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Emil SADOWSKI 

INTERNET RZECZY W PRZENOŚNYCH LODÓWKACH SAMOCHODOWYCH 

 

Internet Rzeczy, z ang. Internet of Things (IoT) to technologia, za pomocą której urządzenia elektroniczne komunikują się 

ze sobą tworząc globalną sieć transmisji danych. Internet przedmiotów znajduje zastosowanie w nowoczesnym budownictwie, 

logistyce czy też transporcie, a także w codziennym użytku. W artykule omówiono przykład kompresorowej lodówki samochodo-

wej CFX z użyciem modułu CC3200 LaunchPad zaprojektowanego do pracy w technologii Internet Rzeczy (IoT). Przedstawiono 

także platformę SimpleLink przeznaczoną dla modułów IoT. Zostały także zaprezentowane możliwości, wady i zalety takich roz-

wiązań, oraz kierunki dalszego rozwoju technologii.  

 

WSTĘP 

Internet Rzeczy (ang. Internet of Things, IoT), Internet Przedmio-
tów, zakłada połączenie w sieć większości rodzajów urządzeń i ma-
szyn elektronicznych. Za tym pojęciem kryje się wizja przyszłego 
świata, w którym cyfrowe i fizyczne urządzenia czy przedmioty nie 
tylko codziennego użytku, są ze sobą połączone przy pomocy Inter-
netu, w celu dostarczenia całej gamy nowych aplikacji, informacji i 
usług [2]. W przypadku implementacji w aplikacjach budynkowych 
określany jest on jako BIoT (ang. Building Internet of Things). Jednym 
z alternatywnych elementów Internetu Przedmiotów jest Internet in-
teligentnych obiektów (Internet of Smart Objects), który dokładnie 
precyzuje, że urządzenia włączane do globalnej sieci posiadają ̨ „in-
teligencje ̨”, która ̨ zawdzięczają ̨ możliwości komunikowania się ̨ z in-
nymi obiektami oraz zbieraniem i analizowaniem danych, a następ-
nie, na ich podstawie, podejmowaniu decyzji [1]. 

Elektronika użytkowa także wkracza w inteligentne sterowanie i 
połączenie Internetowe. Producenci urządzeń powszechnego użytku 
m.in. AGD, RTV  zaczynają wyposażać produkty w odpowiednie czuj-
niki i komunikację bezprzewodową z użytkownikiem. Od 2016 roku 
także produkowane są przenośne lodówki samochodowe wyposa-
żone w IoT. 

1. INTERNET RZECZY 

Rozwiązania, które umożliwiają realizację IoT bazują ̨ przede 
wszystkim na technologiach bezprzewodowych. Gwałtowny wzrost 
liczby podłączonych urządzeń do Internetu nastąpił w latach 2008-
2009 wraz z upowszechnieniem się tabletów i smartphonów. Przyj-
muje się, że jest to również początek istnienia Internetu Rzeczy [2]. 
W roku 2010 podłączonych urządzeń IoT do sieci było około 12,5 mld 
[5]. Według szacunków w 2020 roku w użyciu będzie ponad 50 mld 
urządzeń IoT [4]. 

Definicja Internetu Rzeczy oparta jest na trzech filarach odno-
szących się do cech inteligentnych obiektów [2]:  
1. umożliwić identyfikację siebie (wszystko jest w stania się ̨ przed-

stawić),  
2. zapewnić komunikację (wszystko może się komunikować)  
3. współdziałać (wszystko może wzajemnie na siebie oddziaływać).  

