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Бездух Н.І.  
к.т.н., доц. Опотяк Ю.В.  

Розробка безпроводового мережевого пристрою на основі 
мікроконтролера W600 

 
Протягом декількох останніх років інтенсивно розвиваються засоби 

для роботи у безпроводових мережах. Такі мережі передачі даних все 
частіше знаходять застосування у побуті, комунальному господарстві, 
транспорті на виробництві для побудови різноманітних систем збору та 
обробки інформації. Такі мережі можуть модернізуватись та 
розширюватись забезпечуючи поширення інформаційної інфраструктури.  

Крім того, завдяки безперервному вдосконаленню сучасних 
мікроконтролерів, їх мініатюризації в останні роки розвинувся новий їх 
клас, що забезпечує роботу у безпроводових мережах без необхідності 
застосування додаткового обладнання. Впровадження новітніх технологій, 
розвиток елементної бази, матеріалів і технічних рішень забезпечив 
можливість створення нових спеціалізованих мікроконтролерів, що дістали 
загальну назву WiSoC, тобто система на кристалі (SoC) з вбудованим 
радіомодемом Wi-Fi.  

Це дає можливість вирішувати завдання передачі технологічних 
даних та забезпечення дистанційного управління, забезпечувати широкий 
вибір функціональних можливостей орієнтованої на кінцевого споживача 
техніки. Причому з ростом складності, продуктивності та універсальності, 
як не дивно, зменшується вартість таких систем. 

Стримуючим фактором для широкого впровадження і використання 
таких пристроїв донедавна був власне процес розробки, що вимагав 
створення друкованих плат, монтажу компонентів, відлагодження 
апаратної частини. Однак, застосування і поширення дешевих 
спеціалізованих мікроконтролерів WiSoC призвело до розробки на їх основі 
готових промислових модулів, які вже можна застосовувати до створення 
закінчених безпроводових пристроїв.  

У роботі використано для створення безпроводового мережевого 
пристрою мікроконтролер W600 фірми Winner Micro, що має у своєму 
складі вбудований радіочастотний інтерфейс для передачі інформації 
мережами зв’язку стандарту ІЕЕЕ 802.11.  

Перевагою є, використання для розробки програми інтерпретатора 
мови програмування MicroPython, що забезпечує оперативну розробку 
програмного забезпечення і можливість його модернізації у відповідності 
до потреб. 

Проаналізовано питання побудови та безпроводового мережевого 
пристрою на основі сучасного мікроконтролера типу W600 фірми Winner 
Micro. Виконано аналіз цифрових мереж передачі даних на основі 



Пошук шляхів розвитку інтелектуальних технологій і зв'язку 

6 

мікроконтролерів. Пристрій спроектовано з використанням промислового 
модуля типу TB-01.  

Для створення мікропрограм для функціонування у складі мережі 
передачі даних для розроблюваного пристрою застосовано інтерпретатор 
мови MicroPython, що дозволяє не тільки швидко їх розробляти але і 
модифікувати у випадку необхідності до вимог конкретного застосування, 
датчиків та інтерфейсів, що використовуються.  

Особливістю застосування мікроконтролера є можливість 
оперативної зміни алгоритму роботи не змінюючи конфігурації апаратних 
засобів безпроводового мережевого пристрою.  

Практично продемонстровано використання готових промислових 
модулів типу TB-01 на базі мікроконтролера W600, що дозволяє легко 
інтегрувати створюваний пристрій практично у будь-яку існуючу систему 
завдяки підтримці стандартних інтерфейсів RS-232, І2С та SPI.  

Сучасні спеціалізовані мікроконтролери типу WiSoC мають підтримку 
вбудованого стеку протоколів TCP/IP та радіомодем для реалізації 
канального та фізичного рівнів моделі OSI.  

Наявність процесора Cortex-M3 та вбудованої пам’яті дозволяє 
забезпечити повну реалізацію відповідних протоколів мереж передачі 
даних та попередньої обробки отримуваної інформації з датчиків.  

У роботі описано процес встановлення та використання засобів 
програмування для W600.  

На основі розробленої програми проведено тестування роботи 
пристрою у реальних умовах передачі цифрової інформації на віддалені 
мережеві сервери, що підтвердило правильність прийнятих рішень.  

Результати роботи можна рекомендувати для створення дешевих 
безпроводових мережевих пристроїв для роботи у системах Інтернету 
речей, вводу параметрів технологічних процесів, у побуті та комунальному 
господарстві. 
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Гараніна Р.Т.  
д.е.н., проф. Копитко В.І.  

Підходи до організації транспортних мереж на базі обладнання 
Huawei 

 
Для забезпечення сталого розвитку будь-якої країни вкрай важливо 

нарощувати та впроваджувати новітні технології у сфері телекомунікацій. 
Це створює економічно та соціально просунуту націю, надає більше 
можливостей для ефективної, динамічної та прозорої роботи держави, 
бізнесу та кожного індивіда зокрема. 

Світові тенденції зосереджені на створенні конкурентних переваг, що 
сприятимуть досягненню успіху країн в умовах сучасного цифрового світу. 
Розвиток цих тенденцій, допомагають визначити основні виклики та 
пріоритетні напрями у сфері телекомунікацій. Вони вказують на 
необхідність модернізації конвергованих мереж, запровадження 
обладнання та технології наступного покоління для переведення послуг на 
уніфіковану роботу. Технології та послуги, пов’язані з передачею даних є 
найбільш економічно вигідними та перспективними. Зокрема, такі послуги 
як: IP-телефонія, корпоративні мережі VPN, відео на замовлення VoD, 
відеоконференції, телебачення на основі інтернет-технології IPTV. 

Для України інновації в телекомунікаційних системах відіграють 
стратегічну роль на державному рівні. Мова йде про всі рівні діяльності 
суспільства – соціальний та економічний, в яких телекомунікаційні системи 
забезпечують оперативне та інтерактивне передавання інформації. 
Телекомунікації відіграють одну з ключових ролей у прискоренні розвитку 
економіки та соціальної сфери, тому їх розвиток повинен випереджати 
загальні темпи розвитку економіки, адже це буде визначальним фактором 
як для короткострокової так і довгострокової перспективи країни. В свою 
чергу повільні темпи розвитку телекомунікацій можуть призвести до 
значного зниження конкурентоспроможності економіки України.   

Доказом цього, є інтенсивне зростання надання телекомунікаційних 
послуг та поява нових сервісів, що є більш вимогливими до характеристик 
транспортних мереж, в порівнянні з традиційними. Роль послуг передачі 
даних значно зросла істотно збільшивши їх вагу в загальному обсязі 
трафіку, що передається. Це спричинено постійним збільшенням числа 
користувачів Інтернет, будівництвом корпоративних мереж та мереж 
зберігання даних, а також впровадженням великої кількості нових послуг, 
що вимагають розширення смуги пропускання транспортної мережі. 
Збільшилась конкуренція між операторами зв'язку, результатом чого стало 
розширення пропозиції послуг, змінюючи їх структуру, ресурсомісткість та 
технологічні основи. Оператори зв'язку інвестують величезні ресурси в 
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побудову транспортних мереж, адже розвиток телекомунікаційної галузі 
стає ще більш інтенсивним з кожним роком. 

Транспортний рівень є основою мереж нового покоління. Він 
відповідає за розподіл трафіку та є відправною точкою переходу до них. 
Нерівномірність використання різних типів послуг різними абонентами в 
різні часові відрізки породжує питання розподілу трафіку, а також боротьби 
з  його пульсаціями та резервацію шляхів, які на сьогоднішній день є 
дуже актуальні. 

Технологія та устаткування для побудови мережі доступу повинні 
забезпечувати можливість постійного росту пропускної здатності 
абонентських каналів та розширення переліку запропонованих послуг. Під 
час етапу проектування транспортної мережі необхідно враховувати 
наступні вимоги: 

– максимально надійна мережа – це досягається внаслідок 
резервування каналів зв’язку та правильного вибору топології; 

– мультисервісність – підтримка та коректне надання сучасних послуг 
широкосмугового доступу; 

– економічність – досягається правильним вибором обладнання та 
рентабельними проектними рішеннями. 

На сьогоднішній день одним з найважливіших галузей впровадження 
та надання послуг широкосмугового доступу є проектування та 
впровадження транспортних мереж. Кількість абонентів з кожним роком 
стрімко збільшується, а їх потреби розширюються. Незважаючи на велику 
кількість магістральних та регіональних провайдерів, впровадження нових 
мереж на сьогоднішній день є дуже актуальним питанням. 

У роботі розкриті основні етапи проектування транспортної мережі, 
відповідно до яких зроблені наступні висновки: 

На сьогоднішній день найбільш затребуваними та актуальними 
сервісами є доступ до мережі Internet (Wi-Fi), VoIP, IPTV та оренда каналу 
зв’язку (Data).  

В цей час темпи росту кількості користувачів широкосмугового 
доступу збільшується експоненціально. Цьому, також, сприяє збільшення 
кількості туристів, особливо у туристичний сезон. 

Транспортна мережа впроваджена на території Львівської області, у 
зв'язку з тим, що даний регіон в Україні є найпопулярнішим серед туристів, 
яких с кожним роком стає все більше, та одним з найпривабливіших для 
міжнародних інвестицій.  

Це спричинило збільшення попиту на телекомунікаційні послуги. 
Для реалізації надання послуг мультисервісної мережі було обрано 

транспортну технологію MPLS, яка задовольняє усім вищезгаданим 
вимогам. 
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Кількість  трафіку  кожного  з  сервісів  середнього  інтернет-
провайдера на одного користувача склав 0,35 Мбіт/с. 

Структура проектованої мережі має кільцеву топологію та 
складається з одного основного, одного центрального і одного 
другорядного кільця.  

Такого вигляду мережа набула внаслідок певного розташування міст. 
Був проведений порівняльний аналіз найкращих виробників на ринку 

телекомунікаційного обладнання.  
До уваги приймалися технічні і економічні показниками обраного 

обладнання компанії Huawei, моделі маршрутизаторів наступні: CX600-X3 та 
CX600-X8.  

Була обрана необхідна кількість плат. 
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Гиндич О.І.  
к.т.н., ст. викл. Романюк А.В.  

Проектування ВОЛП на ділянці Львів – Ходорів 
 
Телекомунікація виникає при обміні інформацією між учасниками з 

використанням технологій. Передача відбувається або за допомогою 
електрики, що проходить через фізичному носії, такий як кабель, або за 
допомогою електромагнітного випромінювання.  

Зазвичай, шляхи передачі розділяють на канали зв'язку, що дозволяє 
користуватись перевагами мультиплексування. Термін часто 
використовується в множині, тобто телекомунікації, тому що для передачі 
використовуються багато різних технологій. 

Ранні засоби зв'язку на відстані включали візуальні сигнали, такі як 
маяки, димові сигнали, оптичний телеграф, сигнальні прапорці та 
світлосигнальні геліографи. Інші приклади до сучасних засобів зв'язку на 
відстані включали звукові повідомлення, такі як бій в барабан, гра на горні 
або трембіті. У 20-му та 21-му століттях для телекомунікації на відстані 
зазвичай використовують електричні та електромагнітні технології, такі як 
телеграф, телефон, телетайп, телекомунікаційні мережі, радіозв'язок, 
радіорелейний зв'язок, оптоволоконний та системи супутникового зв'язку. 

