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ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ МЕРЕЖІ СТАНДАРТУ ETHERNET З 
ВИКОРИСТАННЯМ ДИНАМІЧНОЇ МАРШРУТИЗАЦІЇ 

Телекомунікаційні мережі з часу їх встановлення і до наших днів 
зазнали ряду еволюційних змін. І розвиваються, головним чином, на основі 
технологій пакетної передачі інформації і представляють собою конвергентні 
мережі, орієнтовані на надання користувачам великої кількості 
взаємодоповнюючих послуг із забезпеченням необхідної якості. 

Вимоги  користувачів мережі  задовольняються  покращенням якості 
каналів передачі даних, на заміну телефонним дротам прийшлі оптично-
волоконні лінії, канали передачі даних за допомогою супутникового зв'язку 
тощо. Але значну роль при такій кількості з'єднаних в мережу комп'ютерів 
відіграє якість протоколів, за допомогою яких здійснюється передача даних 
між вузлами, та алгоритмів, на яких вони побудовані.   

Маршрутизація – процесс визначення маршруту прямування 
інформації між мережами. Маршрутизатор приймає рішення, що базується на 
IP-адресі отримувача пакету. Для того, щоб переслати пакет далі, всі 
пристрої на шляху слідування використовують IP-адресу отримувача. Для 
прийняття правильного рішення маршрутизатор має знати напрямки і 
маршрути до віддалених мереж. 

Визначення маршруту може базуватися на різноманітних показниках 
або комбінаціях показників. Програмні реалізації алгоритмів маршрутизації 
вираховують вартість маршруту для визначення оптимальних маршрутів до 
пункту призначення. Існує багато підходів до задач пошуку оптимальних 
шляхів в мережі, що реалізовані в протоколах, за якими відбувається 
маршрутизація, таких як Interior Gateway Protocols: OSPF (Open Shortest Path 
First), DualIS-IS (Intermediate Systemto Intermediate System), RIP (Routing 
Information Protocol), GGP (Gateway to Gateway Protocol); Exterior Gateway 
Protocols: BGP (Border Gateway Protocol), EGP (Exterior Gateway Protocol). 

Ефективність функціонування будь-якої телекомунікаційної мережі 
(ТКМ) залежить від великої кількості факторів і визначається протоколами 
різних рівнів, серед яких важливе місце займають задачі мережного рівня і 
зокрема задачі маршрутизації. Слід зазначити, що теоретичну основу значної 
більшості сучасних алгоритмів і протоколів маршрутизації складають 
неадаптивні або локально адаптивні моделі, наприклад, моделі найкоротшого 
шляху, що обумовлено відносною простотою їхньої реалізації. Протоколи 
адаптивної маршрутизації, побудовані на даних моделях, наприклад RIP 
(Routing Information Protocol), OSPF (Open Shortest Path First), IS-IS 
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(Intermediate Systemto Intermediate System), PNNI (Private Network to Network 
Interface), забезпечують розрахунок необхідних маршрутів з адаптацією лише 
до зміни топології ТКМ. Практика свідчить, що використання подібних 
протоколів призводить до нераціонального використання доступних 
мережних ресурсів, що, у свою чергу, є причиною їх перевантаження та 
вимагає впровадження концепцій підвищення якості управління мережними 
ресурсами. 

Розширення переліку і, що важливо, змісту вимог до 
телекомунікаційних технологій істотно вплинуло на зміну самої постановки 
маршрутних задач і факторів, що приймаються до розгляду при їх 
розв’язанні. Задача маршрутизації має розглядатися як комплексна задача 
щодо оптимізації доступних мережних ресурсів шляхом їхнього розподілу 
між потоками, що надходять на обслуговування. Гібридний характер 
сучасних мереж з інтеграцією різних технологій (у тому числі з різними 
режимами пакетної комутації), забезпечення гарантованої якості 
обслуговування (Quality of Service, QoS) з відстеженням не тільки 
номінальної, але й доступної пропускної здатності трактів передачі, а також 
багатошляховий спосіб транспортування повідомлень є основними 
факторами, що визначають необхідність пошуку альтернативних підходів до 
формулювання та розв’язання маршрутних задач. У результаті набуває 
актуальності задача дослідження ефективності використання динамічної 
маршрутизації в мережах зв'язку. 

Проведено аналіз динамічних методів маршрутизації, а саме потокової 
маршрутизації, маршрутизації на основі алгоритмів OSPF, RIPv2, EIGRP, 
який показав, що потоковий метод маршрутизації найменше завантажує 
мережу, але при цьому спостерігаються більші втрати пакетів.  

Розроблено модель телекомунікаційної мережі. Для розробки 
використано мережевий симулятор Cisco Packet Tracer.  

На основі запропонованої мережі проведено дослідження часів 
затримки пакетів для різних протоколів маршрутизації та при різній 
завантаженості мережі. Імітування завантаженості мережі здійснено за 
допомогою вбудованої в мережевий стимулятор Cisco Packet Tracer функції 
Traffic Generator.  Проведено моделювання потокової маршрутизації при 
різній завантаженості мережі. 

Як показали результати проведеного дослідження при 
невеликійзавантаженості мережі,значення часів затримок для усіх 
досліджуваних протоколів коливаються в межах 150-200 мс. При збільшенні 
навантаження на мережу протокол RIPv2 демонструє нижчі значення часів 
затримок (майже у 1,5 рази), ніж протоколи  OSPF та EIGRP. При збільшенні 
навантаження до 120000 Мбіт/с при маршрутизації на основі протоколу  
OSPF спостерігаються не лише ріст значень затримок, а й втрати пакетів. При 
збільшенні навантаження до 150000 Мбіт/с, втрати пакетів спостерігаються 
при використанні усіх досліджуваних протоколів. 

Одержано 11.05.2015 
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РОЗРОБКА ПРОЕКТУ МЕРЕЖІ МОНІТОРИНГОВОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ 
УСТАНОВ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

(ДПСУ) 

На сьогоднішній день, переважаюче число різноманітного обладнання 
для охорони є аналоговим і потребує для виконання своїх функцій 
аналогових засобів та кабельних систем для передачі-прийому інформації. 
Вказана ситуація склалася і обумовлена історичними факторами, оскільки 
перші системи були аналоговими, а з часом проводилася їх заміна та 
модернізація знову ж таки інформаційними системами з аналоговими 
сигналами. 

Державна пенітенціарна служба України (ДПС України) - є 
центральним органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію 
державної політики у сфері виконання кримінальних покарань. Для реалізації 
цього завдання в Україні функціонує мережа об'єктів виправно-трудових 
колоній. До об'єктів виправно-трудових колоній відносяться житлові зони і 
виробничі об’єкти. 

У дипломному проекті розглядається типовий об’єкт - виправно-
трудова колонія (установа виконання покарань), де інженерно-технічні 
засоби охорони (далі - ІТЗО) призначені для посилення надійності охорони 
об’єктів, ізоляції засуджених та нагляду за ними, а також для інженерно-
технічного забезпечення інших завдань, які виконують відділи нагляду та 
охорони ВТК. Успішне виконання цих функцій досягається серед інших 
утворенням комплексів ІТЗО на об’єктах ВТК та своєчасним плануванням 
будівництва, реконструкції ІТЗО та повним виконанням заходів з їх 
експлуатації.  

Функціонування системи охорони об’єктів виконання кримінальних 
покарань регламентується відповідними документами і нормативними 
актами. Вказаними документами чітко регламентується порядок 
встановлення, налагодження та функціонування спеціальних засобів 
охорони. При обладнанні та модернізації периметрів установ дозволяється 
використовувати лише ті ІТЗО, що детально вивчені, пройшли відповідні 
випробовування і рекомендовані для використання у виправно-трудових 
колоніях, згідно з наступним переліком: 

• комплекс ТЗО «Ніч-12»; 
• РПД «Піон» та «Луч-М»; 
• інфрачервоні датчики «Мак»; 
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• телеємнісна система, що входить до складу комплексу ТЗО «Ніч-
12». 

На їх основі формуються чотири рубежі виявлення: 
- перший рубіж - утворюється за допомогою радіопроменевих датчиків 

виявлення; 
- другий рубіж - за допомогою інфрачервоних, радіопроменевих, 

електромеханічних, індуктивних та трибоелектричних датчиків; 
- третій рубіж - утворюється за допомогою ємкісних датчиків 

виявлення; 
- четвертий рубіж – формується за допомогою датчиків СТС. 
Максимальна довжина периметру об´єкта становить 1,8 км. У 

відповідності до вимог нормативних документів периметр розбивається на 12 
ділянок. На кожній ділянці встановлюється: 1 датчик ємкісного типу, 4 
спеціальних електромеханічних датчика, 2 контактних датчика любого типу 
або 2 датчика блокування решіток підземних комунікацій. 

Датчики окремих рубежів територіально розосереджені по периметру 
об’єкта охорони, а інформація з цих систем повинна надходити у пункт 
охорони. 

Використання аналогових системи вимагає застосування окремої 
кабельної мережі для кожної окремої системи. Вказана ситуація призводить 
до значних труднощів у підтримці функціонування та виконанні 
регламентних ремонтно-відновлювальних робіт, пов’язаних з великою 
номенклатурою кабельного обладнання і, часом, суттєвою відмінністю у їх 
складі на окремих об’єктах охорони ДПСУ.  

Проведений у роботі аналіз обладнання, що застосовується для ІТЗО 
дозволяє сформулювати вимоги та окреслити напрямки модернізації та 
впровадження цифровізації систем ТЗО. Можна виділити три основні групи 
обладнання:  

• система різноманітних датчиків з відповідними апаратними 
засобами для забезпечення ТЗО. Контролери вказаних систем при 
виникненні нештатної ситуації формують на своєму виході інформаційний 
сигнал який ініціює замикання кола типу «сухий контакт», формує 
аналоговий сигнал у вигляді зміни рівня, або передає на вихід сигнал у 
цифровій формі (RS-232 тощо); 

• система прийому-передачі звукового сигналу. Ці системи 
використовують, в основному, стандартний сигнал телефонної якості у 
діапазоні 300Гц-3кГц; 

• система передачі відеоінформації про стан периметру охорони 
об’єкту. Ці системи для передачі інформації використовують коаксіальний 
кабель, є в основній масі чорно-білими та передають повний відеосигнал з 
телекамери без його обробки, або використовують кодування інформації.  

Оскільки нашою задачею є побудова інтегрованої системи на базі 
технології передачі інформації на основі технології Ethernet розглянемо 
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відповідні групи обладнання для реалізації виконання завдань вказаних трьох 
систем. 

Для реалізації першої системи необхідні пристрої, побудовані на 
спеціалізованих мікроконтролерах, що призначені для введення, 
перетворення вхідних сигналів аналогових та цифрових інтерфейсів та 
передачі їх у мережу Ethernet. Такі пристрої дістали назву Ethernet data 
acquisition systems (Езернет дата ек’юзішн системс) – системи вводу даних 
для Ethernet. Сьогодні вони випускаються у достатньо широкій номенклатурі 
рядом фірм.  

