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Реферат 

Магістерська дисертація присвячена розробці пристрою для 

передачі телеметричної інформації з віддаленого об'єкта на комп'ютер. 

Пристрій для передачі телеметричної інформації може бути 

використаний в різних галузях виробництва, при дистанційному 

спостеріганні за процесом в тяжко доступних місцях, де використання 

кабелю економічно не вигідна, або коли потрібно максимально 

швидкісне розгортання телеметричної мережі (наприклад, аварійні 

ситуації). Використання бездротової передачі інформації забезпечує 

швидкий, надійний та якісний зв’язок між  давачами та центром обробки 

інформації, та дозволяє реагувати на непередбачувані ситуації в режимі 

реального часу. В свою чергу автономність системи, компактність та 

габарити дозволяють швидко встановлювати пристрій на рухомі 

об’єкти, та у віддалені місця, що робить пристрій  незамінним для 

багатьох галузей виробництва, а також при надзвичайних ситуаціях. 

Магістерська дисертація оформлений у вигляді пояснювальної записки, 

що містить 69 аркушів, і графічної частини -  3 аркушів формату А4. 
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ABSTRACT 

Magister’s dissertation is devoted to developing devices for the 

transmission of telemetry data from the remote object on the computer. A 

device for transmitting telemetry data can be used in various industries, the 

remote observation of the process in difficult access areas where cable is not 

economically profitable, or when you want maximum speed the deployment 

of telemetric network (eg, emergencies). The use of wireless data transmission 

provides a fast, reliable and high-quality connection between the sensors and 

processing center, and provide to respond to unpredictable situations in real 

time. However, the autonomy system and the compact dimensions allow you 

to quickly install the device on moving objects, and in remote areas, making 

the device indispensable to many industries, as well as emergency situations. 

Diploma thesis is designed as an explanatory note containing 69 sheets, and 

graphic part - 3 sheets of A4. 
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ВСТУП 

Технічний прогрес пред'являє з кожним днем все більші вимоги до 

якості виробничих процесів. Одним з основних завдань у справі 

досягнення найвищих показників якості виробництва, є чіткий і 

швидкий контроль, а також організація надійного зв'язку між 

віддаленими об'єктами і пунктами збору та аналізу інформації процесу. 

В даний час це завдання стає все більш актуальним, враховуючи 

постійне збільшення конкуренції, боротьбу за зниження тарифів і витрат 

і, як результат, підтримання прибутковості роботи підприємства. Так 

одним із способів є створення розподілених мереж телеметрії та 

управління на основі радіозв’язку. 

Суттєвою проблемою у побудові розподілених мереж управління 

та збору інформації є вибір і побудова мережі зв’язку, яка відповідає за 

доставку зібраної вимірювальної і керуючої інформації. У даній роботі 

буде розроблено радіомодем для передачі телеметричної інформації з 

віддалених об’єктів, який є одним з основних елементів для побудови 

бездротових мереж автоматичного контролю та управління виробничим 

процесом. 

В даній магістерській дисертації розглянуто основні проблеми які 

виникають при застосуванні аналогічних приладів та мереж, а також 

реалізовано оптимальний підбір комплектуючих та розроблено 

програмне забезпечення, адаптовано рекомендації та  методику 

вимірювання параметрів, тестування для реалізації повного потенціалу 

пристрою. 
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1 АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД 

Пошук оптимального рішення при організації автоматизованих 

комплексів на великих територіях призводить до цілого комплексу 

проблем, одна з яких - організація надійного зв'язку між віддаленими 

об'єктами і пунктами збору та аналізу інформації. Це завдання на 

території нашої країни знаходить свої, іноді не до кінця зрозумілі за 

кордоном відтінки. Кліматичні умови, масштабність, великі відстані і 

людський фактор сплелися тут в один вузол суперечливих вимог. Не 

секрет, що провідні лінії зв'язку найбільш надійні, але при побудові 

протяжних каналів передачі інформації можуть стати нерентабельні. 

Крім того з жалем доводиться визнати факт, що як показала практика, в 

густонаселених районах нерідкі випадки вандалізму з боку "мисливців 

за міддю", що руйнують дорогі комунікації. 

Тому при побудові розподілених мереж телеметрії та управління 

радіозв'язок найчастіше виявляється єдино прийнятним рішенням. Хоча 

і тут маса складнощів. Вибір апаратури, частотного діапазону і 

потужності, що забезпечують надійний зв'язок в умовах забрудненого 

промисловими перешкодами радіоефіру з одного боку і не створення 

перешкод власними сигналами іншим радіостанціям часто 

підштовхують до використання дорогих імпортних систем цифрового 

бездротового зв'язку, які до того ж насилу ліцензується на території 

України. 

Аналіз існуючих аналогів радіомодемів допоможе реалізувати 

поставлені завдання, та зробити пристрій конкурентно спроможним, а 

також синтезувати структурну схему пристрою та розробити структуру 

телеметричної мережі для надійної та якісної передачі зібраної 

вимірювальної і керуючої інформації. 
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1.1 Аналіз існуючих радіомодемів 

1.1.1 Радіомодем «Гамма» 

 

Рисунок 1.1 

Малопотужний радіомодем "Гамма"  призначений для організації 

автоматизованих комплексів на великих територіях, організація зв'язку 

між віддаленими об'єктами і пунктами збору та аналізу інформації. За 

допомогою модемів "Гамма" можна передавати цифрову інформацію від 

телеметричних датчиків вимірювального, контрольного і 

технологічного обладнання, що встановлюється на стаціонарних 

об'єктах. Експлуатація радіомодема "Гамма" допускається без реєстрації 

в органах. Зовнішній вигляд модему показаний на рисунку 1.1. 

Існують наступні модифікації модему: 

1. "Гамма-4151-1" - радіомодем зовнішній побутовий в пластмасовому 

корпусі; 

2. "Гамма-4151-2" - радіомодем зовнішній в пластиковому 

полікарбонатному корпусі, з установкою на DIN-рейку; 

3. "Гамма-4151-3" - радіомодем зовнішній в металевому, 

пилебризгозахищеному корпусі; 

4. "Гамма-4152" - радіомодем вбудований. 

Основні технічні характеристики 

Несуча частота : 433.92 MHz ± 0.2%; 

Режим передачі : симплекс; 
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Режими робіт : "прозорий", адресний, пакетний (з підтримкою 

ретрансляції пакета) "; 

Кількість частотних каналів : 8; 

Потужність передавача (max) : 10 мВт; 

Нестабільність частоти : 5 *106; 

Метод модуляції : F1D; 

Девіація частоти : 50 KHz; 

Зовнішні інтерфейси : RS-232, 9600 bps; 

Максимальний розмір пакета : 64 кБит; 

Адреса : 8 Біт; 

Кількість адрес :(Для адресного режиму) 255; 

Робочий діапазон температур : -30 ... + 55 ° С; 

Напруга живлення  (Номінал / допустимий діапазон) : 10 / 5-15 В; 

Струм (прийом / передача) : 40/70 мА; 

Габаритні розміри : 40 х 102 х 24 мм. 
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1.1.2 Радіомодем «Невід» 

 

Рисунок 1.2 

НЕВІД-1 - радіомодем для телеметрії[7]. 

Особливості конструкції: 

Передача даних на відстані до 10 км в режимі точка-точка; 

Вбудований режим ретрансляції для протяжних розподілених мереж 

телеметрії; 

Інтерфейс RS-232 / RS-485 на швидкостях 1200-38400 bps (задається 

користувачем); 

Швидкість по ефіру 1200 bps; 

Конфігурується стандартним PC-терміналом; 

Встановлюється на DIN-рейку; 

Зовнішній вигляд модему показаний на рисунку 1.2. 

Основні технічні характеристики: 

Частота передавача фіксована 433.92 MHz (± 0.2%); 

Швидкість передачі 1200 bps; 
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Режим передачі полудуплекс; 

Вихідна потужність передавача 100 мВт; 

Антена 50 Ом; несиметрична; BNC; 

Інтерфейс RS-232 (3/5-провідний, CTS / RTS), RS-485; 

Спосіб кріплення модему на DIN рейку; 

Живлення  +10 ... 25 в (від зовнішнього джерела живлення постійного 

струму); 

Струм споживання не більше 200 мА (при Uжив = 12 В); 

Габаритні розміри 92 х 70 х 95 мм. 

 

1.1.3 Радіомодем «Еріка» 

 

Рисунок 1.3 

Радіомодем "Еріка-ДМ"  призначений для передачі цифрової 

інформації, одержуваної через послідовний порт RS-232, по 

радіоканалу. В модемі вбудовані телеметричні входи і виходи, що 

дозволяє будувати на його основі найпростіші системи для збору 

інформації або управління зовнішніми пристроями. Крім того, 

конструктивно передбачена інтеграція "Еріка-ДМ" з GPS приймачами в 

одному корпусі, завдяки чому він може використовуватися в системах 
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контролю за мобільними об'єктами. Зовнішній вигляд модему показаний 

на рисунку 1.3. 