Телекомунікації – це передавання та/або приймання знаків, сигналів, 
письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду 
дротовими, радіо, оптичними або іншими електромагнітними системами. 
Телекомунікаційна мережа – це сукупність передавачів, приймачів та 
каналів зв'язку, які передають повідомлення одне одному. Деякі цифрові 
системи зв'язку містять маршрутизатори (один або більше) , які працюють 
разом для доставлення інформації необхідному користувачу.  

Аналогова система зв'язку складається з одного або декількох 
комутаторів, які встановлюють зв'язок між двома або більше 
користувачами. Для обох типів мереж можуть знадобитися репітери для 
посилення або відтворення сигналу, коли він передається на великі відстані. 
Репітери використовуються для боротьби з загасаннями сигналу, коли 
сигнал неможливо відрізнити від шуму. Додатковою перевагою цифрових 
систем над аналоговими є простіше зберігання на пристрої. Тобто два 
значення напруги (високе і низьке) легше зберігати, ніж безперервний 
діапазон значень у аналогових системах. 

Революція у радіозв'язку почалась у першому десятилітті 20-го 
століття завдяки новаторським розробкам Гульєльмо Марконі. Інші відомі 
новатори та винахідники у галузі електричних та електронних 
телекомунікацій є Чарльз Уітстон та Самюел Морзе (винахідники 
телеграфу), Александер Грем Белл (винахідник телефону), Едвін Армстронґ 
та Лі де Форест (винахідники радіозв'язку), а також Джон Берд та Філо 
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Фарнсуорт (деякі з винахідників у сфері телебачення). Але з 2000-их років 
усі лінії зв’язку є оптоволоконними. Тому в даній дипломній роботі 
розглядаються оптимальні властивості оптоволокна і його застосування, 
зокрема прокладання між двома населеними пунктами.  

Тому метою бакалаврської роботи є оптимальне проектування 
волоконно-оптичних ліній зв’язку (ВОЛЗ) як з технічної, так і з економічної 
сторони. Важливо не тільки спроектувати дану лінію, а й використати при 
цьому мінімум ресурсів, часу та участі людського фактору при прокладанні 
даної лінії. 

Спроектовано оптоволоконну лінію на ділянці Львів – Ходорів через 
опорний пункт у селі Бібрка, а також наведено основні характеристики та 
переваги використання ОВ кабелів. 

Вибір даного опорного пункту був зумовлений тим, що загальна 
довжина цього маршруту є коротшою (хоча довжини трас є майже 
однаковими), також кількість перетинів з різними перешкодами у випадку 
маршруту через с. Бібрка є менші, ніж у маршруті через м. Миколаїв.  

Отже, прокладання кабельної лінії Львів – Бібрка – Ходорів був 
обраним таким, що є найбільш технічно простим та економічно вигідним. 

Проектування оптовоконної лінії Львів – Ходорів є економічно 
вигідним, тому що прибутки повністю покривають експлуатаційні витрати і 
приносять дохід.  

Капітальні вкладення окупляться на протягом 5 з половиною років, 
що підтверджує вигідність грошових вкладень в даний об’єкт.  Завдяки 
вводу в експлуатацію даної лінії збільшиться об’єм надання послуг зв’язку.  

У роботі також описуються основні положення з прокладання кабелю 
під час виконання монтажних робіт з використанням оптоволоконних 
кабелів. 
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Дребіт В.І. 
д.е.н., проф. Копитко В.І. 

Розширення ємності ЦС в м. Винники на базі обладнання ЦСК ЄС-11 
 
В даний час зв'язок відіграє дуже велику роль в житті сучасної 

людини. На сучасному етапі розвитку суспільства в умовах науково-
технічного прогресу безперервно зростає світовий обсяг інформації. Дуже 
великі вимоги до швидкості і якості передачі інформації.  

Велика потреба у швидкій і якісного зв'язку. Ці фактори визначили 
високу динаміку у розвитку світової галузі телекомунікації, залишаючи 
передумови для високотехнологічних розробок і впровадження нових 
систем комунікації. Зв'язок необхідна для оперативного управління 
економікою і роботи державних органів, для задоволення культурно-
побутових потреб населення.  

Науковці та практики давно прийшли до висновку, що ефективність 
роботи систем зв'язку багато в чому зумовлюється якістю ЛЗ, якістю 
станцій і станційного обладнання. А також умінням персоналу швидко, 
ефективно і якісно виконувати свої обов'язки з управління терміналом 
зв'язку. 

За останній період свого розвитку техніка телефонного зв'язку 
пройшла довгий шлях від примітивних телефонних апаратів і ручних 
комутаторів до сучасних електронних телефонних станцій керованими 
ЕОМ. 

Сукупність станцій "ЄС-11", які є складовою частиною ЦСК "ЛАН-2000", 
призначена для використання в якості кінцевих (опорних), вузлових 
(опорно-транзитних) та транзитних станцій на цифрових ділянках 
телефонних мереж (ТМ) сільських адміністративних районів (САР).  

Станції, за потреби, можуть використовуватися в якості районних 
автоматичних телефонних станцій (РАТС) і підстанцій для розвитку 
телефонної мережі на територіях райцентру та інших міст САР. Обладнання 
станцій "ЄС-11" може також використовуватися на міських та відомчих 
телефонних мережах.  

У випускній роботі бакалавра описано процес проектування варіанту 
розширення ємності ЦС в м.Винники на базі обладнання ЦСК ЄС-11. 
Виконано аналіз призначення системи комутації ЄС-11 та структурних схем 
вузлів і схему станції в цілому. Проаналізовано загальні принципи побудови 
МТМ та модернізацію МТМ з ВВхП.  

Виконано розрахунок телефонного навантаження, визначення 
кількості каналів та потоків. Здійснено розрахунок обладнання центральної 
станції. Виконано техніко-економічне обґрунтування проекту. 

Розширення ЦСК «ЄС-11» дає можливість замінити класичну аналогову 
телефонну мережу на мережу цифрової телефонії.  
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Цифрова комутація телефонного зв’язку суттєво покращить якість 
цього зв’язку, яку зразу ж відчують абоненти, у порівнянні з 
електромеханічною АТС координатного типу. 

Згідно розрахунку навантаження, було розраховано необхідну 
кількість обладнання і його ємність. 

Цифрова АТС з використанням ЕОМ на телефонній мережі, дозволяє 
не тільки більш економічно, у порівнянні з іншими АТС, реалізувати 
управління самою ЦСК «ЄС-11», але і суттєво збільшити гнучкість 
комутаційної системи, розширити додаткові діагностичні процеси 
обслуговування апаратури і ввести значний об’єм додаткових послуг для 
абонентів на основі впровадження і реалізації програмного забезпечення. 

Крім того абоненти проектованої АТС мають змогу доступу до мережі 
швидкісного Інтернету ADSL.  

Це значно розширює можливості і покращує сервіс обслуговування 
абонентів.  
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Дума В.Б. 
к.е.н., ст. викл. Николишин Ю.І. 

Побудова інформаційних систем з застосуванням мереж 
безліцензійного діапазону частот 

 
Аналіз показує, що робота практично будь-якого підприємства, 

організації чи установи неможлива без застосування різноманітних 
інформаційних систем. Такі системи забезпечують вимірювання та 
передачу параметрів різноманітних процесів у потрібні підрозділи для 
аналізу, моніторингу та керування. Тому різноманітні системи дедалі 
частіше інтегруються у діяльність таких підрозділів.  

Однак, багато існуючих підприємств не забезпечені такими 
інформаційними системами, що дозволяють дистанційний збір інформації з 
різноманітних сенсорів технологічного процесу. Це пов’язано з високою 
вартістю таких інформаційних систем проблемами з їх розгортанням, коли 
підприємство не може зупинити свою діяльність для такого 
переоснащення.  

З іншої сторони мережі передачі даних зараз активно розвиваються 
безпроводові мережі, що забезпечує їх оперативне розгортання, керування 
та переналаштування.  

Однак, для створення цілісної інформаційної системи на основі 
безпровідних технологій необхідні комплексні рішення, які забезпечують 
не тільки передачу, але перш за все, збір інформації з сенсорів 
технологічного чи іншого процесу.  

Сучасний розвиток сучасних мікроелектронних пристроїв та 
мережевих технологій призвів до створення ефективних трансиверів, що 
можуть служити основою створення безпроводової мережі такої 
інформаційної системи, а використання мікроконтролерів – забезпечує 
простоту отримання даних з сенсорів і керування логікою роботи пристроїв 
інформаційної системи у цілому.  

Отже, у роботі розглянуто підходи до створення мережі передачі 
даних та інформаційної системи у цілому на основі сучасного трансивер 
фірми Texas Instruments типу СС1101 у поєднанні з мікроконтролером фірми 
Espressif типу ESP8266.  

Таке поєднання апаратних засобів на основі використання готових 
модулів забезпечує швидку розробку та впровадження інформаційної 
системи з метою забезпечення моніторингу параметрів технологічних 
процесів в режимі он–лайн.    

У роботі проаналізовано процеси створення і виконано розробку 
інформаційної системи і відповідної мережі на основі застосування 
трансивера діапазону 433 МГц та керуючого мікроконтролера. 
Інформаційна система забезпечує передачу даних з сенсорів по 
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безпроводовому каналу та передачу отриманої інформації при 
необхідності на сервери у мережі Інтернет.  

У процесі виконання завдання розглянуто основи побудови 
інформаційних систем, проаналізовано інформаційні системи моніторингу 
різноманітних параметрів та виконано постановку задачі. Проаналізовано 
застосування безпроводових мереж, побудову безпроводових мереж для 
інформаційних систем та функціонування і особливості створення мереж 
ISM діапазону. Виконано аналіз засобів створення мережі ISM діапазону. 
Детально описано розробку інформаційної системи з обладнанням мережі 
ISM діапазону та процес тестування роботи створеної інформаційної 
системи.  

Особливістю роботи є застосування безпроводової мережі у 
діапазоні              433 МГц та відповідного трансивера на вказаний діапазон 
розробки фірми Texas Instruments типу СС1101 у поєднанні з 
мікроконтролером фірми Espressif типу ESP8266 для керування пристроєм 
інформаційної мережі.   

Інформаційна мережа включає розроблені пристрої на основі 
вказаних вище компонентів з застосуванням промислових модулів. Така 
комбінація значно спрощує і здешевлює розробку інформаційної системи у 
цілому, її розгортання і налагодження. Застосування безпроводової мережі 
забезпечує можливість легкого нарощування інформаційної системи до 
сотень пристроїв. Трансивер СС1101 забезпечує підтримку роботи мережі, а 
керуючий мікроконтролер ESP8266 – отримання даних з різноманітних 
сенсорів і керування логікою роботи пристрою інформаційної системи.  

Забезпечується здійснення вимірів з періодичністю одна секунда, 
швидкість передавання цифрового потоку становить до 56 кбод і може 
бути змінена. Розраховано зону покриття окремого інформаційного 
пристрою. Результати розробки можна рекомендувати для створення 
інформаційних систем на підприємствах, екологічному моніторингу, 
комунальному господарстві. 
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Дутко А.І.  
д.е.н., проф. Копитко В.І.  

Модернізація телефонної мережі Франківського району міста 
Львова на базі обладнання Huawei 

 
Сьогодні телекомунікації та Інтернет є невід’ємною частиною нашого 

життя. Головні сфери нашого життя – бізнес, соціальні та промислові 
інфраструктури, використовують високошвидкісну передачу даних для 
задоволення потреб клієнта.  