Для реалізації вимог систем другої групи необхідні засоби для передачі 
звукової інформацій за допомогою Ethernet мережі, які з кордоном дістали 
загальну назву Voice over Ethernet (войс овер езернет) – голос через Ethernet.  

Для виконання функцій систем передачі відеоінформації про стан 
периметру охорони об’єкту широко використовуються так звані IP-самери. Їх 
номенклатура зараз надзвичайно широка. 

Отже, як показує проведений огляд, сьогодні існують всі технічні 
засоби, що необхідні для цифровізації моніторингової мережі для установ 
ДПС України, що забезпечує створення повністю цифрової системи на основі 
технології Ethernet. 

Аналіз вимог нормативних документів, визначення трьох основних 
систем передачі інформації у межах моніторингової мережі та план і 
конфігурація ділянки об’єкту охорони, фізичні обмеження на довжину 
кабельного сегмента, дозволяє визначити базову топологію мережі та 
необхідний склад обладнання.  

Моніторингова мережа для типової установи ДПС України реалізована 
на базі підходів до побудови структурованих кабельних систем. 

Моніторингова мережа повинна має виділені сервери: файл-сервер та 
медіа-сервер для зберігання аудіо-відео даних за нормативний період. Кожна 
робоча станція має доступ до всіх серверів. Кількість робочих станцій 
визначається складом обслуговуючого персоналу. Сервери та комутаційне 
обладнання розміщується в розподільних шафах у пункті керування.  

У зв’язку з територіальним групуванням ІТЗО, яке розміщується у 
спеціалізованих боксах в розподільних шафах на кожній ділянці периметру 
охорони передбачається формування окремих комутаційних вузлів 
відповідно до кількості ділянок. 

Периметр об’єкту та особливості вимог до прокладання кабелів 
визначають наступний склад та конфігурацію мережі. Довжини окремих 
сегментів периметру охорони складають більше 300 м, що виключає 
можливість застосування кабелю вита пара. Тому для цих сегментів буде 
застосований оптичний кабель. Окремі сегменти його будуть поєднані за 
допомогою комутаторів і, таким чином,  сформовані комутаційні вузли, до 
яких за допомогою кабелю вита пара під’єднуються всі інші мережеві 
компоненти об’єкту в цілому по топології «зірка-шина» з розподільними 
вузлами по периметру об’єкта.  
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Склад обладнання комутаційного вузла окремого сегменту, кількість 
комутаційних вузлів вибрана рівною кількості веж охорони. Кожний вузол 
забезпечує підтримку всіх трьох основних груп обладнання, які ми 
розглянули раніше. 

До складу кабельної системи входять наступні компоненти: 
магістральна мережа передачі даних по об’єкту у цілому, комутаційні шнури 
для підключення активного мережного обладнання, комутаційні панелі для 
механічного перемикання окремих вузлів, горизонтальні абонентські кабелі, 
прокладені до робочих місць, модульні розетки на робочих місцях і 
комутаційні шнури для підключення робочих станцій до розеток. 

СКС забезпечує взаємодію активного мережного обладнання, 
встановленого в розподільних шафах і мережевих адаптерів робочих станцій 
на фізичному рівні еталонних моделей взаємодії відкритих систем (OSI). 

Всі перераховані складові СКС як окремо, так і всі разом, в 
змонтованому вигляді, відповідає категорії 5 (стандарт EIA / TIA 568A TSB-
40). 

Забезпечення вимог надмірності СКС вимагає додаткової кількості 
кабелю, розеток, крос-панелей, проте додаткові капітальні витрати, необхідні 
для створення СКС, швидко окупаються в процесі експлуатації мережі.  

Основні види трафіку в мережі - внутрішній (локальний), робота з 
файл-сервером. 

Організаційно мережа складається пункту керування та окремих 
комутаційних вузлів 6 сегментів, що взаємодіють один з одним через 
комутатор верхнього рівня, який формує магістраль мережі за допомогою 
оптоволокна і об'єднує всі сегменти. До даного комутатора також підключені 
файл-сервер та медіа-сервер. Кожний сегмент містить обладнання окремого 
комутаційного вузла, що призначене для передачі даних, а саме: 2 Ethernet 
модулі вводу даних датчиків охорони та сигналізації, до 1 Ethernet модуль 
передачі аудіо даних Voice over Ethernet та 2 IP-камери.  

Розраховано потоки даних, що діють у мережі у цілому. По першій 
системі, введення вхідних сигналів аналогових та цифрових датчиків та 
передачі у мережу Ethernet загальний потік становитиме близько 50 кбіт/с, по 
другій системі, передачі звукової інформації близько 640 кбіт/с, по третій, 
передача відеоінформації про стан периметру (IP-камери) близько 8 мбіт/с. 
Отже, можемо зробити висновок, що використаний маршрутизатор (Raisecom 
ISCOM2118-MA з виходом на оптоволокно SFP 1000Base-X) забезпечить 
передачу вказаного потоку даних та залишається резерв для розвитку 
системи. 

 Прораховано собівартість створення моніторингової системи. Вона не 
враховує придбання додаткового активного обладнання (системи вводу 
даних, відеокамери тощо) і комп’ютерної техніки (сервери, робочі станції). 

• Спроектована цифрова мережа у порівнянні з діючими на основі 
аналогових сигналів призначена для підвищення ефективності 
функціонування з метою забезпечення надійної охорони установи. Для 
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створення цифрової мережі розроблено схему організації зв’язку та склад 
апаратних засобів.  

• Проведено оцінку необхідного обладнання та його конфігурації 
для умов типового об’єкту ДПС України. Пропонований склад обладнання у 
базовій конфігурації забезпечує передачу різного типу даних через єдину 
мережу Ethernet.   

• Визначено економічну ефективність розробки та розглянуто 
положення охорони праці.  

• Даний проект можна рекомендувати для типової установи 
Державної пенітенціарної служби України у відповідності до вимог 
нормативних документів. 

Одержано 01.05.2015 
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РОЗРОБКА БЕЗПРОВОДОВОГО КОНТРОЛЕРА ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ 
МЕТЕОІНФОРМАЦІЇ  

Актуальність тематики дипломного проекту обумовлена необхідністю 
розробки та створення максимально простого засобу збору метеоданих для 
роботи з безпровідними засобами у польових умовах з метою отримання 
зацікавленими споживачами актуальної інформації про погодні умови та про 
їх зміну, що впливають на виконання поставленого завдання, особливо в 
умовах військових дій.  

Інформаційні технології сьогодні мають найбільш істотний вплив на 
форми і способи ведення бойових дій, управління військами і зброєю. Одним 
із ключових напрямків підвищення бойових можливостей збройних сил є 
розробка та створення різноманітних засобів на основі нових інформаційних 
технологій. Мінімізація тривалості прийняття рішення, підвищення їх 
ефективності у всіх сферах військового управління неможлива без наявності 
оперативної та достовірної інформації. У військовій сфері отримання 
оперативних даних про погодні умови, що впливають на виконання 
поставленого завдання, є запорукою успіху. Ці дані повинні бути точними, 
загальнодоступними у будь-який час, простими у використанні із 
застосуванням відповідного програмного забезпечення. В цьому контексті 
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слід розглянути можливості застосування безпроводових мереж передачі 
даних. 

Будь-яка система передачі даних складається з трьох основних 
компонентів: джерела даних, каналу зв’язку та споживача інформації. Якщо 
розглянути цю ситуацію з точки зору безпроводових мереж передачі даних, 
то сьогодні ми маємо, по-перше, розвинуті засоби, які забезпечують роботу 
каналу зв’язку у вигляді різноманітних систем передачі у різних діапазонах 
частот, та по-друге, розвинуті засоби для прийому і відображення інформації 
у вигляді ноутбуків, планшетів, мобільних телефонів.  

Однак, що стосується першого компоненту, а саме джерела даних, яке 
можна застосовувати у безпроводових мережах передачі даних, то ситуація є 
достатньо складною.  Сьогодні для вводу інформації з різноманітних 
датчиків необхідно використовувати достатньо складне обладнання: 
ноутбуки або комп’ютери з платами вводу-виводу або спеціалізовані 
системи. Очевидно, що у польових умовах такі засоби використовувати дуже 
важко.  

Тому у дипломній роботі проведено розробку безпроводового 
контролера Wi-Fi для передачі метеоінформації на мобільні пристрої у 
польових умовах на основі спеціалізованих мікроконтролерів. 

Такий безпроводовий контролер повинен, по-перше, оцифрувати 
сигнал з декількох датчиків і провести попередню обробку, наприклад, 
усереднення та, по-друге, перетворити та сформувати сигнал і забезпечити 
його передачу по безпровідній мережі у відповідності до вимог відповідного 
протоколу.  

У рамках дипломного проекту було проведено огляд апаратних засобів 
для створення контролера з точки зору їх максимальної простоти та 
забезпечення низької вартості.  

Перш за все це так звані однопалатні комп’ютери на основі 
спеціалізованих процесорів, які називаються SoC – «система-на-чіпі», такі як, 
BeagleBone Black на процесорі AM3359 ARM Cortex-A8 фірми Texas 
Instruments; Intel Edison на процесорі Intel Atom; pcDuino на процесорі ARM 
А10 фірми AllWinner; Raspberry Pi фірми Broadcom на процесорі BCM2835; 
Cubieboard2 A20 на процесорі ARM А20 фірми AllWinner. Всі ці однопалатні 
комп’ютери мають розвинену периферію, до них  можна підключити 
різноманітні датчики та забезпечують можливість роботи у безпровідній 
мережі.  

І хоча з використанням цих засобів можна створити проектований 
пристрій, однак, недоліком всіх цих систем є вартість (близько 40-70 доларів) 
та достатньо велика споживана потужність (до 2 ампер від джерела 5 вольт), 
що перешкоджає їх застосуванню у польових умовах. 

Тому було розглянуто можливість використання одного з 
найпростіших мікроконтролерів загального призначення який зараз є на 
ринку, а саме, ATmega328 фірми Atmel. перевагою є те, що на його основі 
промислово випускається ряд модулів для створення простих систем вводу та 
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обробки даних. Цей восьмибітний процесор має вбудовану оперативну 
пам’ять 2 кБ та пам’ять програм 32кБ, 6 канальний аналого-цифровий 
перетворювач, послідовні інтерфейси SPI, RS-232. Тобто, можливостей цього 
процесора цілком достатньо для побудови простого контролера для передачі 
метеоінформації.  

Однак, для передачі даних по безпровідній мережі необхідно: по-
перше, спеціальний радіо модем, який би здійснював відповідне 
перетворення та модуляцію-демодуляцію сигналів для забезпечення 
функціонування фізичного та канального рівнів моделі взаємодії відкритих 
систем OSI у безпровідній мережі. По-друге, для підтримки протоколу Wi-Fi 
відповідно до старших рівнів моделі OSI (мережевий, транспортний, 
сеансовий, представлення та прикладний) продуктивності цього процесора 
вже буде недостатньо внаслідок складних обчислень. 