W przypadku koncepcji Internetu Rzeczy bazujących na trzech 
pojęciach (kryteriach): zawsze (anytime), wszędzie (anyplace), z 
wszystkim (anything), możemy przedstawić jak na rysunku:  

 
Rys.1. Koncepcja IoT na podstawie trzech kryteriów. [2] 

 
Obszary zastosowań Internetu Rzeczy są ̨ praktycznie nieogra-

niczone i obejmują ̨ m.in.: 
– inteligentne domy,  
– inteligentne budynki, 
– inteligentne miasta, 
– inteligentne sieci zdrowia, 
– inteligentne przedsiębiorstwa,  
– inteligentny przemysł, 
– inteligentne systemy energetyczne, 
– inteligentne systemy pomiarowe, 
– monitorowanie środowiska, 
– monitorowanie zagrożeń. 

1.1. Cechy IoT 

– Heterogeniczność urządzeń – duża liczba urządzeń wiąże się z 
ich dużym zróżnicowaniem ze względu na możliwości oblicze-
niowe i komunikacyjne. Wsparcie musi zapewniać architektura i 
protokoły. 

– Skalowalność – w strukturę Internetu będzie włączane dużo wię-
cej urządzeń codziennego użytku, problem skalowalności doty-
czy: adresacji i nazewnictwa, wzajemnej łączności, tj. liczby po-
łączeń między poszczególnymi elementami sieci, ilości danych, 
zarządzania informacja ̨ i dostarczeniem odpowiednich usług. 

– Wszechobecna wymiana danych z wykorzystaniem technologii 
bezprzewodowych – problemy w realizacji tego wymagania doty-
czą ograniczeń transmisji radiowej, ze względu na prędkość i 
opóźnienia transmisji. 
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– Rozwiązania optymalne energetycznie – ze względu na wsze-
chobecność rozwiązań Internetu Rzeczy i ilość transmitowanych 
danych, optymalizacja zużycia energii jest bardzo istotna. 

– Lokalizacja i śledzenie położenia – każde urządzenie w Interne-
cie Rzeczy jest w jakiś sposób identyfikowane, to jest możliwe 
śledzenie jego położenia, a to tworzy całkiem nowe możliwości 
dla logistyki i łańcucha dostaw. 

– Możliwości samoorganizacji – ze względu na liczbę, ale też zło-
żoność systemów konieczne jest zapewnienie mechanizmów sa-
moorganizacji, samokonfiguracji, aby zminimalizować ingerencję 
człowieka. 

– Zarządzanie danymi – w Internecie Rzeczy istota ̨ jest wymiana i 
analiza danych. Konieczne będzie wykorzystanie odpowiednich 
modeli danych i semantycznego opisu ich zawartości, użycia od-
powiedniego języka i formatu. 

– Wbudowane bezpieczeństwo i ochrona prywatności – ze 
względu na swoje ścisłe powiązanie z rzeczywistym światem, 
technologie Internetu Rzeczy musza ̨ zapewniać odpowiedni po-
ziom bezpieczeństwa i prywatności. [2] 

1.2. Bezpieczeństwo 

Szybko rozwijający się Internet Rzeczy niesie ze sobą całkiem 
nowe rodzaje ryzyka także dla gospodarek narodowych. Z raportu 
Deolitte z 2017 roku wynika, że wraz ze wzrostem urządzeń IoT, bra-
kiem odpowiednich standardów i norm bezpieczeństwa rośnie: za-
grożenie związane z atakami na przedmioty  jak i wykorzystanie ich 
do budowy Botnetu czy też ataków typu Distributed Denial of Service 
(DDoS). Jeśli nieautoryzowane osoby przejmą kontrolę nad syste-
mami Internetu Przedmiotów w fabrykach, budynkach biurowych lub 
domach, mogą spowodować uszkodzenie lub zakłócenia w ich dzia-
łaniu. Przemysłowe systemy kontroli wykorzystywane do zarządza-
nia maszynami fabrycznymi są krytycznymi zasobami gospodar-
czymi, ale mogą również być narażone na ataki oparte na Internecie 
Rzeczy. 

W listopadzie 2016 r. grupa badawcza, odkryła znaczną podat-
ność na ataki na system kontroli przemysłowej używanego do zarzą-
dzania maszynami fabrycznymi.  