Соціальні мережі, стрімінгові платформи, онлайн кіно з високим 
розширення, дистанційне навчання та робота, онлайн конференції, кожен з 
нас користується цими речами, але за для комфортного та швидкого 
користування необхідно мати високошвидкісне підключення до мережі 
Інтернет 

Світові IT-компанії  в галузі мережевого обладнання постійно 
намагаються зробити обмін даними швидше та якісніше. Нові технології 
зв’язку (наприклад, як 5G) дійсно покращують життя кожного з нас. 
Постійне зростання попиту на швидкісний Інтернет підштовхують 
операторів та розробників мережевого обладнання, оновлювати своє 
апаратне забезпечення.  

У роботі була поставлена задача модернізувати телефонну мережу у 
Франківському районі міста Львова, на базі обладнання Huawei. В ході 
роботи над цим проектом, був проведений огляд існуючих методів і 
рішень, спроектована мережа Франківського району міста Львова, 
зроблений вибір необхідного обладнання, а також розраховані показники 
основних видів навантаження. 

Вважаючи, що модернізація відбувається шляхом повної зміни 
застарілого обладнання активними шафами від компанії Huawei, в проекті 
описано головні їх технічні характеристики, принцип побудови і 
функціонування обладнання, принципи використання на мережах 
електрозв'язку та основні проектування 

Також для більш детального розрахунку даного проекту, було взято 
на увагу різний тип попиту на мережу у спальних та приватних зонах 
Франківського району, враховуючи різну комплектацію шаф компанії 
Huawei. 

У ході модернізації багатофункціональної системи зв’язку на базі 
обладнання Huawei для користувачів Франківського району міста Львова, 
був проведений аналітичний огляд і розрахунки, внаслідок якого був 
обгрунтований і підтверджений вибір даного обладнання. 

Вибір структури і кількості необхідних модулів був уточнений і 
перевірений за допомогою математичних розрахунків загального 
навантаження. 
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Загальне значення навантаження відповідає показникам, 
пред'явленим в технічних вимогах. 

Проект модернізації зв’язку Франківського району м.Львова вийшов 
відносно недорогим, завдяки використанню гнучкої комплектації, 
спального та приватних районів.  

Такий тип модернізації, завдяки обладнанню від компанії Huawei, 
вийшов економічно вигідним та дозволив задовільнити потреби кожного 
користувача незважаючи на географічні показники. 

Модернізація Франківського району на базі обладнання від компанії 
Huawei на 14720 користувачів забезпечить ефективне надання 
телекомунікаційних послуг. 

У першому розділі наведений аналіз організації зв’язку мікрорайону, 
розроблено схему організації зв’язку мікрорайону. 

У другому розділі наведений опис шафи F01T500. 
У третьому розділі наведений опис обладнання шафи F01T500, 

розроблена конфігурація плат сервісного пристрою MA5600T. 
У четвертому розділі проведений прогнозний розрахунок 

телефонного навантаження, по результатах розрахунків визначено 
необхідний обсяг обладнання станції. 

У п’ятому розділі наведено опис комплектації обладнання та опис 
плат сервісного пристрою MA5600T. 
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Івахів А.М. 
д.е.н., проф. Копитко В.І. 

Розробка мережі віддаленого моніторингу за відділеннями банку 
 
В останнє десятиліття спостерігається значне зростання 

використання, вільних від ліцензування технологій передачі даних по 
радіоканалах, зокрема аудіо і відео даних. 

В даний час, багато організацій починають використовувати 
бездротові (Wi-Fi) технології для розширення традиційної кабельної 
інфраструктури. Все частіше дана технологія розглядається, як дуже 
актуальне рішення при побудові системи ip-відеоспостереження. 

IP камери формують оцифрований сигнал безпосередньо на камері 
використовуючи ip-мережі для передачі, контролю та записи живого аудіо 
та відео сигналу.  

Також можливе підключення до даної системи: системи контролю 
доступу і обліку робочого часу, системи пожежної та охоронної сигналізації 
різних виконуваних пристроїв (освітлення, шлагбауми, системи оповіщення 
і т.д.), зводиться це все на керуючий сервер (відео сервер). 

Щоб додати нову ip-камеру до системи, в майбутньому просто 
потрібно підключити камеру в будь-якій точці локальної мережі або через 
інтернет. 

Актуальність роботи полягає в тому що не потрібно продумувати 
шляхи прокладки кабелів і руйнувати стіни для укладення їх.  

За допомогою бездротової інфраструктури додає велику мобільність 
і гнучкість систем безпеки, а також надає необмежені можливості для 
масштабованості (збільшення) даних систем. 

У бакалаврській роботі проведено роботу над створенням системи 
відеоспостереження за допомогою новітніх технологій в галузі 
відеосистем. Місцем впровадження цієї системи було вибрано банк. 

Основною перевагою розробленої системи відеоспостереження є те 
що не потрібно продумувати шляхи прокладки кабелів і руйнувати стіни для 
укладення їх.  

За допомогою бездротової інфраструктури додає велику мобільність 
і гнучкість систем безпеки, а також надає необмежені можливості для 
масштабованості (збільшення) даних систем. 

Встановлено що для системи відеоспостереження потрібно 
розв’язати такі задачі: визначити апаратне відеоспостереження яку ми 
будемо використовувати, проаналізувати систему захисту мережі і 
відеокамер, розробити систему захисту відеоспостереження, розрахувати 
пропускну здатність каналів зв’язку, розрахувати віртуальні локальні 
мережі, розрахувати розміщення та характеристики мережевого 
обладнання. 
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Результати роботи такі: 
– впроваджено систему відео спостереження; 
– оптимальні рішення щодо вибору обладнання, матеріалу, та 

монтажу його в приміщення; 
– проведено розрахункові параметри, які будуть впливати на 

подальшу роботу обладнання та всієї системи; 
– порахована сума затрат на придбання, монтаж та 

пусконалагодження, всієї системи. 
Проведена робота показала, що система відеоспостереження, це 

важлива частина для банківської системи, так як дає можливість 
контролювати об'єкти і процеси будь-якої складності.  

Результати роботи дозволяють рекомендувати використання цієї 
системи для підтримання безпеки банку. 
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Кордек К.І.  
к.т.н., доц. Опотяк Ю.В.  

Побудова і дослідження функціонування каналу зв’язку з на базі 
технології LoRa 

 
LoRa – це важлива технологія, що використовує неліцензійний 

спектр,і вона може бути використана для подальшого розширення 
Інтернету речей. LoRa – радіомодуляція, що забезпечує можливість 
дальнього зв'язку. 

Технологічний стек LoRa/LoRaWAN є найкращим вибором для 
підключених міст через його довгий діапазон сигналів та мінімальні потреби 
в енергії. Залежно від умов, сигнали можуть досягати 10 – 15 кілометрів. 

Зростає популярність випадків використання IoT в областях, які 
покладаються на підключення, що охоплює великі площі, які здатні 
обробити величезну кількість з'єднань, що в кінцевому рахунку сприяє 
попиту на масові технології IoT. 

Саме технологія LoRaWAN сприятиме вирішенню важливих питань, 
використовуватиме ще ширший спектр застосувань і зрештою, забезпечить 
успіх глобального масового розгортання IoT у майбутньому. 

LoRaWAN продовжить обслуговувати додатки, які вимагають низької 
вартості, багаторічну роботу акумулятора, дальність підключення та 
геолокацію. 

Технічні переваги технології LoRa, її простота розгортання, 
енергоефективність та її відкрита бізнес-модель привернула глобальне 
зростання та зростання постачальників та мережевих операторів у понад 
100 країнах. Основними перевагами LoRa є низький діапазон, низька 
потужність та низька вартість підключення. Ще одна ключова особливість 
LoRaWan – це безпека як для пристроїв, так і для мережі. 

LoRaWAN розробляється з можливістю застосування в 
загальнонаціональних мережах великих операторів зв'язку і LoRa Alliance 
стандартизує LoRaWAN з урахуванням сумісності і взаємодії з глобальними 
операторами зв'язку. 

В основі технології LoRa лежить однойменний метод модуляції, який 
був запатентований компанією Semtech. Цей метод ґрунтується на принципі 
розширення спектра і лінійної частотної модуляції. В процесі передачі дані 
кодуються широкосмуговими імпульсами з частотою, що зменшується або 
збільшується в певному часовому діапазоні.  

Дане рішення дозволяє зробити приймач стійким до відхилень 
частоти від номінального значення, що знижує вимоги до якості генератора 
і дозволяє використовувати прості кварцові резонатори. 
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В технології будь-хто може користуватися радіочастотами, не 
сплачуючи зборів за права передачі, тому, що LoRaWAN працює в 
неліцензованому радіочастотному спектрі. 

Датчик може без заміни батареї пропрацювати до 10 років, оскільки 
LoRaWAN має дуже низьке споживання енергії. 

Мережі LoRaWAN мають високу ємність, оскільки це досягається за 
рахунок використання адаптивної швидкості передачі даних і використання 
багатоканального приймача в шлюзі, що гарантує одночасне отримання 
повідомлень на кількох каналах. 

Кожен шлюз присвячений певному мережевому серверу, я 
пропонуємо розширити функцію шлюзів, щоб вони могли пересилати пакет 
на певні мережеві сервери, це може ефективно зменшити витрати 
пристроїв та розгортання мережі. 

Отже технології IoT здатні підвищити ефективність бізнесу шляхом 
позбавлення від повсякденної роботи та зекономити час працівників; 
зменшити кількість персоналу і також виплати заробітної плати; покращити 
продукти та послуги на основі зібраних та проаналізованих даних. 
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Левицький Р.О.  
к.т.н., ст. викл. Андрухів Т.В.  

Проектування лінії зв’язку з використанням контролерів nRF24L01 
 
Як відомо, сьогодні робота практично будь-якого промислового 

підприємства неможлива без різноманітних каналів та ліній для 
забезпечення передачі інформації по вимірюваних параметрах 
технологічних чи інших  процесів.  

У якості каналів та ліній передачі даних практично на всіх 
підприємствах застосовують безпроводові канали на основі стандарту IEEE 
802.11. Це обумовлене і відносною доступністю, і широкою номенклатурою 
телекомунікаційних засобів та наявністю вже вбудованих модулів цього 
стандарту практично в усіх сучасних пристроях.  

Однак, не завжди застосування мереж на основі стандарту IEEE 802.11 
є виправданим, зокрема внаслідок вартості обладнання та високого 
енергоспоживання віддалених вузлів. При цьому, промислові системи 
передачі даних є доволі дорогими, особливо з точки зору вітчизняного 
споживача.   

Безпроводова мережа має забезпечення передачу різноманітної 
інформації наприклад на диспетчерський пункт підприємства, а згодом, і у 
глобальну мережу Інтернет. З цією метою у роботі проводиться аналіз 
підходів до створення безпроводових засобів для лінії зв’язку на діапазон 2 
ГГц.  

Розвиток сучасних мікроелектронних засобів на відповідних 
трансиверів забезпечує простоту створення, установки і використання 
розроблених безпроводових мереж, особливо в умовах наших 
підприємств та виробництв.  

Розглянуто підходи до створення цифрової лінії зв’язку на основі 
спеціалізованого трансивера діапазону 2 ГГц типу nRF24L01. Виконано 
аналіз побудови мереж зв’язку. Розроблено схему організації зв’язку, 
розраховано радіус поширення сигналу контролерами на основі 
застосованого трансивер та склад контролерів для спроектованої лінії.  

