
Альманах науки 

 

40 

ТЕХНІЧНІ НАУКИ 
УДК 004.77, 004.057.4 

Грик О.В. 

магістрант кафедри програмного забезпечення 

Марусенкова Т.А. 

к.т.н., старший викладач кафедри програмного забезпечення 

Національного університету «Львівська політехніка» 

 

BLUETOOTH-МЕРЕЖА ТОПОЛОГІЇ «ДЕРЕВО» ДЛЯ ЗБОРУ ДАНИХ З 

ВУЛИКІВ У «РОЗУМНІЙ» ПАСІЦІ 

 

Стаття присвячена проблематиці розроблення програмно-апаратних комплексів для моніторингу стану 

бджолиних сімей на пасіці. Показано проблеми вибору елементної бази комплексу та доцільної мережної 

технології для первинного збору даних кожного вулика у пасіці та обґрунтовано необхідність модифікації 

існуючих технологій, оскільки жодна з них не вільна від недоліків з точки зору побудови «розумної» пасіки. 

Запропоновано протокол-надбудову, що дає змогу створити мережу топології «дерево» на основі технології 

Bluetooth, яка відповідає критеріям мінімальної вартості та складності реалізації, а також максимальної 

енергоефективності.   
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Постановка проблеми. У бджільництві, як 

і у будь-якій іншій галузі сільського 

господарства, важливою задачею є моніторинг 

стану живих істот і вчасне прийняття рішення 

про зміну умов їхнього утримання. Відомі 

непоодинокі випадки загибелі бджолиних 

сімей внаслідок дії немонотонного шуму, до 

якого бджоли погано призвичаюються, пере-

падів температур і інших несприятливих змін у 

вулику. Вплив навколишнього середовища не є 

миттєвим, і регулярно виконуваний аналіз 

стану бджолиної сім’ї дозволив би виявити 

відхилення її фактичної поведінки від 

очікуваної. Однак, безперервний моніторинг 

пасіки людиною-фахівцем є неможливим або 

економічно недоцільним, що призводить до 

ідеї автоматизації цього процесу. Проекту-

вання та розроблення програмно-апаратного 

комплексу для автоматизованого моніторингу 

стану бджолиних сімей передбачає вирішення 

ряду задач, з-поміж яких – вибір архітектури 

системи та її елементної бази та визначення 

доцільних мережних технологій для збору 

даних з усіх вуликів пасіки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Кожен вулик повинен бути обладнаний 

набором давачів для контролю його фізичних 

показників (температури, вологості, рівня 

шуму тощо). Аналіз зібраних даних може 

проводитися на місці, і у цьому випадку постає 

задача розроблення ряду однакових 

вбудованих систем (по одній на вулик), що 

виявляють відхилення поточного стану вулика 

від нормального сценарію його життєдіяль-

ності, або ж централізовано – сервером, і у 

цьому випадку необхідна передача постійного 

потоку даних на сервер, що ставить додаткові 

обмеження на вибір мережних технологій. У 

будь-якому випадку, у разі виявлення 

«підозрілої» поведінки бджіл необхідним є 

сповіщення фахівця-бджоляра. Остання умова 

вимагає використання Wi-Fi або ж 3G-

технологій, причому обладнання кожного 

вулика Wi-Fi- або ж 3G-модемом є небажаним 

як з точки зору сумарної вартості програмно-

апаратного комплексу, так і внаслідок 

відомостей про вплив випромінювання від 

модему на життєдіяльність бджіл. Альтерна-

тивним рішенням є організація передачі пові-

домлень (коротких сповіщень чи потоку даних 

для опрацювання) від вбудованої системи, що 

обладнує кожен окремий вулик, до вбудованої 

системи, центральної для усієї пасіки, тобто, 

організація мережі типу «зірка». Однак, 

створення «мережі вуликів» ускладнюється 

рядом обмежень. По-перше, вулики можуть 

бути територіально розосереджені на великих 

площах. По-друге, прокладання кабелів на 
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пасіці є недоцільним як внаслідок вірогідного 