У вирішенні цієї проблеми може допомогти спеціалізований пристрій. 
Вони зараз випускаються промисловістю у вигляді так званих модулів 
RS232-Wi-Fi. Однак, їх недоліком є вартість.   

У минулому році фірма Espressif випустила спеціалізований 
мікроконтролер ESP8266.  Він забезпечує повну підтримку всіх функцій Wi-
Fi відповідних рівнів моделі OSI. ESP8266 має вбудований 32 бітний 
процесор та пам’ять для обробки та зберігання даних. На його основі 
промислово випускаються модулі, які забезпечують прийом-передачу даних 
через інтерфейс RS-232, а керування виконується за допомогою AT-команд, 
аналогічно, як це відбувається у випадку звичайних модемів дя телефонних 
ліній.   

У дипломному проекті для створення безпроводового контролера для 
передачі метеоінформації було вирішено використати поєднання 
мікроконтролера загального призначення для отримання даних з аналогових 
та цифрових датчиків і їх попередньої обробки та спеціалізованого мікро-
контролера для забезпечення функціонування безпроводової мережі Wi-Fi.  

Структурна схема та загальний вигляд безпроводового контролера 
достатньо проста. Для його створення застосовано модулі промислового 
виробництва, а саме: модуль на процесорі ATmega328, модуль на процесорі 
ESP8266, модуль для забезпечення живлення 3.3 В та кола для підключення 
датчиків, у даному випадку цифрового датчика BMP-180 для вимірювання 
тиску та температури.    

На основі декількох таких безпровідних контролерів можна створити 
мережу передачі даних.  

Для розробки програмного забезпечення для мікро контролера 
ATmega328 було застосовано відкрите програмне середовища Arduino, яке  
дає можливість створювати програми на мові високого рівня С, містить 
велику кількість бібліотек для різноманітних датчиків та дозволяє 
програмувати цей процесор.  
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Застосування безпроводового контролера для передачі метеоінформації 
забезпечує створення безпровідної мережі, яка функціонує у двох основних 
режимах.  

У першому режимі він виконує функцію точки доступу, і у польових 
умовах забезпечує передачу даних на один або декілька мобільних пристроїв.  

У другому режимі може під’єднатися до іншої точки доступу Wi-Fi і 
працювати як повноцінний хост, що буде передавати або приймати дані у 
локальну мережу або у мережу Інтернет.  

Для керування модулем Wi-Fi на спеціалізованому мікроконтролері 
ESP8266 використовуються AT-команди. На початку програми відбувається 
переключення мікроконтролера у режим роботи точки доступу безпровідної 
мережі. Далі відбувається визначення назви та паролю.  

Потім відбувається ініціалізація зв’язку за протоколом UDP, вказується 
кількість байт для пересилання, далі виконується власне передача даних і у 
кінці, після отримання сигналу готовності, закривається з’єднання.  

Як бачимо, виконання такого простого набору АТ-команд забезпечує 
підтримку функціонування безпровідної мережі та передачі даних 
споживачеві на інший мобільний пристрій.  

Використання відкритих засобів розробки дозволяє оперативно 
переналаштовувати розроблені апаратні засоби на інші функції і роботу з 
іншими датчиками.  

Для вказаного пристрою було розраховано радіус дії. Відповідно до 
специфікації для максимальної потужності випромінювання, що складає 
+20.5dBm, радіус дії склав 81м. Було проведено тестування пристрою в 
реальних умовах. До пристрою у режимі точки доступу був підключений 
мобільний телефон з відповідною програмою, яка показує рівень прийнятого 
сигналу. При цьому дальність зв’язку на відкритій місцевості склала 108 м, 
що підтверджує дані розрахунків і можливість застосування пристрою.   

Тестування розробленого безпроводового контролера з наявними 
датчиками показало, що забезпечується здійснення від декількох до сотні  
вимірів на секунду у залежності від використаного датчика, та надсилання 
мережею Wi-Fi до декількох десятків пакетів на секунду, що обумовлене 
можливостями використаного спеціалізованого мікроконтролера.  

Одержано 12.05.2015 
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РОЗРОБКА ПРОСТОГО ВИМІРЮВАЛЬНОГО ЗАСОБУ ДЛЯ 
ЗАСТОСУВАННЯ В ETHERNET МЕРЕЖІ 

Ефективне функціонування будь-якого промислового підприємства 
неможливе без інформаційних систем, які надають дані про стан виробничих 
та технологічних процесів. Тільки при наявності оперативних та достовірних 
даних можливе прийняття обґрунтованих для керування процесом 
виготовлення продукції чи надання послуг. І якщо сучасні підприємства вже 
на етапі проектування та побудови вже обладнуються інформаційними 
системами для контролю перебігу технологічного процесу, то у випадку 
підприємств, що функціонують давно встановлення і розгортання таких 
систем є непростим процесом. 

Для передачі даних на підприємствах застосовують мережі на основі 
технології Ethernet, що обумовлене доступністю та номенклатурою 
кабельних систем, активного і пасивного мережевого обладнання.  

Дипломний проект присвячено розробці простого вимірювального 
засобу, який можна використовувати у локальній мережі підприємства для 
контролю параметрів технологічних процесів. 

У цьому випадку розгортання системи збору технологічної інформації 
подібне до створення локальної комп’ютерної мережі, де хостами є 
спеціалізовані пристрої, завдання яких наступні: а) оцифровування 
інформації з датчиків, що використовуються для слідкування за параметрами 
технологічного процесу; б) попередня обробка (фільтрування, усереднення, 
контроль допусків) та накопичення даних; в) перетворення даних відповідно 
до вимог протоколів мережі Ethernet та узгодження з мережею на апаратному 
рівні.  

Такі спеціалізовані пристрої дістали назву Ethernet data acquisition 
systems (Езернет дата ек’юзішн системс) – системи вводу даних для Ethernet. 
Сьогодні вони випускаються у достатньо широкій номенклатурі рядом фірм 
Veris Industries (A7810 AcquiLite™ EMB), Windmill Software Ltd (Microlink 
840, Microlink 851), Avisaro AG (M24933) та інші. Суттєвим обмеженням у 
використанні таких систем у вітчизняних умовах є їх висока вартість, яка 
сягає декількох сотень доларів. Для забезпечення моніторингу 
технологічного процесу, де необхідно здійснювати вимірювання параметрів у 
10-20 точках вартість такої системи буде непомірно високою.       

При виконанні завдання на проектування увага приділялася 
забезпеченню належного функціоналу та низької вартості створюваного 
засобу.   
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У якості основи для створення системи було вибрано мікроконтролер 
фірми Atmel типу ATmega. Це пов’язано з наявністю значної кількості 
готових промислових модулів для створення систем обробки даних на основі 
вказаного мікроконтролера і що важливо, доступних засобів розробки 
програм керування для цього типу процесорів. Цей процесор підходить до 
створення систем вводу та попередньої обробки даних з різноманітних 
датчиків, оскільки має у своєму складі 6-канальний 10-бітний АЦП,  
програмований послідовний інтерфейс RS-232 для прийому-передачі даних 
та послідовний інтерфейс SPI для вводу інформації з цифрових датчиків та 23 
лінії загального призначення, які можна запрограмувати на виконання 
бажаних функцій. 

Проведений аналіз датчиків, що можуть використовуватися для 
контролю параметрів технологічних процесів на виробництві показав, що 
практично всі вони мають або аналоговий вихід, або цифровий на основі 
інтерфейсів RS-232 та SPI і їх можна підключити до вибраного 
мікроконтролера.  

Однак, продуктивності вказаного мікроконтролера недостатньо для 
підтримки складних з точки зору реалізації протоколів передачі даних у 
мережі Ethernet. Крім того, необхідно забезпечити узгодження рівнів 
сигналів і їх формування відповідно до фізичного та канального рівнів моделі 
взаємодії відкритих систем OSI для мережі Ethernet.  

Для підтримки передачі даних по вказаному протоколу було вибрано 
спеціалізований мікроконтролер фірми Microchip. Недорога мікросхема 
ENC28J60 забезпечує роботу по протоколу 10BASE-T Ethernet і, що 
найважливіше, має підтримку нижніх рівнів (канального, фізичного, 
мережевого, та транспортного рівнів) моделі OSI. Вона має 8 Кбайт буферної 
пам'яті та керується по послідовному інтерфейсу SPI. Що не менш важливо, 
на основі цієї мікросхеми також випускаються закінчені промислові модулі, 
які містять всі необхідні компоненти, у тому числі роздільний 
трансформатор.     

Таким чином, поєднання вказаних мікроконтролерів забезпечує 
створення пристрою для оцифровування аналогових та вводу цифрових 
сигналів (для вимірювання температури, тиску, вологості, прискорення 
тощо), готового для під’єднання до мережі Ethernet. 

Структурна схема і загальний вигляд апаратних засобів пристрою 
надзвичайно проста і для його створення застосовано модулі промислового 
виробництва на мікроконтролерах ATmega328 та ENC28J60 і модуль 
стабілізатора живлення 3.3 В.    

Як відомо окремий сегмент мережі Ethernet у випадку використання 
кабелю на основі витої пари не повинен перевищувати відповідно до 
стандартів 100м. Проведений аналіз технологічних процесів, що 
використовуються на виробництві показав, що розмір виробничих 
приміщень, пов’язаних з малим та середнім бізнесом рідко перевищує 
100*100м.  Однак щільність встановлення обладнання де необхідно 
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отримувати дані про хід виробничого процесу може бути доволі високою. 
Таким чином, проаналізувавши можливі топології мереж у проекті було 
вибрано топологію типу «зірка» а у складніших випадках «деревоподібну», 
де у основі розміщується основний комутатор, до якого під’єднано 
технологічний сервер, який накопичує і обробляє дані та робочі станції 
обслуговуючого персоналу. Окремі вітки утворюють підключені до 
основного додаткові комутатори, які розміщуються поблизу технологічного 
обладнання, а вже до них підключаються, розроблені у дипломному проекті, 
прості вимірювальні засоби. Така топологія є найбільш гнучкою у випадку 
виробничого процесу    

Вказану мережу бажано реалізувати на базі підходів до побудови 
структурованих кабельних систем. При цьому сервери та комутаційне 
обладнання, комутаційні панелі для механічного перемикання окремих вузлів 
розміщується в розподільній шафі у диспетчерській. Горизонтальні 
абонентські кабелі на основі екранованої витої пари STP категорії 5 
прокладаються до місць встановлення виробничого технологічного 
обладнання у відповідних коробах, де встановлюються модульні розетки.  За 
допомогою комутаційних шнурів підключаються до розеток кінцеві 
комутатори з необхідною кількістю розроблених вимірювальних засобів. Всі 
перераховані складові структурованої кабельної системи повинні відповідати 
категорії 5 (стандарт EIA / TIA 568A TSB-40).  

