є під’єднання великої кіль-

кості давачів одного типу на одній території. Наприклад, GPS-трекери для 

великої рогатої худоби у вигляді ошийників з давачами, або пристрої для від-

слідковування міського трафіку, на основі яких регулюється робота світло-

форів, або масив сейсмічних давачів, що, виконуючи обробку сигналу про 

наземну та підземну активність одразу на пристрої, висновки роботи та най-

більш складні семпли передають на сервер для подальшої обробки. Також, це 

може бути масив охоронних пристроїв однієї охоронної компанії або лічиль-

ники світла та води у міській (оскільки частота встановлення базових станцій 

вища) та сільській (через низьку інтерференційну обстановку) місцевостей. 
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Вартість зв’язку для користувача (компанії) буде значно менша ніж для фізи-

чних осіб, а також дозволить отримувати більш точні дані, оскільки вони бу-

дуть зібрані автоматично та періодично. Також, компанія що буде встанов-

лювати та використовувати давачі NB-IoT зекономить на спеціалісті з 

LPWAN, оскільки, на відміну від LoRaWAN, більша частина налаштувань 

буде лише на рівні застосунку, минаючи фізичній і канальний рівні. Цим по-

винні будуть займатись спеціалісти оператора.  

Не зважаючи на те, що NB-IoT працює на базі стільникової мережі (ар-

хітектура зображена згідно стандартів 3GPP на рисунку 1.4), в роботі систе-

ми не передбачено процедури хенд-овер. Тобто, мобільність низька, на від-

міну системи LoRaWAN, в якій можливе слідкування за пристроєм під час 

руку, хоча це й потребує індивідуальних налаштувань. Цей недолік NB-IoT 

планують виправити в наступній версії протоколу (зараз актуальними є R13 

та R14). Також, не підтримується пряма передача голосу, проте, звичайно, це 

можна виправити налаштуванням на рівні додатку з боку користувача та кін-

цевого пристрою (давача) [9]. 

 

Рисунок 1.4 — Архітектура мережі NB-IoT з позначенням інформації корис-

тувача (user plan ---)та сигнальної інформації (control plan —) 

NB-IoT підтримує об’єднання носійних, для досягнення більшої пропус-

кної здатності [10]. Для прикладу з сейсмічними давачами це може стати ко-
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рисним, оскільки, якщо розумні давачі визначать якісь надмірні коливання, 

може ввімкнутися екстрений режим передачі великої кількості інформації, 

що дозволить об’єднати носійні  та отримувати семпли коливань з декількох 

пристроїв в режимі реального часу.  

Гнучкості в роботі NB-IoT додає можливість ставити розклади роботи 

передачі інформації. Це може значно збільшити життя батареї.  

Розвиток NB-IoT розрахований на десятиліття вперед і його використан-

ня буде тісно зв’язане з використанням 5G, можливо, він стане основою тієї 

ланки, що 3GPP відводить під М2М зв’язок в 5G.  

1.4 Мережа LTE-M 

LTE-M — це ще одна LPWAN технологія, що з’явилась раніше від NB-

IoT, від організації 3GPP. Її роль полягає у високошвидкісному зв’язку типу 

М2М. Технологія (що також має назву eMTC) має переваги перед NB-IoT в 

менших затримках, передачі голосових даних, можливості хенд-оверу, наба-

гато більшій швидкості передачі інформації. Проте, існують і недоліки, такі 

як збільшена смуга частот, набагато більші струми під час передачі даних, 

значно менша автономність, набагато менші максимальні допустимі втрати в 

радіоканалі, менша розповсюдженість та менша кількість варіантів ввімкнен-

ня.  

Архітектура мережі в цілому повторює архітектуру мережі NB-IoT (ри-

сунок 1.4). Важливою відмінністю від NB-IoT є те, що канал LTE-M може 

працювати лише всередині смуги частот LTE, замінюючи частину LTE спек-

тру. Для роботи LTE-M необхідно не менше 6-ти RRU. 

Можливості роботи системи LTE-M передбачені для роботи камер без-

пеки, пристроїв для ведення переговорів, проведення вимірювань, керування 

розумними будинками, відстеження та моніторингу активів, для полегшення 

ведення роздрібної торгівлі, для виконання функцій зв’язку та керування ву-

злами у сфері охорони здоров’я.  

Характеристики системи LTE-M розглянуті в таблиці 1.5. 
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Таблиця 1.5. Характеристики системи LTE-M 

Параметр Значення 

Діапазони частот LTE 

Дальність роботи 
До 2 км у міській забудові, до 15 у примісь-

ких умовах  

Види модуляції 16QAM всередині OFDMA 

Швидкість передачі даних 1 Мбіт/с середня швидкість 

Архітектура Стільникова 

Кількість пристроїв До 20 тисяч пристроїв на один стільник  

Максимальні втрати в лінії (MCL) 155,7 дБ 

Ширина каналу 1,08 МГц 

Затримка 10 – 15 мс 

Струм при передачі даних 200-500 мА 

 

З характеристик системи LTE-M одразу видно, що це широкосмугова 

система, оскільки відношення ширини смуги частот до швидкості передачі 

більше за одиницю:  

1,08
1,08

1c

W
B

R
       (1.1)  

W — ширина смуги частот, МГц; 

R — максимальна інформаційна швидкість, Мбіт/с. 

Bc — показник розширення спектру, біт-1. 

Архітектуру мережі LTE-M можна побачити на рисунку 1.5. Важливим в 

цьому є розподіл обробки інформації користувача (наприклад, що була зге-

неровава давачем або отримана виконавчим пристроєм) та сигнальної інфор-

мації що є власністю оператора зв’язку та контролює лише канал передачі 

даних, не втручаючись в роботу користувацької системи.  
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Рисунок 1.5 — Архітектура мережі LTE-M 

Пояснення до рисунку 1.5: зображена повна карта блоків згідно з 3GPP 

Release 13 котрі забезпечують передачу інформації користувача (user plane) 

та та сигнальної інформації (control plane). На рисунку також позначені інте-

рфейси за допомогою яких проходить з’єднання блоків. Передбачено 3 варіа-

нти взаємодії з UE: 1) непрямий, 2) прямий та 3) гібридний. 1 дозволяє нада-

вати послуги, що можуть збільшити вартість зв’язку для користувача (біль-

шою мірою це більш точне керування каналами передачі пристроїв), 2 лише 

дозволяє отримувати та передавати інформацію лише на самі пристрої (дава-

чі), 3 дозволяє перемикатися між цими режимами в залежності від необхід-

ності.  
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1.5 Висновки — мережа з оптимальними параметрами 

Цілком очевидно, що робота кожної з розглянутих мереж LPWAN підт-

верджена роками успішного використання, проте, для вирішення задачі при-

хованого зв’язку, необхідно обрати одну систему з урахуванням такої вимоги 

як оптимальний набір можливих переваг: найбільша швидкість передачі да-

них, найбільша кількість підключень до одного шлюзу/стільника, найбільша 

ймовірність успішної передачі повідомлення, найбільша захищеність від зла-

му, найбільша можлива відстань зв’язку, найбільша автономність, найбільш 

просте налаштування радіоканалу, перспективи майбутнього розвитку та ма-

ксимальна швидкодія. Для цього, порівняємо всі мережі за технічними пока-

зниками, а потім оцінимо за п’ятибальною шкалою відповідність вимог на 

основі таблиці з технічними показниками (експертна оцінка). Пояснення до 

визначення джерела оцінок: 

— швидкість передачі даних буде оцінюватись на основі середньої шви-

дкості з’єднання;  

— кількість підключень до шлюза/стільника  — важно оцінити, оскільки 

максимальна кількість пристроїв не всюди регламентується та зале-

жить від режимів зв’язку; 

— ймовірність успішної передачі повідомлення на гарантіях якості роз-

робників системи;  

— захищеність від зламу на технологіях шифрування;  

— можлива відстань зв’язку на максимальних дистанціях передачі да-

них (не враховуючи погодні умови); 

— автономність на максимальному струмі при передачі даних; 

— простота налаштування на основі архітектури мережі; 

— перспективи майбутнього розвитку на основі так званих road map — 

дорожня карта розвитку — офіційні плани компаній-тримачів техно-
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логії щодо введення нового функціоналу та забезпечення характерис-

тик і параметрів.  

— швидкодія на основі даних про затримки при передачі 

Експертна оцінка буде абсолютною, тобто максимальні або мінімальні 

оцінки може не отримати жодна технологія LPWAN за жодною вимогою. 

Технічні показники систем LoRaWAN, Sigfox, NB-IoT та LTE-M розгля-

нуті у попередніх підрозділах 1.1–1.4 з винесенням деяких значень в таблиці 

1.1–1.5. Ці дані агреговані в таблиці 1.6. 

Таблиця 1.6. Технічні характеристики систем LPWAN 

Параметр 
Система 

LoRaWAN Sigfox NB-IoT LTE-M 
Діапазони частот, тип ISM ISM GSM, LTE LTE 
Дальність роботи, км 45 50 22 15 

Види модуляції, тип 
LoRa, FSK, 

GFSK 
DBPSK 

BPSK, 
QPSK 

16QAM 

Швидкість передачі даних, Кбіт/с 100 0,1 200 1000 

Архітектура, тип 
Зірка, змі-
шана 

Зірка, сті-
льникова 

стільникова стільникова

Кількість пристроїв, шт ≥50 000 1 000 000 ≤50 000 ≤20 000 
Максимальні втрати в лінії (MCL), дБ 165 161 164 155,7 

Ширина каналу, кГц 125 0,1 180 1080 
Затримка, мс 1000 20000 50 10 

Струм при передачі даних, мА 44 30 220 500 
Захист AES AES LTE LTE 

 

Оцінка кожної технології за кожним з параметрів та сумарна кількість 

балів в таблиці 1.6 знаходиться в таблиці 1.7. 

Таблиця 1.7. Експертна сукупна оцінка систем LPWAN 

Параметр 
Система 

LoRaWAN Sigfox NB-IoT LTE-M 
Швидкість передачі 4 1 4 5 
Кількість підключень 4 5 3 2 

Ймовірність успішної передачі 4 3 5 5 
Захищеність від зламу 4 4 5 5 

Можлива відстань роботи 4 5 4 3 
Автономність 5 5 4 2 

Простота налаштування 3 3 4 5 
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Перспективи майбутнього розвитку 4 3 5 4 
Швидкодія 3 1 4 5 

Сума 35 30 38 36 

Таким чином, системою з оптимальними показниками роботи за резуль-

татами в 38 балів даного аналізу є система NB-IoT. Між системами LTE-M та 

LoRaWAN майже однакова кількість балів, проте це не означає, що це одна-

ково працюючі системи. До того ж, багато параметрів, як, наприклад, мобі-

льність, не були розглянуті в цьому аналізі.  

Система NB-IoT має потенціал як система прихованого зв’язку через те, 

що здатна працювати при малих значеннях SNR (≥ 6 дБ) та може бути вклю-

чена в режимі Stand alone, серед каналів GSM, з захисними смугами в 10 кГц 

— за задумом, це дасть змогу приховати роботу системи М2М зв’язку від 

осіб, що мають намір перешкодити роботі такої системи, або осіб, що мають 

намір виявити та перешкодити роботі масиву давачів або керованих пристро-

їв.  

Тому, робота саме системи NB-IoT буде розглянута та промодельована 

як потенційної системи з прихованим зв’язком. Висунення технічного за-

вдання на систему прихованого зв’язку не потрібне.  
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2 ТЕХНІЧНИЙ ОПИС РОБОТИ СИСТЕМИ NB-IOT 

Для розуміння технічної складової фізичного рівня, а також виявлення 

можливостей моделювання, системи NB-IoT необхідно розглянути канали та 

сигнали що використовуються для передачі сигнальної, користувацької та 

синхронізуючої інформації. Деякою мірою, система NB-IoT буде розглянута 

через призму LTE, оскільки NB-IoT базується на LTE. Вся інформація в цьо-

му розділі має джерелом специфікації 3GPP Release 13 [11–16]. 

2.1 Структура фрейму NB-IoT 

В основі системи LTE лежить часова частотна ресурсна сітка, як це мо-

жна побачити на рисунку 2.1. У ресурсній сітці частотна складова ресурсу 

позначається підносійними. Підносійні рівномірно розташовані окремими 

сигналами в частотній області. Часова складова в ресурсній сітці позначаєть-

ся символом ортогонального частотного мультиплексування (OFDM). Кожен 

із цих символів має фіксовану тривалість часу передачі. Кожен елемент сітки 

називається ресурсним елементом (RE) та позначається їх розташуванням у 

частотно-часовій сітці індексами k і l, де k — номер підносійної і l — номер 

символу OFDM. У низхідній лінії NB-IoT використовується 12 підносійних 

та 14 символів OFDM на кожний сабфрейм. 7 цих символів складають слот, і 

кожен слот триває 0,5 мс. У сабфреймі кожен символ OFDM позначається 

числом у діапазоні від 0 до 13. 10 цих сабфреймів (підкадрів) створюють те, 

що називається радіокадром (фреймом). Номер радіокадру називається номе-

ром фрейму системи (SFN — system frame number) і позначається в діапазоні 

від 0 до 1023. Коли лічильник SFN переповнюється, він скидається до 0, і так 

званий гіперлічильник SFN збільшується. Гіпер-SFN знаходиться в діапазоні 

від 0 до 1023. У кожному радіокадрі субкадри позначені як 0 до 9, а слоти — 

0 до 19. 

Порівнюючи позначення для звичайної системи LTE, блок з 12 підно-

сійних та 2 слотів називається ресурсним блоком (RB). Отже, низхідна лінія 
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NB-IoT використовує 1 RB і, навпаки, звичайна система LTE, що (залежно 

від доступної пропускної здатності) використовує від 6 до 100 RB; необхід-

ний розподіл частоти в NB-IoT є досить малим. 

 

Рисунок 2.1 — Структура радіокадру низхідного каналу NB-IoT. Кожен ра-

діокадр (фрейм) складається з 10 субкадрів (підкадрів, сабфреймів), а кожен з 

субкадрів складається з 12 підносійних та 14 OFDM символів. Загалом суб-

кадр складається з 14*12 = 168 RE — resource element — ресурсних елементів 

2.2 Модуляція 

NB-IoT використовує двоступеневу схему модуляції, де дані модулю-

ються квадратурним фазовим зсувом, а потім використовують ортогональне 

частотне мультиплексування для модуляції базової смуги. Для квадратурного 

фазового зсуву (QPSK) вся інформація кодується у фазу переданого сигналу. 

Модуляція QPSK приймає 2 вхідних біта і відображає їх в одне комплексне 

число I + jQ згідно з сузір’ями сигналів, наведеними в таблиці 2.2. Ці точки 

сузір'їв візуалізуються у вигляді діаграми сузір'я на рисунку 2.2.  
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За умови надзвичайно поганих радіоумов можливе переключення на 

BPSK модуляцію (якщо передбачено оператором), проте це використовується 

рідко, оскільки характеристика бітових помилок відносно рівня сигнал/шум 

(SNR) у QPSK та BPSK майже однакова через майже однакову бітову відс-

тань. Також, BPSK може включатися лише під час роботи каналу Uplink — 

від обладнання користувача до базової станції. 