Korzystanie z Internetu w celu uzyskania dostępu do przemysło-
wego systemu sterowania w technologii "PanelShock" pozwala zło-
śliwemu napastnikowi "zdalnie" zamrozić fabryczny panel sterowania 
i odłączyć urządzenie panelowe od sieci fabrycznej. Może to spowo-
dować, że operator wykona nieprawidłowe czynności, w konsekwen-
cji doprowadzając do zatrzymania lub zaburzenia procesów produk-
cyjnych. 

PanelShock to jeden z przykładów tego, w jaki sposób systemy 
narażone na Internet Rzeczy mogą zostać przechwycone i uszko-
dzone, co prowadzi do konsekwencji handlowych i ekonomicznych 
[4]. 

W 2016 roku pierwszym poważnym incydentem było pojawienie 
się malware Mirai, Botnetu złożonego z urządzeń IoT, takich jak rou-
tery i kamery CCTV. Słabe zabezpieczenia ułatwiały atakującym, któ-
rzy skonstruowali Botnet wystarczająco duży, aby przeprowadzić naj-
większy atak DDoS jaki dotychczas odnotowano. W trakcie szczyto-
wej aktywności urządzenie IoT podłączone w sieci, było atakowane 
średnio raz na dwie minuty [7].  

Wykrywanie ataków przeciwko celom IoT stawia nowe wyzwania 
dla polityk obronnych także różnych krajów [4]. 

2. PLATFORMA SIMPLELINK 

Platforma SimpleLink™ autorstwa firmy Texas Instruments ofe-
ruje szeroką gamę zróżnicowanych przewodowych i bezprzewodo-

wych modułów MCU ARM® z jednym środowiskiem programistycz-
nym SDK, które zapewnia elastyczny sprzęt, oprogramowanie i opcje 
narzędzi dla klientów opracowujących aplikacje Internetu Rzeczy. 
Dzięki pojedynczej architekturze oprogramowania, modułowym pa-
kietom programistycznym i bezpłatnym oprogramowaniu dla każdego 
punktu projektowania, platforma SimpleLink MCU umożliwia 100% 
ponowne wykorzystanie kodu w różnych mikrokontrolerach; które 
wkrótce mają oferować 10 standardów i wiele technologii łączności, 
w tym RS-485, Bluetooth® low energy, Wi-Fi, 6LoWPAN,  Sub-1 GHz 
z ZigBee i Thread.  

 
Tab.1. Zestawienie standardów transmisji dla IoT.  

Oprac. na podstawie [6]. 
 Wi-Fi Bluetooth 5 Thread ZigBee 

Prędkość 
transmisji 

powyżej 
72Mbps 

powyżej  
2Mbps 

powyżej 
250kbps 

powyżej 
250kbps 

Zasięg (w li-
nii widze-

nia) 
100m 750m 100m 130m 

Topologia gwiazda punkt-punkt 
gwiazda i 

siatka 
gwiazda i 

siatka 

PC/mobilne 
systemy 

operacyjne 
tak tak nie nie 

Przybliżony 
pobór ener-

gii 

ponad 1 
rok na ba-

terii AA 

ponad 1 rok na 
baterii typu gu-

zik 

ponad 1 rok 
na baterii 
typu guzik 

1 rok na ba-
terii typu gu-

zik 

 
Środowisko programistyczne SimpleLink nie wymaga od progra-

misty dużych umiejętności do rozpoczęcia pracy, wprowadzając ste-
rowniki TI Drivers – logicznie zorganizowany zestaw zestandaryzo-
wanych, funkcjonalnych API. Ponadto obsługiwane API są zgodne ze 
standardem POSIX, które zapewniają stuprocentową przenośność 
kodu aplikacji na wiele systemów operacyjnych i jąder. 