Програмування розроблених апаратних засобів велося з використанням 
середовища розробки Arduino, яке забезпечує можливість написання коду 
для програмування на мові високого рівня та має у своєму складі бібліотеки 
для роботи з різноманітним обладнанням, у тому числі і з мікро контролером 
ENC28J60. Середовище дозволяє скомпілювати програму у код відповідного 
процесора та запрограмувати його. Крім того, наявність бібліотек 
різноманітних датчиків дозволяє швидко переналагодити апаратні засоби для 
роботи з ними. 
З метою тестування розроблений пристрій був запрограмований за 
допомогою середовища розробки на передачу даних про температуру на 
один з спеціалізованих загальнодоступних сайтів.   

У базовій конфігурації забезпечується оцифровування та передача 
даних за технологією Ethernet до 6 аналогових та 8 двійкових сигналів або 
під’єднання 1-2 датчиків з цифровим виходом. Забезпечується здійснення 
1000 вимірів на секунду та загальна швидкість передавання цифрового 
потоку 50 кбіт/с, що обумовлене можливостями використаних апаратних 
засобів.  

Даний проект можна рекомендувати для забезпечення он-лайн 
визначення параметрів технологічних процесів малих або середніх 
виробництв. 

Одержано 01.05.2015 
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РОЗРОБКА МОНІТОРИНГОВОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ТЗОВ "РІЛЯ 
УКРАЇНА" З ВИКОРИСТАННЯМ БЕЗПРОВОДОВИХ ДАТЧИКІВ 

Усі ми чимраз більше переконуємося у необхідності безпровідних 
з'єднань, особливо у сфері бізнесу і інформаційних технологій. Користувачі з 
безпровідним доступом до інформації можуть працювати більш продуктивно 
і ефективно, ніж їх колеги, прив'язані до проводових комп'ютерних мереж. 
Технологія безпровідних мереж Wi - Fi є найбільш зручною в умовах, які 
вимагають мобільності, простоти установки і використання. Їх переваги: 

- гнучкість архітектури мережі, коли забезпечується можливість 
динамічної зміни топології мережі при підключенні, пересуванні і 
відключенні мобільних користувачів без значних втрат часу; 

- швидкість проектування і реалізації, що критично при жорстких 
вимогах до часу побудови мережі; 

- безпровідна мережа не потребує прокладання кабелів. 
Усі ці переваги проявляються у випадку необхідності розгортання 

моніторингових систем збору та передачі технологічних даних в умовах вже 
діючого виробництва.  

Метою цієї роботи є розробка моніторингової системи для ТзОВ ‘’Ріля 
Україна’’. 

Місцем реалізації моніторингової системи з використанням 
безпроводових датчиків, є зернозберігаючий комплекс, а саме стальні силоса 
для яких потрібно здійснювати заміри температури зерна з використанням 
безпроводових датчиків і передачу даних в лабораторію елеватора. 

Проведений аналіз показує, що для такого підприємства необхідно 
здійснювати вимірювання температури зерна у 9 точках з періодичністю 4-5 
вимірів на годину. Таким чином нам необхідно у системі мати 9 
безпровідних датчиків. 

Сьогодні ТзОВ "Ріля Україна" є лідером зернозберігаючих елеваторів 
на території України. Основними видами діяльності ТзОВ "Ріля Україна" є 
монтаж і пуско-запуск: 

• зерносушарок; 
• зерноочисних машин; 
• силосів для зберігання зерна. 
Моніторингову систему можна представити як класичну систему 

передачі даних де є джерело інформації з передатчиком сигналу, є канал 
зв’язку, яким передається сигнал і є приймач сигналу для декодування 
сигналу і відображення користувачу прийнятих даних. Якщо проаналізувати 



Інформаційні комунікації на сучасному етапі, НДІІ, Львів, 2015 

19 

таку моніторингову систему з цієї точки зору то зараз ми маємо для 
забезпечення роботи каналів зв’язку у наявності розвинуте обладнання 
безпровідних мереж стандарту Wi – Fi та для забезпечення прийому і 
відображення даних різноманітні мобільні пристрої у вигляді планшетів, 
ноутбуків чи комп’ютерів з відповідними Wi – Fi модулями.  

Але пристрої для забезпечення роботи датчиків інформації з 
передатчиком сигналу стандарту Wi – Fi зараз розвинуті слабо. Для цього 
треба використовувати або комп’ютер з модулем стандарту Wi – Fi і 
спеціалізованою платою вводу-виводу даних, або дорогий спеціалізований 
пристрій. 

Тому постає необхідність пошуку шляхів розробки простих і дешевих 
пристроїв типу безпроводових датчиків стандарту Wi – Fi. Такий 
безпроводовий датчик повинен, оцифрувати сигнал з датчика та сформувати 
сигнал і забезпечити його передачу по безпровідній мережі у відповідності 
до вимог стандарту Wi – Fi.  

У рамках дипломного проекту було проведено пошук апаратних 
засобів для створення безпроводового датчика для забезпечення 
максимальної простоти та низької вартості.  

Приблизно у серпні 2014 року на торгових майданчиках з'явилися 
дешеві (біля 4$) WI - FI модулі ESP8266 фірми Espressif. Це не просто WI - FI 
модуль, а повноцінний 32 бітовий мікроконтроллер зі своїм набором портів 
вводу-виводу GPIO, та інтерфейсів SPI, UART, I2C. При цьому схема модуля 
складається з мінімальної кількості деталей : самого чіпа ESP8266, flash 
пам'яті програм, кварцевого резонатора. 

Модуль продається із завантаженою прошивкою, яка утворює Wі-Fі--
UART міст для підключення до будь якого іншого мікроконтроллера, а 
налаштування і обмін даними відбуваються з допомогою АТ-команд.  

Чіп ESP8266 є одним з найбільш високоінтегрованих рішень для 
роботи з Wi-Fi. У результаті типова обв'язка чіпа складається всього з 
декількох елементів. Споживання мікро контролера у режимі передачі 
становить до 150 мА від джерела живлення 3.3В. 

На базі цього дешевого WI - FI модуля ESP8266 можна швидко 
розробити безпровідний датчик температури, вологості, тиску, освітлення. 
Для цього необхідно змінити програмне забезпечення модуля та відповідно 
підключити датчик. 

Для створення безпроводового датчика застосовано модуль 
промислового виробництва на процесорі ESP8266, модуль для живлення 3.3 
В та цифровий датчик BMP-180 для вимірювання тиску та температури. 
Конструкцію можна максимально спростити при живленні наприклад від 
акумуляторної батареї 3.3В при роботі з цифровим датчиком температури 
DS18B20.  

Застосування мікроконтролера ESP8266 забезпечує створення 
моніторингової безпровідної мережі. Кожен безпровідний датчик 
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під’єднується до точки доступу Wi-Fi і буде передавати дані у локальну 
мережу або у мережу Інтернет.  

Показано склад моніторингової безпровідної мережі для підприємства 
ТзОВ "Ріля Україна". Вона має топологію «зірка» і побудована з 
використанням точки доступу Wi-Fi типу D-Link DAP-2360 та декількох 
безпровідних датчиків відповідно до необхідних точок виміру температури 
яких є загалом 9. Для контролю параметрів використовується персональний 
комп’ютер з адаптером Wi-Fi, який розміщується у лабораторії.  Таку 
систему можна легко розширити, підключивши при необхідності додаткові 
безпровідні датчики.  

Для розробки програмного забезпечення модуля використано 
популярне програмне середовище розробки Arduino. Його перевагою є 
можливість створення програм на мові високого рівня та наявність 
різноманітних бібліотек для датчиків. Середовище розроблялося і останніми 
роками використовується для створення програм для популярних мікро 
контролерів фірми Atmel.  

Однак, на протязі цього року його можливості були розширені і тепер 
забезпечується створення програмного коду для мікроконтролера ESP8266 
так само просто як і для попереднього 8 бітового процесора. При цьому 
максимально збережено можливість використання практично всіх бібліотек 
обладнання та датчиків. 

На початку програми відбувається під’єднання мікроконтролера до 
точки доступу безпровідної мережі. Потім відбувається ініціалізація зв’язку 
за протоколом UDP, вказуються дані для пересилання, далі виконується 
власне передача даних і у кінці закривається з’єднання.  

За допомогою середовища програма компілюється у бінарний код і 
відбувається програмування мікроконтролера ESP8266. Використання 
відкритих засобів розробки дозволяє оперативно переналаштовувати 
розроблені апаратні засоби на інші функції і роботу з іншими датчиками.  

Було проведено тестування пристрою в реальних умовах на 
зернозберігаючому комплексі ТзОВ "Ріля Україна". Пристрій підключався до 
точки доступу, яка була розміщена у лабораторії елеватора. До неї також 
підключався планшет, який отримував виміри з безпровідного датчика 
температури. Відстань від датчика до лабораторії по прямій при цьому 
складала 300м. Розрахована дальність для безпровідного датчика становила 
398м. При цьому передавалося 10 пакетів даних на секунду, що більш ніж 
достатньо для вимірювання зміни температури або вологості зерна. 

Аналіз показує, що розмір території зернозберігаючих комплексів 
ТзОВ "Ріля Україна" становить не більше 350*350м. Отже для передачі 
даних з усіх силосів достатньо розмістити одну точку доступу. У випадку 
необхідності можна розширити дальність дії, встановивши додаткові точки 
доступу за допомогою витої пари. 

Одержано 09.05.2015 
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ПРОЕКТУВАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ОБМІНУ 
ІНФОРМАЦІЄЮ ЕКОЛОГІЧНОГО ХАРАКТЕРУ 

Метою роботи є дослідження методів та моделей аналізу даних в 
екології, Дослідження наземних і орбітальних екологічних 
телекомунікаційних систем та розроблення програмних засобів для 
створення, редагування, перегляду технологічних характеристик екологічних 
даних та параметрів. 

Основу чисельних методів прогнозу екологічних явищ погоди 
складають гідродинамічні моделі атмосфери. Побудова таких моделей 
включає ряд етапів: 

1) визначення та опис фізичних процесів, що призводять до змін 
погоди та екологічних катастроф; 

2) вибір диференціальних (чи інших) рівнянь, що описують ці процеси, 
і при необхідності перетворення цих рівнянь, записаних у будь-якій системі 
координат, до системи координат, пов'язаної з картографічними проекціями 
земної кулі; 

3) заміна складною, безперервного середовища атмосфери більш 
простий середовищем з невеликим числом параметрів і значеннями 
інформації екологічних величин в кінцевому числі точок простору; 

4) чисельне рішення рівнянь і розрахунок значень екологічних величин 
для фіксованих точок простору і моментів часу. 

При розробці прогностичних моделей атмосфери для цілей 
короткострокового (1-3 діб) і середньострокового (3-10 діб) прогнозу 
небозпечних погодних явищ і стихій виділяють три основних типи 
атмосферних процесів: великомасштабні, середньомасштабні і 
дрібномасштабні процеси. 

Основу всіх прогностичних моделей атмосфери складають рівняння 
руху, припливу тепла, нерозривності, перенесення вологи і атмосферних 
домішок, які є математичним виразом законів фізики (закони збереження 
імпульсу, енергії і маси), а також рівняння стану.  