Таблиця 2.1. Точки сузір’я для QPSK в залежності від переданих біт 

b(i), b(i + 1) I Q 
00 1/√2 1/√2 
01 1/√2 -1/√2
10 -1/√2 1/√2 
11 -1/√2 -1/√2

 

 

Рисунок 2.2 — Сузір’я QPSK 

В модуляції NB-IoT немає жодних відмінностей від загальноприйнятих 

норм квадратурної модуляції з зсувом по фазі, на відміну від диференційної 

фазової маніпуляції Sigfox, тому що там зміна фази відбувається не під час 

переходу в стан «0», а в середині передачі стану «0», що є досить цікавою 

особливістю яка дозволяє економити енергію.  
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2.3 Ортогональне частотне мультиплексування 

Ортогональне частотне мультиплексування (OFDM) — це метод коду-

вання даних в сигнал, використовуючи групу частотних спектрів, які назива-

ються підносійними, які взаємно ортогональні в межах групи протягом де-

якого часу. Їх інтервал встановлюється на f = 15 кГц в NB-IoT і, разом із за-

даним числом підносійних (12), це дає ширину полоси пропускання 180 кГц. 

Коли додаються вимоги до часу, результатом є сітка частоти та часу, яку мо-

жна побачити на рисунку 2.1. 

Іншим параметром OFDM є циклічний префікс (CP — cyclic prefix). Це 

просто закінчення зкопіюваного та вклеєного символу OFDM перед сигналом 

для додаткового захисту від міжсимвольних перешкод. NB-IoT використовує 

звичайну довжину CP TCP ≈ 4,7 мкс для всіх символів, крім першого у кож-

ному слоті, що має CP TCP ≈ 5,1 мкс. Це дає нам час OFDM-символу T = 1/Δf 

+ TCP ≈ 71,4 мкс або 71,8 мкс відповідно. Символи OFDM також підлягають 

кодуванню каналів, щоб краще підготувати їх до завад, які можуть виникну-

ти під час передачі.  

Детальніше про OFDM буде описано в розділі 3. 

2.4 Кодування та обробка 

Причиною кодування даних перед передачею є додавання захисту від 

пошкодження шляхом їх перетворення, за допомогою різних кодів, та деко-

дування їх після прийому. Вони можуть звести до мінімуму вплив шуму та 

згасання каналів так,  щоб зробити дані незмінними. У цьому розділі також 

описана обробка, здійснена до і після кодування, при цьому перший крок — 

це додавання бітів парності під час надмірного циклічного кодування, за 

яким слідує згорткове кодування хвоста, де кодове слово створюється з да-

них і, пізніше, розшифровується за допомогою реалізації алгоритму Вітербі. 

Все закінчується обробкою створенням відповідності довжині потрібного си-

гналу та швидкості передачі. До того ж, у NB-IoT відбувається кодування за 

Аламоуті для розділення на два порти антени. Інформація та сама, проте ко-
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дована різним чином, що дає виграш у енергетиці при декодуванні та захист 

від перевідбиттів сигналу. Ця процедура має назву процедура прекодування. 

Перед цим необхідно виконання процедури розбиття на потоки (layers). Цієї 

процедури може і не відбуватися, якщо порт антени лише один. Це пов’язано 

з можливістю налаштування NB-IoT на роботу як в режимі з двопортовою 

антеною, так і з антеною з одним портом.  

2.4.1 Надмірне циклічне кодування 

Надмірне циклічне кодування (CRC — Cyclic redundancy coding) — це 

перший етап, що виконується в процесі кодування. Він використовується для 

виявлення випадкових помилок під час передачі даних. Спочатку, поліном 

заданої довжини використовується як дільник, починаючи з зі сторони стар-

шого біту, і проходить числа вниз до тих пір, поки не буде отримано залишок 

після останнього ділення. Потім, цей залишок об'єднується в кінець символу 

даних як надлишкові дані, тобто просто додається довжина, а не нова інфор-

мацію, утворюючи кодове слово.  

Кодове слово потрібно розшифрувати після отримання. Функція декоду-

вання CRC використовує той же, заздалегідь заданий, поліном, що і під час 

кодування, і виконує ту ж операцію, що і кодер, хоча цього разу на кодовому 

слові, включаючи доданий залишок. Тому поділ повинен проводиться без 

залишку, відзначаючи, що жодних інших помилок не було виявлено, будь-

яке інше значення передбачає зміну даних під час передачі.  

2.4.2 Згорткове кодування 

Помилки передачі можна мінімізувати за допомогою згорткових кодів. 

Код формується на основі даних, що передаються. Тоді, каналом надсила-

ються лише біти парності і декодуються у приймачі замість даних з бітами 

парності, як це було у випадку з CRC. Біти парності обчислюються за допо-

могою вікна зсуву або зазначення довжини обмеження заданого розміру біт 

K, переміщення k бітів після кожного обчислення та додавання даних у вікно. 

Які біти потрібно додати разом, залежить від обраних рівнянь парності. Рів-
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няння парності можна записати як згортку вікна та функції генератора (що 

дає кодуванню свою назву). Після K етапів таких обчислень парності форму-

ється кодове слово довжиною n біт, при швидкості коду k = n. 

2.5 Сигнали та канали Downlink 

NB-IoT використовує багато концепцій звичайної системи LTE, вклю-

чаючи загальний підхід до каналів і сигналів. Однак, порівняно зі звичайною 

системою LTE, система NB-IoT є дуже скороченою версією. Як видно з таб-

лиці 2.5, NB-IoT використовує лише 3 канали низхідній лінії зв'язку порівня-

но зі звичайними низхідними лініями зв'язку LTE, яких використовується 8. 

Те саме стосується сигналів. На низхідній лінії зв'язку існує лише один опор-

ний сигнал порівняно з 6 опорними сигналами в LTE. У таблиці 2.5 є повне 

порівняння між двома системами, канали та сигнали LTE під колонками LTE, 

а відповідна версія каналів і сигналів NB-IoT під колонкою NB-IoT. 

Таблиця 2.2. Відповідність між каналами та сигналами NB-IoT та LTE 

Канали LTE Канали NB-IoT Сигнали LTE Сигнали NB-IoT
PDSCH NPDSCH CRS NRS 
PBCH NPBCH PSS NPSS 

PDCCH NPDCCH SSS NSSS 
PMCH відсутній PRS відсутній 

PCFICH відсутній DM-RS відсутній 
PHICH відсутній CSI-RS відсутній 

EPDCCH відсутній Discovery відсутній 
MPDCCH відсутній MBSFN reference відсутній 

— — UE-specific DM-RS відсутній 

 

Деякі канали та більшість сигналів, що використовуються в LTE, не ма-

ють відповідних у NB-IoT, проте, основні способи організації передачі інфо-

рмації повністю взяті з LTE, навість коли система працює в режимі Stand 

alone. Хоча в режимах є багато відмінностей, наприклад, деяку інформацію 

про стан мережі користувацьке обладнання бере з каналів LTE, коли NB-IoT 

включений в режимах In-band або Guard band. 

Опис каналів приведений нижче. 
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У низхідному каналі ( "до абонента") визначено п'ять логічних каналів: 

 — BCCH (Broadcast Control Channel) — широкомовний канал, який пе-

редає системну інформацію (MIB) всім M2M-терміналів (M2M-UE) в стіль-

нику; 

 — PCCH (Paging Control Channel) — канал посилки пейджингових пові-

домлень для M2M-UE, місцезнаходження яких не визначено з точністю до 

стільники; 

 — CCCH (Common Control Channel) — загальний канал для передачі 

керуючої інформації M2M-терміналу до призначення йому виділеного каналу 

управління (DCCH); 

 — DTCH (Dedicated Traffic Channel) — індивідуальний канал трафіку 

M2M-UE; 

 — DCCH (Dedicated Control Channel) — індивідуальний виділений ка-

нал керування для передачі керуючої інформації M2M-UE. 

Інформацію логічних каналів після обробки на RLC / MAC рівнях роз-

міщують в транспортних каналах для подальшої передачі по радіоінтерфейсу 

в фізичних каналах. В NB-IoT визначено 3 транспортних канали: 

 — BCH (Broadcast Channel) — транспортний віщає канал; 

 — PCH (Paging Channel) — транспортний пейджинговий канал; 

 — DL-SCH (Downlink Shared Channel) — транспортний канал з поділом 

користувачів лінії "вниз"; 

і три фізичних канали: 

 — NPBCH (Narrowband Physical Broadcast Channel) — широкомовний 

фізичний канал; 

 — NPDCCH (Narrowband Physical Downlink Control Channel) — фізич-

ний канал управління; 

 — NPDSCH (Narrowband Physical Downlink Shared Channel) — фізичний 

канал з поділом користувачів. 

Також в NB-IoT визначені два фізичних сигнали, що використовуються 

для цілей синхронізації і вимірювань: 
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 — NRS (Narrowband Reference Signal) — референсний сигнал, 

 — NPSS / NSSS (Primary / Secondary Synchronization Signals) — сигнали 

первинної і вторинної синхронізації. 

Зв’язок між транспортними, логічними та фізичними каналами показана 

на рисунку 2.3. 

 

 

 

Рисунок 2.3 — Взаємозв’язок між логічними, транспортними та фізичними 

каналами 

При використанні режиму роботи в смузі мережі LTE (in-band operation) 

фізичні канали і сигнали мережі NB-IoT (NPBCH, NPDSCH, NPDSCH, NRS 

NPSS і NSSS) не можуть утилізувати ресурсні елементи, які використову-

ються для передачі референсних сигналів (CRS) та керуючого каналу 

(PDCCH) мережі LTE. Для автономного режиму роботи (Standalone operation) 

і режиму роботи в захисній смузі (Guardband operation) такого обмеження 

немає. Проте, з огляду на те, що до закінчення процедур синхронізації і деко-

дування майстер блоку (MIB) M2M-термінал не має інформації про режим 

роботи, канал NPBCH і сигнали NPSS і NSSS ніколи не утилізують перші три 

OFDM символу, які можуть бути використані для керуючого каналу мережі 

LTE (PDCCH). 
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2.5.1 Канал передачі користувацької інформації — NPDSCH 

Вузькосмуговий фізичний загальний канал низхідної лінії зв'язку 

(NPDSCH) використовується на фізичному рівні для передачі даних, зазначе-

них інформацією управління низхідної лінії зв'язку, що передається каналом 

управління NPBCH.  

Для скремблювання інформації використовується спосіб, описаний в 

[12, секція 10.2.3.1]. Необхідними даними виступають nRNTI — початковий 

тимчасовий ідентифікаційний номер радіомережі, nf — номер фрейму, ns — 

перший переданий слот та NID — ID стільника. Скрембльовані біти модулю-

ються QPSK.  

Якщо необхідна повторна передача NPDSCH, то перескремлювання да-

них відбувається кожні мінімально задані проміжки запланованих повторних 

передач — параметр мінімальної кількості повторів, що дорівнює 4. Це спра-

ведливе для випадку, коли не передається логічний BCCH — Broadcast con-

trol channel, містить системну інформацію та передається всім пристроям у 

соті. Якщо в каналі NPDSCH передається BCCH, то скремблювання відбува-

ється знову кожну повторну передачу.  

Максимальний розмір транспортного блоку (TBS) складає 680 біт. Тран-

спортний блок розміщується в NSF сабфреймах та повторюється NREP разів. 

Таким чином, результуючий блок даних NPDSCH передається у NSF*NREP по-

слідовних сабфреймах.  

Технологія NB-IoT передбачає режими роботи з підтвердженням і без 

підтвердження отримання M2M-терміналом даних каналу NPDSCH. Режим 

роботи відображається наявністю параметра ack-NACK-NumRepetitions DCI. 

3GPP визначає механізм роботи технології NB-IoT з декількома несучи-

ми (multi-carrier). В цьому випадку в режимі з'єднання з мережею (connected 

state) можливе виділення ресурсу в додатковому частотному блоці 180кГц 

для передачі трафіку каналу NPDSCH. 

Блок системної інформації SIB1-NB передається через канал NPDSCH. 

Період передачі становить 256 радіо-фреймів (або 2560мс). Номер першого 
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радіофрейма для передачі визначається фізичним ідентифікатором стільники 

(NCellID) і кількістю повторів. Передача ведеться в сабфреймі SF4. Перші 

три символи не використовуються (за аналогією з MIB-NB). Ресурс, виділе-

ний для передачі SIB1-NB фіксований і тому не висвічується за допомогою 

каналу NPDCCH. Розмір транспортного блоку (208, 328, 440 або 680) і кіль-

кість повторень (4, 8 або 16) відображається блоком майстер-інформації 

(MIB-NB). 

Період модифікації SIB1-NB відповідає 4096 радіо-фреймів (або 40,96 

секунд). Факт модифікації висвічується за допомогою DCI format 2 каналу 

NPDCCH (пряма вказівка — Direct Indication). 

2.5.2 Сигнали синхронізації NPSS та NSSS 

Для забезпечення синхронізації M2M-терміналу з фреймової структурою 

мережі і визначення фізичного ідентифікатора стільникової мережі (NCellID) 

мережа NB-IoT передає первинний (Narrowband Primary Synchronization Sig-

nal — NPSS) і вторинний (Narrowband Secondary Synchronization Signal — 

NSSS) сигнали синхронізації (аналогічно концепції синхронізації мережі 

LTE). 

NPSS забезпечує M2M-термінал (M2M-UE) можливістю синхронізації з 

тимчасової структурою мережі з точністю до радіофрейма, і, після цього, об-

числення зсуву частоти власного генератора терміналу і його підстроювання. 

NPSS транслюється в 5-му сабфреймі кожного радіофрейма в ресурсних 

елементах (kf, lt), де kf = 0..10, lt = 3..13, тобто в частотної області сигнал пере-

дається на всіх ресурсних елементах 5-го сабфрейма, за винятком останнього, 

в тимчасовій — на всіх, крім перших 3-х.  

Як сигнал, в частотній області використовується 11-ти елементна послі-

довність Задова-Чу з кореневим індексом рівним 5: 

( 1)

11( ) ( )
t

u n n
j

t
l

d n S l e
    

     (2.1) 

де: n = 0..10; 
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u = 5 — кореневий індекс; 

S(3..13) = 1,1,1,1,-1,-1,1,1,1,-1,1. 

NSSS забезпечує визначення фізичного ідентифікацію стільникової ме-

режі NCellID і номера радіофрейма всередині блоку тривалістю 80 мс, що 

дозволяє прийняти канал NPBCH. 

NSSS транслюється в останньому (9-му) сабфреймі тільки парних радіо-

фреймів в ресурсних елементах (kf, lt), де kf = 0..10, lt = 3..13. Як сигнал, в час-

тотній області використовується 131-елементна послідовність Задова-Чу, 

скрембльована і циклічно зрушена (відповідно до номера радіофрейма). Ко-

реневий індекс послідовності Задова-Чу і номер скремблюючої послідовності 

визначаються значенням фізичного ідентифікатора стільникової мережі 

(NCellID). Розмір циклічного зсуву визначається номером радіофрейма в 

структурі суперфрейма. Розрахунок результуючої послідовності: 

( 1)
2 131( ) ( )

f f

f

u n n
jj Q n

qd n b m e e



  

     
     (2.2)  

де: n = 0..131; 

m = n mod 128; 

q = NCellID/126 = 0..3; 

bq (0..127) — скремблююча послідовність з елементів, які беруть зна-

чення -1 або 1; 

nf  – номер радіофрейма; 

Qf = 33/132 * (nf / 2) mod 4 – розмір циклічного зсуву; 

u = (NCellID mod 126) + 3 — кореневий індекс; 

n' = n mod 131. 