Основні технічні характеристики 

Модем: 

Тип модуляції FFSK або зовнішня; 

Швидкість передачі даних 2400/4800 bps; 

Протокол зв'язку АХ.25 "прозорий"; 

Вбудована телеметрія 4 входи; 4 виходи (ОК); 

Підтримка GPS інтерфейсу NMEA-0185; 

Інтерфейс з комп'ютером RS-232; 

Напруга живлення і струм споживання 7.5-12.6 В; 25 мА; 

Температурний режим роботи -30 ... +60 ° С; 

Габаритні розміри і маса 45 х 10 х 150 мм; 50 г; 

Прийомопередавач: 

Діапазон частот 146-174; 440-470 MHz; 

Потужність випромінювання 0.5 - 4 Вт; 

Режими роботи симплекс; полудуплекс; 

Канальний рознос 12.5 / 25 KHz; 

Кількість каналів 8; 

Субтональні сигнали CTCSS і DCS; 

Час перемикання прийом / передача 30 мсек; 

Напруга живлення 7.5 - 12.6 В; 

Струм споживання [передача (4 Вт) / прийом] 2 / 0.1 А; 
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Габаритні розміри і маса 55 х 30 х 160 мм; 250 г. 

1.1.4 Радіомодем «Струна-3» 

 

Рисунок 2.4 

Радіомодем "Струна-3" можна використовувати для передачі 

будь-яких цифрових потоків зі швидкістю до 4800 bps. Зовнішній 

вигляд модему показаний на рисунку 1.4. 

Основні технічні характеристики: 

Діапазон робочих частот 166.7 - 167.5 MHz; 

Вихідна потужність в навантаження не менше 1 Вт; 

Потужність позасмугових і побічних випромінювань не більше 2.5 

мкВ; 

Нестабільність частоти не більше 10 х 10-6; 

Крок перебудови 25 KHz; 

Напруга живлення +10 ... 13.5 В; 

Споживаний струм не більше 600 мА; 
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Діапазон робочих температур -30 ... +50 ° С; 

Габаритні розміри передавача 115 x 87 x 26 мм. 

Проаналізувавши основні технічні характеристики радіомодемів 

можна зробити висновки: діапазон робочих частот не великий, 

переналаштування частот можливе лише на 8 каналів, які в більшості 

співпадають з іншими модемами, тому і відбувається неспеціальне 

зашумлення. Час роботи від автономного джерела живлення відносно не 

великий, а також радіомодеми в якості елементів живлення 

використовують спеціальні елементи живлення. Швидкість передачі 

інформації відносно невелика, як для модемів. Що надалі при розробці 

врахується. 

Згідно завдання телеметричний пристрій повинен забезпечувати 

зв'язок датчика фізичної величини (температура, тиск, переміщення, 

вібрація), або джерела цифрових даних (стандартні інформаційні стики 

RS-232, RS-485) з хост-контроллером. При цьому повинний 

забезпечуватися максимально тривалий час роботи від автономного 

джерела живлення. Відповідно до складу пристрою повинні входити такі 

пристрої: 

1. Інтерфейс RS-232 і / або RS-485, або інший необхідний ТЗ; 

2. Інтерфейс для зовнішніх датчиків фізичних величин; 

3. Модем; 

4. Приймач; 

5. Передавач; 

6. Незалежна пам'ять; 

7. Процесорне ядро для управління перерахованими вище 

пристроями. 
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2 РОЗРОБКА ПРИСТРОЮ 

2.1 Структурна схема пристрою 

Схема радіомодема повинна забезпечувати виконання завдань 

зазначених у ТЗ. Згідно завдання радіомодем повинен забезпечувати 

зв'язок датчика фізичної величини (температура, тиск, переміщення, 

вібрація), або джерела цифрових даних (стандартні інформаційні стики 

RS-232, RS-485) з хост-контролером. При цьому повинно 

забезпечуватися максимально тривалий час роботи від автономного 

джерела живлення. Відповідно до складу пристрою повинні входити такі 

пристрої: 

1. Інтерфейс RS-232 та / або RS-485, або інший необхідний ТЗ; 

2. Інтерфейс для зовнішніх датчиків фізичних величин; 

3. Модем; 

4. Приймач; 

5. Передавач; 

6. Незалежна пам'ять; 

7. Процесорний ядро для управління перерахованими вище 

пристроями. 

Виходячи з вищевикладеного, функціональна схема пристрою 

може мати вигляд показаний на рисунку 2.1. 
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Рисунок 2.1 

 

Оглянемо більш докладно конструктивний склад кожного з 

функціональних блоків. 

 

Інтерфейс RS-232 

Інтерфейс складається з перетворювача рівнів і послідовного 

асинхронного прийомопередавача. Перетворювач рівнів приводить у 

відповідність сигнали застосовані на фізичному рівні RS-232 до рівня 

вхідних сигналів використовуваних прийомопередавачем. 

 

 
            Рисунок 2.2 
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Інтерфейс датчиків фізичних величин. 

Складається з перетворювачів дискретних величин і величин котрі 

змінюють значення при зміні значення напруги. Дискретні величини 

через пристрій захисту від перенавантажень подаються безпосередньо в 

процесорне ядро, змінні величини після проходження через обмежувач 

подаються на вхід 10 розрядного АЦП, де перетворюються в цифровий 

вигляд, після чого подаються в процесорне ядро. 

 

Рисунок 2.2 

Модем 

Модем призначений для кодування інформації поступаючої в 

передавач і декодування інформації поступаючої з приймача. Модем 

забезпечує кодування в режимі NRZ, Манчестерське кодування, режим 

асинхронного прийомопередавача і прозорий режим. Вибір того чи 

іншого режиму визначається пріоритетним завданням виконуваним в 

даний момент і грунтується на таких параметрах як швидкість передачі, 

достовірність передачі, ширина займаної смуги частот, тип переданої 

інформації. Вид використовуваної модуляції - FSK. Цей вид модуляції 
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забезпечує найбільш вигідне співвідношення швидкість передачі / 

ширина займаної смуги частот / завадостійкість. 

 

Приймач 

Приймач виконаний за супергетеродинною схемою з одним 

перетворенням частоти. Налаштування на потрібну частоту проводиться 

однопетлевим програмованим синтезатором частоти. 

Отриманий сигнал через кола вхідного узгодження-преселекції 

подаються на вхід малошумового вхідного підсилювача, після 

підсилення сигнал подається в змішувач, де відбувається перетворення 

частоти. Після змішувача сигнал надходить в демодулятор, який 

з'єднується з модемом і прийомним буфером. 

 

Передавач 

Переданий сигнал, проходячи через модем, стає придатним для 

передачі. Сигнал з модему модулює ГУН синтезатора частот, 

модульований високочастотний сигнал надходить на підсилювач 

потужності, після підсилення, через кола узгодження надходить в 

антену. 

 

Енергонезалежна пам'ять. 

 

Енергонезалежна пам'ять призначена для збереження інформації 

про поточну конфігурацію пристрою, для ведення логів несправностей і 

критичних станів і може застосовуватися для збереження будь 

службової інформації за бажанням замовника. 
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Процесорне ядро 

 

При виборі процесорного ядра важливо сформулювати конкретні 

цілі, що спрощує вибір відповідного пристрою. Зазвичай враховуються 

такі характеристики: 

1) Система команд; 

2) Архітектура процесора; 

3) Ємність пам'яті; 

4) Швидкодія; 

5) Переривання; 

6) Операція прямого доступу до пам'яті; 

7) Допоміжні схеми. 

Враховуючи вище сказане, можна застосувати ядро INTEL MCS-51, 

так як воно, забезпечуючи виконання всіх необхідних функцій, має 

найнижчу вартість, безліч напрацьованих алгоритмів і програм та de-

facto стало промисловим стандартом. 
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2.2 Принципова схема модему 

          Принципова схема модему показана в додатку 1. Модем побудований з 

використанням найсучаснішої елементної бази. Центральним елементом 

модему є мікросхема СС1010 виробництва «CHIPCON» [1]. Мікросхема 

являється мікропотужним УКВ трансивером діапазону 300-1000МГц, і 8051-

сумісним мікроконтролером, котрі інтегровані на одному кристалі. СС1010 

розроблена для FSK систем, які працюють в діапазоні ISM / SRD (315, 433, 868 

і 915 МГц), але легко може бути запрограмована для роботи на іншій частоті 

між 300 і 1000 МГц. СС1010 має щільну інтеграцію контролера і приймача, що 

робить рішення типу «система на кристалі» дуже легкою у використанні, і 

зменшує час проектування та впровадження виробу. СС1010 ідеально 

підходить для виробів які мають головними особливостями: автономне 

живлення, гнучку функціональність і мініатюрні розміри [2]. 

Основні особливості СС1010: 

1) Програмований частотний діапазон; 

2) Висока чутливість приймача (-107 дБм (0,9 мкв), при 1,2 кБ / сек); 

3) Програмована вихідна потужність (від -20 до 10 дБм); 

4) Дуже низький споживаний струм (9,1 мА в режимі прийому); 

5) Мале число зовнішніх елементів, відсутність зовнішнього 

високочастотного комутатора і фільтра ПЧ; 

6) Висока швидкість перебудови синтезатора частот, що дозволяє 

використовувати технологію "Frequency hopping"; 

7) FSK модуляція зі швидкістю передачі інформації 76,8 кБ / сек; 

8) Апаратний кодек Manchester II і NRZ; 

9) Індикатор рівня сигналу; 

Особливості високопродуктивного, низькоспоживаючого, 8051-сумісного 

мікроконтролера: 

1) Оптимізоване 8051-сумісне ядро, з підвищеною в 2,5 рази в порівнянні зі 

стандартним, продуктивністю; 
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2) Подвійний покажчик програмного лічильника; 

3) Два режима зниженого енергоспоживання; 

4) Вбудований оцінний інтерфейс; 

5) 32 кБ вбудованою незалежною електрично перепрограмованою пам'ятю 

програм; 

6) Типова стійкість пам'яті програм - 20000 циклів перезапису; 

7) Програмоване блокування читання і запису пам'яті програм для 

збільшення зберігання програмного забезпечення; 

8) 2048 + 128 байт внутрішнього ОЗУ; 

9) Апаратний кодер / декодер DES; 

10) Вбудований детектор зниження напруги живлення; 

11) Трьохканальний 10-бітний АЦП 

12) Сторожовий таймер; 

13) Годинник реального часу; 

14) Чотири таймера / два ШІМ; 

15) Два програмованих універсальних асинхронних приймачопередавача; 

16) Майстер SPI інтерфейсу; 

17) 26 конфігуруються портів введення / виводу; 

18) Генератор випадкових чисел. 