Для реалізації завдання роботи застосовано безпроводову 
технологію для передачі даних у діапазоні 2 ГГц з використанням 
спеціалізованого трансивера nRF24L01 та керуючого мікроконтролера 
ATmega328 з метою створення контролера для побудови ефективної за 
параметрами пропускної здатності та дальності лінії зв’язку для 
забезпечення отримання параметрів технологічного процесу на 
підприємстві, транспорті у побуті.  

У бакалаврській роботі виконано розробку засобів для побудови лінії 
зв’язку з використанням контролерів nRF24L01. Особливістю роботи є 
застосування для створення лінії зв’язку у діапазоні 2,4 ГГц контролера на 
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основі спеціалізованого трансивера NRF24L01 та керуючого 
мікроконтролера фірми Atmel, який отримує інформацію для передачі по 
послідовному інтерфейсу, виконує попередню обробку та керує роботою 
трансивера.  

У роботі описано розробку контролерів для лінії зв’язку з 
використанням контролерів nRF24L01. Здійснено аналіз загальних 
принципів функціонування цифрових ліній зв’язку, безпроводових ліній 
зв’язку та досліджено відповідні безпроводові технології передачі даних та 
лінії зв’язку на їх основі.  

Описано технології побудови мереж зв’язку діапазону 2,4 ГГц, 
розглянуто канали та лінії зв’язку діапазону ISM. Визначено особливості 
розрахунку дальності передачі для 2 ГГц.   

Описано розробку контролера для лінії зв’язку, проектування каналу 
зв’язку на основі розроблених контролерів та виконано тестування лінії 
зв’язку з використанням nRF24L01 

Створена лінія зв’язку призначена для оперативного моніторингу 
параметрів технологічних процесів на виробництві, транспорті, 
комунальному господарстві. Забезпечується середня швидкість 
передавання цифрового потоку на рівні 250-300 кбіт/с на відстань 150-350 м.  

Розроблено схему організації зв’язку, розраховано радіус поширення 
сигналу окремого контролера та склад вузлів лінії зв’язку.  

Як показує аналіз перспективні мережеві технології для діапазону ISM                 
2 ГГц характеризуються значною строкатістю використовуваних 
протоколів.  

Це пов’язане з певною відсутністю загальноприйнятих стандартів, 
особливостями ліцензування у кожній країні та, з іншої сторони, вимогами, 
які висуваються до кожної окремої системи передачі даних. Це 
визначається показниками дальності, швидкості передачі, доступною 
смугою частот тощо. Вказані параметри часто є взаємовиключними, що 
змушує шукати компромісні рішення.      
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Лесик В.М.  
ст. викл. Челомбитько В.В.  

Аналіз передачі мультимедійного трафіку в мережах наступного 
покоління 

 
Мережа нового покоління, або Next Generation Network (NGN) – 

поняття не нове і вже кілька років обговорюється в середовищі фахівців в 
галузі зв'язку. Про мережі NGN виконано багато наукових досліджень. 
Однак для багатьох фахівців NGN все ще асоціюються просто з новими 
мережами: адаптивними, інтелектуальними, мультисервісними або IP-
мережами. Проаналізовано ряд особливостей NGN. 

Розвиток ринку послуг зв'язку привів до наступних передумов появи 
мереж NGN:  

– масового впровадження сучасних систем і засобів зв'язку;  
– істотної зміни мережевих архітектур, відмови від жорсткої ієрархії, 

характерною для класичних телефонних мереж загального користування 
(ТМЗК), під впливом впровадження нових засобів зв'язку, принципів 
передачі та обробки інформації;  

– функціонального поділу рівня транспортної комутованої мережі і 
рівня формування послуг, що з'явилося внаслідок впровадження 
інтелектуальних мереж (IN) і закріпленому в NGN, коли завдяки Інтернету, 
оператору не обов'язково мати власну транспортну мережу, а спектр 
послуг вийшов за рамки традиційних послуг зв'язку;  

– загострення конкуренції в динамічних секторах ринку, таких як 
мобільний зв'язок, Інтернет, послуги для корпоративних користувачів;  

– поділ бізнес-моделі оператора нових послуг на дві частини: 
інфраструктурну (створення і обслуговування мережі) і сервісну (пов'язану 
з маркетингом);  

– використання умовно безкоштовних послуг, заснованих на 
експлуатації мережі Інтернет (наприклад, послуга, що надається Skype, 
Zoom тощо);  

– зниження інвестиційної привабливості, конкурентоспроможності та 
рентабельності традиційних систем зв'язку. 

Отже, у даній роботі виконано аналіз передачі мультимедійного 
трафіку в мережах наступного покоління. 

В мережі наступного покоління та мультимедійний трафік є 
невід'ємною частиною нашого життя та активно використовується у дуже 
багатьох галузях людської діяльності.  

Також було зазначено, що мультимедійний трафік дуже чутливий до 
швидкості передачі даних, що накладає вимоги у вигляді малої затримки 
передачі даних, які необхідні для комфортного використання абонентом 
тих сервісів. 
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Сучасний стан таких сервісів як IP-телефонія, IP-телебачення та доступ 
до мережі Інтернет. На даний момент всі ці сервіси є цілком доступними та 
вже стали частиною нашого життя. 

З кожним роком зростає кількість нових абонентів та об’єми 
інформації, що їм треба передати. Через це зростають вимоги і до мереж, 
наприклад, до пропускної здатності каналів передачі даних. Саме тому усі 
провайдери вимушені модернізувати свої мережі для того, щоб бути 
конкурентоспроможними на ринку телекомунікаційних послуг через 
декілька років. 

Окремо слід виділити концепцію IMS. Вона має значну перевагу над 
концепцією NGN у сучасному світі у тому, що надає доступ до будь-яких 
мультисервісних послу з будь-якого кінцевого пристрою абонента: 
комп’ютер, планшет, мобільний телефон, стаціонарний телефон та ще 
багато інших.  

На даний момент це дуже важлива риса для абонентів, тому що дуже 
велика кількість трафіку йде саме через мобільні з’єднання і з часом їх 
ставатиме все більше.  

Також ця концепція є досить зручною для операторів, тому що 
дозволяє призначати тарифікацію як за часом використання, так и за 
використаним трафіком. Так як є дуже велика кількість різних сервісів – ця 
опція є дуже корисною. 
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Лопачук В.О.  
викл. Пліш В.М.  

Планування мережі стільникового зв’язку для стандартів GSM-900 та 
GSM-1800 

 
Мобільний зв'язок розглядається нині як найбільш затребуваним і 

швидко зростаючими.  
Зростаюча потреба в бездротовому доступі в Інтернет призвела до 

подальшого розвитку системи. На теперішній час існує декілька систем 3G, 
що використовують несумісні технології і працюють у різних частотних 
діапазонах. Це призвело до запровадження четвертого покоління (4G), які 
розширюють спектр послуг систем мобільного зв'язку. 

Таким чином, GSM є технологією яка добре себе зарекомендувала на 
території України. 

Будучи мережею, стандарт стільникового зв'язку використовує 
осередки для забезпечення бездротового зв'язку абонентам, що 
знаходяться в безпосередній близькості від цих осередків. Чотири основні 
осередки, які становлять мережу GSM, називаються макросами, мікро, піко 
і фемто. Зовнішнє покриття зазвичай забезпечується макро і мікро 
осередками, в той час як критий охоплення зазвичай забезпечується 
клітинами pico і femto. 

Телефони GSM можуть бути ідентифіковані наявністю модуля 
ідентифікації абонента (SIM). Цей крихітний об'єкт, розміром приблизно з 
палець, являє собою знімну смарт-карту, яка містить інформацію про 
підписку користувача, а також деякі записи контактів. Ця SIM-карта 
дозволяє користувачеві перемикатися з одного GSM-телефону на інший. У 
деяких країнах, особливо в Азії, телефони GSM заблоковані для 
конкретного оператора. Однак, якщо користувачеві вдасться розблокувати 
телефон, він може вставити будь-яку SIM-карту з будь-якого носія в той же 
телефон. 

В більшості країн світу все частіше виникає питання про його 
майбутнє, викликане попитом на високі швидкості передачі даних, велику 
пропускну здатність каналів. Звісно що стандарт GSM, який є керуючою 
ланкою розвитку мобільного зв’язку. З іншого боку, широке 
розповсюдження систем GSM не дозволяє просто відкинути цей стандарт, 
вважати, що він себе вичерпав і є безперспективним. Крім того, важко 
спрогнозувати, чи може себе в даний час окупити система мобільного 
зв’язку третього покоління, оскільки через велику вартість нових послуг 
певний час лише невелика частина абонентів зможе повноцінно 
користуватись перевагами систем четвертого покоління. 
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В даній бакалаврській роботі було описано стандарт GSM-900. Під час 
планування в нульовому наближенні мережі мобільного зв’язку необхідно 
здійснити: 

– вибір частотних каналів;  
– розрахунок кількості стільників в мережі;  
– знаходження максимального віддалення в стільнику абонентської 

станції від базової станції.  
Також слід визначити число частот в стільнику, число частот у 

кластері, допустиме число абонентів у стільнику, число стільників у місті, 
площу стільника, радіус стільник необхідно було знайти (обрати) 
оптимальний варіант мережі, яка б забезпечувала якісний мобільний 
зв’язок абонентів для даної місцевості (для даного варіанту місцевість – 
середнє місто).  

Для мережі мобільного зв’язку м. Львова, було обрано кластер із 
секторизованими стільниками типу 3/9, та числі частот у стільнику шість.  

Далі слід передбачити забезпечення балансу потужностей в стільнику 
та виконати розрахунок трафіку для мереж мобільного зв’язку стандартів 
GSM та CDMA. Надійність мережі повинна забезпечувати нормальне 
функціонування системи протягом визначеного терміну служби. 
Розрахункові параметри повинні відповідати нормативним показникам.  

Запропоноване рішення на основі устаткування системи компанії 
Alcatel-Lucent XMS. Система широкосмугового безпровідного доступу 
включає в себе мультисервісну систему, що дозволяє передавати голос і 
дані з високою якістю, організовувати високошвидкісні виділені лінії для 
великих корпоративних і приватних операторів фіксованого зв'язку, 
організовувати транспортні мережі операторів мобільного зв'язку.  

Переваго запропонованого устаткування є його мультисервісність, 
тобто здатність передавати в одному радіоканалі як голосовий трафік, 
наприклад, потоки Е1, так і IP-трафік. Наявність різного типу термінальних 
станцій інтерфейсів дозволяє гнучко конфігурувати мережу передачі даних. 
Оператор, залежно від необхідної ємності каналу зв'язку, сам вирішує який 
тип термінальної станції застосовувати. 
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Петровська Б.І.  
ст. викл. Челомбитько В.В.  

Удосконалення ВОЛЗ на ділянці Львів – Моршин 
 
Використовуючи цифрові мережі для абонентського доступу можна 

суттєво розширити спектр послуг, що надаються користувачам. Останнім 
часом цифрові мережі абонентського доступу активно завойовують 
український ринок телекомунікаційних послуг. ВОЛЗ забезпечують 
можливість надання користувачам широкого спектру якісних послуг при 
ефективному використанні передавальних ресурсів мережі та 
універсальному способі обробки навантаження, що генерується різними 
застосуваннями. Тому підвищення ефективності цифрових систем 
передавання інформації відноситься до найважливіших задач, 
розв'язуваних у процесі створення сучасних телекомунікаційних систем.  