Для Складання більш обгрунтованих і деталізованих в просторі і в часі 
прогнозів екологічних погодних явищ розробляються регіональні 
прогностичні моделі.  

Апріорі можна вважати, що прогноз регіональної моделі в принципі 
буде тим більш точнішим, чим менше крок сітки моделі. Тут, однак, слід 
підкреслити, що принципові засади (і відповідні їм рівняння) залишаються в 
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рамках великомасштабних моделей. Тому нескінченне зменшення кроку 
сітки не може забезпечити нескінченне поліпшення результатів: воно 
можливе лише до тих пір, поки не буде зроблений перехід до 
мезометеорологіческим процесам. 

Викладена ієрархічна система прогностичних моделей реалізується за 
допомогою моделі «вкладених» сіток. Цей метод полягає в тому, що 
горизонтальні координати моделі кожного наступного рівня виходять 
шляхом ділення координат вузлів сітки моделі попереднього рівня на 2 (або 
будь-яке інше число). При цьому всі вузли сітки моделі попереднього рівня 
включаються в сітку моделі нового рівня. Легко зрозуміти, що число вузлів 
сітки нового рівня буде зростати як ступінь дробності поділки сітки на 
кожному рівні. 

Так, при зменшенні кроку сітки в 2 рази число вузлів нової сітки зросте 
в 22 = 4 рази. З метою економічності рахунки зменшення кроку сітки 
супроводжується зменшенням галузі розрахунку таким чином, щоб загальна 
кількість вузлів сітки в новій галузі було приблизно дорівнює їх числа в 
колишньої області. 

Єдина оперативна прогностична модель атмосфери НМЦ США 
розроблялася більше 20 років. 

За своєю математичної реалізації різні варіанти моделі можна 
розділити на дві великі групи - на кінцево-різницеві і спектральні. Залежно 
від розмірів терріторііг охоплюється прогнозом, варіанти моделі 
підрозділяються на глобальні, полушарние, регіональні та 
мезометеорологічні. 

Вертикальна структура моделі задавалась різними способами. В одній з 
перших варіантів атмосфера ділилась на три основні слоя (стратосфера, 
тропосфера, ППС). Всередині яких вводилися допоміжні слої і своя 
координата   розташування прогностичних величин екологічної інформації в 
комірці просторової сітки 

Метеорологічні служби та наукові установи ряду країн Європи за 
сприяння урядів цих країн утворили науково-оперативний центр для 
вирішення однієї з найбільш складних проблем сучасної екології - прогнозу 
погодних стихійних явищ на середні (3-10 діб) терміни. 

Протягом більш ніж 20 років наукові співробітники центру (що 
знаходиться у Великобританії) спільними зусиллями, завдяки наявності 
сучасної супер-ЕОМ, розробили найбільш досконалу прогностичну модель, 
призначену для прогнозу всіх основних метеорологічних величин по всій 
земній кулі  на терміни 3-10 днів , Завчасність прогнозу робить необхідним 
облік всіх діючих фізичних факторів, у тому числі неадіабатичних процесів і 
процесів в прикордонному шарі. При цьому прогностична модель забезпечує 
розрахунок прогнозу на багатьох рівнях, в тому числі що знаходяться в 
стратосфері, на порівняно густою сіткою точок. 

Прогностична система ЕЦСПП включає чотиривимірне засвоєння 
даних через кожен 6-годинний період. Засвоювані дані спостережень, що 
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надійшли в інтервалі часу ± 3 год від синоптичного строку, вважаються 
віднесеними до цього терміну. 

Для засвоєння даних використовуються наступні види інформації: 
а) синоптична (Синоп, корабель), вимірювання на буях (DRIBY); 
б) аерологічна (TEMP), літакові повідомлення (AIREP), супутникові 

температурні (SATEM) і вітрові (SATOB) вимірювання. 
В українському науково-дослідничому гідрометеорологічному 

інституті спільно із Одеським екологічним університетом створено систему 
прийому та обробки інформації, яка надходить з геостаціонарних та полярно-
орбітальних метеорологічних супутників через мережу EUMETCast. Система 
дозволяє оперативно отримувати цифрову інформацію з геостаціонарних 
метеорологічних супутників з періодичністю до 15 хвилин. Дані, які 
надходять з полярно-орбітальних супутників (NOAA та METOP) 
оновлюються один раз у дві-три години. Інформаційний пакет включає дані 
метеорологічних, аерологічних спостережень та чисельних моделей 
прогнозування які передаються у стандартних форматах ВМО – GTS, GRIB 
та BUFFR. 

Автоматизований метеорологічний радіолокаційний комплекс 
Метеоячейка (АМРК)  призначений для автоматизації метеорологічного 
радіолокатора МРЛ - 5 з метою забезпечення аеропортів і автоматизованих 
систем управління повітряним рухом інформацією про хмарність та 
пов'язаних з нею небезпечні явища погоди (сильні зливи, грози, град, шквал) 
з високою надійністю й оперативністю в найбільш зручному для споживача 
вигляді. АМРК має підвищену перешкодозахищеність і дозволяє 
експлуатувати МРЛ в умовах аеропорту при дистанційному режимі 
управління з використанням звичайних кросових ліній зв'язку. Багаторічний 
досвід експлуатації мережі АМРК в різних фізико-географічних умовах 
показав високу надійність роботи комплексу та високу якість отримуваної 
інформації при забезпеченні різних споживачів, і в першу чергу авіації. 

За допомогою штучних супутників Землі можна отримати багато 
додаткової інформації, причому не тільки над малонаселеними і 
важкодоступними ділянками земної кулі. Зокрема, ШСЗ вельми оперативно 
забезпечують одержання даних про кордон сніжного покриву і всіх її змінах, 
про хмарність атмосферних фронтів і циклонів, доповнюючи й уточнюючи 
дані мережі наземних метеорологічних станцій. Дуже істотно отримується за 
ШСЗ інформація про димові хмари над промисловими районами і над 
лісовими масивами, що виникають у результаті індустріального забруднення 
повітря і лісових пожеж.  

В рамках дипломної роботи створено модуль графічного редактора 
телекомунікаційної системи обміну інформацією. Він є програмним 
продуктом, який призначений для створення, редагування,  перегляду 
технологічних характеристик екологічних даних та параметрів, і 
призначений для візуального представлення даних та подальшої їх 
інтерпретації. Всі функції редактора можна умовно поділити на дві групи: 
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графічні та розрахункові. Графічні функції редактора дозволяють створювати 
схеми і карти, зберігати їх та вносити зміни до раніше створених схем.  

Програма реалізована на мові Pascal в програмному середовищі Delphi 
з підключеним модулем Ansys.  

Одержано 10.05.2015 
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РОЗРОБКА КОНТРОЛЕРА ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ТА КЕРУВАННЯ 
ТЕХНОЛОГІЧНИМ ПРОЦЕСОМ З ВИКОРИСТАННЯМ 

СТІЛЬНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ 

Інформаційні технології впливають на всі напрямки діяльності людини, 
у тому числі і господарської. З розвитком інформаційних технологій стає 
актуальною задача віддаленого доступу за допомогою GSM/GPRS 
технологій, що дозволяє здійснювати віддалений моніторинг даних, 
змінювати налаштування системи управління технологічних процесів. 
Зважаючи на це технології та базові рішення на основі стільникового зв'язку 
викликають інтерес у фахівців і керівників підприємств та комерційних 
структур. 

Вказані переваги стільникового зв’язку особливо цінні у випадку 
діяльності територіально розосереджених виробництв.  

У дипломному проекті як приклад такого виробництва вибрано умовне 
тепличне господарство. Як правило, у цьому випадку ми маємо центральний 
підрозділ, де зосереджується керівництво та технічний персонал, який 
безпосередньо займається експлуатацією та обслуговуванням теплиць. 
Причому власне теплиці можуть бути розташовані на великій площі або 
навіть на різних ділянках на великій відстані.  

Проведений аналіз можливих варіантів вирішення проблеми передачі 
даних у нашому випадку показав, що варіант використання проводових 
каналів зв’язку економічно необґрунтований для реалізації.  

Варіант використання розповсюдженої зараз технології передачі даних 
за допомогою мереж Wi-Fi також не може бути застосований, оскільки радіус 
дії наявного зараз обладнання не перевищує декількох сотень метрів. 

Отже, у нашому випадку слід застосувати засоби мереж стільникового 
зв’язку.  Перевагою цього рішення є практично повне покриття території 
країни мережами 2G, які підтримують передачу даних по технології GPRS. 
Недоліком стандарту передачі даних є низька швидкість потоку, яка складає 
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9,6 кбіт/с. Однак, у випадку нашого модельного об’єкту це не обмежує 
можливості системи. 

Як відомо, система передачі даних складається з трьох основних 
компонентів: джерела даних з передавачем, каналу зв’язку та приймача 
споживача інформації.  

Аналіз показує, що у випадку стільникових мереж, існують розвинуті 
засоби забезпечення роботи каналу зв’язку. Також надзвичайно розвинуто 
засоби для прийому і відображення інформації зі стільникових мереж у 
вигляді мобільних телефонів, планшетів. Крім того, стільникова мережа 
забезпечує доступ до більшості сервісів мережі Інтернет.   

Однак засоби для реалізації першого компоненту, а саме джерела даних 
придатні до роботи у стільникових мережах розвинуті дуже слабо. Такі 
засоби представлені системами GSM сигналізації, GSM охоронними 
системами та системами моніторингу, які однак є достатньо дорогими.  

Тому виникає необхідність розробки контролера для моніторингу та 
керування технологічним процесом.  

Пристрій повинен: 
1) оцифрувати сигнал з декількох датчиків;  
2) провести попередню обробку з метою усереднення або фільтрування 

даних, перевірку на допуски; 
3) перетворити дані і забезпечити його передачу у відповідності до 

вимог протоколу функціонування стільникового зв’язку GSM.  
У якості модельного вибране тепличне господарство. Зазвичай такі 

господарства займають велику площу і, до того ж, територіально 
розосереджені. Аналіз типів датчиків, що застосовуються у тепличному 
господарстві, показав, що вони мають або аналоговий вихідний сигнал 
(температура, вологість повітря та грунту тощо), або цифровий (температура, 
тиск тощо).  

Для виконання вказаних вище функцій було використано один з 
найпростіших мікроконтролерів загального призначення типу ATmega328 
фірми Atmel. Слід сказати, що на основі цього процесора зараз випускаються 
модулі для створення простих систем вводу та обробки даних.  

Мікроконтролер має вбудовану оперативну пам’ять на 2 кБ та пам’ять 
програм 32кБ, 6 канальний аналого-цифровий перетворювач, та послідовні 
цифрові інтерфейси SPI, RS-232 і порти GPIO загального призначення. Отже, 
його можливостей достатньо для вводу сигналів з вказаних типів датчиків і 
виконання попередньої обробки та фільтрування даних. 

Але забезпечити передачу даних у відповідності до вимог протоколу 
функціонування стільникового зв’язку GSM вказаний процесор не може. Для 
виконання цих функцій використовуються спеціалізовані GSM радіомодеми, 
призначенням яких є перетворення та модуляція-демодуляція сигналів для 
забезпечення функціонування стільникової мережі.  