Структурна схема СС1010 показана на рисунку 2.5. 
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Рисунок 2.5 

Модем живиться від двох лужних елементів живлення типорозміру 

ААА. Для компенсації не ідентичності розрядних характеристик елементів 

живлення застосований перетворювач напруги на комутованих конденсаторах 

DA2, який використовується для вирівнювання напруги на елементах [14]. 

Мікросхема почерзі підключає конденсатор С6 до елементу G1 або G2. Якщо 

напруга на G1 більше, ніж на G2, то С6 заряджається від G1 і розряджається 

на G2. В результаті цього напруга на G1 зменшується, а на G2 збільшується. 

Це призводить до вирівнювання напруги на G1 і G2. Втрати в вирівнюючому 

пристрої обумовлені споживанням струму мікросхемою ICL7660, які не 
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перевищують 4-5 мкА, що порівнянно з струмом саморозряду лужних 

елементів. 

Живлення подається після під'єднання робочого системного роз'єму, в 

якому встановлена перемичка між контактами 5 і 10. Таким чином відпадає 

потреба у додатковому вимикачі живлення. Основне коло живлення захищене 

від переполюсовки включенням захисного діода VD10. Напруга живлення 

отримується з елементів живлення та подається на дільник напруги, 

виконаний на резисторах R10 і R11, з якого подається на комутатор аналогових 

входів АЦП DD1. Це зроблено для можливості контролю стану елементів 

живлення. Аналогова частина живиться через RC-фільтри, номінали елементів 

які рекомендовані виробником. Входи живлення цифрових і аналогових 

ланцюгів зашунтовані блокувальними конденсаторами згідно з 

рекомендаціями виробника. 

Модем має 4 входи для отримання інформації від дискретних зовнішніх 

датчиків, 2 входи для отримання інформації від аналогових датчиків, а так 

само виходи для управління зовнішніми пристроями, що дозволяє 

використовувати модем для систем телеуправління. Входи захищені від 

перевищення гранично допустимих значень напруг за допомогою діодів з 

бар'єром Шотки, включених паралельно входам. Для захисту діодів напруга на 

них подається через струмообмежувальні резистори. Для виключення впливу 

наведень на непідключені входи і, відповідно, зменшення стабільності роботи 

модему в умовах впливу перешкод і наведень, входи підтягнуті на загальну 

шину через резистори R7, R9. Входи аналогових величин так само захищені 

діодами і резистором, але не підтягнуті на загальну шину. При не використанні 

цих входів, необхідно з'єднати їх із загальною шиною для виключення впливу 

зовнішніх наведень. Три додаткові дискретні входи реалізовані на друкованій 

платі і зарезервовані - на системний роз'єм вони не виведені. 

Виходи буферизовані «цифровими транзисторами» VT1-VT5 

DTC143TK, включеними з «відкритим коллектором» і мають здатність 

навантаження 50 мА. П'ять виходів виведені на системний роз'єм. 
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Частота задана генератором контролера стабілізована кварцовим 

резонатором BQ1. Кварцовий резонатор BQ2 використовується для годинника 

реального часу. 

Коло узгодження з антеною виконане відповідно до рекомендацій 

виробника і розраховане за допомогою спеціального програмного 

забезпечення Smart RF Studio 4.81 [1], представленого виробником 

мікросхеми. 

Для програмування пам'яті програм на друкованій платі пристрою 

передбачений роз'єм Х1, який через адаптер паралельного порту, що 

перетворює напруги логічних рівнів підключається до персонального 

комп'ютера. 

Драйвер інтерфейсу RS-232 виконаний на спеціалізованій мікросхемі 

перетворювача рівнів DA1 MAX3218, виробництва фірми Махim [16]. Від 

відомих аналогів мікросхема відрізняється тим що сконструйована спеціально 

для пристроїв які мають автономне живлення. Цей драйвер автоматично 

переходить в енергозберігаючий режим при відсутності активності і має 

надширокий діапазон живлячих напруг від 1,8 до 4,2В, що дозволяє живити 

пристрій безпосередньо від однієї літієвої батарейки або двох лужних і 

дозволяє обійтися без додаткового AC-DC конвертера, що збільшує 

економічність конструкції. 

Всі елементи радіомодема розташовуються на двосторонній друкованій 

платі. Друкована плата розміщена в герметичному алюмінієвому корпусі. 

Усередині корпусу так само знаходяться елементи живлення. На корпусі 

розташовуються два роз'єми. Через один підключається антена, другий роз'єм 

- системний. Через нього проводиться підключення зовнішніх датчиків і 

виконавчих пристроїв, включається внутрішнє живлення, або підключається 

зовнішнє. На цей роз'єм виведений інтерфейс RS-232. 
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2.3 Реалізація технологічної мережі зв'язку 

Технологічна мережа зв'язку - призначена для забезпечення виробничої 

діяльності організацій, управління технологічними процесами у виробництві. 

Технології та засоби зв'язку, що застосовуються для створення технологічних 

мереж зв'язку, а також принципи їх побудови встановлюються власниками або 

іншими власниками цих мереж. 

 Надійність - властивість системи зберігати в часі у встановлених межах 

значення всіх параметрів, що характеризують здатність виконувати необхідні 

функції в заданих режимах і умовах застосування, технічного обслуговування 

і транспортування.  

Живучість - властивість системи, що характеризується здатністю 

виконувати встановлений обсяг функцій в умовах впливів зовнішнього 

середовища і відмов компонентів системи в заданих межах.  

Технологічні радіомережі обміну даними створюються для вирішення 

комплексу функціональних завдань, пов'язаних з організацією моніторингу 

стану (збору даних про технічний та / або оперативному стані), оперативно-

диспетчерського управління та інформаційного забезпечення в умовах, коли 

використання інших засобів зв'язку неможливо або недоцільно. Значна 

частина таких радіомереж призначена для забезпечення в якості основного або 

резервного засобу функціонування критично важливих і відповідальних 

додатків, збій в роботі яких може призводити до серйозних аварій та 

катастроф. Область застосування технологічних радіомереж обміну даними 

визначається такими основними оперативно-технічними можливостями та 

перевагами: 

• Надійність середовища передачі (лінія передачі не піддається механічним 

пошкодженям і руйнівному впливу навколишнього середовища). 

• Велика оперативна зона з можливістю ретрансляції сигналу (реально 

побудовані радіомережі мають суцільну оперативну зону більше мільйона кв. 

км). 
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• Відносно невеликий час доступу до каналу передачі даних, що забезпечує 

незначні і прийнятні для більшості автоматизованих систем затримки у 

доставці даних. 

• Застосування детермінованих протоколів обміну даними, що підтримують 

роботу в близькому до реального режиму часу і забезпечують гарантовану 

доставку даних у встановлені регламентом роботи радіомережі терміни; 

• Висока безпека даних, що функціонують в технологічній радіомережі 

(застосовувані технології забезпечують захист від придушення, перехоплення 

або несанкціонованого доступу до роботи у складі технологічної радіомережі). 

• Відносно низька вартість експлуатації. 

 • Незалежність від «чужої» інфраструктури зв'язку і можливість розвитку, 

виходячи з реальних вимог (радіомережа належить власне користувачу, 

параметри її роботи і оперативна зона можуть змінюватися їм самостійно). 

• Сумісність з різнорідним устаткуванням збору і обробки даних по широко 

застосовуваним і детально відпрацьованим інтерфейсам. 

• Простота переміщення і оперативність розгортання в новому районі. 

• Можливість експлуатації в жорстких умовах. Основними користувачами 

вузькосмугових стаціонарних засобів обміну даними є: 

1. промисловість і транспорт, де вони застосовуються для управління 

телемеханічними пристроями та апаратурою збору телеметричної 

інформації; 

2. банки й офіси - для підключення автономно функціонуючих технічних 

засобів, наприклад, банкоматів; 

3. збройні сили і служби громадської безпеки - для оперативного 

управління рухомими силами і засобами, дистанційного керування 

спеціальною технікою та оповіщення. 

Найбільш широке поширення в світі такі радіомережі отримали на 

підприємствах паливно-енергетичного комплексу, в гірничодобувній 

промисловості, лісовому та водному господарстві, дорожніх службах, на 

стаціонарних та рухомих об'єктах авіаційного, залізничного, автомобільного 
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та електротранспорту. У зв'язку з розширенням областей застосування і 

масштабів технологічних радіомереж обміну даними, їх використанням у 

відповідальних додатках, розробниками ведуться активні роботи, спрямовані 

на підвищення надійності та живучості таких радіомереж. 

 Варіанти побудови технологічних радіомереж обміну даними сучасні 

програмно-технічні засоби дозволяють створювати відносно недорогі, 

ефективні та гнучкі радіомережі обміну даними, здатні функціонувати 

протягом багатьох років з мінімальним технічним обслуговуванням. 

Конвенціональні вузькосмугові технологічні радіомережі обміну даними 

підвищеної надійності і живучості. Розглянуті технічні рішення спрямовані на 

підвищення надійності та живучості цивільних і військових технологічних 

радіомереж обміну даними в повсякденній обстановці, надзвичайних 

ситуаціях і в особливий період. 