негативного впливу на них «польових» умов 

роботи, так і внаслідок сумарної високої 

сумарної вартості провідної мережі. Крім того, 

«розумна» пасіка має бути виконана з дотри-

манням умов енергоефективності. Зазначені 

обмеження означають незастосовність 

класичних мережних технологій для обміну 

даними між вуликами та центральною 

вбудованою системою у пасіці. Провідні тех-

нології недоцільні через причини, наведені ви-

ще, тому до розгляду та порівняння залишаю-

ться лише безпровідні технології [1]. Техно-

логія Bluetooth відповідає критеріям енерго-

ефективності та економічної доцільності, але в 

її безпосередньому вигляді незастосовна 

внаслідок декількох причин. Як відомо, 

стандарт Bluetooth дозволяє взаємодію лише 

ведучого пристрою з веденим в одній мережі 

piconet, причому ведучий пристрій лише один 

у такій мережі,  а в кожен момент часу 

активними можуть бути не більше семи 

ведених пристроїв (інші ведені пристрої є у 

припаркованому стані). По-перше, вуликів у 

пасіці, що потребують уваги центральної 

вбудованої системи у пасіці в одні і ті самі 

моменти часу, може бути більше. По-друге, 

радіус дії у Bluetooth-piconet (10 м у ранніх 

версіях, до 100 м у версії 5.0) не є достатнім 

для взаємодії ведучого пристрою з найбільш 

віддаленими веденими пристроями у пасіці. 

Теоретично радіус дії міг би бути збільшений 

за рахунок використання scatternet – 

об’єднання декількох piconet, однак, як 

показав ретельний аналіз, концепція мережі 

scatternet не дістала практичного поширення – 

виробники Bluetooth-модулів не реалізують її, 

а поодинокі ініціативи окремих колективів 

дослідників [2-9] не призвели до масового 

виробництва модулів з підтримкою scatternet. 

Крім того, запропоновані рішення мереж 

характеризуються доволі складною логікою, у 

випадку «розумної» пасіки – надлишковою, 

оскільки немає змісту в обміні даними між 

різними вуликами, а потрібен лише 

централізований збір даних у пасіці. З іншого 

боку, складна логіка накладає додаткові 

обмеження на вибір мікроконтролерів для 

реалізації вбудованих систем (враховуючи 

наявні апаратні та програмні ресурси). 

Технологія Wi-Fi характеризується більшим 

радіусом дії, але водночас і доволі високими 

енергоспоживанням і ціною обладнання, що 

ставить під сумнів її доцільність для побудови 

мережі у «розумній» пасіці. Обладнання 

ZigBee володіє меншою швидкістю [10], ніж 

Bluetooth, (250 Кбіт/с у порівнянні з 3 Мбіт/с). 

Крім того, потенційною користю від застосу-

вання технології є її підтримка практично в 

усіх сучасних мобільних телефонах і смарт-

фонах, що відкриває додаткові можливості як в 

самому обміні даних, так і в організації 

розподілених обчислень. Зрештою, Bluetooth-

piconet є мережею ad-hoc і, на відміну від 

мережі ZigBee, не потребує попереднього 

планування (додавання та переміщення вули-

ків не потребуватиме суттєвих змін в наявній 

мережі). Таким чином, порівняння характе-

ристик безпровідних стандартів дозволяє 

стверджувати перспективність технології 

Bluetooth за рахунок її швидкості, енергоефек-

тивності, вартості обладнання, масове впровад-

ження тощо, і водночас неможливість її 

застосування для вирішення поставленої задачі 

без додаткових змін. 

Метою статті є розроблення протоколу 

обміну даними, що застосовуватиметься рів-

нем вище Bluetooth і дозволить компенсувати 

недоліки цієї технології, вибраної з міркувань 

мінімальних вартості обладнання,  складності 

побудови мережі,  енергоспоживання та 

впливу на життєдіяльність бджіл. 

Основні результати дослідження. Вказані 

перешкоди для застосування технології 

Bluetooth можна подолати, використавши гото-

ву реалізацію технології наявними Bluetooth-

модулями та розробивши протокол обміну 

повідомленнями між учасниками мережі.  

Авторами пропонується наступний 

розроблений ними протокол обміну даними 

між вузлами у мережі: 

1) Ініціалізація мережі. Ініціалізація 

потрібна для того, щоб повідомити кожному 

вузлу у мережі шлях доставки повідомлення до 

центрального вузла. Визначення адреси вузла, 

якому необхідно відправити повідомлення для 

того, щоб воно було доставлено центральному 

вузлу, реалізовано за рахунок присвоєння 

кожному вузлу характеристики, що визначає 

його дальність до центрального. На першому 

кроці відбується присвоєння характеристики 

дальності для абонентів групи А, що 

знаходяться у радіусі дії центрального вузла. 