Приклад передачі послідовностей зображений на рисунку 2.4.  

При використанні режиму роботи в смузі мережі LTE (in-band operation) 

на час передачі референсних символів мережі LTE (CRS) сигнали синхроні-

зації мережі NB-IoT (NPSS і NSSS) не передаються (виколюються).  
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Cell-specic Reference Signal — CRS — це сигнал LTE, присутній у саб-

фреймах під час роботи в in-band режимі. До чотирьох портів антени p0 до p3 

можуть передавати цей сигнал. Він прив’язаний до ресурсних елементів (k; l) 

у сабфреймі; k — номер підносійної (відлік підносійної починається з нуля), 

а l — символ у межі слоту (також з нуля). 

 

Рисунок 2.4 — Приклад передачі послідовностей в сигналах NPSS та NSSS 

Narrowband Reference Signal — NRS — це сигнал, який використовуєть-

ся для оцінки каналу та відповідної корекції прийнятого сигналу. Тому він 

розміщений у сабфреймах, що містять або один зі shared (спільних) або con-

trol (контрольних) каналів. Переданий сигнал NRS може бути обчислений 

приймачем зі значень, поданих сигналами синхронізації NPSS та NSSS. 
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2.5.3 Системна інформація — MIB та SIB 

Для коректного та ефективного функціонування мережі базова станція 

передає всім M2M-терміналам, що знаходяться в зоні її дії (M2M-UE), систе-

мну інформацію (SI — System information), включаючи інформацію про по-

лосу каналу (bandwidth), параметри, необхідні для вибору стільника, налаш-

тування каналу множинного доступу (PRACH — Фізичний канал випадково-

го доступу), значення таймерів тощо. 

Системна інформація поділяється на блок майстер-інформації (MIB-NB 

— MasterInformationBlock-NB) та блок системної інформації (SIB-NB — 

SystemInformationBlocks-NB). MIB-NB передається з періодом 640 мс в пер-

шому сабфреймі. Для передачі використовується фізичний канал NPBCH — 

Narrowband physical broadcast channel. Блок системної інформації типу 1 

(SIB1-NB — SystemInformationBlockType1-NB) передається з періодом 2560 

мс в четвертому сабфреймі. Для передачі використовується фізичний канал 

NPDSCH. При цьому кількість повторів всередині періоду 2560 мс і номер 

радіофрейма для першої передачі визначає конфігурацією мережі і фізичним 

ідентифікатором стільника (NCellID) відповідно до таблиць [14]. Передача 

наступних повідомлень SI  виконується всередині відповідних часових вікон 

(SI-window), визначених у SIB1-NB. Кожен SIB-NB асоціюється з власним 

часовим вікном. При цьому, часові вікна для передачі різних SIB-NB мають 

однакову (налаштовану) довжину, без перекриття в часі. 

Всередині одного періоду модифікації блоки, що повторюються повинні 

транслюватися без зміни. Границі періоду модифікації задаються через сис-

темний номер фрейма (SFN) і номер гіперфрейма (hyperSFN), наприклад, 

(hyperSFN * 1024 + SFN) mod 4096 = 0. Блок MIB-NB включає поле 

systemInfoValueTag, яке визначає — чи відбулися зміни системної інформації 

порівняючи з попереднім періодом модифікації. Абонентський пристрій мо-

же використовувати це значення для розуміння актуальності системної інфо-

рмації. 
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Блок майстер-інформації (MIB-NB) має розмір 34 біти і містить наступні 

модулі (A – G):  

A) 4 біта: systemFrameNumber-MSB — старші чотири біта системних но-

мерів фрейма (SFN — System Frame Number). При цьому 6 молодших бітів 

SFN визначають після декодування NPBCH, засновуючись на тому, що 

NPBCH передається мережею в радіофреймах SFN mod 64 = 0. 

B) 2 біти: hyperSFN-LSB — молодші два біти номерів гіперфрейма (hyper 

frame number). При цьому, 8 старших бітів передаються в SIB1-NB. Номер 

гіперфрейма hyperSFN інкрементується при переході через «0» системного 

номера фрейма (SFN), що представляють собою циклічний лічильник. 

C) 4 біти: SchedulingInfoSIB1 — визначають розклад передачі блоків 

systemInformationBlockType1-NB (SIB1-NB). Фактично представляє собою ін-

декс таблиці 16.4.1.3-3 3GPP TS 36.213. 

D) 5 бітів: systemInfoValueTag — визначає зміну системної інформації. 

E) 1 біт: ab-Enabled — визначає активацію блокування доступу (barring 

access). Перед включенням RRC-з'єднання вимагається читання SIB14-NB. 

F) 7 біт: OperationModeInfo — визначає режими роботи: 

  — Inband-SamePCI — робота в полосах мережі LTE з єдиним фізичним 

ідентифікатором стільників NB-IoT і LTE (NCellID / PCI). Відповідно до таб-

лиці 16-8.1 3GPP TS 36.213 визначають значення зсуву центральної частоти 

PRB відносно сітки сканування частот (± 2,5 кГц, ± 7,5 кГц) та номер PRB в 

мережі LTE, призначеного для використання технології NB-IoT. 

  — Inband-DifferentPCI — робота в полосах мережі LTE з різними фізи-

чними ідентифікаційними номерами стільників систем NB-IoT та LTE 

(NCellID / PCI). Передаються дані про передачу центральної частоти PRB, 

яка використовується для технології NB-IoT, відносно сітки сканування час-

тот (± 2,5 кГц, ± 7,5 кГц) та кількість антен мережі LTE. 

  — Guardband — робота в захисній полосі мережі LTE. Передаються 

дані про зсув центральної частоти PRB відносно сітки сканування частот (± 

2,5 кГц, ± 7,5 кГц). 
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  — Standalone — автономний режим роботи. 

G) 11 біт — зарезервовані для майбутнього використання. 

В таблиці 2.3 приведені дані щодо інформації, яку передають в різних 

блоках системної та майстер-інформації. 

Таблиця 2.3. Опис інформації що передається в блоках MIB та SIB 

Тип блоку Опис 

MIB-NB 
Інформація, необхідна для доступу до мережі та прийому наступного 
блоку системної інформації SIBType1-NB. 

SIBType1-NB 

Дані про мережу включаючи: 
— ідентифікатор мережі (PLMNid); 
— код зони пошуку (TAC); 
— ідентифікатор стільника (CellId); 
— рівні доступу (мінімальні рівні RSRP, RSRQ для вибору/зміни 

стільника); 
— максимальна потужність передавача М2М-терміналу; 
— інформація про наявні частотні діапазони; 
— «Control Region Size», визначаючий стартовий номер OFDM-

символу для передачі NPDCCH — Narrowband Physical Down-
link control channel; 

— дані стосовно розкладу передачі інших SIB. 

SIBType2-NB 

Дані про конфігурацію радіоресурсів: 
— інформацію про конфігурацію каналу випадкового доступу 

(NPRACH — Narrowband Physical Random access channel); 
— інформацію про конфігурацію каналу управління (NPDCCH); 
— інформацію про конфігурацію каналів з розділенням користу-

вачів (NPDSCH та NPUSCH — Narrowband Physical Uplink 
shared channel); 

— інформацію про регулювання потужності; 
— системні таймери/ 

SIBType3-NB 
Інформацію про зміну вибору стільника всередині частотного діапа-
зону (intra-frequency) та між частотними діапазонами (inter-frequency). 

SIBType4-NB Інформацію про сусідні стільники intra-frequency. 
SIBType5-NB Інформацію про сусідні стільники inter-frequency. 
SIBType14-NB Параметри блокування 
SIBType14-NB Дані точного часу 

 

M2M-термінал завжди повинен мати актуальні версії MIB-NB, SIB1-NB – 

SIB5-NB. Актуалізація версії SIB14-NB та SIB16-NB дозволяється при запиті 

відповідної функціональності, наприклад, при встановленні поля блокування 
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для доступу MIB-NB (access barring — AB) вимагається періодичне отриман-

ня актуальної копії SIB14-NB.  

Читання та обробка блоків системної інформації виконується лише в 

режимі RRC_IDLE. M2M-термінали (M2M-UE), що знаходяться в стані 

RRC_CONNECTED, повідомляють про зміну системної інформації за допо-

могою процедури пейджингу (Paging), або процедури прямого зазначення 

(Direct Information). Також можлива реалізація, при якій базова станція 

(eNodeB) при зміні системних даних переводить всі M2M-UE з режиму 

RRC_CONNECTED в режимі RRC_IDLE. 

2.5.4 Канал передачі системної інформації — NPBCH 

NPBCH — Narrowband Physical Broadcast Channel (широкомовний фізи-

чний канал) передає інформацію майстер-блока (MIB-NB). MIB-NB має роз-

мір 34 біта, період передачі — 640 мс. На рисунку 2.5 зображена структурна 

схема формування блоків даних для передачі через NPBCH. 

Блок даних MIB-NB довжиною 1600 біт (після виконання процедур об-

числення та вставки CRC, канального кодування, перемеження і вирів-

нювання швидкості) розділяється на 8 незалежних блоків, довжиною 200 біт 

кожен. Перший блок передається в 0-му сабфреймі радіофрейма, для якого 

виконується умова SFN mod 64 = 0 і потім повторюється в 7-ми на-ступних 

радіо-фреймах. Далі аналогічним чином йде передача блоків з 2-го по 8-ий. 

Таким чином, кожен блок передається 8 разів протягом 80 мс. 

Символи, в яких міститься інформація NPBCH, не займають ресурсні 

елементи, виділені для трансляції референсних сигналів мережі LTE і ме-

режі NB-IoT (CRS / NRS), а також перші три OFDM символу призначені для 

передачі каналу PDCCH мережі LTE. Місцезнаходження референсних сигна-

лів в частотній області залежить від змінної NCellID, значення якої визнача-

ється за результатами прийому сигналу NSSS. 
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Рисунок 2.5 — Структурна схема формування блоку даних NPBCH 

При цьому завжди передбачається, що використовуються 4 антенних 

порти для передачі CRS мережі LTE і 2 антенних порти для передачі NRS 

мережі NB-IoT. Істинна кількість портів буде визначена тільки за результа-

тами читання і декодування MIB-NB. 

2.6 Сигнали і канали Uplink 

Радіодоступ в висхідному каналі організована за технологією множин-

ного доступу з частотним поділом каналів на одній носійній частоті (Single 

Carrier Frequency Division Multiple Access — SC-FDMA). 

Можливі два варіанти організації фізичної ресурсної сітки, що представ-

лені на рисунку 2.6: 

1. Розділення між підносійними — 15кГц, тривалість одного слота — 0,5 

мс, кількість OFDM символів у слоті — 7. Даний варіант організації ресурс-

ної сітки аналогічний організації каналу лінії "вниз". 



43 
 
2. Розділення між підносійними — 3,75 кГц, тривалість одного слота — 

2 мс, кількість OFDM символів у слоті — 7. 

 

 

 

Рисунок 2.6 — Два варіанти організації  фізичної ресурсної сітки 

У лінії "вгору" технології NB-IoT передбачені дві схеми модуляції: 

BPSK і QPSK; кількість антенних портів — 1 (MIMO не використовується). 

Мінімальною одиницею для розміщення транспортного блоку в фізичній 

ресурсній сітці мережі NB-IoT є ресурсна одиниця (resource unit — RU). Зна-

чення RU визначається форматом NPUSCH — Narrowband Physical Uplink 

Shared Channel — і величиною рознесення підносійних, це можна побачити в 

таблиці 2.4. Також, в таблиці 2.4, вказані можливі схеми модуляції (BPSK або 

QPSK). 
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Часова послідовність каналу NPUSCH формується за допомогою зворо-

тного дискретного перетворення Фур'є (IDFT) зі вставкою циклічних префік-

сів (передбачений тільки нормальний циклічний префікс — представлено в 

таблиці 2.5). При розділенні підносійних рівному 3,75 кГц, період, триваліс-

тю 75 мкс в кінці кожного слота (що рівне 2304 відліку) не використовується 

для передачі NPUSCH і формує захисний інтервал (guard interval). Для режи-

му роботи в діапазоні мережі LTE (in-band) даний захисний інтервал може 

використовуватися для передачі зондуючих референсних сигналів мережі 

LTE (Sounding Reference Signals — SRS). 

Таблиця 2.4. Залежність тривалості RU від формату каналу NPUSCH 

NPUSCH 
format 

Розділення під-
носійних, кГц 

Кількість під-
носійних 

Кількість 
слотів 

Тривалість 
RU, мс 

Схема мо-
дуляції 

format 1 
 

3,75 1 16 32 
BPSK, 
QPSK 

15 
 

1 16 8 
BPSK, 
QPSK 

3 8 4 QPSK 
6 4 2 QPSK 
12 2 1 QPSK 

format 2 
 

3,75 1 4 8 BPSK 
15 1 4 2 BPSK 

 

Таблиця 2.5. Розмір циклічного префіксу в залежності від розділення 

підносійних 

Розділення підносійних, кГц Циклічний префікс NCP, біт 
3,75 256 для I = 0..6 

15 
160 для I = 0 

144 для I = 1..6 

 

Одиниця базового часу Ts = 1 / (15 000 * 2 048) = 3,25 * 10-8 секунд. 

Тобто, fs = 15000 * 2048 = 30720000 Гц = 3,072 МГц. 

У висхідному каналі ("від абонента") визначено три логічних канали: 
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— CCCH (Common Control Channel) — загальний канал для передачі ке-

руючої інформації від M2M-терміналу (M2M-UE) до призначення йому виді-

леного каналу управління (DCCH); 

— DTCH (Dedicated Traffic Channel) — індивідуальний канал трафіку 

M2M-UE; 

— DCCH (Dedicated Control Channel) — індивідуальний виділений канал 

керування для передачі керуючої інформації від M2M-UE. 

Інформацію логічних каналів, після обробки на RLC / MAC рівнях, роз-

міщують в транспортних каналах для подальшої передачі по радіоінтерфейсу 

в фізичних каналах. В NB-IoT визначені 2 транспортних канали: 

— RACH (Random Access Channel) — транспортний канал випадкового 

доступу;  

— UL-SCH (Uplink Shared Channel) — транспортний канал з поділом ко-

ристувачів лінії "вгору". 

І два фізичних канали: 

— NPRACH (Narrowband Physical Random Access Channel) — фізичний 

канал випадкового доступу; 

— NPUSCH (Narrowband Physical Uplink Shared Channel) — фізичний 

канал з поділом користувачів. 

Також в NB-IoT визначено один фізичний сигнал, який використовуєть-

ся для цілей вимірювань: 

— DMRS (Demodulation Reference Signal) — референсний сигнал. 

Взаємозв’язок між логічними, транспортними та фізичними каналами 

показаний на рисунку 2.7.  

У лінії «вниз» технології NB-IoT визначено референсний сигнал для де-

модуляції (demodulation reference signal — DMRS). DMRS використовується 

приймачем базової станції для настройки еквалайзера приймальні ланцюга. 