 Радіочастотний сигнал, база якого близька або дорівнює одиниці джерелом 

даних на віддаленому об'єкті є датчик (група датчиків) або користувач (група 

користувачів). Інформація від джерела приймається і обробляється 

програмованим контролером або віддаленим терміналом, який підключається 

до радіомодему по стандартного інтерфейсу (як правило, RS-232 або Ethernet). 

Радіомодем служить для перетворення цифрових даних в аналоговий сигнал, 

який за допомогою радіопередавача передається в пункт управління 

(наприклад, диспетчерську або польовий пункт управління). Тут процес 

обробки відбувається в зворотному порядку: модем перетворює присланий від 

радіоприймача аналоговий сигнал в цифрову форму, придатну для його 

подальшої автоматизованої обробки. У типових додатках обмін даними 

проводиться під управлінням центрального об'єкта (топологія «зірка»), що 

працює через базову станцію за прийнятими для конкретної радіомережі 

протоколам обміну даними. Таким чином, створюється радіомережа обміну 

даними з повністю детермінованими параметрами, що виключає флуктуації 

інформаційного потоку, здатні привести до збоїв у її роботі, і підтримує роботу 

віддалених пристроїв і користувачів в режимі часу, близькому до реального. 
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Найбільш висока надійність роботи досягається в системах, в яких 

забезпечується пряма радіовидимість між об'єктами, тобто радіосигнал 

безперешкодно поширюється від передавальної до прийомної антени. 

Номінально в створюваних радіомережах радіовидимість становить 30 км на 

відкритій місцевості і 10 км в умовах міста із середньою щільністю забудови. 

Мінімальні і максимальні значення залежать від умов місцевості і можуть 

відрізнятися на порядок. Пряма радіовидимість відносно просто досягається в 

стаціонарних технологічних радіомережах, але виявляється практично 

нездійсненним для рухливих радіомереж, в яких умови прийому радіосигналу 

постійно змінюються. У зв'язку з цим при створенні рухливих радіомереж 

застосовується спеціальне радіотехнічне обладнання, істотно відрізняється від 

використовуваного в стаціонарних радіомережах. Радіомодеми для 

стаціонарних технологічних радіомереж У стаціонарних технологічних 

радіомережах обміну даними використовуються різні моделі радіомодемів, що 

забезпечують роботу в режимі «точка - багато точок». Оскільки, на відміну від 

рухомих радіомереж, позиції обладнання в таких мережах залишаються 

незмінними протягом усього періоду роботи, функціональні вимоги до 

вживаного в їх складі обладнанню обмежені. Радіомодеми в таких 

радіомережах функціонують в умовах мінімальної зміни умов прийому 

радіосигналу. При правильно спроектованої радіомережі рівень сигналу на 

кожній приймально-передавальної позиції відповідає номінальному для своєї 

моделі обладнання, тому спеціальні методи підвищення завадостійкості, на 

відміну від рухомих радіомереж, як правило, не потрібні. Таким чином, 

радіомодеми для стаціонарних технологічних радіомереж обміну даними 

являють собою більш прості пристрої, в яких не реалізуються функціональні 

можливості, обов'язкові для радіомодемів, застосовуваних у рухливих 

радіомережах обміну даними. Надійність функціонування стаціонарної 

технологічної радіомережі вбудованими засобами обладнання не 

забезпечується. Сучасні стаціонарні радіомережі будуються на 

спеціалізованих радіомодемах. 
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Основні властивості цих пристроїв: 

• «Прозорий» режим роботи (використовується протокол верхнього рівня, що 

спрощує інтеграцію з АСУ ТП і різними типами обладнання). 

• Відносно невисока швидкість обміну даними (пакетна передача і додаткові 

методи підвищення надійності доведення інформації, пов'язані зі збільшенням 

обсягу службової інформації, не застосовуються. Пропускна здатність 

радіоканалу в такому режимі значно вище, ніж в «пакетному» на аналогічній 

швидкості.). 

• Малий час доступу до радіоканалу (основний час при передачі затрачається 

на виконання процедур зв'язку, оскільки обсяг даних, переданих від 

контрольованих об'єктів за один сеанс зв'язку, відносно малий і зазвичай 

становить десятки байт). 

• Висока пропускна здатність (у складі системи може функціонувати значна 

кількість об'єктів, послідовний опитування яких повинен проводитися за 

короткий проміжок часу, зазвичай від декількох десятків секунд до декількох 

хвилин). 

 • Віддалена діагностика і настройка (оскільки створювані системи 

розміщуються, як правило, на великій території, наявність даної функції 

дозволяє забезпечити їх надійне функціонування та знизити витрати на 

обслуговування в процесі експлуатації). 

 • Обмежена оперативна зона (стаціонарна радіомережа може функціонувати 

на великих територіях, але її оперативна зона формується індивідуальними 

базовими станціями, які не взаємодіють між собою). 

• Низька вартість експлуатації (основні витрати на створення технологічної 

радіомережі пов'язані з її розгортанням, витрати на етапі експлуатації повинні 

бути відносно низькими). 

• Підтримка роботи в 50% циклі (безперервна робота на випромінювання і 

передача великих обсягів інформації за один сеанс, як правило, не потрібні). 

• Простота в розширенні радіомережі (без заміни використовуваного 

обладнання). Основними користувачами вузькосмугових стаціонарних 
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технологічних радіомереж обміну даними є промисловість і транспорт 

(включаючи трубопровідний), де вони використовуються для віддаленого 

збору даних і управління виконавчими пристроями автономно або в складі 

автоматизованих систем управління технологічними процесами різного 

масштабу. Найбільш широке поширення такі радіомережі отримали на 

підприємствах паливно-енергетичного комплексу (збір даних про 

функціонування та управління пристроями телемеханіки), в гірничодобувній 

промисловості (управління механізмами і агрегатами), в інженерних мережах 

(контроль функціонування об'єктів електро-, водо-, газо-, теплопостачання і 

каналізації), на стаціонарних об'єктах авіаційного, залізничного та морського 

транспорту (збір даних і управління). 

 Надійність радіомодемів визначається характеристиками безвідмовності, 

довговічності, ремонтопридатності і зберігання, а також певним поєднанням 

цих властивостей. У зв'язку з цим для побудови технологічних радіомереж з 

підвищеною надійністю вибираються технічні засоби, що мають відповідні 

значення наступних параметрів: 

• середній час напрацювання на відмову; 

• термін служби; 

• гарантійний термін експлуатації; 

• середній час усунення несправності; 

 • середній час відновлення працездатності після збою. 

  При виборі обладнання для створення радіомережі підвищеної 

надійності і живучості враховується заявлена виробником ймовірність 

виникнення невиявленої помилки в процесі обміну даними, а також дані про 

стабільність (збереженні) заявлених параметрів в процесі експлуатації при 

різних умовах навколишнього середовища. Як правило, це вимога строго 

виконується у випадку використання моделей «професійного» обладнання, 

при виготовленні яких застосовуються електронні компоненти в 

промисловому або військовому виконанні. 
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Технологічні радіомережі з підвищеною надійністю і живучістю 

будуються з використанням спеціальних моделей обладнання, що мають 

високі характеристики по відмовостійкості. У складі кожного комплексу 

використовується по два радіомодема, що працюють на єдине антенно-

фідерний пристрій. Один з радіомодемів знаходиться в «гарячому» резерві і в 

разі виходу з ладу основного радіомодема автоматично бере на себе виконання 

його функцій. У такій конфігурації коефіцієнт справного дії зв'язку 

радіотехнічного комплексу складає не менше 99,99%. Зниження середнього 

часу усунення несправності в роботі обладнання та усунення збоїв в роботі 

радіомережі досягається за рахунок використання засобів автоматичного 

моніторингу та діагностики технічного стану устаткування, підтримки 

кваліфікації обслуговуючого персоналу на належному рівні і створення 

резерву обладнання та запасних частин. Радіомодеми для рухливих 

технологічних радіомереж У складі рухомих технологічних радіомереж 

використовуються радіомодеми, що встановлюються на стаціонарних (базові 

станції) і рухомих об'єктах. До кожного з таких модемів пред'являються 

вимоги, обумовлені їх функціональним призначенням та умовами 

експлуатації. Радіомодеми базових станцій (БС) рухомий технологічної 

радіомережі являють собою спеціалізоване радіотехнічне обладнання, 

призначене для експлуатації в стаціонарних умовах. У сучасних радіомережах 

вони забезпечують реалізацію функцій, пов'язаних з надійною роботою 

радіомережі з мінливою конфігурацією і умовами прийому сигналу. Дані 

функції включають в себе автоматичний переклад рухомих об'єктів з 

оперативної зони однієї БС в оперативну зону інший, гарантоване доведення 

переданих повідомлень власними вбудованими засобами, автоматичний 

розподіл навантаження в радіомережі і багато інші функції, пов'язані з її 

роботою. 

Радіомодеми для рухомих об'єктів являють собою спеціалізоване 

радіотехнічне обладнання, призначене для експлуатації на борту рухомих 

засобів і забезпечують роботу зі стаціонарною базовою станцією і між собою. 
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Надійність функціонування рухомий технологічної радіомережі частково 

забезпечується вбудованими засобами обладнання. Сучасні рухливі 

радіомережі будуються на спеціалізованих радіомодемів. Основні властивості 

цих пристроїв: 

 • «Пакетний» режим роботи (використовується вбудований протокол, що 

забезпечує функціонування обладнання в складі системи з архітектурою 

«точка - багато точок» з постійно змінюваними конфігурацією і переданим 

рухомими об'єктами обсягом даних). 