Показано ряд модулів GSM промислового виробництва з керуванням 
по інтерфейсу RS232, керування виконується за допомогою AT-команд, 
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аналогічно, як це відбувається у випадку звичайних модемів дя телефонних 
ліній.   

Для створення контролера застосовано модулі промислового 
виробництва, а саме: модуль на процесорі ATmega328, модуль GSM зібраний 
з використанням модема SIM900 Module фірми SIMCom та кола для 
підключення датчиків.    

Для розробки програмного забезпечення застосовано відкрите 
програмне середовище розробки, за допомогою якого створюється програма 
роботи контролера на мові високого рівня С, далі компілюється у виконавчий 
код для процесора та здійснюється програмування процесора.  

Для керування модемом використовуються AT-команди. Відбувається 
ініціалізація зв’язку за протоколом TCP, для чого вказується ІР адреса сайту і 
порт 

Далі вказується кількість байт для пересилання, і виконується власне 
передача даних.  У кінці, перевіряється правильність передачі даних.  

Як бачимо, виконання такого простого набору АТ-команд забезпечує 
підтримку функціонування стільникової мережі та передачу даних 
споживачеві.  

Використання відкритого програмного середовища розробки, яке має у 
своєму складі бібліотеки підтримки різноманітних датчиків та обладнання  
дозволяє оперативно переналаштовувати розроблений контролер на інші 
функції і роботу з іншими датчиками.  

Розроблена конфігурація дозволяє оцифровувати та передавати за 
технологією GSM дані до 6 аналогових та 2 двійкових сигналів або 2-3 
цифрових датчиків.Забезпечується здійснення по всіх датчиках 10 вимірів на 
секунду та їх усереднення подальша передача з швидкістю до 9,6 кбіт/с 
відповідно до вимог протоколу. 

Даний проект можна рекомендувати для забезпечення он-лайн збору 
даних та керування для технологічних процесів на малих підприємствах що 
потребують віддаленого управління без постійної присутності персоналу. 

Одержано 07.05.2015 
 
 



Інформаційні комунікації на сучасному етапі, НДІІ, Львів, 2015 

27 

УДК 330.113 
Мелитчук Світлана Василівна, 

студент, Львівський ННВЦ 
Озарко Катерина Сергіївна 

к.е.н., доц.каф. М та М ОНАЗ ім..О.С.Попова 
Челомбитько Володимир Васильович 

ст. викл каф. М та М ОНАЗ ім..О.С.Попова 
 

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ 
ПІДПРИЄМСТВА ЗВ’ЯЗКУ 

Мета роботи - розглянути, визначити й обґрунтувати методичні положення 
і практичні рекомендації з удосконалення організаційної структури управління 
підприємств зв’язку та вдосконалення і трансформації напрямків економічної 
діяльності, проаналізувати діяльність і оцінити сучасний стан ПАТ 
«Укртелеком»; обґрунтувати науково-практичні рекомендації удосконалення  
системи управління та діяльності підприємств зв’язку. 

Об’єктом дослідження є організаційна структура управління підприємств 
зв’язку.  

Предметом дослідження є напрямки удосконалення організаційної 
структури управління на підприємствах зв’язку в умовах сучасного стану 
ринкових відносин. 

Існує ряд визначень поняття системи.  
Система – це множина елементів, що знаходяться у певних 

співвідношеннях та зв’язках один з одним, взаємодіють між собою, утворюють 
певну цілісність, як ціле взаємодіють з навколишнім середовищем. 

Система – це сукупність елементів, яка має нові властивості, відсутні у 
кожного елемента системи. 

Система – це сукупність засобів вирішення проблеми.  
У нашому випадку організаційну структуру підприємства та його 

управління слід розуміти як певні системи. 
Можна, також, вказати на чотири основні властивості системи, які 

випливають з такого визначення, а саме: 
• система перш за все є сукупністю елементів, а окремі елементи можуть 

також розглядатися як системи;  
• між елементами існують суттєві інтегральні зв’язки або властивості, які 

визначають інтегровані властивості системи і відрізняють її від простої 
сукупності (конгломерату);  

• системі  властива  певна  організація, яка приводить до зменшення 
безладу і кількості можливих невизначених станів системи;  

• існування інтеграційних властивостей, тобто властивостей, які властиві  
системі  в  цілому  і  не  властиві  жодному  елементу  системи. Тобто властивості 
системи не зводяться тільки до властивостей її елементів. 
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Аналіз стану організаційної структури підприємства, яке розглядається у 
цьому випадку як система,  доцільно проводити  за блок-схемою діагностики. 
Результатом такої процедури має бути формування та моделювання майбутньої 
реструктуризації певної структури чи підприємства у цілому. 

При цьому, на організаційну структуру, як на систему, діють фактори 
впливу зовнішнього бізнес-середовища, а оптимальний варіант удосконаленого 
варіанту структури можна отримати у загальному випадку, шляхом ітеративного 
процесу порівняння результату її діяльності за певними критеріями. 

Отже, виходячи із вказаних вище положень було проведено аналіз 
організаційної структури та системи управління підприємства зв’язку на 
прикладі ПАТ «Укртелеком». Аналіз показав, що підприємство слід розглядати 
як цілісну систему, яка складається з двох взаємопов’язаних «підсистем»: 

– підсистему технічних засобів, комутаційного обладнання, з’єднувальних 
ліній, кабельних та волоконно-оптичних мереж та 

– підсистему управління діяльність підприємства. 
Спираючись на третю властивість системи з метою зменшення 

невизначеності в управлінні підприємством, а саме в керуванні первинною 
мережею зв’язку, яка становить основу надання всіх телекомунікаційних послуг 
клієнтам Укртелекому пропонується вдосконалити керування системою 
первинної мережі. Для цього слід запровадити посаду директора–координатора 
первинної мережі, який має поєднувати організаційно-управлінські дії 
директорів макро-регіональних управлінських структур у напрямку координації 
рішень в управлінні первинною мережею. 

Спираючись на другу властивість системи можна сказати, що суттєві 
зв’язки існують у ПАТ «Укртелеком» між комерційним напрямком, який 
передбачає формування напрямків діяльності В2В і В2С та експлуатаційним 
напрямком. Можлива поява значної організаційно-технічної проблеми, що 
полягає у скороченні співробітників експлуатаційних підрозділів і значно 
впливає на якість обслуговування та підтримку у працездатному стані технічних 
засобів та каналів зв’язку, які функціонують «на останній милі».  

Тобто, у кінцевому рахунку якість телекомунікаційних послуг, які 
надаються двом різним категоріям  клієнтів (абонентів) В2В та В2С, залежить від 
діяльності і рівня підготовки саме співробітників експлуатаційних підрозділів. 
Це знижує ефективність функціонування підприємства у цілому як системи. 

Всі зміни, що відбуваються з підприємством, як з системою, мають 
знаходити свій оперативний відклик у його структурі і саме в неї пропонується 
внести певні корективи. 

Проведений аналіз показує, що фактично система управління 
підприємством на сьогодні складається з двох частин. Перша частина діючої 
системи управління ПАТ «Укртелеком» – апарат управління побудований в 
частині надання послуг за продуктовим принципом. При цьому, друга частина 
системи управління підприємством побудована за дивізіональним принципом. 
Об’єднання двох різних структур управління в одному підприємстві призводить 
переважно до негативних наслідків.  
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Так, наприклад, дивізійна структура управління дійсно сприяє збільшенню 
оперативності при прийнятті рішень в окремих регіональних підрозділах. З 
іншого боку, ПАТ «Укртелеком» фактично становить єдиний комплекс 
технічних засобів та мереж, які їх поєднують в єдину систему зв’язку України.  

Останній варіант структуризації підприємства – перехід фактично на 
дивізійний принцип за системою управління та одночасне створення 
регіональних укрупнених структур управління, призвело до часткової втрати 
«цілісності» первинної мережі. Хоча з точки зору прийняття управлінських 
рішень на рівні апарату управління принципових змін не мало б відбутися.  

Але «фрагментація» первинної мережі» з перебігом часу може призвести 
до втрати цілісності самої системи первинної мережі зв’язку. Тому, перехід на 
дивізійну структуру мав би відбуватися за умови збереження окремої цілісної 
структури – первинної мережі. В цьому напрямку вдосконалення структури 
підприємства мають бути вжиті певні заходи для збереження «керованості і 
цілісності системи».  

Тому, доцільно розглянути можливість переходу від дивізійного принципу 
до ієрархічної структури організації підрозділів, відповідальних за експлуатацію 
первинної мережі у рамках єдиного бізнес-процесу.  

При цьому, вважається доцільною лише часткова відмова від дивізійного 
принципу, шляхом введення окремої посади директора-координатора 
макрорегіонів у питаннях експлуатації первинної мережі. Створення єдиного, з 
управлінської точки зору, структурного елементу управління дозволить 
підвищити надійність роботи первинної мережі як основи для функціонування 
всього переліку телекомунікаційних послуг, які ПАТ «Укртелеком» надає 
споживачам.   

Проведений аналіз діяльності ПАТ «Укртелеком» дозволяє зробити 
висновок, що оптимізація чисельності будь-якого підприємства, з фінансової 
точки зору, є найпростішим способом підвищення фінансової стабільності та 
прибутковості внаслідок зменшення витрат на утримання персоналу. Однак, при 
цьому вжиття інших, і можливо навіть більш ефективних засобів, шляхів, 
напрямків реструктуризації залишалися поза увагою попередніх управлінських 
команд ПАТ «Укртелеком».  

Адже, будь-яка зміна організаційної структури підприємства, 
впровадження нової, можливо більш ефективної системи управління, вимагає від 
керівництва – вищої ланки менеджменту підприємства використання 
нетрадиційних підходів до модернізації організаційної структури компанії, 
опрацювання новітніх підходів. При цьому слід обов’язково враховувати той 
факт, що економічна діяльність вимагає чіткого врахування основних тенденцій 
на ринках фінансових послуг, інноваційних технологій, виробництва сучасних 
засобів інфокомунікаційних технологій. Не можливо уникнути ще одного 
напрямку вдосконалення структури підприємства – аутсорсингу. Проведені 
скорочення персоналу підприємства торкнулися у першу чергу технічних та 
експлуатаційних підрозділів, і у результаті - технічного стану мереж  Тому, з 
метою підвищення надійності та якості функціонування кабельних мереж, за 
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умови значних скорочень персоналу, яке вже відбулось, у якості дієвого та 
ефективного напрямку вдосконалення структури та організації роботи 
підприємств, у тому числі і структури управління підприємством, слід 
відпрацювати питання передачі на аутсорсинг експлуатації кабельних мереж. 

Отже, пропонується ряд напрямків вдосконалення організаційної 
структури ПАТ «Укртелеком»: 

1. Розробити та реалізувати бізнес-процеси у рамках функціональних 
завдань підрозділів, які займаються експлуатацією технічних засобів та мереж  
«останньої милі». 