Центральний вузол відправляє усім абонентам 

повідомлення, що містить його адресу та шлях 

до нього (в даному випадку цей мітка 1). 

Кожен з вузлів-одержувачів запам’ятовує 

одержані дані. На другому кроці абоненти 

групи A відправляють повідомлення усім 

вузлам, що знаходяться у радіусі їхньої дії, з 
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характеристикою шляху на 1 більшу за їхню 

поточну. Усі вузли-одержувачі перевіряють, чи 

отриманий шлях є більшим за їхній поточний. 

Якщо так, повідомлення відкидається, а інакше 

вузол оновлює дані в його пам'яті. Приклад 

другого кроку ініціалізації показано на рис. 1. 

Абоненти E, F, G отримали повідомлення 

ініціалізації від вузла А та записали адресу А 

та характеристику дальності у свою 

внутрішню пам’ять. Вузли B, C, D також 

отримали повідомлення від вузла A, але 

відкинули його, оскільки їхня характеристика 

дальності є меншою за отриману від вузла A. 

Дана процедура є рекурсивною, тому радіус 

мережі фактично не обмежується за умови, що 

існують проміжні вузли, що з’єднають 

центральний з найбільш віддаленим вузлом у 

мережі. 

 
Рис. 1. Ініціалізація мережі: присвоєння характеристики дальності абонентам, що 

знаходяться в радіусі дії вузла A 

 

Формат повідомлення ініціалізації є наступним: 

Start Of 

Frame 

(2 байти) 

Command 

(2 байти) 
MAC address 

(6 байт) 

Path 

(2 байти) 

CRC 

(2 байти) 

End Of Frame 

(2 байти) 

 

Поле Path містить характеристику 

дальності до центрального вузла, а поле 

Command ідентифікує призначення 

повідомлення (ініціалізацію).  

2) Колізії топології та повторна 

ініціалізація 

Топологія мережі може змінюватися, тому 

необхідно передбачити процедуру повторної 

ініціалізації мережі. Періодична ініціалізація 

не є виходом, оскільки процедура є ресурсо-

ємкою, що негативно впливатиме  на енергос-

поживання. У більшості випадків повторна 

ініціалізація лише для тих вузлів, які зіткну-

лися з колізією топології мережі, що 

проявляється в наступному: 

 Вузол-відправник даних не може 

з’єднатися з вузлом, адреса якого записана у 

його внутрішній пам’яті; 

 Вузол отримав повідомлення з даними 

від абонента, характеристика дальності якого є 

меншою чим у вузла-отримувача. 

Вузол, що виявив колізію топології мережі, 

відправляє повідомлення усім вузлам у радіусі 

своєї дії, які, в свою чергу, відправляють пові-

домлення ініціалізації на адрес, що прийшов 

від вузла-ініціатора повторної ініціалізації. 

Схематично процес повторної ініціалізації 

для вузла G зображено на рис. 2 та 3. 
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Рис. 2. Процес повторної ініціалізації: вузол G відправляє запит вузлам A, E, F для 

отримання повідомлень ініціалізації від останніх 

 
Рис. 3. Процес повторної ініціалізації: вузол G оновив внутрішні дані з отриманих 

повідомлень ініціалізації 

 

3) Передача повідомлення та фрагментація 

Для передачі повідомлення спочатку 

необхідно відправити запит на можливість 

надсилання даних, оскільки вузол-отримувач 

може бути зайнятий. Передача даних може 

бути двох типів: з підтвердженням та без 

підтвердження доставки. Якщо вузол надіслав 

повідомлення з встановленим флагом 

підтвердження доставки, то останній запускає 

таймер. Якщо підтвердження не приходить за 

визначений час, то процес передачі 

повідомлення повтоюється. 

 

Формат повідомлення для передачі даних: 

Start Of 

Frame 

(2 байти) 

Comman

d 

(1 байт) 

Source 

MAC 

(6 байт) 

Source 

Path 

(2 байт) 

Flags 

(1 байт) 

ID 

(2 байти) 

Fragment 

(1 байт) 

Data 

(* байт) 

End Of 

Frame 

(2 байти) 
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Поля ID і Fragment потрібні для фрагмен-

тації повідомлення (ідея запозичена з прото-

колу ІР). Для того, щоб центральний вузол 

знав зворотний шлях для підтвердження дос-

тавки, абонент-відправник повинен встановити 

молодший біт поля Flags. Всі вузли, через які 

пройде повідомлення, запишуть у тіло свої 

адреси. Крім цього, перший байт тіла 

повідомлення містить кількість вузлів, через 

які пройшло повідомлення від абонента-

відправника до центрального вузла. За 

допомогою цього центральний вузол зможе 

відокремити службову інформацію з тіла від 

корисних даних. 