З 2000 року всі лінії зв'язку, що вводяться в експлуатацію, є 
волоконно-оптичними. При цьому швидкість передачі даних становить 1-2 
Гбіт/с, а відстань між ретрансляторами становить приблизно 100 км. Це 
спричинило будівництво міжміських магістральних ліній передачі, оскільки 
велика довжина ділянки регенерації дає змогу створювати підземні 
трансконтинентальні і підводні трансокеанські оптоволоконні цифрові лінії 
передачі. 

ОВ поступово починає витісняти металеві кабелі, оскільки має ряд 
суттєвих переваг: забезпечує велику пропускну здатність, низькі значення 
загасання сигналів, високу захищеність від взаємних і зовнішніх завад, має 
малі габарити кабелів. Оптично-волоконний кабель має майже в 256 разів 
більшу ємність порівняно з металевим кабелем і в 30 разів меншу площу 
поперечного перерізу. 

Заміна металевих провідників волоконними світловодами дозволяє 
вирішити таку важливу проблему як економію міді і свинцю, запаси яких 
вичерпуються. Розвиток оптичних систем передачі на базі оптично-
волоконних кабелів є в наш час одним з основних напрямів науково – 
технічного прогресу засобів зв’язку. Велика кількість розробок 
теоретичного і практичного характеру останніх років дозволили створити 
надійний механізм для передачі даних. 

На сьогоднішній день, оптичні кабелі отримали застосування в різних 
галузях техніки, господарства, зв’язку, радіоелектроніки, медицини, 
машино - будування, космосу та науки. Вони використовуються в якості 
з’єднувальних ліній між АТС, активно проводяться роботи по будівництву 
міжміських оптичних кабельних ліній зв’язку. В найближчі роки 
оптоволоконні лінії більш широко будуть використовуватися для міського і 
об’єктового зв’язку, коли потрібна велика пропускна здатність і в більшості 
випадків можна обійтися без ретрансляторів. Варто також зазначити, що 
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ВОЛЗ зараз є дуже актуальними і перспективним для застосування в 
кабельному телебаченні, яке забезпечує високу якість зображення при 
суттєвому знижені вимог до прикінцевого обладнання. Особливо великі 
переваги мають широкосмугові оптичні кабелі в багатоканальних системах 
передачі, які дозволяють розширити види обслуговування абонентів. 

В умовах впливу негативних зовнішніх чинників, зокрема впливу 
сильних електромагнітних полів чи перешкод, в системах керування 
виробничими процесами переваги застосування оптичних кабелів є 
очевидними.  

Але не всі нюанси щодо прокладання ВОЛЗ в Україні є позитивними. 
Попри всі переваги оптичного волокна, варто зазначити, що все таки в 
розвитку мережі зв’язку в Україні існують певні проблеми. Одна з 
найголовніших проблем – це використання застарілого лінійного 
обладнання та кабельних споруд. Крім того, спостерігається динамічне 
зростання об’єктів користування та обміном інформацією. Навіть зараз, в 
умовах карантину внаслідок пандемії COVID-19, усі заклади навчання та 
багато організацій перейшли на дистанційну форму навчання чи роботи. 
Зрозуміло, що користувачі збільшують вимоги щодо покращення якості 
послуг та введення нових видів послуг. Ці три фактори спричиняють 
необхідність побудови нової інформаційно-транспортної мережі, яка б 
задовольнила вимоги щодо пропускної здатності, введення нових видів 
послуг та введення в дію нового обладнання, яке могло б працювати без 
модернізації певний тривалий період, зберігаючи при цьому основні вимоги 
по задоволенню потреб споживачів та було б економічно вигідним.  

У даній бакалаврській роботі проведено розрахунок конструкції 
оптичного кабелю, основних параметрів, проведені розрахунки дисперсії 
та загасання у одномодовому оптичному волокні, а також довжини 
регенераційних ділянок для даної траси.  

Виконана реалізація завдання спроектувати ВОЛЗ з заданими 
параметрами по швидкості передачі та необхідною смугою пропускання. 
Розроблено ситуаційний план траси прокладання кабелю, визначено 
найбільш оптимальне розміщення ОРП, способи прокладання оптичного 
кабелю з використанням сучасних методів та матеріалів.  

В роботі розглянуто правила та положення з охорони праці, 
запропоновані 

безпечні прийоми роботи, особливо, при монтажі та вимірюваннях в 
оптичних кабелях, а також питання з охорони навколишнього середовища 
при прокладанні кабелю через річки, канали та зелені насадження. 

Виходячи з розрахункових економічних показників спроектованої 
лінії та її 

функціональних можливостей даний проект може бути 
запропонований для реалізації. 
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Оскільки завдання проектування виконано і показано, що результат 
даного проекту окупиться через 6 з половиною років, то його виконання 
може впроваджуватись в роботу. 
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Сенів Т.Р.  
ст. викл. Челомбитько В.В.  

Розробка системи передачі з використанням трансивера Si4463 
 
Сьогодні функціонування виробництва неможливе без контролю 

різноманітних параметрів. Однак, існує така ситуація, коли багато діючих  
підприємств не забезпечені засобами для такого контролю. Це пов’язано як 
з високою вартістю таких систем, так і з відсутністю у момент створення 
таких систем передачі. З іншої сторони, сьогодні у якості мереж передачі 
даних практично на всіх підприємствах застосовують безпроводові мережі 
стандарту IEEE 802.11, що обумовлене доступністю та широкою 
номенклатурою телекомунікаційних засобів для таких мереж.  

Однак, як показує аналіз застосування таких стандартів для створення 
систем передачі на підприємствах не завжди виправдане зважаючи на певні 
недоліки – вартість таких систем, високе енергоспоживання периферійних 
вузлів системи, невелика дальність поширення сигналу.   

З цією метою у роботі проводиться аналіз підходів до створення 
безпроводових систем передачі технологічної інформації, дослідження 
можливості побудови систем більшого радіусу дії для забезпечення аналізу 
стану процесів на великих територіях підприємств.  

Аналіз показує, що розвиток сучасних засобів та пристроїв 
мікроелектроніки, поширення трансиверів забезпечує простоту створення, 
установки і використання систем передачі на діючих підприємствах.  

У роботі проаналізовано створення цифрової системи передачі на 
основі трансивера типу Si4463 фірми Silicon Labs. Вказаний трансивер має 
високі параметри щодо вихідної потужності та чутливості, що забезпечує 
створення системи передачі даних, яка забезпечує великий радіус дії. 
Виконано аналіз побудови систем передачі, розраховано радіус поширення 
сигналу, створено програмний код та виконано тестування системи.  

Для створення системи у цілому застосовано діапазон частот 434 
МГц, роботу у якому забезпечує використаний трансивер Si4463.  

Застосування сучасної елементної бази, промислових модулів та 
засобів розробки забезпечило створення  ефективної систем передачі з 
достатньою швидкістю передачі даних та дальністю зв’язку у межах 
практично будь-якого підприємства.  

У бакалаврській роботі виконано розробку системи передачі даних з 
використанням трансивера типу Si4463. Вузол системи передачі створено з 
використанням керуючого мікроконтролера та вказаного вище трансивера 
фірми Silicon Labs. Кожен вузол системи передачі отримує дані для 
передачі по послідовному інтерфейсу UART та  їх передачу у діапазоні 434 
МГц.  



Пошук шляхів розвитку інтелектуальних технологій і зв'язку 

32 

Проаналізовано функціонування систем передачі даних, систем 
передачі на основі безпроводових технологій та бездротові системи 
великого радіусу.  

Розглянуто технології побудови систем передачі даних, досліджено 
засоби для систем передачі та системи передачі великого радіусу дії.   

Здійснено вибір засобів системи передачі з використанням 
трансивера, виконано проектування системи передачі з використанням 
трансивера Si4463 та її тестування. 

Створена система передачі забезпечує передавання технологічних 
або інших даних. Забезпечується діапазон передачі даних у межах 
стандартних значень інтерфейсу UART – 2,4-115,2 кбіт/с.  Радіус дії системи 
складає               500-800 м і, як показує аналіз, значною мірою залежить від 
рівня навколишніх радіозавад.  

Як, вдалося встановити, трансивер на всіх заявлених швидкостях 
стандартного ряду від 2400 до 115200 біт/с забезпечує передачу даних на 
невелику відстань близько 100 м. Із зростанням відстані починає 
відбуватися втрата пакетів починаючи з високих швидкостей передачі. 
Найбільша зафіксована відстань передачі – близько 800 м.  

Практично продемонстровано створення системи передачі з 
використанням трансивера Si4463. Перевагою такої системи передачі на 
основі застосованих трансиверів є низька вартість створення системи 
внаслідок застосування промислових модулів.  

Перевагою створеної системи передачі є оперативне розгортання в 
умовах підприємства, передача даних з достатньою швидкістю з 
різноманітних джерел інформації в умовах дії завад від технологічного 
обладнання.  
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Тимців М.В.  
к.т.н., ст. викл. Андрухів Т.В.  

Розробка простого індикатора зайнятості каналів у діапазоні 2 ГГц 
 
Як відомо, перешкоди, які виникають при одночасній роботі 

бездротових пристроїв, що знаходяться в безпосередній близькості один 
від одного, можуть привести до значного погіршення характеристик 
функціонування пристроїв. Проблеми, пов'язані з взаємними перешкодами 
особливо виникають при сумішенні двох технологій – Bluetooth і WLAN – в 
ближньому режимі. Зазначений фактор накладає ряд обмежень на 
використання бездротових технологій в промислових системах 
автоматизації, оскільки крім виконання строгих вимог по ЕМС всередині 
власної бездротової інфраструктури підприємства необхідно враховувати 
можливість внесення додаткових перешкод за рахунок внесення завад 
іншими пристроями бездротової передачі даних.  

Діапазон 2 ГГц широко застосовується різноманітними пристроями. 
Усе це вимагає створення засобів – аналізаторів для оперативного аналізу 
завантаженості того чи іншого діапазону для вибору оптимального рішення 
для усунення впливу завад. При створенні проектів з передачею даних 
щодо радіочастотного каналу, потрібно бути впевненим, що даний канал не 
зайнятий іншим пристроєм.  

Кілька пристроїв, що знаходяться в безпосередній близькості, що 
працюють на одній частоті, будуть заважати один одному, знижуючи 
швидкість передачі даних, або взагалі відмовляться працювати. 

З цією метою у роботі створено індикатор, за допомогою якого 
можна визначити вільні канали в ISM (Industrial, Scientific, Medical) діапазоні 
частот               2 ГГц. Даний пристрій може визначати сигнали від пристроїв 
Wi-Fi, Bluetooth, радіо телефонів, модулів nRF24L01 тощо.  

Особливістю побудови індикатора є застосування поєднання 
трансивера nRF24L01 та мікроконтролера фірми Atmel типу ATmega328, 
який здійснює керування процесом сканування, обробки отриманої 
інформації та її передачі по послідовному інтерфейсу на пристрій для 
візуалізації. Для візуалізації отриманої інформації застосовано 
персональний комп’ютер та розроблену програму на мові Processing.  

Таке поєднання апаратних та програмних засобів забезпечило 
створення простого, дешевого та універсального пристрою індикації 
зайнятості каналів у діапазоні від 2,4 до 2,528 ГГц..  