DMRS мультиплексуюча з даними каналу UL і, відповідно, присутній тільки 

в ресурсних одиницях (RU), що передають призначену для користувача ін-

формацію. З огляду на, що в висхідному каналі не визначена можливість ви-
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користання MIMO, DMRS завжди передається на одному антенному порту. 

Залежно від формату NPUSCH, DMRS передається або в 1-му, або в 3-х сим-

волах 

 

Рисунок 2.7 — Взаємозв’язок між логічними, транспортними та фізичними 

каналами Uplink 

2.6.1 Канал передачі користувацької інформації NPUSCH 

NPUSCH — Narrowband Physical Uplink Shared Channel — фізичний ка-

нал з поділом користувачів лінії «вгору» забезпечує: 

— передачу M2M-терміналом (M2M-UE) індивідуальних даних; 

— передачу M2M-терміналом керуючої інформації лінії «вгору» (UL 

control information — UCI). 

У Release 13 в якості керуючої інформації передбачена передача тільки 

«етикеток» підтвердження отримання M2M-терміналом пакетів лінії «вниз» 

(DL transmission acknowledgement — підтвердження передачі лінії «вниз»). 

3GPP визначає два формати для передачі даних через NPUSCH канал: 

— NPUSCH format 1 — використовується для передачі транспортного 

каналу лінії "вгору" з поділом користувачів (UL-SCH); максимальний розмір 

транспортного блоку становить 1000 біт; 

— NPUSCH format 2 — використовується для передачі керуючої інфор-

мації лінії «вгору» (UL control information — UCI). 
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Виділення ресурсів у фізичному каналі NPUSCH здійснюється за допо-

могою блоку керуючої інформації DCI format N0 каналу управління 

NPDCCH. DCI передає такі дані: 

— час початку передачі каналу NPUSCH; 

— кількість повторів; 

— кількість ресурсних одиниць (RU), використаних для одного транспо-

ртного блоку; 

— кількість підносійних і їх місцерозташування в частотної області. 

2.6.2 Фізичний канал випадкового доступу NPRACH 

Канал випадкового доступу (NPRACH) використовується для передачі 

преамбули в рамках процедури запиту M2M-терміналом (M2M-UE) доступу 

в мережу зв'язку. 

M2M-термінал при запиті доступу до мережного ресурсу формує і пере-

дає преамбулу в одній з 4-х символьних груп (symbol group). Символьна гру-

па містить циклічний префікс CP і послідовність з 5-ти ідентичних символів. 

Символьна група зображена на рисунку 2.8. 

 

Рисунок 2.8 — Символьна група 

Загальна тривалість символьної групи визначається використаним фор-

матом (format 0 або format 1) і становить 1,4 мс або 1,6 мс відповідно. 

Місцезнаходження преамбули в частотної області для кожної символь-

ної групи всередині блоку з 12 підносійних визначається відповідно до алго-

ритму, описаним в [12], залежить від фізичного ідентифікатора стільникової 

мережі (NCellID), і змінюється при кожній передачі (повторі), тобто відбува-

ється стрибок частоти (frequency hopping) — приклад на малюнку 2.9. 

Використаний frequency hopping алгоритм виключає перекриття симво-

льних груп при різних повторах. Отже, існує стільки різних вільних преам-
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бул, скільки є підносійних, виділених для NPRACH. Подальше розбиття сиг-

налу на розділи для NB-IoT (наприклад, відповідно до концепції індексів, що 

застосовуються в LTE) не проводиться. 

 

Рисунок 2.9 — Демонстрація стрибків по частоті символьних груп каналу 

NPRACH 

Послідовність, що формує преамбулу, будується на базі послідовності 

Задова-Чу. 

2.7 Висновки 

Канали та сигнали в NB-IoT хоч і мають на основі такі в добре відомій 

системі LTE, проте відрізняються від них в своїх деталях. Основним момен-

том є суттєве спрощення фізичної архітектури та включення можливості ба-

гатократного повтору інформації. Дані цього розділу будуть використані для 

моделювання системи прихованого зв’язку та проведення досліджень з кана-

лами зв’язку на рахунок мінімального можливого SNR за сталим рівнем біто-

вих помилок, впливу кількості повторів та різних видів модуляції на якість 

зв’язку.  
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3 МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ З ОРТОГОНАЛЬНИМ 
ЧАСТОТНИМ РОЗДІЛЕННЯМ КАНАЛІВ — OFDM 

3.1 Загальна інформація  

OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing) — це метод мульти-

плексування (поєднання кількох потоків даних в один спільний простір), 

який розподіляє даний радіоспектр на набір ортогональних підносійних [17], 

через які передається інформація. 

Вхідний потік даних поділяється на кілька паралельних підпотоків, ко-

жен з яких передається з меншою швидкістю ніж початковий вхідний. 

Кожен потік передається на окремій підносійній і модулюється, напри-

клад, квадратурно-амплітудною модуляцією. Окрім того, кожен промодульо-

ваний цифровий підпотік є ортогональним один до одного. Це виключає вза-

ємні завади між підпотоками та дозволяє використовувати частотний спектр 

максимально щільно без потреби додаткового простору між підносійними. 

В системі NB-IoT для організації доступу в каналі Downlink використо-

вується OFDM сигнал з 12 підносійних довжиною 14 OFDM-символів, часто-

та семплінгу дорівнює 30,72 МГц. Для каналу Uplink використовується метод 

доступу SC-FDMA через високе значення пік-фактору — відношення макси-

мальної амплітуди сигналу до його середньоквадратичного значення.  

OFDM сигнал формується N гармонійними піднесучими, які рознесені за 

частотою на рівні частотні інтервали ΔF (в цьому випадку має місце еквідис-

тантне розташування підносійних). 

При еквідистантному розташуванні частот смуга частот OFDM сигналу 

ΔF ділиться на N підканалів, ширина яких Δf = 1 / Ts, де Ts — тривалість сиг-

нальної вибірки, над якою виконується операція швидкого перетворення Фу-

р'є (символьний інтервал). 

Отже, якщо записати вираз для частотного інтервалу між підносійними у 

вигляді Δf = α / Ts, то випадок α = 1 буде відповідати OFDM. 
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Загальна смуга частот, яку займають N ортогональних частотних підка-

налів OFDM, описується виразом: ΔF = N / Ts. 

Сигнал OFDM - сума декількох ортогональних піднесучих, на кожній з 

яких передаються на основній частоті дані незалежно модулюються за допо-

могою одного з типів модуляції (BPSK, QPSK, 8-PSK, QAM і ін.). Далі цим 

сумарним сигналом модулюється радіочастота. 

3.2 Передавач OFDM 

Передавач OFDM зображений на рисунку 2.10.  s[n] — це послідовний 

потік двійкових цифр. Перед зворотним швидким перетворенням Фур'є (FFT) 

цей потік перетворюється спочатку в N паралельних потоків, після чого ко-

жен з них перетворюється в потік символів за допомогою процедури фазової 

(BPSK, QPSK, 8-PSK) або амплітудно-фазової квадратурної модуляції 

(QAM). При використанні модуляції BPSK виходить потік двійкових симво-

лів (1 і -1), при QPSK, 8-PSK, QAM —  потік комплексних чисел. Так як по-

токи незалежні, то спосіб модуляції і, отже, кількість біт на символ, в кожно-

му потоці можуть бути різними. Отже, різні потоки можуть мати різну бітову 

швидкість. Наприклад, пропускна здатність лінії 2400 бод (символів в секун-

ду) — перший потік працює з QPSK (2 біта на символ) і передає 4800 біт/с, а 

інший працює з QAM-16 (4 біта на символ) і передає 9600 біт/с. 

 

Рисунок 3.1 — Передавач OFDM 

Зворотне FFT рахується для N символів, що одночасно надходять з ма-

сиву окремих модуляторів, створюючи таку ж безліч комплексних відліків в 
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часовій області (time-domain samples). Далі цифро-аналогові перетворювачі 

(DAC) перетворять в аналоговий вигляд окремо дійсну і уявну компоненти, 

після чого вони модулюють, відповідно, косинусний та синусний високочас-

тотний сигнал. Ці сигнали далі сумуються і дають сигнал, що передається 

s(t). 

3.3 Приймач OFDM 

Приймач OFDM зображений на рисунку 2.11. 

 

Рисунок 3.2 — Приймач OFDM 

Кількість модуляторів та детекторів повинна відповідати кількості кана-

лів, на яких працює система.  

Приймач приймає сигнал r(t), виділяє з нього косинусну (cos) та синусну 

(sin) квадратурні складові за допомогою множення r(t) на cos(2πfct) та 

sin(2πfct) у окремих потоках та фільтрації за допомогою фільтрів нижніх час-

тот, які фільтрують коливання в полосі навколо 2fc. Утворені сигнали далі 

оцифровуються за допомогою аналого-цифрових перетворювачів (ADC), під-

даються прямому швидкому перетворенню Фур'є (FFT). Виходить сигнал в 

частотній області. 

Тепер є N паралельних потоків, кожен з яких перетворюється в двійкову 

послідовність за допомогою заданого алгоритму фазової модуляції (при ви-

користанні в передавачі BPSK, QPSK, 8-PSK) або амплітудно-фазової квад-

ратурної модуляції (при використанні в передавачі QAM). В ідеалі виходить 

потік бітів, рівним потоку, який передав передавач. Звичайно, в реальних 

умовах швидкість значно нижча в NB-IoT, оскільки для перевищення якості 
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покриття (так званий coverage) мережі GSM на 20 дБ, в NB-IoT використову-

ється техніка багаторазових повторів сигналу (до 2048 разів). 

3.4 Технологія для передачі Uplink NB-IoT — SC-FDMA 

Різновидом OFDM є SC-FDMA — Single Carrier Frequency Division Mul-

tiple Access — спосіб, який використовується у Uplink NB-IoT через низький 

пік-фактор, для збільшення енергоефективності передачі інформації. Від 

OFDM він відрізняється тим, що пристрій передає OFDM символи послідов-

но використовуючи всю доступну полосу радіоканалу.  

На блок-схемі, що демонструє передавач, канал передачі та приймач 

(рисунок 2.12) позначені блоки обробки сигналу, що є спільними для OFDM 

та SC-FDMA та ті, що використовуються лише для SC-FDMA. 

 

Рисунок 3.3 — Блоки в передавачі та приймачі, спільні для OFDM та SC-

FDMA та ті блоки, що необхідні для роботи лише SC-FDMA.  

Таким чином відбувається економія енергії, оскільки пікові значення по-

тужності передачі значно нижчі за стандартний OFDM, також за допомогою 

різних апаратних оптимізацій можливо значно спростити обробку сигналу 

для слабких малогабаритних процесорів у складі пристроїв інтернету речей.  

3.5 Висновки  
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Основною перевагою OFDM у порівнянні зі схемою з однією несучою є 

її здатність протистояти складним умовам в каналі. Наприклад, боротися з 

загасанням в області ВЧ в довгих мідних провідниках, вузькосмуговими пе-

решкодами і частотно-залежним згасанням, викликаним багатопроменевим 

характером поширення, без використання складних фільтрів-еквалайзерів. 

Канальна еквалізація спрощується внаслідок того, що OFDM сигнал може 

розглядатися як безліч повільно модульованих вузькосмугових сигналів, а не 

як один швидко модульований широкосмуговий сигнал. Низька символьна 

швидкість робить можливим використання захисного інтервалу між симво-

лами, що дозволяє справлятися з тимчасовим розсіюванням і усувати міжси-

мвольну інтерференцію (МСІ). 

Умова ортогональності підносійних крім важливих переваг обумовлює і 

недоліки методу OFDM: 

— обмежена спектральна ефективність при використанні широкої смуги 

частот; 

— неможливість маневру частотою підносійних для відстройки від зосе-

реджених за спектром завад; 

— чутливість до допплерівського зсуву частоти, що знижує можливості 

реалізації високошвидкісного зв'язку з рухомими об'єктами. 

Для відтворення сигналу NB-IoT важлива передача пілотів — сигналів з 

заздалегідь відомими для приймача характеристиками. Вони влаштовуються 

у відповідні RE та приймаються. За накопленням таких сигналів можлива ін-

терполяція умов прийому на весь сигнал та відтворення його в найменш спо-

твореному вигляді.  
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4 МОДЕЛЮВАННЯ DOWNLINK ТА UPLINK КАНАЛІВ 
ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ СИСТЕМИ NB-IOT 

В цьому розділі проводиться опис результатів моделювання Downlink та 

Uplink каналів передачі даних системи NB-IoT з метою отримання результа-

тів, що будуть позитивно вказувати на NB-IoT як потенційної системи при-

хованого зв’язку. Тобто, виявлення мінімально-можливого рівня SNR за при-

йнятних рівнях бітових помилок BER з різними варіантами кодування, в 

умовах гаусовського шуму та багатопроменевих відбиттів. Моделювання на 

взаємні завади між GSM та NB-IoT у випадку включення NB-IoT в режимі 

Stand alone проведене не буде, оскільки стандартами 3GPP закріплене 1) ви-

ділення захисних інтервалів у 10 кГц навколо смуги NB-IoT та, у зв’язку з 

цим 2) апріорні прийнятні рівні взаємозавад між каналами технології GSM та 

NB-IoT.  

Для моделювання розроблене програмне забезпечення в середовищі 

MATLAB.  

4.1 Приклади використання NB-IoT 

NB-IoT позиціонується комітетом 3GPP як система М2М-зв’язку для 

промислового, медичного, наукового, побутового, громадського та сільсько-

господарського використання. Система NB-IoT може використовуватись для 

таких цілей: 

— слідкування за роботою промислового обладнання, контроль тиску, те-

мператури, складом повітря в цехах та залах, в місцях, де проведення 

кабельних ліній зв’язку неможливе або не доречне через економічні 

причини; 

— спостереження за метеоумовами у місті та за його межами, вимірюван-

ня швидкості вітра та опадів, запис сейсмограм, спостереження за бли-

скавками, передача аудіоінформації про процеси в атмосфері; 
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— слідкування за станом та керування системами розумного будинку, те-

мпература, вологість, освітлення; 

— використання як системи слідкування за худобою на випасі; 

— слідкування за автомобільним трафіком, регулювання світлофорів для 

оптимізації трафіку, підрахунок автомобілів на дорогах, слідкування за 

виконанням правил дорожнього руху; 

— спостереження за станом хворого та як система внутрішньо-клінічного 

обміну інформацією типу М2М; 

— системи охорони території зі швидкою розгорткою для забезпечення 

закриття периметру, керування пропускною системою приватних воло-

дінь або промислових зон, передача інформації про порушників із ма-

сиву сейсмодавачів, передача аудіоінформації, передача відеоінформа-

ції; 

— забезпечення М2М-зв’язку військових підрозділів, наприклад, прикор-

донників, передача інформації з давачів стану людини, та інформації 

про місцеположення, організація передачі голосової інформації. 

Для останніх двох застосунків мережі NB-IoT важливим буде забезпе-

чення прихованої роботи через високий рівень можливих втрат у разі комп-

рометації системи зв’язку. Як це обговорювалось раніше, можливістю прихо-

вання каналів передачі NB-IoT має з коробки. Це включення каналів NB-IoT 

серед каналів GSM, а також включення режиму «frequency hopping» між ка-

налами GSM та NB-IoT, що: 

1) унеможливить використання статистичних методів для розкриття 

способу передачі інформації особами, що прагнуть завдати шкоди користу-

вачам системи; 

2) забезпечує можливість використання резервних каналів, без заздале-

гідь прописаних вимог на самих пристроях; 

3) створення можливості гнучкої, швидкої та зручної зміни параметрів 

мережі при необхідності; 



56 
 
4) перекладення відповідальності за якість зв’язку на третю особу (опе-

ратора). 