• Відносно висока швидкість обміну даними (пакетна передача і додаткові 

методи підвищення надійності доведення інформації пов'язані зі збільшенням 

обсягу службової інформації і загального обсягу даних у радіомережі. 

Пропускна здатність радіоканалу в такому режимі значно нижче, ніж в 

«прозорому» на аналогічній швидкості). 

 • Малий час доступу до радіоканалу (основний час при передачі затрачається 

на виконання процедур зв'язку, оскільки обсяг даних, переданих від рухомих 

об'єктів за один сеанс зв'язку, відносно малий і зазвичай становить десятки 

байт).  

• Висока пропускна здатність (у складі системи може функціонувати значна 

кількість об'єктів, взаємодія з якими повинно проводитися за короткий 

проміжок часу, зазвичай від декількох десятків секунд до десятків хвилин). 

• Відносно висока вихідна потужність (постійно змінювані умови прийому та 

робота на відбитому від місцевих предметів сигналі вимагають більш високою 

в порівнянні зі стаціонарними радіомережами вихідної потужності 

обладнання). 

• Робота устаткування базової станції в дуплексному режимі (що дозволяє 

скоротити період опитування в системах з безліччю рухомих об'єктів, загальна 

кількість яких в зоні дії кожної БС радіомережі постійно змінюється. Рухливі 

об'єкти в цьому випадку використовують напівдуплексне обладнання.). 

• Віддалена діагностика і настройка (оскільки створювані системи 

розміщуються, як правило, на великій території, наявність даної функції 
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дозволяє забезпечити їх надійне функціонування та знизити витрати на 

обслуговування в процесі експлуатації). 

• Більш висока в порівнянні з радіомодемом для стаціонарних радіомереж 

надійність доставки інформації в умовах постійно мінливих характеристик 

середовища передачі. (В апаратурі передачі даних реалізуються спеціальні 

програмно-технічні рішення, спрямовані на збільшення ймовірності їх 

доведення до адресатів). 

• Висока вірогідність даних (використання завадостійкого кодування та 

функції корекції помилки). 

• Використання вбудованих протоколів обміну даними, що реалізують різні 

варіанти взаємодії з рухомими об'єктами (ініціатором сеансу зв'язку може 

виступати як базова станція, так і рухливої об'єкт). 

• Велика оперативна зона (в більшості випадків у складі рухомий 

технологічної радіомережі використовується кілька базових станцій, що 

забезпечують узгоджену роботу в єдиній оперативній зоні). 

• Підтримка тривалої роботи в 100% циклі (безперервна робота на 

випромінювання при передачі великих обсягів інформації). 

• Низька вартість експлуатації (основні витрати на створення технологічної 

радіомережі пов'язані з її розгортанням, витрати на етапі експлуатації повинні 

бути відносно низькими). 

• Простота в розширенні радіомережі (розширення повинно проводитися без 

заміни використовуваного обладнання). 

• Експлуатація в більш жорстких, порівняно з радіомодемом для стаціонарних 

технологічних радіомереж, умовах. Основними користувачами рухомих 

технологічних радіомереж обміну даними є транспорт, промисловість і силові 

структури, де вони застосовуються для оперативного і диспетчерського 

управління, дистанційного моніторингу та навігації, забезпечення аварійно-

ремонтних робіт і дій з ліквідації наслідків пригод та надзвичайних ситуацій 

як в районах з добре розвиненою інфраструктурою зв'язку, так і у 

важкодоступних районах, в яких така інфраструктура розвинена слабо або 
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повністю відсутня. Найбільш широке поширення такі радіомережі отримали 

на підприємствах пасажирського та спеціального автомобільного транспорту, 

включаючи підземний, в правоохоронних органах і збройних силах, на 

станціях швидкої медичної допомоги, в службах пошуку і порятунку, на 

підприємствах паливно-енергетичного комплексу (аварійно-ремонтні бригади 

і рухомі засоби контролю), в гірничодобувній промисловості (управління 

великовантажними самоскидами і вантажною технікою в кар'єрах і розрізах), 

на авіаційному, залізничному та морському транспорті. Застосовується в 

складі рухливих технологічних радіомереж обладнання експлуатується в 

більш жорстких, порівняно зі стаціонарними радіомережами, умовах і 

режимах. Зазвичай вони будуються як інтегровані системи, що 

використовують різнотипове стаціонарне і рухоме обладнання, до кожного з 

яких пред'являються різні вимоги по надійності і живучості, безумовне 

виконання яких закладається вже на етапі розробки і виробництва. 

 В загальному можна розділити мережі для збору даних на три основні 

мережі: 

 Мережа типу «Зірка»; 

 Мережа типу «Дерево»; 

 Мережа типу «Ланцюжок». 
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Лінії "точка-точка" 

Найбільш прості в реалізації лінії "точка-точка". Мабуть, єдиною 

трудністю у побудові цих систем може стати віддаленість об'єктів один від 

одного. Такий радіоканал характерний для ситуації, коли необхідно пов'язати 

існуючий сегмент мережі з віддаленим пунктом збору даних. Якщо обмін 

інформацією ведеться на УКХ, необхідно добиватися максимального 

наближення до умов ідеальної прямої радіовидимості, тобто ситуації, коли на 

шляху свого поширення радіосигнал не зустрічав перешкод. 

 Правильний вибір і розміщення антеною системи при побудові 

радіоканалів - одне із завдань, які потребують особливої уваги і детального 

опрацювання. У даній ситуації переважні багатоелементні спрямовані антени 

з високим посиленням, що дозволяють при малій випромінюваної передавачем 

потужності отримати надійний перешкодо захищений канал. Зараз мережа 

збору даних значно розширюється, охоплюючи все нові технологічні 

параметри (наприклад, рівні і каламутність води в резервуарах, витрата 

повітря шахтних повітродувок, швидкість підйому шахтної кліті тощо). 
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Мережа "зірка" 

Мережа типу "зірка" - одна з найбільш поширених схем взаємодії пункту 

збору даних з периферійним обладнанням. У мережі такої топології в центрі 

"зірки" слід встановлювати антени з круговою діаграмою спрямованості, що 

забезпечить зв'язок з об'єктами в різних напрямках. На об'єктах контролю 

встановлюються багатоелементні антени, спрямовані на центр збору даних. 

При налагодження мереж корисно в центрі "зірки" встановлювати радіомаяк, 

сигнал якого дозволить правильно встановити і зорієнтувати антени апаратури 

периферійних вузлів. 

 

Мережі з ретрансляцією даних 

У випадку, якщо об'єкти контролю розміщені вздовж однієї лінії 

(наприклад, контроль трубопроводів), або не вдається безпосередньо пов'язати 

два пункти з розміщеним на них обладнанням, використовуються мережі з 

топологією "ланцюжок", в яких обмін інформацією здійснюється через 

послідовність ретрансляторів, причому до кожного з ланок ланцюга може бути 

підключено своє вимірювальне обладнання. Такі лінії передачі інформації 

характеризуються великими затримками в проходженні сигналу, великою 

протяжністю (десятки і сотні кілометрів) і меншою в порівнянні з "зіркою" 

надійністю, оскільки розрив зв'язки двох ланок виводить з ладу значний 

сегмент мережі. По можливості слід уникати застосування ретрансляторів, але 

іноді вони є єдиним виходом зі складної ситуації. 

Таким чином пристрій для передачі телеметричної інформації з 

віддалених об’єктів повинний реалізувати усі перечисленні мережі, що 

надасть йому максимальну гнучкість конфігурації для потреб користувача, та 

універсальність для вирішення поставлених завдань. 
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2.4 Опис програмної частини 

Загальна ідеологія побудови програмного забезпечення пристрою 

полягає в тому, що б мати максимальну гнучкість конфігурації. Досягається це 

використанням можливості самопрограмування незалежної пам'яті. 

«Незавантажений» модем має в своєму програмному забезпеченні тільки 

процедури ініціалізації радіочастотного периферійного обладнання та 

процедури прийому в зовнішню незалежну пам'ять коду виконуваної 

програми, яка містить всю «для користувача» функціональність пристрою. 

Ініціююча процедура налаштовує радіочастотну частина на фіксовану 

частоту. Всі модеми при першому включенні мають однаковий ідентифікатор 

TEI (Terminal Endpoint Identifier) - індивідуальний номер модему, за яким 

здійснюється адресація конкретного модему. При завантаженні 

«користувацького» програмного забезпечення необхідно призначити номер 

модему. Таким чином можна одночасно програмувати кілька модемів, після 

чого призначити номера, залишивши включеним тільки той модем якому 

призначається номер. Надалі можна розробити процедуру автоматичного 

присвоєння номерів за аналогією з існуючими системами, наприклад як 

призначення IP адрес в LAN. 

Способи підвищення стійкості програмного забезпечення модему були 

виведені після аналізу та узагальнення практичного досвіду написання та 

використання програм, взятого з [17]. 