У бакалаврській роботі виконано розробку простого індикатора 
зайнятості каналів у діапазоні 2 ГГц Для створення пристрою використано 
трансивер типу nRF24L01 фірми Nordic Semiconductor.  

Для виконання завдання здійснено аналіз діапазонів частот 
радіовипромінювання, перешкод для каналів зв’язку та застосування 
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радіосистем діапазону ISM. Досліджено технології побудови мереж Wi-Fi і 
можливі завади, радіозв’язок діапазону ISM та реальні параметри зв'язку 
по Wi-Fi і фактори, що впливають. Виконано аналіз застосування простого 
індикатора зайнятості каналів. Описано процес створення індикатора 
зайнятості каналів  та тестування роботи індикатора зайнятості каналів у 
діапазоні 2 ГГц у реальних умовах. 

Особливістю побудови індикатора є застосування поєднання 
трансивера nRF24L01 та мікроконтролера фірми Atmel типу ATmega328, 
який здійснює керування процесом сканування, обробки отриманої 
інформації та її передачі по послідовному інтерфейсу на пристрій для 
візуалізації. Для візуалізації отриманої інформації застосовано 
персональний комп’ютер та розроблену програму на мові Processing.  

Таке поєднання апаратних та програмних засобів забезпечило 
створення простого, дешевого та універсального пристрою індикації 
зайнятості каналів у діапазоні від 2,4 до 2,528 ГГц. 

Продемонстровано функціонування індикатора зайнятості каналів у 
діапазоні 2 ГГц у реальних умовах. Показано його здатність правильно 
відображати ступінь завантаженості того чи іншого каналу у діапазоні 2,4 
ГГц.  

Перевагою застосування для створення індикатора трансивера 
nRF24L01 є його простота і можливість застосування у реальних умовах 
експлуатації систем для забезпечення сканування ефіру у діапазоні 2,4 ГГц з 
метою пошуку і локалізації завад від різноманітних радіо випромінюючих 
пристроїв. 

Індикатор можна застосовувати на підприємствах, транспорті, 
системах розумного дому тощо, засоби візуалізації можна легко доповнити 
необхідними функціями для удосконалення використання індикатора у 
відповідності до поставлених вимог.  
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Хомик А.П.  
викл. Пліш В.М.  

Дослідження організації віртуального хостингу на базі технології 
віртуальних серверів 

 
Віртуальний хостинг – послуга, що забезпечує розташування деякої 

кількості користувачів на одному сервері, кожен з яких займає виділене 
місце і може, спільно з іншими користувачами, використовувати всі ресурси 
і потужності серверної площадки. Віртуальний хостинг зберігає вміст сайтів 
з різними доменними іменами. Сайти обслуговуються веб-сервером 
(зазвичай Apache), загальним сервером з базами даних (MS SQL або 
MySQL) і поштовим сервером. 

Всі сайти одного хостера зазвичай використовують загальну ip-
адресу. Коли відвідувач набирає адресу сайту або клацає по посиланню, то 
сервер по доменному імені знаходить саме ваш сайт.  

При підключенні до віртуального хостингу місце на сервері 
використовується для розміщення сайту, мультимедійних даних, скриптів – 
всього, що необхідно для того, щоб сайт працював.  

Причому, віртуальний хостинг коштує на кілька порядків дешевше, 
ніж оренда цілого сервера, і при цьому можна бути впевненим у 
працездатності і постійній доступності сайту. 

Слід, однак, звернути увагу на цілий ряд параметрів: 
– ціна послуги; 
– вільне місце для сайту; 
– максимальні розміри трафіку, який можна отримати. 
У роботі проектується хостинг система для надання послуг 

віртуальних приватних серверів, яка дозволить легко створювати, 
надавати, змінювати, мігрувати, резервувати VPS та розширювати апаратні 
засоби системи. Як показує аналіз, найкраще відповідає поставленим 
вимогам до VPS хостингу кластер високої доступності з гарячим резервом.  

Слід, однак, правильно вибрати операційну систему для хоста. Те 
саме стосується і реалізації віртуального середовища VPS. 

Саме вказані питання досліджуються у роботі. 
У бакалаврській роботі спроектовано хостинг систему для надання 

послуг віртуальних приватних серверів, яка дозволить легко створювати, 
надавати, змінювати, мігрувати, резервувати VPS та розширювати апаратні 
засоби системи. 

При цьому було розроблено чотири моделі VPS, які будуть надаватись 
клієнтам за замовленням з наступними характеристиками:  

– процесор: від одного до чотирьох ядер по 2 ГГЦ; 
– оперативна пам'ять: від 1 ГБ до16 ГБ; 
– жорсткий диск: від 20 ГБ до 250 ГБ; 
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– швидкість 100Мб/с або 1 Гб/с; 
– IP: 1 або 2; 
– ОС: підтримувані релізи Debian/CentOS/FreeBSD/Windows Server 2019 

; 
– віддалений доступ: SSH або SSH i VNC або SSH i Webmin. 
Кожна з вказаних ВМ однієї моделі об’єднані в окремі віртуальні 

мережі. 
Найкраще відповідає поставленим вимогам до VPS хостингу кластер 

високої доступності з гарячим резервом. Хостовою ОС вибрано Red Hat 
Cluster Suite, оскільки дана операційна система не тільки відповідає 
поставленій задачі, але славиться своєю надійністю та технічною 
підтримкою. А в порівнянні з аналогічними рішеннями від Microsoft є вдвічі 
дешевшою, гнучкішою та стабільнішою.  

Найбільш зручним інструментом із запропонованих RHCS є Conga, 
який являє собою інтегрований набір програмних компонентів, що 
забезпечують централізоване налаштування і керування сховищами і 
кластерами. Реалізація віртуального середовища VPS здійснювалась за 
допомогою гіпервізора Xen, оскільки він підтримує технології 
паравіртуалізаці та повної віртуалізації при підтримці процесором 
технології апаратної віртуалізації, що і є в нашому випадку. 

Також були розглянуті наступні питання:  
– огляд хостинг систем VPS, створення моделі VPS, 
– визначення апаратних та програмних засобів необхідних для 

проектованої хостинг системи, 
– розробка схеми віртуального середовища VPS. 
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Карапінка С.М.  
к.т.н., ст. викл. Андрухів Т.В.  

Розробка інформаційного пристрою для проводової мережі Ethernet 
 
Аналіз сучасного стану показує, що зараз для передачі даних на 

підприємствах та установах все частіше застосовують мережі побудовані 
на базі технології Ethernet. Усе це обумовлене доступністю та широкою 
номенклатурою обладнання для побудови як кабельних систем, так і 
наявністю активного і пасивного мережевого обладнання.  

Перевагою є і те, що розгортання мережі збору технологічної 
інформації подібне до створення локальної комп’ютерної мережі.  

Отже, робота підприємств та установ неможлива без засобів і 
датчиків для вимірювання показників різних технологічних параметрів. 
Крім того, вдосконалення технологій, елементної бази виробниками 
електронних компонентів, впровадження досягнень мікропроцесорної 
техніки забезпечує можливість створення простих та дешевих пристроїв 
для забезпечення збору інформації для ефективного виконання практичних 
завдань керування технологічними процесами.  

У такій системі інформаційні пристрої, що працюють у проводовій 
мережі Ethernet, виконують функції:  

– оцифровування інформації з датчиків різних параметрів 
технологічного процесу; 

– попередньої обробки даних з датчиків;  
– перетворення інформації і її підготовки для передачі відповідно до 

вимог протоколів мережі Ethernet;  
– забезпечення узгодження з мережею на апаратному рівні.  
Отже, у роботі описано розробку інформаційного пристрою для 

проводової мережі Ethernet для забезпечення отримання інформації з 
датчиків технологічних процесів.  

Пристрій реалізовано на базі мікрокомп’ютера на основі SoC H3 фірми 
AllWinner та температурного датчика LM75 для забезпечення роботи у 
мережах за технологією Ethertnet. 

Для функціонування пристрою розроблено відповідний програмний 
код інформаційного пристрою для проводової мережі Ethernet.  

У рамках бакалаврської роботи виконано розробку інформаційного 
пристрою для проводової мережі Ethernet. 

Проаналізовано процес створення інформаційного пристрою для 
проводової мережі Ethernet. Проаналізовано системи передачі даних, 
основи побудови Ethernet мереж. Здійснено постановку задачі. Виконано 
аналіз основних протоколів передачі мереж, аналіз інформаційних 
пристроїв для мережі Ethernet. Розглянуто сучасні мікрокомп’ютери як 
основа для створення інформаційного пристрою для проводової мережі 
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Ethernet. Описано процес створення апаратних засобів інформаційного 
пристрою для проводової мережі Ethernet, розробку його програмного 
забезпечення та тестування пристрою. 

Пристрій реалізовано на базі SoC H3 фірми AllWinner та 
температурного датчика LM75 з метою моніторингу даних про стан 
технологічних процесів і забезпечення функціонування у мережах за 
технологією Ethertnet. 

Розроблено програмний код інформаційного пристрою для 
проводової мережі Ethernet, що забезпечує зчитування даних з 
температурного датчика, підготовку та надсилання інформації про стан 
технологічного процесу проводовою мережею на сервер для реєстрації і 
відображення при необхідності.  

Використання для створення інформаційного пристрою для 
проводової мережі Ethernet апаратних засобів на основі сучасного 
мікрокомп’ютера забезпечило створення відносно дешевого пристрою для 
моніторингу технологічних процесів з можливістю легкої адаптації 
програмного забезпечення до використовуваних датчиків.  

Показано, що застосування універсальних бібліотек для підтримки 
обладнання та відповідних датчиків дає можливість оперативного 
створення відповідних пристроїв, що можуть оцифровувати і передавати 
інформацію проводовими каналами на сервери у мережі Інтернет.  

Базова конфігурація оцифровування та передачу у мережу Ethernet 
цифрових сигналів з 1-2 датчиків.  

Створений пристрій можна рекомендувати для типового невеликого 
підприємства.  
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Кизима А.М.  
к.т.н., ст. викл. Романюк А.В.  

Проектування оптоволоконної лінії Хмельницький – Підволочиськ 
 
У зв’язку з стрімким розвитком науки і техніки, станом на сьогодні 

можна спостерігати процес суттєвої інформатизації суспільства, що 
проявляється у зростанні пропускної здатності та гнучкості інформаційних 
мереж. Смуга пропускання в розрахунку на одного користувача стрімко 
збільшується.  

Це пояснюється зростанням популярності додатків WorldWideWeb, 
збільшенням кількості електронних банків інформації, зниженням цін на 
персональні комп'ютери, які під’єднуються до мережі Internet. У зв’язку з 
останніми подіями у світі, спричинені COVID-19, входить в практику 
застосування різноманітних програм Internet, які орієнтовані на 
мультимедія і відеоконференцзв'язок, коли одночасно відкривається дуже 
велика кількість сесій передачі даних.  

Як результат, спостерігається різке зростання в споживанні ресурсів 
Internet – за оцінками середній обсяг потоку інформації в розрахунку на 
одного користувача у світі збільшується в 8 разів щороку. Справлятися з 
ростом обсягів переданої інформації на рівні мережевих магістралей 
можна тільки використовуючи оптичне волокно. Це стосується як побудови 
протяжних телекомунікаційних магістралей, так і локальних 
обчислювальних мереж. Оптичне волокно в даний час вважається 
найдосконалішим фізичним середовищем для передачі інформації, а також 
найперспективнішим середовищем для передачі великих потоків 
інформації на значні відстані. Волоконна оптика забезпечила собі 
гарантований розвиток у сьогоденні і майбутньому. Сьогодні волоконна 
оптика застосовується практично у всіх завданнях, пов'язаних з передачею 
інформації.  