2. Розглянути можливість переходу до єдиного принципу побудови 
системи управління. Враховуючи співвідношення позитивних і негативних рис 
діючої системи, побудованої за дивізіональним принципом, або повністю 
відмовитись від класичної моделі структури управління за цим принципом, або 
здійснити модернізацію таким чином, щоб вона мала в собі елементи, які 
закладені у продуктову «структуру» побудови комерційного напрямку апарату 
управління. 

3. Модернізувати «продуктову структуру» апарату управління, оскільки 
побудова комерційного напрямку діяльності апарату управління за двома 
основними напрямками В2В та В2С входить у певне протиріччя з існуючою 
системою експлуатації мереж зв’язку ПАТ «Укртелеком». Спроби розділити ці 
два напрямки на комерційній основі, так би мовити, впирається у роботу 
експлуатаційних підрозділів.  

4. Скорочення персоналу експлуатаційних підрозділів дає підстави 
розглянути можливість передачі на аутсорсинг питання експлуатації та 
обслуговування кабельних, що дозволить поряд з вивільненням персоналу 
зосередитися на удосконаленні і вирішенні головних бізнес-задач, які є основою 
діяльності ПАТ «Укртелеком». 

5. Запровадити у системі прийняття управлінських рішень та Апараті 
управління підприємства груп критеріїв ефективності та фінансово-економічного 
аудиту рішень з вдосконалення організаційно-штатної структури.    

Вказані підходи зможуть забезпечити зростання ефективності діяльності  
підприємства зв’язку, підвищать якість послуг, що надаються, та призведуть до 
зростання клієнтської бази. 

Одержано 11.05.2015 
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РОЗРОБКА КОМПЛЕКСУ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З ВИВЧЕННЯ 
ОСНОВ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ  

У сучасному світі комп'ютер є невід'ємною частиною ділового і 
повсякденного життя. Його використання вимагає постійного обміну 
інформацією. З'являються нові й удосконалюються існуючі способи передачі 
інформації. Традиційні засоби компакт-диски та флеш носії не забезпечують 
мобільності, оперативності й зручності передачі інформації. Альтернативою 
можуть бути проводові та безпровідні способи передачі даних.  

Проводова передача даних може бути здійснена, наприклад, через 
послідовні порти комп'ютерів. 

Для встановлення радіозв'язку необхідно лише наявність приймально-
передавального радіо-модуля в кожному комп'ютері.  

Система передачі даних складається з трьох основних компонентів – 
джерела сигналу, лінії зв’язку і приймача інформації. 

При передачі даних, при їх оцифровуванні і обробці постійно 
відбувається  перетворення сигналів, вони змінюють свою форму за рахунок 
спотворень і дії параметрів ліній передачі. Одні типи сигналів можна 
передати на далеку відстань, а інші будуть значно спотворені.  

Тому актуальність дипломного проекту пояснюється тим, що для 
правильного розуміння роботи системи передачі даних необхідно наочно 
познайомитися з сигналами, які діють у ній на всіх етапах перетворення 
інформації при виконанні лабораторних робіт. У дипломному проекті 
необхідно визначити апаратні засоби для лабораторних робіт з систем 
передачі даних.  

Було проведено аналіз існуючих засобів для постановки лабораторних 
робіт з точки зору типового процесу передачі та прийому інформації. Серед 
таких систем Типовий комплект навчального обладнання "Програмування 
мікроконтролерів" ПМ-ЛМ вартістю 18700грн.;  Навчальний лабораторний 
комплекс SDK-1.1; Навчальний лабораторний стенд з мікропроцесорної 
техніки «Класик-1»; Лабораторний стенд основи мікропроцесорної техніки 
МП-01 вартістю 6900 грн. 

Проведений аналіз показав, що немає найбільш прийнятної за ціновими 
характеристиками апаратури для створення комплексу лабораторних робіт. 
Стартова ціна таких комплектів коливається від 6,9 тис.грн. 

Однак, слід звернути увагу на перспективну платформу, яка інтегрує і 
апаратні, і програмні засоби - Ардуіно. Ця платформа останнім часом швидко 
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розвивається, вдосконалюються і здешевлюються апаратні засоби, 
оновлюється і виправляється програмне забезпечення.  

Для створення коду для цього контролера розроблено вільний до 
використання пакет програм Arduino. Щоб почати розробку достатньо 
підключити модуль до порта USB і запустити програму.  

Розробка ведеться на мові високого рівня Сі, після чого програма 
компілюється у код для контролера і записується у його флеш пам’ять для 
виконання.  

Пакет програм містить бібліотеки для роботи з датчиками, 
трансіверами, пристроями вводу-виводу, дисплеями, демонстраційні 
приклади, що дозволяє швидко, у межах часу лабораторної роботи, провести 
моделювання системи передачі даних з датчиком, каналом зв’язку та 
дисплеєм для відображення. 

Ми вибрали її для створення апаратних засобів для лабораторних робіт 
на основі найпростішого процесора фірми Atmel.  

Контролер ATmega328 найбільше підходить у нашому випадку 
оскільки він має шестиканальний аналого-цифровий перетворювач, 
послідовні інтерфейси RS-232, SPI, 2 кілобайти ОЗУ та 32 кілобайти флеш 
для запису програм. На цьому процесорі випускається ряд готових модулів, 
які можна використати у лабораторних роботах.  

Крім того, у лабораторних роботах необхідно моделювати джерела 
сигналу у системі передачі даних. Для цього було проаналізовано промислові 
процеси і визначено, що в основному проводиться вимірювання параметрів 
температури, тиску, вологості, напруги, струму магнітного поля. 

Ці параметри вимірюються за допомогою датчиків. Проведений пошук 
показав, що зараз випускається багато різноманітних датчиків, які можна 
використовувати при виконанні лабораторних робіт для моделювання роботи 
промислових датчиків. Ці датчики бувають і з аналоговим, і з цифровим 
виходом. 

Наступним етапом є моделювання каналу передачі даних. Для цього 
можна використати проводовий канал – вита пара, кабель, шлейф, та 
відповідні програмні бібліотеки і моделювати побітну послідовну передачу 
даних та аналізувати осцилографом спотворення сигналу.  

 Для моделювання безпроводового каналу можна використати 
трансівери  і для роботи яких є відповідні бібліотеки.  

При моделюванні каналу передачі даних можна на практиці вивчати і 
порівнювати різноманітні системи кодування даних для захисту від 
спотворень інформації і завад. 

Для відображення даних промислово випускаються дисплеї, 
найчастіше рідкокристалічні, для яких також є програмні бібліотеки.  

На основі розглянутого обладнання було створено апаратні засоби для 
проведення лабораторної роботи з моделювання безпровідної передачі даних 
у діапазоні 433МГц. 
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У цій лабораторній роботі дані з цифрового датчика температури і 
вологості DHT11 оброблялися мікро контролером, який потім формував 
сигнал модуляції для мікро передатчика 433МГц.  

Надрегенеративний приймач на відстані декількох метрів приймав цей 
сигнал, який потім оброблявся мікроконтролером і відображався на екрані 
комп’ютера. Для написання коду для цих двох мікро контролерів 
використано бібліотеки програм і середовище розробки. За допомогою 
осцилографа можна було побачити і проаналізувати сигнали у різних точках 
системи. Модифікуючи програму можна було змінювати форму модулюючих  
сигналів і досліджувати зміну дальності передачі. 

Таким чином, у дипломному проекті було виконано вибір обладнання 
для комплексу лабораторних робіт з вивчення основ передачі даних 
проводовою та безпроводовою технологіями. Комплекс використовує 
відкрите програмне забезпечення та доступні промислові модулі для 
платформи Arduino і дозволяє досліджувати процеси  формування, 
проходження та обробки сигналів. 

Одержано 08.05.2015 
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РОЗРОБКА БЕЗПРОВОДОВОГО ЗАСОБУ КОНТРОЛЮ 

ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ДЛЯ ПАТ "КОНЦЕРН ХЛІБПРОМ" 

Підприємство, на основі якого буде впроваджується даний проект ПАТ 
"Концерн Хлібпром" виробничий підрозділ «Явірмлин». Борошномельний 
комплекс «Явірмлин» — один з найпотужніших млинів у Львівській області. 
Його планова потужність становить 120 тонн на добу. На території  млина 
знаходиться одна з найбільших у місті сучасна електронна вага 
вантажопідйомністю 60 тонн. Млин володіє унікальними можливостями у 
виготовленні борошна найширшого асортименту.  

Для функціонування такого комплексу необхідний постійний контроль 
параметрів. Зараз він здійснюється у ручному режимі, коли лаборант 
проводить періодичний обхід обладнання та записує покази приладів  

Для вдосконалення діяльності і підвищення ефективності роботи 
комплексу необхідна розробка моніторингової системи для заміру вологості і 
температури зерна, кількості виготовленої продукції (борошна, висівок), 
заміру кількості борошна в бункерах їх зберігання. 

Проведений аналіз технологічного обладнання показує, що для такого 
підприємства необхідно здійснювати вимірювання:  
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- вологості  
- вагові дозатори  
- вимірювання рівня борошна в силосах  
Виміри необхідно здійснювати з періодичністю 5 вимірів на годину. 

Таким чином нам необхідно у системі мати біля 100  датчиків. Всі покази 
вимірювань повинні передаватися в операторську  комплексу.  Очевидно, що 
застосування для розгортання системи проводів у таких умовах для 
під’єднання всіх датчиків буде недоцільним і неефективним.  

Проведено огляд апаратних засобів для створення систем передачі 
даних у діапазоні 2,4 ГГц. Зараз випускається ряд систем серед них пристрій 
wRemote 2,4GHz Wireless Data Acquistion System. WRemote створює мережу 
Mesh для бездротової промислової телеметрії при низькій вартості на кожну 
точку. Технологія Mesh використовується системою забезпечує надійну і 
універсальну мережу, яка буде знаходити і використовувати найбільш 
ефективний шлях для даних між всіма віддаленими вузлами в системі назад у 
центральний блок концентратора. 

Однак, поряд з перевагами, такі системи мають достатньо велику 
вартість. Ціна окремої системи коливається від 100 до кількох тисяч доларів. 
Це робить такі системи практично недосяжними для їх впровадження у нас.  

Систему контролю технологічних параметрів можна представити як 
класичну систему передачі даних де є джерело інформації з передатчиком 
сигналу, є канал зв’язку, яким передається сигнал і є приймач сигналу для 
декодування сигналу і відображення користувачу прийнятих даних.  

Так як у нас у системі має бути достатньо багато датчиків, розкинутих 
по території то у цьому випадку доцільно було б, щоб кожний безпроводовий 
засіб контролю не тільки оцифровував сигнал з датчика, але і забезпечував 
його передачу по радіоканалу.  Сигнали з усіх датчиків можна було б 
приймати у операторській і обробляти та відображати на комп’ютері. 