Для підвищення стійкості програма зроблена у вигляді одного «великого 

циклу». Головний цикл виробляє первинну ініціалізацію пристрої, 

модифікацію «користувацького» програмного забезпечення і виклик 

«користувальницьких» процедур. У разі зависання процедури сторожовий 

таймер зробить скидання, після чого програма знову почне виконуватися в 

головному циклі і можна прийняти рішення про повторний запуск або 

модифікації коду процедури. Частина пам'яті програм в якій розміщена 

програма початкової ініціалізації захищена апаратно від зміни. 
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У зв'язку з тим що це навчальна розробка, програмне забезпечення для 

виконання складних операцій для збору та передачі даних, розроблятися не 

буде. Розроблене програмне забезпечення здійснює початкову ініціалізацію 

всіх необхідних внутрішніх пристроїв модему і демонструє його 

працездатність. 
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3 РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА 

3.1 Розрахунок елементів кварцового генератора 

Кварцевий генератор сконструйований для паралельного режиму роботи 

кварцевого резонатора. Для правильної роботи кварцевого генератора потрібні 

навантажувальні конденсатори. Значення навантажувальних конденсаторів 

залежать від навантажувальної ємності резонатора CL, обумовлена 

документацією на резонатор [5]. 

Загальна ємність конденсаторів [25] підключених між виходами 

кварцевого генератора повинна дорівнювати навантажувальної ємності 

резонатора [2], і визначається за формулою 3.1. Паразитна ємність 

визначається ємністю виводів резонатора і ємністю друкованого монтажу. 

Зазвичай загальне значення паразитної ємності одно 3-5 пФ. Схема 

підключення кварцового резонатора і навантажувальних конденсаторів 

показана на рисунку 3.1. 

𝐶𝐿 =
1

1

𝐶1
+

1

𝐶2

+ 𝐶пар.                                            (3.1) 

Приймемо С1 рівним С2, тоді з (3.1) випливає, що: 

𝐶1 = 𝐶2 = 2 ∗ (𝐶𝐿 − 𝐶пар) = 2 ∗ (20 − 5) = 30 пФ.              (3.2) 

 

 

     Рисунок 3.1 
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При необхідності підстроювання робочої частоти кварцового генератора 

паралельно С2 може бути підключений підлаштовуваний  конденсатор. 

3.2 Розрахунок ланцюга захисту входів 

Згідно [2] максимальна вхідна напруга на вході СС1010 не може 

перевищувати значення: 

𝑈вх.макс. = 𝑈жив + 0,3 В.                                      (3.3) 

𝑈вх.мин. = −0,3 В.                                             (3.4) 

 

Рисунок 3.2 

+𝑈𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡.𝑝𝑖𝑛 = 𝑈+пит + 𝑈пр.  діоду = 3 + 0,3 = 3,3 В.                    (3.5) 

−𝑈𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡.𝑝𝑖𝑛 = 𝑈−пит + 𝑈пр.  діоду = 0 − 0,3 = 0,3 В.                    (3.6) 

 

Згідно (3.5) і (3.6) пряма напруга захисного діода має становити не 

більше 0,3В. Вибираємо діод з потрібним падінням напруги. Пряма напруга у 
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діода з бар'єром Шотки типу MBR0520L становить 300 мВ, при прямому 

струмі 100 мА. Для захисту від перевантаження по струму діоди захищає 

струмообмежувальний резистор R1. Максимальна зворотна напруга для діода 

MBR0520L становить 20В. Ця напруга буде максимально допустимима для 

входу. Падіння напруги на діоді складе: 

𝑈пад.діоду = 𝑈вх. − 𝑈жив. = 20 − 3 = 17 В.                     (3.7) 

Згідно закону Ома  

𝐼 =
𝑈

𝑅
 .                                                      (3.8) 

 

𝑅зах. =
𝑈пад.діоду

𝐼пр.макс.діоду
=

17

0,1
= 170 Ом.                             (3.9) 

 З стандартного ряду опорів виберемо максимально близьке значення опору 

захисного діода: 

𝑅зах. = 180 Ом.                                               (3.10) 
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3.3 Розрахунок часу автономної роботи виробу 

Низьке енергоспоживання - це дуже важливий фактор для систем з 

автономним живленням. Тривалість часу роботи батарей прямо пов'язане з 

енергоспоживанням. 

Для зменшення енергоспоживання можуть використовуватися кілька 

особливостей. У КМОП схемах енергоспоживання лінійно залежить від 

робочої частоти. Таким чином важливо не використовувати тактову частоту 

більшу ніж необхідно для нормального функціонування виробу. Залежність 

споживаного мікросхемою модему струму від тактової частоти процесора 

показана на рисунку 3.3. 

Важливим фактором є тривалість робочого циклу виробу. Виріб 

використовує режим збереження енергії може періодично перемикатися з 

активного режиму в режим зниженого енергоспоживання. Середній 

споживаний струм буде залежати від відношення часу активної роботи і часу 

режиму зниженого енергоспоживання. 

Трансивер СС1010 має багато різних режимів зниженого 

енергоспоживання. Процесорне ядро і приймач можуть включатися незалежно 

і окремо. СС1010 має можливість підключення двох кварцових резонаторів: 

високочастотний - від 3 до 24 МГц і низькочастотний - 32,768 кГц. У різних 

режимах роботи виробу є можливість брати тактову частоту від різних джерел, 

скорочуючи таким чином загальне енергоспоживання. 
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Рисунок 3.3 

СС1010 має три режими енергоспоживання: активний, зупинений і 

сплячий. В активному режимі ядро і периферія працюють. У зупиненому 

режимі процесорне ядро зупинено, але периферія повністю функціонує, стан 

регістрів і ОЗУ зберігається. У сплячому режимі зупинено процесорне ядро і 

вся периферія крім тактового генератора АЦП. Властивості режимів 

зниженого енергоспоживання зведені в таблицю 3.1. 

    Таблица 3.1 
 

     
 

Режим Ядро Периферія 
Споживчий Спосіб виходу із 

 

струм, мА режиму 
 

   
 

     
 

 Основна Основна 10 мА на 11 

МГц Установка регистру 
 

Активний частота частота 
 

  
 

     
 

 32 кГц 32 кГц 1,1 мА Установка регистру 
 

     
 

Зупинений 

Зупинено Основна 

8,5 мА на 11 

МГц Переривання 
 

 частота  Зкидання 
 

    

Вкл./викл. 

живлення 

 

 Зупинено 32 кГц 26 мкА 
 

     
 

Спячий Зупинено Зупинено 0,2 мкА 
Зкид 

 

Вкл./викл. 

живлення 
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Розрахуємо час автономної роботи виробу від двох батарей типорозміру 

ААА і ємністю 1300 мА / год. Виріб з періодичністю в 10 сек опитує датчик, 

передає інформацію пакетом довжиною в 64 біт, приймає підтвердження і 

переходить в зупинений режим. 

Час автономної роботи розраховується як відношення ємності батареї до 

споживаному виробом току, за формулою: 

𝑡авт =
Сбат

𝐼
 .                                                         (3.11) 

Тактовий генератор з кварцовим резонатором 14 МГц виходить на 

робочий режим за 1,5 мсек. У цей час мікросхема споживає 14 мА. Передача 

повідомлення довжиною 64 біт зі швидкістю 2,4 кБит відбувається протягом 

27 мсек. При передачі на повній потужності на частоті 433 МГц загальне 

споживання передавача складе 34 мА. Після відправки повідомлення пристрій 

приймає підтвердження прийому. Прийом повідомлення довжиною 64 біт 

займає 27 мсек. Загальне енергоспоживання СС1010 в режимі прийому 

становить 16 мА. Після прийому підтвердження пристрій переходить в 

зупинений режим триває 10 сек. Загальна активний час робочого циклу складе: 

𝑡роб.циклу = 𝑡запуску КГ + 𝑡передачі + 𝑡прийому = 1,5 + 27 + 27 = 35,5 ∗ 10−3 с.      (3.12) 

Середній споживаний струм в активному робочому циклі складе:  

𝑡 =
𝑡+𝑡+𝑡

3
=

14+34+16

3
= 21,3 ∗ 10−3 А .                       (3.13) 

Середній споживаний струм за час повного робочого періоду 

становитиме: 

𝐼ср =
𝐼акт+𝑡акт

𝑡заг
=

21,3∗10−3+35,5∗10−3

10
= 75,62 ∗ 10−6 А.             (3.14) 

Пристрій у своєму складі так само містить інші периферійні вузли, які 

так само споживають енергію. Так як в даній задачі ці вузли не 

використовуються, то переведені в сплячий режим. 
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Сама мікросхема СС1010 в зупиненому режимі споживає 26 мкА. 

Енергоспоживання в сплячому режимі становитиме: 

МАХ7213 - 1 мкА; 

АТ45DB021 - 2 мкА; 

ICL7660 - 10 мкА; 

СС1010 (Idle) - 26 мкА. 

Разом сумарне енергоспоживання додаткових периферійних пристроїв 

складе: 

 
𝐼заг дод = 𝐼𝑀𝐴𝑋7213 + 𝐼𝐴𝑇45𝐷𝐵021 + 𝐼𝐼𝐶𝐿7660 + 𝐼𝐶𝐶1010(𝐼𝑑𝑙𝑒) = 

 
= 1 ∗ 10−6 + 2 ∗ 10−6 + 10 ∗ 10−6 + 26 ∗ 10−6 = 39 ∗ 10−6 𝐴.    (3.15) 

 

Загальний споживаний виробом струм складе суму струмів споживаних 

мікросхемою модему в активному режимі і струму споживаного в зупиненому 

режимі і становитиме: 

𝐼общ = 𝐼актив + 𝐼зуп = 75,62 ∗ 10−6 + 39 ∗ 10−6 = 114,62 ∗ 10−6 А.    (3.16) 

Час роботи від джерела живлення ємністю 1300 мА / год складе: 

𝑡авт =
𝐶бат

𝐼заг
=

1,3

114,62∗10−6
= 11341,83 год = 472 днів = 15,7 місяців.   (3.17) 

Для швидкої оцінки часу роботи вироби в різних варіантах CHIPCON 

надає спеціальне програмне забезпечення. 
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3.4 Розрахунок фільтра низьких частот 

Для зменшення паразитних випромінювань передавача і збільшення 

селективності приймача у вхідних ланцюгах радіотракту застосовується ФНЧ. 