Стало допустимим підключення робочих станцій до інформаційної 
мережі з використанням волоконно-оптичного міні кабелю. Комерційні 
аспекти оптичного волокна також говорять на його користь – волокно 
виготовляється з кварцу, тобто на основі піску, запаси якого дуже великі. 

В даний час по всьому світу постачальники послуг зв'язку 
прокладають за рік десятки тисяч кілометрів волоконно-оптичних кабелів 
під землею, по дну океанів, річок, у тунелях, на ЛЕП, в тунелях і колекторах. 
Безліч компаній, у тому числі найбільші: IBM, Lucent Technologies, Nortel, 
Corning, AlcoaFujikura, Siemens, Pirelli ведуть інтенсивні дослідження в 
області волоконно -оптичних технологій. До числа найбільш прогресивних 
можна віднести технологію щільного хвильового мультиплексування 
DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing), що дозволяє значно 
збільшити пропускну здатність існуючих волоконно-оптичних магістралей, і 
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великомасштабні інсталяції волокна з ненульовою зміщеною дисперсією 
TrueWave (Lucent Technologies) або SMF-LS (Corning), спеціально 
призначеного для передачі DWDM сигналу. Терабітний бар'єр передачі 
даних по одному волокну був подоланий в 1996 г, коли компанії AT & T, 
Fujitsu і NTT успішно продемонстрували реко рдну пропускну здатність за 
рахунок мультиплексування в одне волокно 55 DWDM каналів, при 
швидкості передачі на канал 20 Гбіт / с, що забезпечило сумарну швидкість 
1, 1 Тбіт / c. 

Попри всі переваги оптичного волокна, варто зазначити, що все таки 
в розвитку мережі зв’язку в Україні існують певні проблеми. Одна з 
найголовніших проблем – це використання застарілого лінійного 
обладнання та кабельних споруд. Крім того, спостерігається динамічне 
зростання об’єктів користування та обміном інформацією.  Навіть зараз, в 
умовах карантину внаслідок пандемії COVID-19, усі заклади навчання та 
багато організацій перейшли на дистанційну форму навчання чи роботи. 
Зрозуміло, що користувачі збільшують вимоги щодо покращення якості 
послуг та введення нових видів послуг. Ці три фактори спричиняють 
необхідність побудови нової інформаційно-транспортної мережі, яка б 
задовольнила вимоги щодо пропускної здатності, введення нових видів 
послуг та введення в дію нового обладнання, яке могло б працювати без 
модернізації певний тривалий період, зберігаючи при цьому основні вимоги 
по задоволенню потреб споживачів та було б економічно вигідним.  

У даній бакалаврській роботі виконано проектування оптоволоконної 
лінії Хмельницький – Підволочиськ. Для цього розраховано конструкції 
оптичного кабелю, зокрема, технічних характеристик, дисперсії та 
загасання у одномодовому оптичному волокні. Визначено довжини 
регенераційних ділянок для даної траси. 

Виконано аналіз завдання та обґрунтування доцільності будівництва 
кабельної магістралі,  вибір марки кабелю і розрахунок його основних 
параметрів. Виконано розрахунок довжини регенераційної ділянки. та 
розбивка траси на регенераційні ділянки. Описано методи зрощування 
оптичних кабелів та технічні засоби для вкладання кабелю. 

Спроектовано ВОЛЗ з заданими параметрами по швидкості передачі 
та необхідною смугою пропускання. Розроблено ситуаційний план траси 
прокладання кабелю, визначено найбільш оптимальне розміщення ОРП. У 
роботі детально описані способи прокладання оптичного кабелю з 
використанням сучасних методів та матеріалів. Таким чином, даний проект 
може бути запропонований для реалізації, тобто результат його виконання 
може впроваджуватись в роботу.  
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Кравчук Ю.М.  
викл. Пліш В.М.  

Розробка локальної комп’ютерної мережі для приватного 
підприємства Галиченерго 

 
Вся історія людства нерозривно пов'язана з розвитком різноманітних 

комунікацій: інформаційних, поштових, залізничних, повітряних тощо. 
Комунікація (Communication) – поняття, що означає сполучення, зв'язок, а 
також засоби сполучення і зв'язку. Засоби, що забезпечують можливість 
сполучення, організації зв'язку на значній відстані, позначаються загальним 
поняттям телекомунікації (теле- у перекладі з давньогрецької означає 
далеко).  

Мережа зв'язку є базовим зв’язуючим компонентом будь-якої 
територіально-розподіленої системи. Поняття система характеризує 
складність об'єкта (численність і неоднорідність елементів, зв'язків між 
ними), а поняття розподілена – його мережну структуру. Базуючись на цих 
поняттях, дамо низку означень. 

Система зв'язку в загальному випадку являє собою складний 
комплекс технічних, технологічних і організаційних засобів, за допомогою 
яких реалізується процес надання послуг зв'язку користувачам. Надання 
послуг зв'язку містить у собі транспортування на значні відстані 
інформаційних повідомлень, а також різноманітних видів відправлень: 
листів, бандеролей, посилок, грошових переказів та періодичних видань. 
Оскільки технічні й технологічні можливості транспортування інформації 
відрізняються від транспортування інших видів відправлень, системи 
зв'язку прийнято поділяти на системи електрозв'язку і системи поштового 
зв'язку. На відміну від систем поштового зв'язку, де в якості 
телекомунікаційних засобів використовуються транспортні засоби, а 
поштові відправлення переміщуються й обробляються у своєму 
початковому виді, в системах електрозв’язку, де використовуються 
різноманітні фізичні процеси, що виконують роль переносників інформації, 
самі інформаційні повідомлення піддаються багатократним 
перетворенням.  

Одним із видів електрозв’язку є комп'ютерна мережа – система 
зв'язку між двома чи більше комп'ютерами. У ширшому розумінні 
комп'ютерна мережа – це система зв'язку через кабельне чи повітряне 
середовище, самі комп'ютери різного функціонального призначення і 
мережеве обладнання. Для передачі інформації можуть бути використані 
різні фізичні явища, як правило – різні види електричних сигналів чи 
електромагнітного випромінювання. Середовищами передавання у 
комп'ютерних мережах можуть бути телефонні кабелі, та спеціальні 
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мережеві кабелі: коаксіальні кабелі, виті пари, волоконно-оптичні кабелі, 
радіохвилі, світлові сигнали. 

На сьогоднішній час більшість підприємств стикаються з проблемою 
поліпшення керованості компанії: поліпшення контролю і прискорення 
бізнес-процесів, поліпшення можливості їх відстеження та можливості 
одержання метрик, що характеризують якість виконання бізнес-процесів. 
Ефективне управління підприємством неможливо без безперервного 
відстеження інформаційних потоків, без оперативної координації діяльності 
всіх підрозділів і співробітників. 

Розглянемо переваги автоматизованих інформаційних систем: 
– розподіл ресурсів (використання периферії усіма користувачами); 
– розподіл даних (доступ до інформації з інших робочих місць); 
– розподіл програмних засобів (дозволяє використовувати 

програмне забезпечення інших пристроїв); 
– розподіл ресурсів процесора (можливість використання 

обчислювальних потужностей інших пристроїв які входять у мережу); 
– режим багатьох користувачів (пристрої системи сприяють 

одночасному використанню централізованих прикладних програмних 
засобів); 

– електронна пошта (відбувається інтерактивних обмін інформацією 
між робочою станцією й іншими пристроями). 

Оскільки ми проектуємо локальну мережу для підприємства, якому 
необхідні всі вище перелічені функції, проектувати мережу ми будемо 
організувати доступ  до інтернету, встановити камери відеонагляду та іншу 
периферію необхідну для даного підприємства. 

Для забезпечення ефективного та якісного обслуговування в 
відділенні фірми Галиченерго потрібно всьому колективу працювати 
злагоджено. Тільки такий механізм роботи в дасть дійсно високий 
результат. Перш за все, між операторами та інфраструктурою повинен бути 
тісний зв’язок, що дозволить їм реагувати на зміни, поправки до їх роботи, 
консультації, швидке вирішення питання. 

У даній роботі були розглянуті основні складові частини локальної 
комп’ютерної мережі та принципи її побудови. На сьогоднішній день 
розробка і впровадження локальної комп’ютерної мережі є однієї із самих 
цікавих і важливих задач в області інформаційних технологій. Усе більше 
зростає необхідність в оперативній інформації, постійно росте трафік 
мереж усіх рівнів. У зв'язку з цим з'являються нові технології передачі 
інформації в локальної комп’ютерної мережі. 

Мережі технології дуже швидко розвиваються, у зв'язку з чим вони 
починають виділятися в окрему інформаційну галузь. 
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Результатом роботи є розроблена мережа, що об’єднала 4 кінцевих 
вузла за допомогою маршрутизатора і один сервер додатків та баз даних 
який розміщений в іншому місті. 

Робочі станції в приміщенні підключаються до маршрутизатора. Для 
зручності прокладки кабелю і його структуризації використовується 
структурована кабельна система. Є можливість розширення мережі.  

При необхідності можна передбачити додаткові місця підключення 
робочих станцій, так що підключення робочих станцій до мережі буде 
визначатись часом налаштування мережевого програмного забезпечення. 
Дана мережа була побудована на мережевому обладнанні фірми 
Галиченерго. 
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Лепак О.С.  
к.т.н., доц. Опотяк Ю.В.  

Створення пристрою Bluetooth на основі контролера nRF52832 
 
Як показує аналіз, одна із стійких тенденцій розвитку мобільних 

пристроїв – вдосконалення засобів безпроводових комунікацій, які 
забезпечують можливість з'єднання з Інтернетом, локальною мережею, а 
також c різним периферійним обладнанням (навушниками, гарнітурами, 
акустичними системами, принтерами тощо) і іншими розташованими 
поблизу гаджетами.  

Сьогодні технології безпроводового зв'язку стрімко розвиваються. 
З'являються нові версії специфікацій, збільшується пропускна здатність 
мереж передачі даних, розширюється набір функцій. Завдяки цьому 
забезпечується якісний розвиток, без якого немислимий технічний прогрес.  

Безпроводовий інтерфейс з невеликим радіусом дії, що отримав 
назву Bluetooth, був розроблений в 1994 році інженерами шведської 
компанії Ericsson. Починаючи з 1998-го розвитком і просуванням цієї 
технології займається організація Bluetooth Special Interest Group, 
заснована компаніями Ericsson, IBM, Intel, Nokia і Toshiba. Сьогодні список 
членів Bluetooth SIG включає більше 13 тис. компаній. 

Впровадження інтерфейсу Bluetooth в споживчих пристроях для 
масового ринку почалося в першій половині минулого десятиліття. Сьогодні 
вбудованими адаптерами Bluetooth оснащуються моделі портативних ПК і 
мобільних пристроїв. Крім того, у продажу представлений широкий 
асортимент периферійних пристроїв (безпроводових гарнітур, 
маніпуляторів, клавіатур, акустичних систем тощо), обладнаних цим 
інтерфейсом. 