 

 
Rys. 2. Konfiguracja modułu IoT w programie SimpleLink WiFi Star-
ter. 

3. PRZYKŁAD IOT W PRZENOŚNEJ LODÓWCE  
SAMOCHODOWEJ 

Dotychczas IoT było stosowane w lodówkach domowych (m.in. 
LG, Samsung). Przenośna kompresorowa lodówka samochodowa 
CFX95DZ2 firmy WAECO/Dometic jest jedną z pierwszych fabrycz-
nych konstrukcji zbudowanych z Internetem Rzeczy. Oparta na kon-
strukcji z modułem na rdzeniu Cortex-M4 mikrokontroler SimpleLink 
CC3200 i darmowymi aplikacjami umożliwiającymi komunikację m.in. 
na platformę mobilną Android jak i iOS.  

3.1. Lodówka CFX 

Kompresorowe lodówki samochodowe serii CFX charakteryzują 
się m.in.: 
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– zakresem regulacji +10°C do - 22°C, 
– możliwością zasilania energią słoneczną, 
– wydajną i cichą praca 

Dwie strefy temperatury pozwalają na jednoczesne chłodzenie i 
mrożenie. Konstrukcja jest wytrzymała, ze wzmocnionymi narożni-
kami, zawiasy ze stali nierdzewnej i solidną powlekaną pokrywą. Ter-
mostat elektroniczny w CFX jest wyposażony w cyfrowy wyświetlacz 
temperatury. Sprężarka Danfoss BD35F na silniku BLDC [8].  

Zasilana standardowo z instalacji 24V (pobór prądu: 4,5A), oraz 
z możliwością pracy na 12V (9A) i 230V. Nadają się do użytku w au-
tobusach, busach a także w kamperach. 

3.2. Moduł CC3200 

Układ CC3200 SimpleLink produkcji Texas Instruments to bez-
przewodowy MCU zawierający wysokowydajny MCU ARM Cortex-
M4 i peryferia, umożliwiające tworzenie całej aplikacji za pomocą jed-
nego układu scalonego. CC3200 zawiera rdzeń M4 pracujący z pręd-
kością 80MHz (umożliwia tworzenie w układzie własnych poleceń 
API), z opcjami pamięci Flash do 1MB i opcjami RAM do 256KB. Po-
nad to posiada: 
– stacja 802.11 b/g/n z w pełni zintegrowanym radiem z autokali-

bracją, pasmem podstawowym i MAC, 
– zaawansowany manager połączenia Wi-Fi pracujący bez anga-

żowania procesora hosta, 
– procesor sieciowy Wi-Fi z wbudowanymi stosami WLAN i 

TCP/IP, 
– 2xUART, 
– 2xSPI, 
– złącze: kamery i audio, 
– I2C,  
– 4-kanały 12-bitowe ADC,  
– 4 timery,  
– 16-bitowy PWM,  
– 27 GPIO, 
– silnik Embedded Crypto z szyfrowaniem 256-bit., bezpiecznym 

uruchamianiem,  
– zabezpieczenie WPA Personal i Enterpris, 
– TX Power: 18.0 dBm @ 1 DSSS, 14.5 dBm @ 54 OFDM 

– RX Sensitivity: 95.7 dBm @ 1 DSSS, 74.0 dBm @ 54 OFDM   

– wbudowane zasilanie DC-DC 
 

 
Rys.1. Schemat blokowy układu CC3200 [5]. 

Układ CC3200 wyposażono w tryby oszczędzania energii. Naj-
niższy pobór prądu 4 mA osiągnięto w trybie hibernacji. W trybie głę-
bokiego uśpienia LPDS (Low Power Deep Sleep) pobór prądu wynosi 
120 µA. W trakcie transmisji danych pobór prądu wynosi 59 mA, pod-
czas odbierania danych (CC3200 w trybie aktywnym, 54 OFDM) oraz 
229 mA podczas nadawania danych (CC3200 w trybie aktywnym, 54 
OFDM). Zaimplementowano również tryb czuwania dla transmisji Wi-
Fi, w którym pobór prądu wynosi 695 µA (CC3200 w trybie LPDS). 
Zakres pracy: -40°C  ÷  +85°C. 