У рамках дипломного проекту було проведено пошук апаратних 
засобів для створення безпроводового датчика для забезпечення 
максимальної простоти та низької вартості. Аналіз показав, що фірма Nordic 
Semiconductor випускає мікросхему NRF24L01. NRF24L01 включає повний 
ВЧ прийомо-передавач на 2.4ГГц на 128 визначених каналах, 
високочастотний синтезатор, і логіку підтримки протоколу, що підтримує 
високу швидкість, послідовний SPI інтерфейс для керування і програмування 
контролера. Для побудови працюючого пристрою не потрібні зовнішні 
фільтри, та додаткові схеми, необхідно тільки зовнішній резонатор і антену. 
Позитивним є те, що на основі даної мікросхеми промислово виготовляються 
модулі для створення інформаційних систем. 

Для керування модулем по інтерфейсу SPI необхідний додатковий 
мікро контролер. Було вибрано модуль на мікросхемі ATmega фірми Atmel. 
Цей восьмибітний процесор має вбудовану оперативну пам’ять 2 кБ та 
пам’ять програм 32кБ, 6 канальний аналого-цифровий перетворювач, 
послідовні інтерфейси SPI, RS-232. Тобто, можливостей цього процесора 
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цілком достатньо не тільки для керування мікросхемою NRF24L01, а і для 
забезпечення зчитування інформації з аналогових датчиків за допомогою 
АЦП або з цифрових по інтерфейсу RS-232.  

Для створення безпроводового засобу контролю застосовано модулі 
промислового виробництва, а саме: модуль на процесорі ATmega328, модуль 
на процесорі NRF24L01, модуль для забезпечення живлення 3.3 В та кола для 
підключення датчиків, у даному випадку цифрового датчика DHT-11 для 
вимірювання температури та вологості. Для зв’язку з комп’ютером в 
операторській застосовано окремий контролер-міст, який також зібраний на 
модулях на процесорі ATmega328 та процесорі NRF24L01 і через перехідник 
RS-232-USB передає дані на обробку та відображення. 

Показано склад безпровідної мережі для ПАТ "Концерн Хлібпром".  
Вона має так звану топологію «зірка». Кожний безпровідний датчик передає 
інформацію на контролер-міст і далі у комп’ютер. Всі безпровідні датчики 
працюють на спільній фіксованій частоті каналу.  Кожен безпровідний 
датчик перед передачею прослуховує канал і у випадку його доступності 
передає короткий пакет даних.   

Для розробки програмного забезпечення для мікро контролера 
ATmega328 було застосовано відкрите програмне середовища Arduino, яке  
дає можливість створювати програми на мові високого рівня С, містить 
велику кількість бібліотек для різноманітних датчиків та дозволяє 
програмувати цей процесор. Також є у наявності бібліотека RF24, яка 
забезпечує функціонування мережі на основі мікросхеми NRF24L01. 

З застосуванням вказаної бібліотеки на тих самих апаратних засобах 
можливе створення так званої сітчастої або «меш» мережі. У такій мережі 
кожний безпроводовий датчик може не тільки передавати дані, а і приймати 
сигнал від іншого безпроводового датчика і його ретранслювати. Таким 
чином можна значно розширити дальність передачі даних. Усі ці переваги 
проявляються у випадку необхідності розгортання моніторингових систем 
збору та передачі технологічних даних в умовах вже діючого виробництва.  

Аналіз показує, що дальність розміщення обладнання території об’єкта 
ПАТ "Концерн Хлібпром" від операторської становить не більше 50-70 м. 
Розрахована дальність передачі для окремого пристрою становить 63 м. Отже 
для прийому даних з усіх датчиків достатньо розмістити один контролер-
міст.  

Одержано 09.05.2015 
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РОЗРОБКА БЕЗПРОВІДНОГО ВИМІРЮВАЛЬНОГО ЗАСОБУ 
НА БАЗІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО МІКРОКОНТРОЛЕРА ДЛЯ WI-FI 

МЕРЕЖІ 

Для створення системи вводу та обробки даних різноманітного типу, 
наприклад, систем моніторингу екологічної інформації, систем контролю 
технологічних процесів на виробництві та інших у загальному необхідні три 
основні елементи – засоби вводу інформації з різноманітних датчиків, засоби 
передачі даних та засоби обробки і відображення інформації. Засоби передачі 
даних та засоби обробки зараз надзвичайно розвинуті і поширені – це 
різноманітні мережі передачі даних на основі провідних і безпровідних 
мереж та різноманітне комп’ютерне обладнання, починаючи від великих 
промислових і закінчуючи персональними комп’ютерами, ноутбуками чи 
мобільними телефонами.   

Але із засобами вводу інформації з різноманітних датчиків ситуація 
набагато складніша. Для цього зараз необхідно використовувати достатньо 
складне обладнання: ноутбуки або комп’ютери з платами вводу-виводу або 
спеціалізовані системи. За кордоном такі системи достатньо поширені о 
отримали загальну назву Wireless Data Acquisition Systems – безпровідні 
системи збору даних. Однак, поряд з перевагами, такі системи мають і 
значний недолік з точки зору вітчизняного споживача, який криється у їх 
достатньо великій вартості. Ціна окремого безпровідного модуля коливається 
від 100 до кількох тисяч доларів. Це робить такі системи практично 
недосяжними для їх впровадження у нас.  

Тому виникає необхідність у розробці аналогів, головними  перевагами 
яких мають стати ціна та простота. 

Проаналізуємо наявні засоби для створення таких систем.  
Найпростішим варіантом перетворення звичайного вимірювального 

перетворювача у безпроводовий засіб може бути застосування 
спеціалізованих модулів, які зазвичай перетворюють наявний у будь-якій 
мікропроцесорній системі інтерфейс RS-232 у безпрооводовий варіант. Такі 
засоби випускаються промисловістю і отримали назву RS232-WiFi 
конвертори.  

Однак, для використання цих модулів необхідний додатковий 
контролер, що повинен здійснювати, по-перше, оцифровування сигналу з 
датчика, а, по-друге, керувати процесом передачі по мережі Wi-Fi та 
допомогою АТ-команд. 
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У дипломному проекті розглянуто новий альтернативний метод 
підключення різноманітних датчиків до існуючих безпровідних мереж на 
основі технології Wi-Fi. Він полягає у використанні для цього 
спеціалізованого мікро контролера, який можна легко пере налаштовувати на 
виконання потрібних функцій.  

У 2014 році фірма Espressif розробила і випустила спеціалізований 
мікроконтролер ESP8266.  

Мікроконтролер ESP8266 є високоінтегрованим чіпом який забезпечує 
повне і самодостатнє Wi-Fi мережеве рішення, що дозволяє виконувати і 
підтримувати  всі функції Wi-Fi відповідних рівнів моделі OSI. ESP8266 має 
вбудований 32 бітний процесор та пам’ять для обробки та зберігання даних. 
Це дозволяє підключати різноманітні  датчики або виконавчі пристрої. 

Вказаний чіп має вбудований АЦП перетворювач, цифрові інтерфейси 
передачі даних – RS-232, SPI.   

Цей мікро контролер забезпечує створення мережі у двох основних 
режимах: у першому режимі він може під’єднатися до точки доступу Wi-Fi і 
працювати як повноцінний хост, що буде передавати або приймати дані у 
локальну мережу або у мережу Інтернет. У другому режимі він сам може 
виконувати функцію точки доступу.   

На основі декількох таких безпровідних контролерів можна створити 
мережу передачі даних.  

У дипломному проекті для створення безпровідного вимірювального 
засобу був використаний цей мікроконтролер. За основу було вибрано 
спеціальний мікромодуль промислового виробництва на основі процесора 
ESP8266. На модулі встановлено сам процесор, додаткову пам’ять для 
програм, необхідні кола узгодження та друковану на платі антену. Рядом 
встановлено модуль для забезпечення живлення 3.3 В та кола для 
підключення датчиків.    

Отже, у такій найпростішій конфігурації створено безпровідний 
вимірювальний засіб, який може оцифровувати і передавати дані з одного 
аналогового датчика і одного цифрового датчика.  

На основі декількох таких безпровідних вимірювальних засобів можна 
створити мережу передачі даних і забезпечити охоплення всіх точок, у яких 
необхідно здійснювати вимірювання параметрів виробничого технологічного 
процесу. 

Так як у мікро контролері міститься окремий процесор і оперативна 
пам’ять і пам’ять для зберігання програм існує можливість користувачу по 
мірі необхідності створювати власні програми та перепрограмовувати 
мікроконтролер на їх виконання. Перепрограмовування проходить через 
послідовний інтерфейс.  

Для розроблення своїх програм для мікро контролера існують 
спеціалізовані бібліотеки для розробки SDK. Для роботи з цими бібліотеками  
необхідне знання та уміння програмування спеціалізованих систем розробки 
на мові С для вбудованих систем.     
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Але для спрощення розробки власних програм кінцевим споживачем 
без необхідності залучення кваліфікованих програмістів для вказаного мікро 
контролера розроблений варіант реалізації спеціалізованої мови високого 
рівня LUA. Ця мова була розроблена спеціально для вбудованих систем, 
вимагає для виконання програм дуже мало ресурсів процесора і пам’яті. Вона 
дає змогу писати достатньо прості програми на мові, яка зручна для 
сприйняття людиною.  

На початку програми відбувається ініціалізація і переключення мікро 
контролера у режим роботи хоста безпровідної мережі і під’єднання до 
вказаної точки доступу з паролем. 

Далі відбувається визначення адреси у локальній мережі і 
розпочинається виконання основного циклу програми.  

За допомогою команди таймер відбувається визначення періодичності 
передачі даних на сервер. Потім з вказаною періодичністю у циклі 
відбувається зчитування даних з АЦП, потім ініціалізація зв’язку за 
протоколом UDP, з вказанням адреси та порта призначення і далі виконання 
команди власне передачі даних. 

Після розробки, програма завантажується у мікроконтролер і він 
готовий до роботи після перевантаження. Для написання і програмування 
використовувалося спеціалізоване середовище для роботи з мовою LUA. 

Як бачимо, виконанням такого простого набору команд ми можемо 
запрограмувати на виконання потрібних нам функцій і оперативно 
переналаштовувати розроблені апаратні засоби на інші функції і роботу з 
іншими датчиками.  

На основі декількох таких розроблених безпровідних вимірювальних 
засобів можна створити мережу передачі даних та забезпечувати отримання 
інформації про технологічний процес і обслуговувати окреме мале 
підприємство. 

Для вказаного пристрою було розраховано радіус дії. Відповідно до 
специфікації для максимальної потужності випромінювання, що складає 
+20dBm, радіус дії склав 74 м. Було проведено тестування пристрою в 
реальних умовах. До пристрою у режимі точки доступу був підключений 
мобільний телефон з відповідною програмою, яка показує рівень прийнятого 
сигналу. Графік, що демонструє рівень падіння сигналу від збільшення 
відстані аж до його пропадання. При цьому дальність зв’язку на відкритій 
місцевості склала 108 м, що підтверджує дані розрахунків і можливість 
застосування пристрою.   

Забезпечується здійснення до 200 вимірів на секунду, що обумовлене 
можливостями використаного спеціалізованого мікроконтролера. 

Одержано 09.05.2015 
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