Основною функцією Bluetooth є створення так званих персональних 
мереж (Private Area Networks, PAN), які забезпечують можливість обміну 
даними між розташованими поблизу (всередині одного будинку, 
приміщення, транспортного засобу) з настільними і портативними ПК, 
периферійними і мобільними пристроями.  

У роботі проаналізовано можливість використання Nordic nRF52 
Dongle для створення пристрою Bluetooth на основі контролера nRF52832, 
що забезпечує візуалізацію рівня сигналу на визначених частотах каналів у 
діапазоні 2,4 ГГц, який виділено для використання пристроями Bluetooth. 
Для цього розглянуто використання програмного забезпечення nRF 
Connect for Desktop фірми Nordic Semiconductor.    

Отже, у бакалаврській роботі здійснено аналіз застосування 
технології Bluetooth, архітектури Bluetooth та профілів Bluetooth. 
Досліджено функціонування пристроїв Bluetooth та проаналізовано 
альтернативні технології для мереж передачі даних. Виконано аналіз 
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сучасних апаратних засобів для створення пристрою, засобів розробки для 
nRF52 та описано процес створення і тестування пристрою Bluetooth на 
основі контролера nRF52832.  

Особливістю застосування мікроконтролера є можливість 
оперативної зміни алгоритму роботи не змінюючи конфігурації апаратних 
засобів безпроводового мережевого пристрою.  

Практично продемонстровано, що на основі використання Nordic 
nRF52 Dongle створено пристрій Bluetooth на основі контролера nRF52832, 
що забезпечує візуалізацію рівня сигналу на визначених частотах каналів у 
діапазоні 2,4 ГГц, який виділено для використання пристроями Bluetooth.  

Мікроконтролер nRF52832 містить 64-мегагерцовий процесор ARM 
Cortex-M4F, малоспоживаючий мультипротокольний приймач діапазону 2.4 
ГГц і повністю автоматичну систему оптимізації споживаної потужності та 
може служити основою для створення Bluetooth пристроїв.  

Крім того, застосування USB-стіка фірми Nordic забезпечує швидку і 
просту розробку внаслідок наявності вбудованих кіл програмування та 
підтримки його офіційним програмним забезпеченням nRF Connect for 
Desktop фірми Nordic Semiconductor.  

З використанням розроблено пристрій Bluetooth за допомогою якого 
проскановано діапазон 2,4 ГГц і проаналізовано зайнятість відповідних 
каналів та вплив пристроїв Wi-Fi.  

Результати роботи можна рекомендувати для швидкого створення 
пристроїв Bluetooth, адже використання Nordic nRF52 Dongle та 
програмного забезпечення nRF Connect for Desktop фірми Nordic 
Semiconductor забезпечує цей процес.  

 



Пошук шляхів розвитку інтелектуальних технологій і зв'язку 

46 

Назаренко В.О.  
викл. Пліш В.М.  

Розробка мережі телемедицини для медичних закладів м. Львова 
 
Сьогодні в нашій країні вкрай складна ситуація з організацією 

своєчасної, доступної якісної медичної допомоги за участю 
висококваліфікованих фахівців. Ця проблема є в багатьох областях, за 
винятком обласних центрів, проте особливо гостро вона стоїть у 
віддалених сільських населених пунктах. Багато жителів нашої країни, що 
проживають у віддаленій місцевості, вимушені їхати за отриманням такої 
допомоги в столицю або в інші великі міста.  

Тому розвиток такого сучасного напрямку медицини, як 
телемедицина, є особливо актуальним і важливим для України. У ряд 
законів потрібно внести поправки, що стосуються розвитку 
телекомунікаційних систем, перш за все, в Основи законодавства України 
про охорону здоров’я додати пункт про право громадян на отримання 
телекомунікаційних консультацій . 

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) неодноразово 
публікувала документи, що стосуються різних процесів медичної 
інформатизації.  

Однак найбільш ґрунтовною і важливою з них є резолюція А58/21 
«eHealth/Електронна охорона здоров’я», у якій чітко визначені переваги, 
можливості і напрямки розвитку подальшої інформатизації.  

Зокрема, у резолюції сказано: «Електронна система охорони здоров’я 
повинна вплинути на системи охорони здоров’я шляхом підвищення 
ефективності медичного обслуговування і поліпшення доступу до медико-
санітарної допомоги, особливо у віддалених районах, для інвалідів і осіб які 
найбільше потребують цього.  

Вона має принести користь провайдерам медико-санітарних послуг, 
фахівцям і кінцевим споживачам за рахунок підвищення якості 
обслуговування і зміцнення здоров’я. Вона повинна також позитивно 
позначитися на вартості медичної допомоги в результаті скорочення 
кількості зайвих обстежень і їхнього дублювання і забезпечення 
можливості економії засобів за рахунок ефекту масштабу. 

Зміцнення охорони здоров’я за допомогою системи електронної 
охорони здоров’я може сприяти здійсненню основних прав людини в 
результаті підвищення рівня справедливості, солідарності, якості життя і 
якості медико-санітарної допомоги». При цьому під електронною 
охороною здоров’я «...мається на увазі використання інформаційно-
комунікаційних технологій як у даному конкретному місці, так і на відстані». 

В Україні робляться лише перші кроки зі створення телемедичної 
мережі. Вона сприятиме доступності високоспеціалізованих медичних 
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послуг для пацієнтів, які проживають в обласних центрах чи приїжджають 
на консультацію з віддалених куточків України.  

Створення національної телемедичної консультаційно-діагностичної 
системи стане суттєвим стимулом до створення єдиного інформаційного 
медичного простору. Якщо телемедицина повністю буде впроваджена, то 
вона реалізуватиме: забезпечення якісної адекватної медичної допомоги 
всьому населенню за рахунок систем телеконсультування; повне ефективне 
медичне  обслуговування сільських і віддалених районів за рахунок ефекту 
«наближення медичної допомоги» і дистанційного обслуговування 
лікарями-фахівцями – оптимізація потоків пацієнтів, транспортувань, 
підтримка балансу функціонального навантаження; забезпечення 
безперервної медичної освіти і післядипломного навчання без відриву від 
основної трудової діяльності (дистанційне навчання). 

Здійснено аналіз основних понять телемедицини, розвитку 
телемедицини в Україні, функціональні можливості центру телемедицини та 
необхідне обладнання моніторингу та обробки для типового 
телемедичного пункту. Розглянуто використання телекомунікаційних 
технологічних рішень для потреб телемедицини.  

Описано структури мереж телемедицини, та методи організації відео 
конференцій. Описано вибір технології для побудови мережі телемедицини 
з доступом до Інтернет, виконано обґрунтування вибору вибору 
обладнання для пунктів телемедицини, здійснено розрахунок необхідних 
ємності каналів зв’язку для проектованої мережі телемедицини. 

Розроблено схему організації мережі зв’язку медичних закладів у м. 
Львові на основі технології ADSL2+. Проведено вибір спеціалізованого 
обладнання для проведення відео-конференцій та передавання даних, а 
також обладнання, що необхідне для реалізації і підтримки технології 
ADSL2+.  

Виконано розрахунки, щодо визначення необхідної пропускної 
здатності у сегментах мережі, виходячи з вихідного потоку кожного з 
вузлів, що генерується обладнанням медичних пунктів, також з 
врахуванням параметрів використаних кабелів, відстаней між медичними 
закладами і АТС.   
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Бойко А.С.  
ст. викл. Челомбитько В.В.  

Розробка макету для дослідження роботи безпроводових каналів 
зв’язку 

 
Сьогодні комп'ютер є невід'ємною частиною ділового життя, а його 

ефективне використання вимагає постійного обміну інформацією. Саме для 
цього призначені різноманітні проводові і безпроводові засоби передачі 
інформації та відповідні мережі передачі даних.  
 

Для забезпечення зв’язку за допомогою проводової мережі типу 
Ethernet, наприклад, двох комп'ютерів необхідна наявність мережевого 
адаптера в кожному з них і кабеля, що з'єднує ці два комп'ютери. Зв'язок, 
також, може бути здійснений і через послідовні порти комп'ютерів. Однак, і 
в цьому випадку потрібен з'єднувальний кабель, який знову ж не завжди 
зручно або можливо протягнути. Як відомо, такі недоліки відсутні при 
безпроводовому зв’язку. 

Для встановлення радіозв'язку необхідна лише наявність приймально-
передавального радіо-модуля в кожному комп'ютері. Зв'язок може 
здійснюватися практично в будь-яких умовах видимості, а дальність зв'язку 
залежить тільки від потужності передавача.  

Однак, крім безпроводового радіозв’язку існують і інші його види. У 
роботі розглянуто розробку та моделюванню апаратних засобів для 
дослідження роботи безпроводових каналів зв’язку з вивчення основ 
передачі даних. Дані можуть передаватися за допомогою оптичної 
технології.  

Визначено апаратні засоби, які призначені для практичного вивчення і 
тестування студентами основ створення систем збору і передачі інформації 
та систем передачі даних на основі безпроводових каналів.  

Комплекс ґрунтується на застосуванні відкритої апаратно-програмної 
платформи Arduino, що дозволяє при мінімальній конфігурації апаратних 
засобів практично досліджувати процеси  формування, проходження та 
обробки сигналів. 

У якості каналів може використовуватися оптичний на основі 
видимого лазерного випромінювання або інфрачервоного. 

При необхідності, для здійснення порівняння ефективності та умов 
передачі сигналу може бути використаний і проводів канал на основі 
двопровідної лінії зв’язку.   

У бакалаврській роботі описано розробку макету для дослідження 
роботи безпроводових каналів зв’язку за безпроводовою оптичною або 
проводовою технологіями з метою моделювання та вивчення системи 
передачі даних. Макет призначений для вивчання основ побудови систем 
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передачі даних, застосовуваних сигналів за допомогою безпроводових 
каналів зв’язку та відпрацювання побудови різноманітних систем збору та 
обробки інформації на основі аналогових та цифрових датчиків інформації. 
Для макету розроблено схему організації зв’язку та склад апаратних 
засобів. Запропоновано застосування відкритого програмного 
забезпечення та апаратної платформи Arduino як основи комплексу.  

Застосування готових модулів дозволяє при мінімальній конфігурації 
апаратних засобів вивчати формування проходження та обробку сигналів 
для безпроводових оптичних каналів передачі. 

У якості каналів може використовуватися оптичний на основі 
видимого лазерного випромінювання або інфрачервоного. При 
необхідності, для здійснення порівняння ефективності та умов передачі 
сигналу може бути використаний і проводовий канал на основі 
двопровідної лінії зв’язку.   

У якості джерел інформації для системи передачі даних можуть 
застосовуватися аналогові та цифрові датчики температури, освітленості, 
цифрові сенсори тиску, вологості тощо.  

Виміряна дальність передачі сигналу склала біля 10 м. Як показали 
випробування, дані модулі передачі-прийому можна використовувати у 
роботі макету оскільки дальність передачі є достатньою для практичного 
застосування у реальних умовах на заняттях. При використанні 
інфрачервоного передавача дальність склала біля 0,5 м, що також можна 
вважати достатнім для занять значенням. Швидкість передачі можна 
регулювати у межах від 2000 біт/сек до одиниць біт/с, коли модуляцію вже 
можна бачити наочно. Сигнали у певних точках макету можна 
контролювати і осцилографом або логічним аналізатором. 

Макет можна рекомендувати для освітніх закладів для практичного 
вивчення предмету системи передачі даних. 
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