 

 
Rys. 3. Schemat funkcjonalny układu [5]. 

3.3. Konfiguracja sprzętowa 

Sterownikiem odpowiadającym za pracę kompresora będącym 
silnikiem BLDC lodówki jest moduł MFC20AD21. Sercem układu po-
miarowego i sterownikiem dla MFC jest układ STM32 połączony z 
modułem IoT CC3200 poprzez gniazdo UART. Całość zasilana jest 
z przetwornicy DC-DC. 

 

 
Rys. 4. Płyta zastosowanego modułu z IoT. 

3.4. Konfiguracja oprogramowania 

Konfiguracja modułu Wi-Fi odbywa się poprzez przeglądarkę 
web i główny adres sieciowy 192.168.1.1. Niedoborem jest jednak 
brak połączenia https czy też protokołu IPv6, który został wprowa-
dzony w nowszym modelu modułu CC3220, przez firmę Texas Instru-
ments we wrześniu 2016 roku. 
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Rys. 8. Konfiguracja sieci i modułu Wi-Fi przez przeglądarkę. 
 

 
Rys. 8. Konfiguracja lodówki poprzez aplikację mobilną. 

 

 
Rys. 8. Sterowanie i odczyt parametrów przez panel lodówki oraz 
aplikację mobilną. 

 
Podczas testów stabilny zasięg AP Wi-Fi wyniósł praktycznie 

około 15m. Nadajnik znajduje się na spodzie lodówki, co znacznie 
wpływa na tłumienie sygnału radiowego. Producent jednak nie daje 
API, jak i jakichkolwiek szczegółów co do funkcji. 

PODSUMOWANIE 

Możemy spodziewać się znacznego przyrostu konstrukcji z IoT 
w tej gałęzi elektroniki użytkowej jak i jej rozbudowy o kolejne ele-
menty funkcjonalne. Producenci oferują co raz więcej przyjaznych 
platform do programowania i zarządzania Inteligentnymi modułami.  

Należy jednak liczyć się z podatnością rozwiązań IoT na ataki, 
w tym przypadku np. wyłączenie lodówki nie stanowi bezpośredniego 
zagrożenia dla człowieka, lecz zaburzenie innych czujników IoT znaj-
dujących się w samochodzie mających jakkolwiek wpływ na pojazd 
jest już niebezpieczne, tym bardziej w przypadku lawinowego wzro-
stu ich zastosowań. Poza brakiem jednolitych norm zabezpieczenia 
urządzeń, często także winni są użytkownicy, którzy nie zmieniają 
domyślnych haseł, wystawiają dostęp i konfigurację urządzeń IoT na 
podstawowych portach internetowych. 

Zauważalny jest także na rynku wzrost wyposażenia dodatko-
wego jakim są lodówki w pojazdach samochodowych i powoli stają 
się standardem. Inteligentne sterowania lodówką, poza udogodnie-
niem dla użytkowników może przyczynić się także do zmniejszenia 
zużycia energii w pojeździe, czyli finalnie oszczędnością dla środo-
wiska naturalnego. 
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Internet of Things in mobile car fridge 

Internet of Things (IoT) is a technology by which elec-

tronic devices communicate with one another, creating a 

global data network. The Internet of Things is applicable in 

modern construction, logistics or transport as well as in eve-

ryday use. This article discusses an example of a CFX car re-

frigerator with the CC3200 LaunchPad module for use with 

the Internet of Things (IoT). Also featured is the SimpleLink 

platform for IoT modules. The opportunities, advantages, and 

disadvantages of such solutions were also presented, as well 

as directions for further technological development. 
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