Фільтр включається між антеною і приймачем або передавачем. Фільтр 

розрахований за методикою викладеної в [18]. 

Згідно [19] побічні випромінювання передавача в УКХ діапазоні не 

можуть бути більше 25 мкВт. 

Частота зрізу фільтра дорівнює центральній частоті несучої плюс 

півширина випромінюваного сигналу.  

 Рисунок 3.4 

 

𝐶1 = 𝐶2 =
1

𝑅 ∗ 𝜔𝐶
∗ 𝐾𝑇 =

1

50 ∗ 2 ∗ 3,14 ∗ 434 ∗ 106
∗ 1,028 = 

= 7,54 ∗ 10−12 Ф.                                        (3.18) 

𝐿1 =
𝑅

𝜔𝐶
∗ 𝐾𝑇 =

50

2 ∗ 3,14 ∗ 434 ∗ 106
∗ 1,147 = 

= 2.09 ∗ 10−9 Гн.                                        (3.19) 

 

Обчислюємо остаточні значення Сn і Ln, грунтуючись на на значеннях 

коефіцієнтів Кт, взятих з таблиці 3.2 для фільтрів Чебишева. Нумерація 

елементів С1, L1, С2 на рисунку 3.2 відповідає  таблиці 3.2 
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В якості основних елементів фільтра використовуються індуктивності і 

ємності. Порядок розрахунку наступний: за формулам (3.18), (3.19) виходячи 

з граничної частоти fc (частота зрізу фільтра) і R (опір джерела і 

навантаження), визначаємо номінали ємності та індуктивності.  

 

Таблиця 3.2   

   

С 

Коефіцієнти КТ  

  

L 

n=3 

 

 

  

1 

1,028  

  

2 

1,147 

 

 

  

3 

1,028 

 

 

  
 

Крутизна спаду характеристики в смузі затримання становить 18 дБ / 

октаву, і обумовлена спільним впливом кожного елемента, що утворює фільтр 

(6 дб / октаву) 
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4 РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА МЕТОДИКА ВИМІРЮВАННЯ 

ПАРАМЕТРІВ, ТЕСТУВАННЯ ПРИЛАДУ ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ 

ТЕЛЕМЕТРИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ З ВІДДАЛЕНОГО ОБ’ЄКТУ 

Існують методики калібрування радіомодемів, які є важним аспектом 

метрологічного забезпечення готових систем автоматизації. Завдяки даним 

методикам, збільшується ефективність як самого приладу, так і зменшення 

трудомісткості за рахунок більшої ефективності методу калібрування. 

Встановленно три види калібрування: 

 Первинне калібрування провадять під час випуску з виробництва та 

ремонту; 

 Періодичне калібрування застосовують до приладів, які перебувають 

в експлуатації або призначені для продажу. Міжкалібрувальний 

інтервал визначається самим користувачем з урахуванням 

рекомендованого значення, отриманого під час затвердження типу 

приладу чи його метрологічної атестації; 

 Позачергове калібрування може здійснюватись до закінчення 

міжкалібрувального інтервалу за рішенням користувача, якщо є 

необхідність упевнитись у придатності приладу, або, якщо виявлене 

пошкодження калібрувального тавра, загублене свідоцтво, прилад 

вводиться в експлуатацію після тривалого зберігання чи минула більш 

як половина міжкалібрувального інтервалу і прилад використовують як 

комплектувальний виріб. 

Ціллю даного розділу являється розробка рекомендацій та методика 

вимірювання параметрів та тестування приладу для передачі телеметричної 

інформації з віддаленого об’єкту, для збільшення ефективності приладу, та 

зменшення трудомісткості. 

  

М. О
. Б
ур
яч
ин
сь
ки
й, 
КіВ
РА

 20
15



49 

 

4.1 Вимірювання потужності передавача 

Вимірювання потужності передавача повинне проводиться при роботі 

виробу з навантаженням яке має опір 50 Ом. Вимірювання повинне 

проводиться вимірювачем потужності М3-51. Провести кілька вимірів при 

різних установках регістра PA_POW, керуючого вихідною потужністю. 

Оптимальні показники вимірювань представлені в таблиці 5.1. Схема стенду 

для вимірювання вихідної потужності представлена на рисунку 4.1. 

 

Рисунок 4.1 
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Таблиця 4.1 

Значення регістру 

PA-POW 

Оптимальна вихідна 

потужність, мВт 

Допустима вихідна 

потужність, мВт 

0xFF 

 
10,000 10,000 ± 0,220 

0xE0 

 
7,943 7,743 ± 0,200 

0xC0 

 
6,310 6,310 ± 0,190 

0xB0 

 
5,012 5,012 ± 0,150 

0x90 

 
3,981 3,981 ± 0,135 

0x80 

 
3,163 3,163 ± 0,120 

0x70 

 
2,512 2,512 ± 0,100 

0x60 

 
1,995 1,995 ± 0,070 

0x50 

 
1,585 1,585 ± 0,045 

0x40 

 
1,000 1,000 ± 0,020 

 

М. О
. Б
ур
яч
ин
сь
ки
й, 
КіВ
РА

 20
15



51 

 

4.2 Вимірювання чутливості приймача 

Вимірювання чутливості приймача проводиться вбудованим АЦП 

мікросхеми модему. У тракті ПЧ модему є ланцюг вимірювання рівня сигналу 

ПЧ. Сигнал ПЧ через внутрішній комутатор входів подається на 10 розрядний 

АЦП. Для приведення відповідності між вимірами АЦП і рівнем сигналу 

необхідно виконати процедуру калібрації. Калібрувальний сигнал, що є 

немодульований ВЧ сигнал з частотою 433,920 МГц, з тестового ГВЧ 

подається на вхід приймача модему. Після встановлення необхідного рівня 

сигналу на вході приймача, проводиться зчитування значення виміряного 

АЦП. Дані отримані при калібруванні занесені в таблицю 5.2. 

Таблиця 4.2 

Вхідна напруга, мкВ Значення АЦП для калібрації, мВ. 

12 815 

11 756 

10 649 

9 585 

8 490 

7 311 

6 219 

5 107 

4 53 

3 42 

2 33 

1 23 

0,5 23 

 

Для отримання тестового сигналу використовувати аналогічний 

радіомодем, що пройшов калібрування вихідної потужності. Радіомодем через 
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калібрований атенюатор генерує випробувальний сигнал для аналогічного 

радіомодема. Внутрішня керуюча програма генерує і постійно випромінює в 

ефір тестовий інформаційний пакет, що складається з преамбули довжиною 20 

чіп, і самого тестового інформаційного пакету довжиною 64 біт. Зміст пакету 

постійний. Тестований модем приймає сигнал котрий пройшов через 

атенюатор, декодує інформаційний пакет, перевіряє його вміст. При 

досягненні рівня помилок 10-3 запалюється сигнальна лампа. Значення 

отримане АЦП, а так же коефіцієнт помилково прийнятих пакетів через 

вбудований послідовний порт передається на персональний комп'ютер, де 

відображається в термінальній програмі. При цьому випробування вважається 

закінченим. Виміри проведені для різних значень швидкості передачі 

інформації в режимі модуляції «Манчестер». Оптимальні дані для калібрації 

представлені в таблиці 4.3. Схема стенду для вимірювання чутливості 

приймача представлена на рисуноку 4.2. 

Таблиця 4.3 

Швидкість передачі, кБод Чутливість приймача, мкВ 

0,6 2,7 

1,2 3,1 

2,4 3,9 

4,8 4,5 

9,6 6,2 

19,2 8,1 

38,4 9,9 

76,8 10,1 
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Рисунок 4.2 

Дана методика дозволяє зменшити трудомісткість в 2-3 рази,  та  

збільшити ефективність приладу. Враховуючи призначення приладу, це 

невід’ємний  атрибут, так  як після застосування методики, можливе  

використання всього потенціалу приладу, та призведе  до мінімізації 

небажаних проблем з налаштуванням мереж передачі інформації,  

використання максимальної площі покриття  мережею,   та  збільшення часу 

автономної роботи пристрою, без використання надлишкової потужності для 

передачі сигналу. 
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5 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА У НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЯХ 

В процесі виконання даної науко–дослідницької роботи існує ряд 

небезпечних і шкідливих для життя і здоров’я людини факторів виробництва.  

В даному розділі визначені основні потенційні шкідливі і небезпечні 

виробничі фактори пов’язані з використанням засобів обчислювальної техніки 

і електронного устаткування при проведенні науково–дослідної роботи, а 

також запропоновані технічні рішення та організаційні заходи з безпеки і 

гігієни праці та виробничої санітарії і визначені основні заходи з безпеки в 

надзвичайних ситуаціях (НС). 

5.1 Визначення основних потенційно небезпечних i шкідливих 

виробничих чинників при виконані науково–дослідної роботи 

В даній магістерській роботі досліджено метод виділення сигналу ЕКГ 

плода, із абдомінального сигналу, що реєструється на поверхні тіла матері. 

Оскільки основу роботи складають дослідження із використанням 

електронно–обчислювальних машин (ЕОМ), існує небезпека ураження 

електричним струмом. Під час експериментальних досліджень можливий 

негативний вплив електромагнітного випромінювання. Має місце також 

пожежна небезпека з причин електричного характеру. 