Прикладами готових модулів NB-IoT є: SIM7020E, N20, N21, ENS22, 

EXS82. 

4.2 Дослідження каналу Downlink 

Дослідження моделі каналу Downlink системи NB-IoT буде проведене з 

порівнянням теоретичних кривих та кривих результатів роботи моделі. Порі-

внюватись буде показники без кодування в каналі з гаусівським шумом 

(AWGN — Additive white Gaussian noise), з кодуванням Вітербі в каналі з 

AWGN, без кодування в каналі з багатопроменевістю (канал Релея, число 

променів рівне 10), з кодуванням Вітербі в каналі з багатопроменевістю.  

Дослідження моделі NB-IoT в каналі DL AWGN зображено на рисунку 

4.1. 

 

Рисунок 4.1 — Теоретична та змодельована крива BER для AWGN каналу 

без кодування 
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Як видно, модель майже точно наблизилась до теоретичної кривої BER 

для каналу з гаусівським шумом без кодування. 

Додамо кодування Вітербі в моделі. 

Результат моделювання з кодуванням Вітербі для каналу з гаусівським 

шумом зображено на рисунку 4.2. 

 

Рисунок 4.2 — Включення кодування Вітербі в моделі для AWGN каналу 

Модель майже точно відтворила теоретичну криву.  

На рисунку 4.3 зображено криву BER для багатопроменевого каналу без 

кодування. 

OFDM гарно проявляє себе в умовах багатопроменевості (канал Релея).  
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Рисунок 4.3 — Крива BER для каналу Релея без кодування 

На рисунку 4.4 зображено криву BER для каналу Релея з кодом Вітербі. 

 

Рисунок 4.4 — Канал Релея з кодуванням Вітербі 
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На рисунку 4.5 зображено всі експериментальні змодельовані криві. 

 

Рисунок 4.5 — Всі змодельовані криві BER для Downlink 

Оскільки модель працює на рівні фізичних каналів NB-IoT можна поба-

чити що результати відрізняються від теоретичних результатів для OFDM 

QPSK сигналу.  

4.3 Дослідження каналу Uplink 

Оскільки канал Uplink працює в режимі SC-FDMA очікується, що його 

результати в каналі Релея будуть гірші, ніж у Downlink.  

На рисунку 4.6 зображено AWGN канал без кодування. 
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Рисунок 4.6 — AWGN канал без кодування 

Відносно Downlink майже без змін, проте видно як відрізняються дані 

моделювання. Без кодування досить високий рівень Eb/N0 (що для цієї моде-

лі дорівнює SNR). 

На рисунку 4.7 зображено AWGN канал з кодом Вітербі. 
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Рисунок 4.7 — Канал AWGN з кодом Вітербі 

Трохи гірші результати від Downlink, проте досі вражають, при SNR 5 

дБ спостерігається BER рівний 10-6. Цього досить для прийняття сигналу без 

потреби в повторах сигналу. На рисунку 4.8 зображені результати моделю-

вання каналу Релея без кодування. 
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Рисунок 4.8 — результати моделювання каналу Релея без кодування 

На рисунку 4.9 зображений канал Релея з кодом Вітербі. 

 

Рисунок 4.9 — Моделювання каналу Релея з кодом Вітербі 
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Спостерігається погіршення показників на 2-3 дБ для Uplink. При вико-

ристанні коду Вітербі, як і очікувалось, показники покращуються приблизно  

до 6 дБ для каналу з гаусівським шумом та до 4 дБ для каналу Релея.  

На рисунку 4.10 показано сімейство змодельованих кривих BER для Up-

link. 

 

Рисунок 4.10 — Всі змодельовані криві BER для Uplink 

4.4 Висновки 

Як і очікувалось, за результатами моделювання роботи системи NB-IoT 

було виявлено, що Uplink працює дещо гірше — при тому самому SNR вищій 

рівень бітових помилок. Побудована модель цілком відповідає теоретичним 

очікуванням. Головним було питання, чи відповідає система вимогам щодо 

прихованості. Враховуючи можливу роботу при SNR = 5 дБ (без перевідбит-

тів та з урахуванням усіх застосованих кодувань) та можливості штатного 

повторення сигналу (до 2048 разів), можливо працювати і з значно нижчими 

рівнями SNR з тим самим рівнем бітових помилок. Звичайно, жертвуючи 

швидкістю передачі даних.  
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5 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА У НАДЗВИЧАЙНИХ 
СИТУАЦІЯХ 

У даному розділі визначено основні потенційно шкідливі та небезпечні 

виробничі фактори, які мають місце при виконанні науково-дослідної роботи. 

Оскільки робота має дослідницький напрям, пов’язаний, в основному, з ви-

користанням ЕОМ, основну увагу було приділено питанню щодо забезпечен-

ня безпеки та комфортних умов на робочих місцях користувачів ЕОМ.  

В цьому розділі запропоновані технічні рішення та організаційні заходи 

з безпеки і гігієни праці та виробничої санітарії, а також розглянуто питання 

з безпеки в надзвичайних ситуаціях. 

5.1 Визначення основних потенційно небезпечних i шкідливих виро-

бничих чинників при виконані науково–дослідної роботи 

В даній дипломній роботі розроблено модель системи прихованого 

зв’язку з використанням технології NB-IoT. Оскільки основу роботи склада-

ють дослідження із використанням електронно – обчислювальних машин 

(ЕОМ), існує небезпека ураження електричним струмом, можливий негатив-

ний вплив електромагнітного випромінювання ВДТ ПЕОМ.  

Основні небезпечні та шкідливі фактори при проведенні наукових дос-

ліджень: 

– незадовільні мікрокліматичні умови; 

– недостатня освітленість робочих місць; 

– небезпека ураження електричним струмом; 

– наявність електромагнітного випромінювання; 

– підвищений рівень шуму; 

– наявність шкідливих речовин в повітрі робочої зони; 

– можливість виникнення пожежі тощо; 

– група психофізичних факторів: перевантаження фізичне та психологі-

чне; 
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5.2 Технічне рішення та організаційні заходи з безпеки і гігієни праці 
та виробничої санітарії 

5.2.1 Електробезпека 

Відповідно до  ДСТУ IEC 61140:2015 «Захист проти ураження електри-

чним струмом. Загальні аспекти щодо установок та обладнання» електроус-

таткування в робочому приміщенні (крім ВДТ ПЕОМ - II клас) відноситься 

до I класу, так як воно має робочу ізоляцію і підключається до електромережі  

за допомогою трьохконтактних вилок, один з виводів яких підключений до 

заземленого виводу розетки. Підключення устаткування виконане відповідно 

до вимог ПУЕ-2017. 

Робоче приміщення нежарке, сухе, відноситься до класу приміщень без 

підвищеної небезпеки поразки персоналом електричним струмом, оскільки 

відносна вологість повітря не перевищує 75%, температура не більше 35ºС, 

відсутні хімічно агресивні середовища (ПУЕ-2017, ПБЕ й ОНТП24-86), а та-

кож відсутня можливість одночасного дотику до металоконструкцій будівлі, 

що мають контакт із землею, та до струмопровідних елементів електроустат-

кування. Живлення електроприладів у робочому приміщенні здійснюється 

від трьохфазної мережі із глухозаземленою нейтраллю  та зануленням, на-

пругою 220 В і частотою 50 Гц (системи занулення TN-S) із використанням 

автоматів струмового захисту.  

Для зменшення значень напруг дотику й відповідних їм величин стру-

му, при нормальному й аварійному режимах роботи електроустаткування не-

обхідно виконати повторне захисне заземлення нульового дроту. Виконаємо 

електричний розрахунок електромережі на перевірку вимикаючої здатності 

автоматів струмового захисту. 

Розрахунок на вимикаючу здатність, включає визначення значення 

струму К.З. і перевірку кратності його стосовно номінального струму при-

строїв максимального струмового захисту. Вихідні дані для розрахунку: 

а) Uф = 220 В – фазова напруга; 

б) кабель чотирьох жильний, матеріал – алюміній (ρ=0,028 Ом*мм2/м); 
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в) відстань від трансформатора до споживача (L) =150м; 

г) номінальний струм спрацьовування автомата захисту (Iном) =20 А. 

Струм однофазного К.З. визначається по формулі: 

ф
. .

ф 0

220
70 А,

1,5 1,5 0,16
3

к з

U
I

Zт
R R

  
    

де: 

Rф= 1,5 Ом – активний опір фазного проводу; 

R0 = 1,5 Ом – активний опір нульового проводу; 

Zm/3 = 0,16 Ом – розрахунковий опір трансформатора потужністю 250 

Вт. 

Кратність струму однофазного короткого замикання стосовно номіналь-

ного струму спрацьовування автомата захисту. Для надійної роботи автомату 

захисту повинна виконуватись наступна: 

к.з. 1,45м
ном

I
К

I
   

де IК.З. – струм короткого замикання; IНОМ. – номінальний струм спрацю-

вання автомату захисту. . 

70к.з. 3,5м 20ном

I
К

I
    

З розрахунків видно, що при однофазному К.З. автомат струмового за-

хисту буде надійно спрацьовувати.  

При однофазному К.З. максимальне значення напруги яка появиться на 

корпусі при аварійному режимі за час спрацювання максимального струмо-

вого захисту: Umax. = к.з.I R0 = 70 · 1,5 = 105 В. Ця напруга менша Uдоп =500 В 

при використанні задіяного автомату захисту  зі швидкодією в tдії < 0,1 сек. 

згідно ПУЕ-2017 (таблиця 5.1).  

 

 



67 
 

Таблиця 5.1. ПУЕ-2017 

t (сек) до 0,1 0,2 0,5 0,7 0,9 
>1 сек 
до 5 сек 

Utдоп.дот 

(В) 
500 400 200 130 100 65 

 

5.2.2 Правила безпеки під час експлуатації електронно-
обчислювальних машин 

Правила безпеки під час експлуатації ВДТ ЕОМ регламентуються 

ДСанПІН 3.3.2.007–98 та НПАОП 0.00–7.15–18, які встановлюють вимоги 

безпеки та санітарно-гігієнічні вимоги до обладнання робочих місць корис-

тувачів ЕОМ і працівників, що виконують обслуговування, ремонт та нала-

годження ЕОМ, та роботи з застосуванням ЕОМ, відповідно до сучасного 

стану техніки та наукових досліджень у сфері безпечної організації робіт з 

експлуатації ЕОМ та з урахуванням положень міжнародних нормативно-

правових актів з цих питань (директиви Ради Європейського союзу 

90/270/ЄЕС, 89/391/ЄЕС, 89/654/ЄЕС, 89/655/ЄЕС, стандарти ISO, MPRII). 

5.2.3 Вимоги до приміщень в яких розміщені ЕОМ 

Облаштування робочих місць, обладнаних ЕОМ, ВДТ, повинно забезпе-

чувати: 

– належні умови освітлення приміщення і робочого місця, відсутність 

відблисків; 

– оптимальні параметри мікроклімату (температура, відносна вологість, 

швидкість руху, рівень іонізації повітря); 

– належні ергономічні характеристики основних елементів робочого мі-

сця; 

Заборонено розміщувати робочі місця з ВДТ, ЕОМ у підвальних примі-

щеннях,  на цокольних поверхах, поряд з приміщеннями, в яких рівні шуму 

та вібрації перевищують допустимі значення (поряд з механічними цехами, 

майстернями тощо), з мокрими виробництвами, з вибухопожежонебезпечни-
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ми приміщеннями категорій А і Б, а також над такими приміщеннями або під 

ними.  

Приміщення мають бути обладнані системами водяного опалення, кон-

диціонування або припливно-витяжною вентиляцією відповідно до СНиП 

2.04.05-91. 

Згідно з НПАОП 0.00–7.15–18 та ДСанПІН 3.3.2.007-98 площу примі-

щень визначають із розрахунку, що на одне робоче місце вона має становити 

не менше ніж 6 м2, а об'єм не менше ніж 20 м3 з урахуванням максимальної 

кількості осіб, які одночасно працюють у зміні. Приміщення являє собою кі-

мнату розміром 7 х 5 м., висотою 4 м. Розмір дверного прорізу 1,5м. 

Площа й об’єм приміщення знаходимо по формулах: 

S = ab, 

V =Sh, 

де а – довжина, b – ширина, h – висота приміщення. 

Маємо: 

S=7·5=35 м2, V=35·4=140 м3. 

Зведемо нормативні та фактичні дані приміщення в таблицю 5.2.  

Таблиця 5.2. Параметри приміщення 

Назва характеристики Норматив-

не

Фактичне

Площа приміщення з розрахунку >6 м2 35 м2 

Об’єм приміщення з розрахунку на 1 >20 м3 140 м3 

Висота приміщення 3,5 – 4 м 4 м 

Розміри дверей 1,1х1.8м 1,5х2 м 

Відстань від стіни зі світловими прорі-

зами до ВДТ 
1м 1,5 м 

 

На підставі отриманих результатів можна зробити висновок, що геомет-

ричні розміри приміщення цілком відповідають нормативним вимогам. 

Оздоблюють стіни, стелю, підлогу приміщення з матеріалів, які дозво-

лені органами державного санітарно-епідеміологічного нагляду. Заборонено 
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застосовувати полімерні матеріали (деревостружкові плити, шпалери, що 

можна мити, рулонні синтетичні матеріали, шаруватий паперовий пластик, 

тощо), що виділяють у повітря шкідливі хімічні речовини. За розміщенням 

робочих місць з ВДТ, ЕОМ потрібно витримувати такі відстані: від стін зі 

світловими прорізами не менше 1 м; між бічними поверхнями ВДТ не менше 

1,2 м; між тильною поверхнею одного ВДТ та екраном іншого не менше 2,5 

м; прохід між рядами робочих місць не менше 1 м. Робочі місця з ВДТ щодо 

світлових прорізів розміщують так, щоб природне світло падало збоку, пере-

важно зліва. Екран ВДТ і клавіатура мають розміщуватися на оптимальний 

відстані від очей користувача, але не ближче 600 мм з урахуванням розміру 

алфавітно-цифрових знаків і символів. Розміщення екрана ВДТ має забезпе-

чувати зручність зорового спостереження у вертикальній площині під кутом 

± 30° від лінії зору працівника. 

Усі вище перераховані вимоги відповідають робочому приміщенню, де 

проводяться дослідження. 

 

5.2.4 Відповідність параметрів мікроклімату в робочій зоні санітар-
ним нормам 

 
Для нормалізації мікроклімату, згідно з ДСН 3.3.6.042–99. «Державні 

санітарні норми параметрів мікроклімату у виробничих приміщеннях», при-

міщення з ЗОТ обладнане системою опалення, а також системою кондицію-

вання повітря з індивідуальним регулюванням температури та об'єму повітря, 

що подається, у відповідності до ДБН В.2.5-67:2013 та ДБН В.2.5-56:2014. 

Для захисту від перегрівання в теплий період року та радіаційного охоло-

дження — в зимовий, приміщення обладнане жалюзі і екранами. 