 

Структура тіла повідомлення (якщо молодший біт поля Flags встановлений): 

Counter (1 byte) 

MAC 1 

MAC 2 

… 

MAC n 

Data 

CRC (2 bytes) 

- Counter – лічильник проміжних вузлів; 

- MAC 1, MAC 2 … MAC n – адреси проміжних вузлів; 

- Data – корисні дані; 

- CRC - контрольна сума для перевірки цілісності повідомлення. 

 

Висновки та пропозиції. Розглянуто проб-

леми вибору доцільної мережної технології 

для задачі збору даних з кожного вулика, що 

неминуче виникає при побудові «розумної» 

пасіки. Показано, що провідні технології не-

застосовні у польових умовах роботи, а з-по-

між безпровідних технологій найбільш перс-

пективними технічними характеристиками во-

лодіє технологія Bluetooth. Застосування тех-

нологій Wi-Fi або 3G у даному випадку є еко-

номічно недоцільними внаслідок високої вар-

тості обладнання, крім того, вплив останнього 

на життєдіяльність бджіл не є достатньо дос-

лідженим.  Перевагами Bluetooth перед ZigBee 

є істотно більша швидкість передачі (до 10 ра-

зів), що є вагомим фактором вибору мережі в 

разі необхідності передачі потоку даних, та 

менша складність побудови мережі, зокрема і 

за рахунок того, що Bluetooth не передбачає 

попереднє територіальне планування. Крім то-

го,  модулі Bluetooth low energy характери-

зуються низьким енергоспо-живанням та 

малою вартістю. Однак, Bluetooth передбачає 

лише зв'язок peer-to-peer, а віддаль між 

ведучим і веденим пристроєм є обмеженою.  

Для використання потенційних переваг 

технології Bluetooth авторами запропоновано 

протокол обміну повідомленнями між 

Bluetooth-модулями, що дозволяє об’єднати 

модулі у мережу типу «дерево». Обмін даними 

між ведучим (центральним) пристроєм і 

найбільш віддаленими пристроями 

відбуватиметься через транзитні вузли, і таким 

чином долається обмеження відстані, на яку 

поширюється сигнал, генерований Bluetooth-

модулем.  
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Грик А.В., Марусенкова Т.А. 

BLUETOOTH-СЕТЬ ТОПОЛОГИИ «ДЕРЕВО» ДЛЯ СБОРА ДАННЫХ С УЛЬЕВ В «УМНОЙ» ПАСИКЕ 

Статья посвящена проблематике разработки программно-аппаратных комплексов для мониторинга 

состояния пчелиных семей на пасеке. Показаны проблемы выбора элементной базы комплекса и 

целесообразной сетевой технологии для первичного сбора данных каждого улья в пасеке и обоснована 

необходимость модификации существующих технологий, поскольку все они не свободны от недостатков с 

точки зрения построения «умной» пасеки. Предложен протокол-оболочка, который позволяет создать сеть 

топологии «дерево» на основе технологии Bluetooth, соответствующую критериям минимальной стоимости и 

сложности реализации, а также максимальной энергоэффективности.   

Ключевые слова: «умная» пасека, Bluetooth, мониторинг пчелиных семей, сетевые технологии. 

 

Hryk О., Marusenkova Т. 

BLUETOOTH-NETWORK OF TREE-LIKE TOPOLOGY FOR ACQUIRING DATA FROM SMART HIVES  

The work deals with the problems of developing embedded systems for monitoring bees in hives. We’ve shown the 

problems of choosing components for such embedded systems and a suitable network technology for acquiring data 

from each hive. Moreover, we’ve proved the need in modifying the existing network technologies for none of them is 

fully fit for designing a “smart hive”. The authors have developed a protocol allowing to create a Bluetooth based 

network of “tree” topology that meets the requirements of minimal expenses and maximum simplicity and energy-

efficiency. 

Keywords: “smart” hive, Bluetooth, monitoring bees, network technologies. 

 

 

 

 

 

 

 

 