На робочому місці роботи виконуються сидячи і не потребують фізично-

го напруження. Таким чином їх можна віднести до категорії Іа, що охоплює 

види діяльності з витратами енергії до 120 ккал/год. 
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Відповідно до ДСН 3.3.6.042–99 «Державні санітарні норми параметрів 

мікроклімату у виробничих приміщеннях» параметри мікроклімату, що нор-

муються: температура (t,С) і відносна вологість (W,%) повітря, швидкість ру-

ху повітря (V,м/с). 

Оптимальні та допустимі параметри мікроклімату для умов, що розгля-

даються (категорія робіт та період року) наведені в табл.5.3. 

Фактичні параметри мікроклімату в робочій зоні відповідають приведе-

ним вище нормам ДСН 3.3.6.042–99. 

Таблиця 5.3. Параметри мікроклімату 

Період 

Року 

Оптимальні Допустимі 

t,С W,% V,м/с t,С W,% V,м/с 

Теплий 23-25 40-60 0,1 22-28 55 0,2-0,1 

Холодний 22-24 40-60 0,1 21-25 75 ≤ 0,1 

5.2.5 Вимоги до освітлення робочих місць користувачів відеодисплей-
них терміналів персональних електронно–обчислювальних машин. 

Приміщення з ЕОМ повинні мати природне і штучне освітлення відпо-

відно до ДБН В 2.5–28–2018. Природне світло повинно проникати через бічні 

світлопрорізи, зорієнтовані, як правило, на північ чи північний схід, і забез-

печувати коефіцієнт природної освітленості не нижче 1,5 %. Розрахунки кое-

фіцієнта природної освітленості проводяться відповідно до ДБН В.2.5–28– 

2018. Приміщення з ВДТ, ЕОМ мають бути оснащені природним і штучним 

освітленням відповідно до ДБН В.2.5–28–2018. Природне освітлення має 

здійснюватись через світлові прорізи, які орієнтовані переважно на північ чи 

північний схід і обладнані регулювальними пристроями відкривання та жа-

люзями, завісками, зовнішніми козирками. 
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Приміщення має бічне природне та штучне освітлення, центральне во-

дяне опалення. У приміщенні три вікна розміром 2x2,2 м. Штучне освітлення 

забезпечує чотири люмінесцентних світильники з лампами ЛБ –40, розміще-

них у ряд. 

Отже, усі вимоги до освітлення робочого місця відповідають парамет-

рам 

освітлення приміщення, де проводяться дослідження. 

5.2.6 Виробничий шум 

Для умов, що розглядаються в проекті характеру роботи, який можна 

класифікувати як роботу програміста обчислювальної машини у лабораторії 

для теоретичних робіт та обробки даних, рівні шуму визначені ДСН 

3.3.6.037– 99. «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразву-

ку». 

Таблиця 5.4. Допустимі рівні звукового тиску і рівні звуку для постійно-

го (непостійного) широкосмугового (тонального) шуму 

Характер 
робіт 

Допустимі рівні звукового тиску (дБ) в стандартизова-
них 

Допустимий 
рівень звуку (дБ) 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Інженер  лабо-
раторії 

86 71 61 54 49 45 42 40 38 50 

 

Джерелами шуму в умовах робочого приміщення, що розглядається в 

роботі є вентилятори охолодження внутрішніх систем персонального 

комп’ютера (вентилятори блоку живлення, радіатора процесора та відеокар-

ти) і система кондиціювання повітря. 

Очікувані рівні звукового тиску і рівень звуку відповідно до шумових 

характеристик цих джерел: 
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– рівень шуму, створюваний внутрішніми елементами персонального 

комп’ютера дорівнює 35 дБ; 

– рівень шуму системи кондиціювання на низьких/високих частотах до-

рівнює 25/30 дБ. 

Оскільки одержанний рівень звуку не перевищує допустимих норм, 

умови робочого приміщення повністю відповідають існуючим санітарним 

вимогам. 

5.3 Безпека в надзвичайних ситуаціях 

Безпека в надзвичайних ситуаціях регламентується ПЛАС. Основними 

складовими частинами ПЛАС є розробка технічних рішень та організаційних 

заходів щодо оповіщення, евакуації та дій персоналу у разі виникнення над-

звичайних ситуацій, а також визначення основних заходів з пожежної безпе-

ки. 

5.3.1 Обов’язки та дії персоналу у разі виникнення надзвичайної си-
туації 

У разі виявлення ознак НС працівник, який їх помітив повинен: 

– негайно повідомити про це засобами зв’язку органи Державної служби 

з надзвичайних ситуацій, вказати при цьому адресу, кількість поверхів, місце 

виникнення НС, наявність людей, а також своє прізвище; 

– повідомити про НС керівника, адміністрацію, пожежну охорону підп-

риємства; 

– організувати оповіщення людей про НС; 

– вжити заходів щодо евакуації людей та матеріальних цінностей; 

– вжити заходів щодо ліквідації наслідків НС з використанням наявних 

засобів. 

Керівник та пожежна охорона установки, яким повідомлено про виник-

нення НС, повинні: 

– перевірити, чи викликані підрозділи ДСНС; 

– вимкнути у разі необхідності струмоприймачі та вентиляцію; 
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– у разі загрози життю людей негайно організувати їх евакуацію, та їх 

рятування, вивести за межі небезпечної зони всіх працівників, які не беруть 

участь у ліквідації НС; 

– перевірити здійснення оповіщення людей про НС; 

– забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть уч-

асть у ліквідації НС; 

– організувати зустріч підрозділів ДСНС та надати їм допомогу у локалі-

зації і ліквідації НС. 

Після прибуття на НС підрозділів ДСНС повинен бути забезпечений 

безперешкодний доступ їх до місця, де виникла НС. 

5.3.2 Вимоги щодо організації ефективної роботи системи оповіщен-
ня персоналу при надзвичайних ситуаціях. 

Для підвищення безпеки в надзвичайних ситуаціях (НС) пропонується 

встановлення системи оповіщення (СО) виробничого персоналу. 

Оповіщення виробничого персоналу у разі виникнення НС, наприклад  

при пожежі, здійснюється відповідно до вимог   НАПБ А.01.003-2009. 

Оповіщення про НС та управління евакуацією людей здійснюється од-

ним з наступних способів або їх комбінацією:  

 – поданням звукових і (або) світлових сигналів в усі виробничі примі-

щення будівлі з постійним або тимчасовим перебуванням людей;  

– трансляцією текстів про необхідність евакуації, шляхи евакуації, на-

прямок руху й інші дії, спрямовані на забезпечення безпеки людей;  

– трансляцією спеціально розроблених текстів, спрямованих на запобі-

гання паніці й іншим явищам, що ускладнюють евакуацію;  

– ввімкненням евакуаційних знаків "Вихід";  

– ввімкненням евакуаційного освітлення та світлових покажчиків на-

прямку евакуації;  

– дистанційним відкриванням дверей евакуаційних виходів;  

Як правило, СО вмикається автоматично від сигналу про пожежу, який 

формується системою пожежної сигналізації або системою пожежогасіння. 
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Також з приміщення оперативного (чергового) персоналу СО (диспетчера 

пожежного поста) слід передбачати можливість запуску СО вручну, що за-

безпечує надійну роботу СО не тільки при пожежі, а і у разі виникнення 

будь-якої іншої НС. 

Згідно з вимогами ДБН В.1.1-7-2016 необхідно забезпечити можливість 

прямої трансляції мовленнєвого оповіщення та керівних команд через мікро-

фон для оперативного реагування в разі зміни обставин або порушення нор-

мальних умов евакуації виробничого персоналу.  

Оповіщення виробничого персоналу про НС  здійснюється за допомо-

гою світлових  та/або звукових оповіщувачів – обладнуються всі виробничі 

приміщення.  

СО повинна розпочати трансляцію сигналу оповіщення про НС, не піз-

ніше трьох секунд з моменту отримання сигналу про НС.  

Пульти управління СО необхідно розміщувати у приміщенні пожежного 

поста, диспетчерської або іншого спеціального приміщення (в разі його ная-

вності). Ці приміщення повинні відповідати вимогам ДБН В.2.5-56-2014 "Си-

стеми протипожежного захисту".  

Кількість звукових та мовленнєвих оповіщувачів, їх розміщення та по-

тужність повинні забезпечувати необхідний рівень звуку в усіх місцях пос-

тійного або тимчасового перебування виробничого  персоналу. 

Звукові оповіщувачі повинні комбінуватися зі світловими, які працюють 

у режимі спалахування, у таких випадках:  

– у приміщеннях, де люди перебувають у шумозахисному спорядженні;  

– у приміщеннях з рівнем шуму понад 95 дБ.  

Допускається використовувати евакуаційні світлові покажчики, що ав-

томатично вмикаються при отриманні СО командного імпульсу про початок 

оповіщення про НС /пожежу/ та (або) аварійному припиненні живлення ро-

бочого освітлення.  
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Вимоги до світлових покажчиків "Вихід" приймаються відповідно до 

ДБН В.2.5-28-2018 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і 

штучне освітлення".  

СО в режимі "Тривога" повинна функціонувати протягом часу, необхід-

ного для евакуації людей з будинку, але не менше 15 хвилин.  

Вихід з ладу одного з оповіщувачів не повинен призводити до виведення 

з ладу ланки оповіщувачів, до якої вони під’єднанні.  

Електропостачання СО здійснюється за I категорією надійності згідно з 

"Правилами устройства электроустановок" (ПУЕ) від двох незалежних дже-

рел енергії: основного – від мережі змінного струму, резервного – від акуму-

ляторних батарей тощо.  

Перехід з основного джерела електропостачання на резервний та у зво-

ротному напрямку в разі відновлення централізованого електропостачання 

повинен бути автоматичним.  

Тривалість роботи СО від резервного джерела енергії у черговому ре-

жимі має бути не менш 24 годин.  

Тривалість роботи СО від резервного джерела енергії у режимі "Триво-

га" має бути не менше 15 хвилин. 

Звукові оповіщувачі повинні відповідати вимогам ДСТУ EN 54-3:2003 

"Системи пожежної сигналізації. Частина 3. Оповіщувачі пожежні звукові". 

Світлові оповіщувачі, які працюють у режимі спалахування, повинні бу-

ти червоного кольору, мати частоту мигтіння в межах від 0,5 Гц до 5 Гц та 

розташовуватись у межах прямої видимості з постійних робочих місць. 

5.3.3 Пожежна безпека 

Відповідно до ДСТУ Б.В.1.1-36:2016 «Визначення категорій приміщень, 

будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпе-

кою» робоче приміщення лабораторії відноситься до категорії В по вибухо-

пожежній небезпеці. Відповідно до ПУЕ-2017 та ДНАОП 0.00-1.32-01 клас 

робочих зон приміщення лабораторії по пожежонебезпеці – П-IIа. Можливи-
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ми причинами пожежі в приміщенні є несправність електроустаткування, ко-

ротке замикання проводки, і порушення протипожежного режиму (викорис-

тання побутових нагрівальних приладів, паління). У зв’язку з цим, відповідно 

до вимог ПБЕ та ПУЕ, необхідно передбачити наступні заходи: 

1. Ретельну ізоляцію всіх струмоведучих провідників до робочих місць, 

періодичний огляд та перевірку ізоляції. 

2. Строге дотримання норм протипожежної безпеки на робочих місцях. 

3. Відповідні організаційні заходи (заборона паління, інструктаж). 

Приміщення обладнане чотирма пожежними датчиками типу ДТЛ (пло-

ща, що знаходиться під захистом одного датчика, становить 15 м2), відстань 

між датчиками рівна 4 м, що відповідає нормам ДБНВ 2.5-56-2014. Відповід-

но до ISO 3941-2007 для гасіння пожежі в робочому приміщені лабораторії 

(клас пожежі „Е” – наявність електрообладнання під напругою) використо-

вуються два вогнегасники вуглекислотно-брометиленові ОУБ-3. Вибір вог-

негасної речовини ґрунтується на тому, що у вогні можуть опинитись елект-

ричні пристрої, що знаходяться під напругою. 

Дотримано усі вимоги ДБН В.1.1-7-2016 та СНиП 2.09.02-85 по вогнес-

тійкості будинку і ширині евакуаційних проходів і виходів із приміщень на-

зовні. Значення основних параметрів шляхів евакуації приведені в таблиці 

5.5. 

Таблиця 5.5. Характеристики і норми евакуаційних виходів 

Параметр Фактичне значення  Норма 

Висота дверних прорізів 2,0 м Не менше 2 м 

Ширина дверних прорізів 1,5 м Не менше 0,8 м 

Ширина проходу для евакуації Більше 1,5 м Не менше 1 м 

Ширина коридору 3 м Не менше 2 м  

Число виходів з коридору 2 Не менше 2 

Ширина сходової клітки 1,5 м Не менше 1 м 

Висота поруччя сходів 1 м Не менше 0,9 м 

 

Таким чином, кількість, розміщення й вміст первинних засобів гасіння 
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пожеж цілком задовольняють всім вимогам ДСТУ 3675-98 й ISO 3941-2008. 

Крім того, у коридорі є 2 пожежних крана і ящик з піском. Дотримано усіх 

заходів безпеки відповідно до НАПБ А.01.001-2004 «Правила пожежної без-

пеки в Українi». 

5.4 Висновки — охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях 

Умови роботи при розробці цієї магістерської дисертації цілком відпові-

дають чинному законодавству України в галузі охорони праці та забезпечен-

ня безпеки в надзвичайних ситуаціях. В цьому розділі розглянуті основні 

чинники небезпеки та описано методи та способи захисту від їх дії. Під час 

роботи над цим розділом відбулось більш детальне ознайомлення зі способа-

ми та методами запобігання надзвичайних ситуацій, роботи з наслідками 

надзвичайних ситуацій та засади виживання під час надзвичайних ситуацій.  

Також, були усунуті недоліки робочого місця, що знижували працездат-

ність та призводили до втоми і неможливості ефективної праці.  
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6 СТАРТАП-ПРОЕКТ 

6.1 Опис ідеї проекту 

 Основна ідея проекту та напрямки застосування наведені в табл. 6.2 

Таблиця 6.2. Опис ідеї стартап-проекту 

Зміст ідеї Напрямки застосування Вигоди для користувача 

Пристрої сигналізації у ви-
гляді брелків, що можна 
чіпляти на одяг, сумки, т.п., 
що можуть бути об’єднанні 
в одну систему через мобі-
льний додаток iOS, 
Android, Windows for 
Phones 

 Захист особистої власності Зручність застосування, 
надійність роботи, впевне-
ність у безпеці залишених 
без нагляду речей 

 

Ідея полягає у виготовленні апаратно-програмного комплексу сигналіза-

ції для залишених без нагляду одягу та речей. В брелок можна вставити фізи-

чну сім-карту або інтегрувати eSIM з пакетом послуг M2M (machine-to-

machine), що впроваджуються в Україні та всьому світі. Під’єднаний до мо-

більного інтернету брелок повідомить власника, якщо його речі будуть ки-

мось займані без його відома. Функціонал цього пристрою може бути розви-

неним майже для будь-яких потреб – зв’язок через Bluetooth якщо користу-

вач поряд або NB-IoT коли користувач виходить за межі роботи системи 

Bluetooth, об’єднання декількох брелків у мережу з одним мастер-брелком 

що під’єднаний до стільникової мережі за допомогою технології Bluetooth, 

використання технології GPS для трекінгу, встановлення звукового зумеру 

для відлякування потенційних зловмисників, - і все це в пристрої розмірами 

не більше ДхШхВ 5х3х1 см та вагою не більше 80 грамів. Ця ідея повинна 

допомогти людям, що часто подорожують і відтепер зможуть залишати свої 

речі там, де їм зручно, не переймаючись про них. Основний фізичний прин-

цип роботи пристрою – вимірювання лінійних прискорень – вібрації.  
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В Україні подібних аналогів немає, тому і виникла ідея створити мобі-

льну сигналізацію.  

 6.1.1 Аналіз потенційних техніко-економічних переваг ідеї 

Щоб проаналізувати потенційні техніко-економічні переваги ідеї ско-

ристаємося моделлю М.Портера, яка вирізняє п'ять основних факторів, що 

впливають на привабливість вибору ринку з огляду на характер конкуренції. 

Це: 

1) Конкурент, що вже є у галузі; 

2) Потенційні конкуренти; 

3) Наявність-товарів замінників; 

4) Постачальники, що конкурують за ринкову владу 

5) Споживачі. 

Конкурентних технологій з таким функціоналом не існує. 

 Для проведення аналізу показників наводяться таблиці 6.2. 

Таблиця 6.2. Визначення сильних, слабких та нейтральних характеристик  

ідеї проекту 

№ 
Техніко-економічні ха-

рактеристики ідеї 

(потенційні) товари/концепції конкурентів 

W N SМій  

проект 
Замки 

GPS-

трекери 

1 Походження 

Компоненти з Ки-

таю, збірка в Укра-

їні 

Імпорт з 

інших країн

Імпорт з 

інших країн
 +  

2 
Розмір капіталовкла-

день 
Не великі Не великі Не великі  +  

3 
Концентрація постача-

льників 
велика Не велика помірна   +

4 Контроль якості Власні дослідження Високий Низький   +

5 Постійні витрати Високі Високі Високі  +  

6 
Переваги у затратах 

виробництва 
Низькі Високі Високі   +

7 Функціональність Висока Низька Низька   +
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Можна зробити висновок, що проект має більшість сильних сторін. 

Товарами-замінниками є інші засоби, що гарантують цілісність особис-

тих речей – кодові та інші замки, GPS-трекери. 

Клієнтом може виявитися будь-яка людина, наприклад студент, якому 

необхідний ноутбук на заняттях, проте він тяжкий і його не зручно тягати с 

собою весь день – він покладе брелок-сигналізацію в сумку з ноутбуком та 

активує його зі смартфону зручним способом. 

6.2 Технологічний аудит ідеї проекту 

Необхідно проаналізувати аудит технології, за допомогою якої можна 

реалізувати ідею проекту. Визначення технологічної здійсненності ідеї прое-

кту передбачає аналіз таких складових таблиці 6.3. 

 Для реалізації ідеї обрані не всі доступні технології, оскільки реалізація 

блокування замків зробить пристрій великим, важким та не зручним для що-

денного застосування. Для технічної реалізації необхідно провести досліди 

на порогові значення збудження вібраціями, а потім конструкторська робота 

над самим брелком. 

Таблиця 6.3. Технологічна здійсненність ідеї проекту 

№ 

п/п 
Ідея проекту Технології її реалізації Доступність технологій 

1 

Мобільна сигна-

лізація 

Глобальний трекінг так 

2 Вимір лінійних прискорень так 

3 Звукове залякування так 

4 Малі розміри так 

5 Блокування замків так 

6 
Використання бездротових 

мережевих технологій 
так 

 

Найбільшим етапом розробки за часом роботи буде створення інтерфей-

су користувача, налагодження тарифів обслуговування з операторами, нала-
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штування радіо-інтерфейсу, проходження тестування за електромагнітною 

сумісністю та програмування алгоритмів роботи. 

 

6.3 Аналіз ринкових можливостей запуску стартап-проекту  

6.3.1 Аналіз попиту 

Необхідно провести аналіз потенційного ринку на якому буде реалізову-

ватись проект з метою виявлення ризикових моментів.  

Таблиця 6.4 Попередня характеристика потенційного ринку стартап-проекту 

№ п/п Показники стану ринку (найменування) Характеристика 

1 Кількість головних гравців, од >10 

2 Загальний обсяг продаж, грн/ум.од 1500 грн за одиницю 

3 Динаміка ринку (якісна оцінка) Зростає 

4 Наявність обмежень для входу (вказати ха-

рактер обмежень) 

Домовленість з операторами 

зв’язку про використання eSIM 

5 Специфічні вимоги до стандартизації та сер-

тифікації 

Необхідно дотримуватись якості 

продукції 

6 Середня норма рентабельності в галузі (або 

по ринку), % 

12 

 

Відсутність прямих конкурентів ускладнює задачу оцінки попиту на по-

дібні технології, проте з проникненням Інтернету Речей в побут українців, 

прогнозований на 2020-ті роки попит на брелки-сигналізації повинен бути 

помітним — пристрій повинен стати звичайним побутовим пристроїм, що 

спрощує життя людям, котрі зазвичай мають при собі сумки. Також ринку 

буде допомагати суспільний вплив — зменшення числа крадіжок через збі-

льшення числа пристроїв та збільшення ризику для зловмисника бути пійма-

ним на гарячому.  

Ринок дуже привабливий, але необхідно отримати певні дозволи щодо 

випромінюваної потужності. Потенціальними конкурентами є фірми одягу та 
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електроніки, — перші можуть вмонтовувати схожі системи одразу у речі, а 

інші можуть вдосконалити ідею та випустити більш актуальний продукт. 

Це не заважає домовитись про сумісне використання технологій. 

6.3.2 Визначення потенційних клієнтів 

Цільовою групою по збуту комплексів будуть мандрівники, що завжди 

мають при собі сумки, які неможливо залишити без нагляду через важливість 

вмісту, а також люди, професійними вимогами яких є переміщення важливих 

та цінних речей. Характеристика викладена в таблиці 6.5.  

Таблиця 6.5. Характеристика потенційних клієнтів стартап-проекту 

Потреба, що фор-
мує ринок 

Цільова аудиторія 
(цільові сегменти 

ринку) 

Відмінності у по-
ведінці різних по-
тенційних цільових 

груп клієнтів 

Вимоги спожива-
чів до товару 

Забезпечення збе-
реження особис-
тої власності 

Мандрівники, сту-
денти, фірми, робі-
тники яких повинні 
використовувати 
цінне обладнання 
та мати можливість 
залишати його без 
нагляду 
 

Умови постачання 
Легкість роботи з 
пристроєм 
Надійність роботи 
 

1) Пристрій 
має бути зруч-
ним та надій-
ним 
2) Його ціна 
повинна обу-
мовлювати йо-
го використан-
ня 

 

Цільовою групою по збуту комплексів будуть мандрівники, що завжди 

мають при собі сумки, які неможливо залишити без нагляду через важливість 

вмісту, а також люди, професійними вимогами яких є переміщення важливих 

та цінних речей. Характеристика викладена в таблиці 6.5. 

6.3.3 Аналіз ринкового середовища 

Необхідно провести аналіз загроз які можуть бути на потенційних рин-

ках збуту результатів роботи проекту. Наприклад, невдалий дизайн мо-

же привести до повного розгрому, оскільки якусь некрасиву річ людям 

буде стидно носити та користуватися нею. 

Для аналізу скористаємося даними представленими в таблицях 6.6 та 

6.7. 
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Таблиця 6.6. Фактори загроз 

 

п/п 

Фактор Зміст загрози 
Можлива ре-

акція компанії 

1 Якість приладу Прилад повинен мати влучний дизайн 
та відповідну якість збірки для ство-
рення довіри у користувача 

Редизайн, збіль-
шення якості збір-
ки 

2 Якість роботи 
приладу 

Прилад може виявитися непридатним 
до щоденного вжитку 
 

Проведення дос-
ліджень і робота 
над удосконален-
ням 

3 Не відповідність 
нормам 

Прилад може порушувати радіочасто-
тне законодавство різних країн 

Врахування всіх 
умов роботи та 
можливість онов-
лення ПЗ при-
строю  

4 Наявні пропозиції 
від операторів 
мобільного 
зв’язку 

Строки впровадження М2М в Україні 
для фізичних осіб може затягнутися, 
що не дозволить використовувати мо-
більну передачу даних  

Переорієнтування 
на інші види безд-
ротового зв’язку 
приладу та корис-
тувачем для Укра-
їни або інших кра-
їн 

 

Таблиця 6.7 Фактори можливостей 

№ 
п/п 

Фактор Зміст можливості 
Можлива реакція 

компанії 
1 Портативність Можливість працювати в будь-яких 

місцях, не залежить від живлення 
мережі 

Вдосконалення 
наявних методів, 
конструкцій та ПЗ 

2 Широкий спектр на-
лаштувань та їх зруч-
ність 

Задача збереження особистої влас-
ності клієнта дуже індивідуальна, 
необхідно гарантувати можливість 
правильного налаштування під ко-
жен окремий випадок 

Можна зробити висновок, що реакція на зміну ринкового середовища 

передбачена. 
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6.3.4 Аналіз пропозиції 

Надалі визначаються загальні риси конкуренції наведені в таблиці 6.8. 

Таблиця 6.8. Ступеневий аналіз конкуренції на ринку 

Особливості конку-
рентного середови-

ща 

В чому проявляється дана ха-
рактеристика 

Вплив на діяльність підприємства 
(можливі дії компанії, щоб бути 

конкурентоспроможною) 
1. Вказати тип кон-
куренції 
чиста 

Прямих конкурентів немає Вчасне вдосконалення конструкції 
та ПЗ, збір статистики роботи для 
вирішення цієї задачі 

2. За рівнем конку-
рентної боротьби 
- загальносвітовий 

Можливий збут у будь-якій 
країні 

Збільшення ринків збуту 

3. За галузевою 
ознакою 
- міжгалузева 
 

Задачі безпеки та збереження 
особистих речей 

Новий продукт на ринку 
 

4. Конкуренція за 
видами товарів: 
- між бажаннями 
 

Сповіщення про проникнення, 
проте без можливості блоку-
вання проникнення, окрім зву-
кової сигналізації 

Вчасне вдосконалення конструкції 
та ПЗ, збір статистики роботи для 
вирішення цієї задачі 

5.  За характером 
конкурентних пере-
ваг 
- цінова / нецінова 

Нецінова. Якість забезпечення 
безпеки особистих речей 
Цінова. Для значної частки 
споживачів ціна є визначаль-
ною при виборі. 
 

Головною конкурентною перева-
гою є унікальність позиціонування. 

6. За інтенсивністю Марочна Створення різних моделей та марок 

 

Пропозиція досить унікальна та створює цінність для можливого клієн-

та. Конкуренти не можуть надати такого рівня цінності. 

6.3.5 Аналіз за моделлю М. Портера 

Аналіз стосується забезпечення конкурентної переваги над суміжними 

товарами. Аналіз викладений в таблиці 6.9. 
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Таблиця 6.9. Аналіз конкуренції в галузі за М. Портером 

Складові 
аналізу 

Прямі конку-
ренти в галузі 

Потенційні кон-
куренти 

Постачальни-
ки 

Клієнти 
Товари-
замінни-

ки 

немає 

Виробники «ро-
зумних» речей, 
виробники но-
симої електро-

ніки 

Концентрація 
постачальни-

ків 
Значення роз-
міру поставок 

Розмір заку-
півель, 

Контроль 
якості 

Ціна, 
змінні 
витрати 

Висновки: 

Необхідно 
розробити 
якісний мар-
кетинг для 
залучення 
всіх бажаю-
чих до нової 
технології до 
появи вели-
ких конкуре-

нтів 

Можливість є, 
але потрібно 
вдосконалити 
наявні методи 

Більша части-
на ринку за-
лежить від 
постачальни-

ків 

Клієнтам 
важлива як-
ість продук-
ції та її зру-

чність 

Продук-
ція може 
імпорту-
ватися з 
інших 
країн 

 

Даний проект зможе вийти на ринок тільки якщо до споживачів буде 

правильно донесена цінність комплексу приладів, він виявиться якісним та 

придатним до щоденного застосування.  

6.3.6 Більш детальний аналіз 

Надалі комплексний аналіз характеристик товару проводиться по даним 

таблиць  6.5 – 6.9 та викладений в таблиці 6.10. Він дозволяє з’єднати всі 

знання щодо конкурентоспроможності проекту та оцінити в цілому можли-

вість успішного виводу на ринок запропонованого проекту. Такий аналіз мо-

же бути достатнім висновком щодо прийняття рішення про фінансування 

проекту. Для цього проекту основними факторами будуть: якість продукції, 

витрати часу на налаштування (мається на увазі налаштування під себе кліє-

нтом — вибір паролю, майстер/слейв відносин пристрою тощо), витрати на 

виробництво, портативність, функціональність. 

Таблиця 6.10. Обґрунтування факторів конкурентоспроможності 

№ Фактор конкурентоспро- Обґрунтування (наведення чинників, що роблять фак-
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п/п можності тор для порівняння конкурентних проектів значущим)

1 Якість продукції 
Якість приладу створює бажання його придбати та 

використати в «польових умовах» що є важливим для 
нового продукту 

2 
Витрати часу на налашту-

вання 

Чим більший час налаштування, тим менший цінність 
приладу, оскільки ніхто не буде витрачати 5 хвилин 

для забезпечення безпеки речей на 10 хвилин 

3 Витрати на виробництво 

Чим вищі витрати тим нижча прибутковість. Врахо-
вуються усі витрати, які необхідні щоб забезпечити 
нормальне виробництво. Сюди входять витрати на 
персонал, на комунальні витрати, податок, оренда, 

вартість імпорту компонентів. 

4 Портативність 
Можливість використати прилад для забезпечення 
безпеки особистих речей будь-якої форми - куртка, 

рюкзак, портфель, сумка и т.п. 

5 Функціональність 
Можливість відслідкувати вкрадені речі за допомо-
гою глобального позиціонування створить більшу 

цінність для приладу 

 

6.3.7 Аналіз сильних та слабких сторін 

Аналіз що дозволяє виділити основний напрямок за яким повинна роз-

виватися рекламна компанія проекту. Аналіз сильних та слабких сторін прое-

кту брелків-сигналізації складається з вибору опорного успішного конкурен-

та в особі «Tokoz Delta», що виготовляє замки, електроні замки, системи ав-

томатичних запорів як виносних, так і вбудованих. Товари туристичного на-

прямку та захисту комерційного майна є основними конкурентами проекту 

брелків-сигналізації. Негативними факторами є необхідність плати за вико-

ристання послуг стільникових мереж, проте, проект передбачає що клієнтами 

будуть юридичні особи, що прагнуть захистити майно компанії та будуть ви-

користовувати брелки масово, даючи їх співробітникам своїх підприємств.  

Особливу незручність несе в собі необхідність роумінгу, про це варто 

домовлятися зарання.  

Аналіз викладений в таблиці 6.11. 

Таблиця 6.11. Порівняльний аналіз сильних та слабких сторін проекту 

№ 
п/п 

Фактор конкурентоспромож-
ності 

Бали 
1-20 

Рейтинг товарів-конкурентів у порів-
нянні з «Tokoz Delta» 
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–3 –2 –1 0 +1 +2 +3 
1 Якість продукції 18    +    
2 Витрати часу на налаштування 19     +   
3 Витрати на виробництво 19     +   
4 Портативність 20       + 
5 Функціональність 20       + 
6 Щомісячні витрати 5  +      
7 Автономність 6  +      

 

Як бачимо з таблиці 6.11 проект брелків-сигналізації має багато переваг 

перед конкурентами, хоча й не позбавлений недоліків. 

6.3.8 Складання SWOT-аналізу 

SWOT-аналіз популярний нині спосіб аналізу. Дозволяє швидко побачи-

ти ризики та можливості реалізації проекту. Проведення аналізу сторін від-

бувається по табл. 6.12. 

Таблиця 6.12. SWOT- аналіз стартап-проекту 

Сильні сторони: 
1) Низькі витрати на виробництво 
2) Портативність 
3) Збільшення споживачів через новіт-

ність пропозиції 

Слабкі сторони: 
1) Строки розробки та тестування 
2) Контроль якості 

Можливості: 
1) Портативність 
2) Функціональність 

Загрози: 
1) Не відповідність нормам 
2) Якість роботи приладу 
3) Пропозиції операторів зв’язку 

 

Збільшення конкуренції призводить до зниження цінності продукту, що 

негативно може відобразитись на малих підприємствах, таких як наш проект. 

Відсутність М2М пропозицій для фізичних осіб, котрим потрібен зручний 

контроль за сигналізацією. Низькі витрати на виробництво дозволяють отри-

мати максимальний прибуток. Так як це мало масштабне виробництво, то 

інвестицій буде мало на початку, але якщо вдосконалювати обладнання, то 

якість виробництва підросте і так можна буде залучити нових інвесторів. 

Для розробленого проекту неможливо виявити альтернативні методи 

ринкового розповсюдження, окрім вже запропонованих, що базуються на 
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прямій дистрибуції та співпраці з компаніями, що реалізують існуючі проек-

ти та в які можливо технологічне інтегрування.  

6.4 Розроблення ринкової стратегії проекту 

Жоден проект не може існувати без стратегії, що закріплює майбутній 

розвиток проекту та його переходи в різні етапи захоплення ринку та контро-

лю над ним. До того ж, можливо опрацювати варіанти невдалого розвитку 

подій, наприклад, продаж технології, патентів, робіт, товарних знаків, про-

грамного забезпечення тощо. Важливе призначення стратегії проекту також в 

інформуванні про можливі рівні фінансування надалі для подальшої оцінки 

ризиків та створення запасу заздалегідь. Також важливим питанням розвитку 

проекту є питання вибору країн, для яких необхідно буде провести ліцензу-

вання в першу чергу, оскільки використання технології eSIM не є загально-

прийнятим в світі на цей момент. Також, необхідно одразу обирати технічних 

операторів зв’язку з можливостями включення технології NB-IoT та опрацю-

вання вибору чіпів зв’язку з підтримкою певних частот, що поставляються в 

конкретній місцевості. Вибір чіпів також пов’язаний з ліцензуванням та до-

зволами на роботу конкретного обладнання в конкретній країні за умовами 

електросумісності. Не можна забувати про можливі договори про роумінг 

між країнами, ці питання варто винести в першу чергу, оскільки несвоєчасне 

вирішення може обернутись неможливістю розвитку та тупиком еволюції 

проекту в великий бізнес.  

6.4.1 Визначення стратегії охоплення ринку 

Опис цільових груп потенційних споживачів брелків-сигналізації наве-

дено в таблиці 6.13. 

 

Таблиця 6.13. Вибір цільових груп потенційних споживачів 

№ 
п/п 

Опис профілю 
цільової групи поте-
нційних клієнтів 

Готов-
ність спожива-
чів сприйняти 

продукт 

Орієнто-
вний попит в 
межах цільової 
групи (сегмен-

Інтенси-
вність конку-
ренції в сегме-

нті 

Про
стота 
входу у 
сегмент 
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ту) 
1 Основна цільо-

ва аудиторія — спо-
живачі, які приносять 
найбільшу частку 
прибутку компанії 

Готові 
взяти товар 

Попит 
орієнтований 
на основну 
цільову ауди-
торію 

Висока Про
сто 

2 Дотична цільо-
ва аудиторія — бере 
участь у процесі про-
дажу, не здійснюючи 
безпосередньої поку-
пки, мають менший 
пріоритет 

Не здійс-
нюють безпо-
середню поку-
пку 

Низький 
попит 

Низька  Ва-
жча  

Які цільові групи обрано: 
 Обрано основну цільову аудиторію, яка зацікавлена в покупці саме даної продукції, рекла-
ма проводитиметься для тих хто часто подорожує. 

  

 Цільовою групою є мандрівники, що потребують впевненості у ціліс-

ності своїх речей та інші люди, котрим це може бути необхідно. Проте необ-

хідно оголосити, що це не унеможливлює викрадення речей, але запобігає у 

разі адекватної реакції користувача. 

6.4.2 Формування базової стратегії 

Формування базової стратегії розвитку продукту є важливим етапом 

проектування стартапу, оскільки дає розуміння для інвестора, наскільки «ва-

жкими» будуть роботи над проектом.  

Для системи брелків сигналізації обрано можливості стратегій диферен-

ціації, вироблення більш якісної продукції з унікальними сейлс-поінтами для 

створення захоплення своїм продуктом у користувачів. Необхідно, аби свою 

задачу брелки виконували постійно та якомога надійніше.  

Формування базової стратегії описано в таблиці 6.14. 

Таблиця 6.14. Опис стратегії розвитку 

№ п/п 
Обрана альтернати-
ва розвитку проекту 

Стратегія охоп-
лення ринку 

Ключові конкуренто-
спроможні позиції від-
повідно до обраної 

альтернативи 

Базова 
страте-
гія роз-
витку 

1 Створення більш Відмітні власти- Краща якість продукції Страте-
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якісної продукції вості товару і 
завойована при-
хильність клієн-
тів захищають 
фірму і від това-
рів-замінників 

забезпечить більший 
попит саме на даний 

продукт 

гія ди-
ферен-
ціації 

2 
Створення більш 

вдалих конструкцій 

Передбачає кон-
центрацію на по-
требах більш ши-
рокого цільового 

сегменту 

Збільшення об’єму за 
зменшення витрат 

Страте-
гія лі-
дерства 
по ви-
тратам 

 

За зменшення витрат на виробництво і створення більш надійних брел-

ків можна досягти переваги на ринку носимої електроніки. 

6.4.3 Формування стратегії конкурентної поведінки 

Пряма конкурентна поведінка щодо інших можливих конкурентів відсу-

тня, оскільки прямих конкурентів не існує. Відомості, що визначають конку-

рентну поведінку викладені в таблиці 6.15.  

Таблиця 6.15. Стратегія конкурентної поведінки 

№ 
п/п 

Чи є проект «пер-
шопрохідцем» на 

ринку? 

Чи буде компанія 
шукати нових 
споживачів, або 

забирати існуючих 
у конкурентів? 

Чи буде компанія 
копіювати основні 
характеристики 

товару конкурента, 
і які? 

Стратегія конку-
рентної поведінки 

1 так так Ні, товар унікаль-
ний 

Стратегія заняття 
конкурентної ніші 

6.4.4 Стратегія позиціонування 

Позиціонування орієнтоване на зовсім нових клієнтів, що не вирішували 

проблему взагалі, проте запропоноване рішення — брелки-сигналізації — 

зможуть значно знизити ризики ведення бізнесу, на таблиці 6.16. 

Таблиця 6.16. Позиції проекту та зв’язок з стратегією 

№ п/п 

Вимоги до 
товару ці-
льової ауди-

торії 

Базова 
стратегія 
розвитку 

Ключові конкурен-
тоспроможні позиції 
власного стартап-

проекту 

Вибір асоціацій, 
які мають сфор-
мувати комплекс-
ну позицію влас-
ного проекту (три 

ключових) 
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1 Якість робо-
ти, зруч-
ність, зруч-
ний зворот-
ній зв’язок 

Стратегія 
диферен-
ціації 
 

Краща якість проду-
кції забезпечить бі-
льший попит саме на 
даний продукт 

Безпека, зруч-
ність, мультифун-
кціональність 

 

Проаналізувавши пункти розділу  ми визначили, що даний проект пози-

ціонує себе як проект, що намагається зайняти вузьку конкурентну нішу, що 

дозволить швидко окупитися за рахунок якості та зручності приладу, а також 

низької ціни. 

6.5 Розроблення маркетингової програми стартап-проекту 

6.5.1 Формування маркетингової концепції товару 

Маркетингова концепція висвітлена у таблиці 6.17 

№ 
п/п 

Потреба 
Вигода, яку про-
понує товар 

Ключові переваги перед конкурентами 
(існуючі або такі, що потрібно створити) 

1 Якість товару Підвищення яко-
сті товару 

Солідність захисту – «не китайська ігра-
шка» 
 

2 Безпека Збереження речей 
у відсутності вла-
сника 

Зменшення можливості хибного спрацю-
вання, але в той же час забезпечує рівень 
чутливості більший за можливості злов-
мисників 

3 Функціональність Можливість відс-
теження речей 
якщо їх все ж та-
ки вкрали та інше 

Широкий спектр налаштувань для кожної 
конкретної ситуації 

6.5.2 Розробка трирівневої моделі товару 

Модель, що визначає загальну характеристику товару представлена в 

таблиці 6.18. 

 

 

Таблиця 6.18. Трирівнева модель товару 

Рівні товару Сутність та складові 
І. Товар за заду-
мом 

Комплекс брелків-сигналізацій 
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ІІ. Товар у реаль-
ному виконанні 

Властивості/характеристики 
1. Призначення 
2. Екологічність 
3. Безпека 

Якість: власні і міжнародні стандарти захисту (сигналізації) 
та зв’язку 

Пакування: якісна коробка з комплексом обладнаня 
Марка: назва організації-розробника + назва товару 

ІІІ. Товар із підк-
ріпленням 

До продажу 
Після продажу 

За рахунок чого потенційний товар буде захищено від копіювання: 
Патентування та авторські права. Буде підкріплено наклейкою на упаковці з логоти-
пом компанії, а також документом, який засвідчує якість продукції 

6.5.3 Визначення цінових меж 

Одним з головних етапів є визначення цінового сегменту майбутньої 

продукту для визначення, наскільки вузькою є основна група споживачів. 

Для цього проекту брелків-сигналізації це середній сегмент з доходом 10000 

грн/міс. Це зображено в таблиці 6.19. 

Таблиця 6.19. Рівень цін на продукцію і цільова група споживачів 

№ 
п/п 

Рівень цін на 
товари-

замінники 

Рівень цін на 
товари-
аналоги 

Рівень доходів цільо-
вої групи споживачів 

Верхня та нижня межі 
встановлення ціни на 

товар 
1 300грн/од - 10000 грн/міс 300–1000 грн/од 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.4 Формування системи збуту 

Канали збуту розписані в таблиці 6.20. 

Таблиця 6.20. Канали збуту 

№ п/п 
Специфіка закупівельної 
поведінки цільових кліє-

Функції збуту, які має 
виконувати постачаль-

Глибина кана-
лу збуту 

Опти-
мальна 
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нтів ник товару систе-
ма збу-
ту 

1 Проведення збуту влас-
ними силами 

Постачальником явля-
ється сама компанія, на 
неї покладаються усі 
вимоги щодо збуту сиро-
вини 

Нульового рів-
ня 

Безпо-
серед-
ній 
збут 

2 Проведення збуту через 
посередника 

Є один посередник , 
який постачає продукцію 
споживачу 

Першого рівня Винят-
ковий 
збут 

3 Збут через декількох по-
середників 

Між споживачем і виро-
бником існує певна кіль-
кість посередників 

Другого рівня Вибір-
ковий 
збут 

 

Ринок збуту продукції, що повинна бути результатом роботи цього про-

екту, продуманий та багато-рівневий. 

6.5.5 Концепція маркетингових комунікацій 

Концепція маркетингових комунікацій зображена в таблиці 6.21. 

Таблиця 6.21. Маркетингові комунікації 

№ 
п/п 

Специфіка 
поведінки 
цільових 
клієнтів 

Канали кому-
нікацій, якими 
користуються 
цільові клієн-

ти 

Ключові пози-
ції, обрані для 
позиціонування 

Завдання рек-
ламного пові-
домлення 

Концепція рек-
ламного звер-

нення 

1  

Соціальні ме-
режі, мобільні 
телефони, 

сайт компанії 

 

Привабити 
якомога більше 
споживачів та 
постачальників 

Шляхом прове-
дення агітації 
більшої аудито-
рії, проведення 
презентацій на 
бізнес-зустрічах 

 

Основними джерелами збуту на початку існування проекту буде збут 

власними силами адже великих споживачів ще немає. Рекламою проекту бу-

де відвідування різних бізнес-зустрічей, різних новаторських зустрічей. 

Встановлення ціни регулюється якістю товару, а також цінами конкурентів, 

адже щоб привабити більшу кількість споживачів потрібно надати певні пе-

реваги перед конкурентами. На даний момент ринок свіжий та ніким не за-
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йнятий і, на мою думку, буде розвиватись, тож для початку, для входження 

на ринок необхідно притримуватись стратегії зайняття конкурентної ніші.  

6.6 Висновки — брелки-сигналізації 

Даний проект дуже цікавий, тому що збереження особистих речей давнє 

невирішене питання, комплекс приладів буде рішенням свого часу, що аку-

мулює усі доречні технології у простому пристрої. Ринок буде зростати не 

довго, до появи більш сучасних та простих рішень, проте за рахунок вдалого 

старту можливо отримати великий прибуток та значно окупити розробку. 

Замки або прості трекери не є вирішенням проблеми, оскільки є досить бага-

то методів зламу, а також той фактор, що трекер необхідно постійно відсте-

жувати. Мій проект передбачає самостійне повідомлення власнику про по-

рушення, що значно зменшить вірогідність викрадення речей. Прямої конку-

ренції немає. В подальшому планується розвиток проекту і його вдоскона-

лення. 
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ВИСНОВКИ 

Успішно створено модель системи NB-IoT, що можливо використовува-

ти для оцінки можливості створення системи прихованого зв’язку на основі 

NB-IoT. Створення моделі не було успішним на 100%, оскільки не було ство-

рено моделі сумісної роботи NB-IoT та GSM, не було створено моделі, що 

дозволила б оцінити показники ефективності використання способу оптимі-

зації радіоканалу «frequency hopping», до моделі не було додано можливості 

моделювання повторів сигналу в мережі NB-IoT. Причиною цих невдач стала 

складність моделювання достовірної роботи протоколу NB-IoT. Проте, отри-

мані результати з урахуванням всіх інших, передбачених комітетом 3GPP, 

можливостей системи NB-IoT цілком дозволяють розглядати можливість 

створення системи прихованого зв’язку для виконання задач, що потребують 

особливого захисту від компрометації місцеположення обладнання та факту 

його роботи (передачі корисної інформації). Такий захист від радіомонітори-

нгу необхідний для забезпечення охорони та військового зв’язку. Також, є 

перевагою при використання в громадських цілях (моніторинг дорожнього 

трафіку, переключення світлофорів тощо), оскільки значно підвищує захист 

від хуліганів.  
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