Основні небезпечні та шкідливі фактори при проведенні наукових досліджень: 

 небезпека ураження електричним струмом; 

 недостатня освітленість робочих місць; 

 наявність електромагнітного випромінювання; 

 незадовільні мікрокліматичні умови; 

 підвищений рівень шуму; 

 наявність шкідливих речовин в повітрі робочої зони; 

 значні психофізіологічні навантаження. 
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5.2 Технічне рішення та організаційні заходи з безпеки і гігієни 

праці та виробничої санітарії 

5.2.1 Електробезпека  

Нещасні випадки трапляються при недотриманні правил електробезпеки 

при роботі з обладнанням або електромонтажних роботах. Тому важливо 

дотримуватись правил електробезпеки.  

Згідно ОНТП24–86 та Правила улаштування електроустановок (ПУЕ) 

науково–дослідницька лабораторія відноситься до приміщень без 

підвищеного ризику. Електроустаткування живиться від мережі напругою до 

1000 В. Пристрої, що використовується, належать до класів 0І (вимірювальна 

техніка), І (системні блоки персонального комп’ютера) та II (монітор ЕОМ, 

принтер) за електрозахистом (ГОСТ 12.2.007.0–75). 

У процесі експлуатації електронно–обчислювального обладнання людина 

може доторкнутися до частин електроустаткування, які перебувають під 

напругою. Оцінка небезпеки дотику до струмоведучих частин відноситься до 

визначення сили струму, що протікає через тіло людини, і порівняння його із 

допустимим значенням відповідно до ГОСТ 12.1.038-88. У загальному 

випадку допустима величина струму, що протікає через тіло людини, залежить 

від схеми підключення електроустаткування до електромережі, роду й 

величини напруги живлення, схеми включення. 

При виконанні розрахунків для магістерської дисертації 

використовувався персональний комп'ютер та блок відеодисплейного 

терміналу ЕОМ (І і II клас з електрозахисту), що живиться від 5–ти провідної 

електромережі із зануленням напругою 220 В. Для правильного визначення 

необхідних засобів та заходів захисту від ураження електричним струмом 

необхідно знати допустимі значення напруг доторкання та струмів, що 

проходять через тіло людини. 

Гранично допустимі значення напруги доторкання та сили струму для 

нормального (безаварійного) та аварійного режимів електроустановок при 
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проходженні струму через тіло людини по шляху «рука – рука» чи «рука – 

ноги» регламентуються ГОСТ 12.1.038-88 (табл. 5.1 та 5.2). 

Таблиця 5.1 — граничнодопустимі значення напруги доторкання та сили 

струму IL, що проходить через тіло людини при нормальному режимі 

електроустановки 

Вид струму TU
, В(не більше) LI

, мА (не більше) 

Змінний, 50 Гц 2 0,3 

Змінний, 400 Гц 3 0,4 

Постійний 8 1,0 

Граничнодопустимі значення сили струму (змінного та постійного), що 

проходить через тіло людини при тривалості дії більше ніж 1 с нижчі за 

пороговий невідпускаючий струм, тому при таких значеннях людина, 

доторкнувшись до струмопровідних частин установки, здатна самостійно 

звільнитися від дії електричного струму. 

Таблиця 5.2 — гранично допустимі значення напруги доторкання та IL, що 

проходить через тіло людини при аварійному режимі електроустановки 

Вид струму Нормоване значення 
Тривалість дії струму t, с 

0,1 0,2 0,5 0,7 1,0 >1,0 

Змінний, 50 Гц 
TU

, В (не більше) 500 250 100 70 50 36 

LI
, мА (не більше) 500 250 100 70 50 6 

Постійний 
TU

, В (не більше) 500 400 250 230 200 40 

LI
, мА (не більше) 500 400 250 230 200 15 

Основними причинами ураження людей електричним струмом є 

доторкання до відкритих струмоведучих частин, до струмопровідних 

елементів обладнання, які виявилися під напругою в результаті порушення 

ізоляції. 

Основними технічними засобами, що забезпечують безпеку робіт (згідно 

ПУЕ–87, ПУЕ–2006, ГОСТ 12.1.009–76) є: надійна ізоляція, захисне 
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заземлення, занулення, захисне відключення, засоби індивідуального захисту. 

У системі трифазних мереж із глухо заземленою нейтраллю, яка 

використовується у науково-дослідницькій лабораторії, найкращими засобами 

захисту є: надійна ізоляція струмоведучих частин електроустаткування 

відповідно до ГОСТ 12.1.009–76 і занулення відповідно до ПУЕ (з'єднання 

елементів, що перебувають під напругою, із глухо-заземленою нейтраллю). 

Крім того, для заземлення переносних частин обладнання застосовують 

спеціальне з'єднання. 

Виконаємо розрахунок ланцюга захисного відключення фазного проводу при 

короткому замиканні. Струм короткого замкнення можна обчислити за 

формулою (5.1) 

𝐼𝐾𝑍 =
𝑈𝐹

𝑅0 + 𝑅𝐹 + 𝑍𝑇𝑅
   А. (5.1) 

де: UF = 220 В — напруга фазного проводу; R0 = 3 Ом — опір нульового 

проводу; RF = 7 Ом — опір фазного проводу; ZTR = 0,1 Ом — еквівалентний 

опір трансформатора. 

𝐼𝐾𝑍 =
220

1.8 + 2.3 + 0,1
= 21,78 (А).  

Струм спрацьовування автоматів захисту з електромагнітним розпилювачем 

повинен бути в 1,4 рази менше струму короткого замикання при струмі 

короткого замикання до 100 А. 

𝐼𝐶 <
21,78

1,4
< 15,56 (А).  

Струм спрацьовування автомату повинен бути менше 15,6 А. Цим умовам 

відповідають сучасні автомати струмового захисту зі струмом спрацювання 

10 А та часом спрацювання близько 0,1 с. 

Розрахуємо напругу дотику до корпусів електрообладнання при короткому 

замиканні (IKZ): 

𝑈𝑇 = 𝐼𝐾𝑍 ∙ 𝑅0 = 21,78 ∙ 3 = 65,34 (𝐵)  
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Відповідно до ГОСТ 12.1.038-88 (табл. 4.1) максимально допустима напруга 

дотику при часі спрацьовування автомату струмового захисту < 0,1 с дорівнює 

500 В. 

5.2.2 Мікроклімат робочої зони 

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

санітарні норми параметрів мікроклімату у виробничих приміщеннях», 

приміщення з ЗОТ обладнане системою опалення, а також системою 

кондиціювання повітря з індивідуальним регулюванням температури та об'єму 

повітря, що подається, у відповідності до СНиП 2.04.05–91 «Отопление, 

вентиляция и кондиционирование». Для захисту від перегрівання в теплий 

період року та радіаційного охолодження — в зимовий, приміщення 

обладнане жалюзі і екранами. 

На робочому місці роботи виконуються сидячи і не потребують фізичного 

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

діяльності з витратами енергії до 120 ккал/год. 

Відповідно до ДСН 3.3.6.042–99 «Державні санітарні норми параметрів 

мікроклімату  у виробничих приміщеннях» та ГОСТ 12.1.005-88. «ССБТ. 

Общие санітарно–гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» 

параметри мікроклімату, що нормуються: температура (t,С) і відносна 

вологість (W,%) повітря, швидкість руху повітря (V,м/с). 

Оптимальні та допустимі параметри мікроклімату для умов, що 

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

Таблиця 5.3 — Параметри мікроклімату. 

Період 

року 

Оптимальні Допустимі 

t,С W,% V,м/с t,С W,% V,м/с 

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

Холодний 22–24 40–60 0,1 21–25 75 ≤ 0,1 
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Фактичні параметри мікроклімату в робочій зоні відповідають 

приведеним вище нормам ДСН 3.3.6.042–99. 

5.2.3 Вимоги до освітлення робочих місць користувачів 

відеодисплейних терміналів персональних електронно–обчислювальних 

машин 

Приміщення з ЕОМ повинні мати природне і штучне освітлення 

відповідно до ДБН В 2.5–28–2006. Природне світло повинно проникати через 

бічні світлопрорізи, зорієнтовані, як правило, на північ чи північний схід, і 

забезпечувати коефіцієнт природної освітленості не нижче 1,5 %. Розрахунки 

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

2006. Приміщення з ВДТ, ЕОМ мають бути оснащені природним і штучним 

освітленням відповідно до ДБН В.2.5–28–2006. Природне освітлення має 

здійснюватись через світлові прорізи, які орієнтовані переважно на північ чи 

північний схід і обладнані регулювальними пристроями відкривання та 

жалюзями, завісками, зовнішніми козирками.  

 Приміщення має бічне природне та штучне освітлення, центральне 

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

освітлення забезпечує чотири люмінесцентних світильники з лампами ЛБ–40, 

розміщених у ряд.  

Отже, усі вимоги до освітлення робочого місця відповідають 

параметрам освітлення приміщення, де проводяться дослідження. 

5.2.4 Виробничий шум 

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

класифікувати як роботу програміста обчислювальної машини у лабораторії 

для теоретичних робіт та обробки даних, рівні шуму визначені ДСН 3.3.6.037–

99. «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку» та ГОСТ 

12.1.003–83. «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности». Допустимі рівні 

звуку і рівні звукового тиску в октавних смугах частот представлені у табл. 

5.4. 

М. О
. Б
ур
яч
ин
сь
ки
й, 
КіВ
РА

 20
15



60 

 

Таблиця 5.4 — Допустимі рівні звукового тиску і рівні звуку для постійного 

(непостійного) широкосмугового (тонального) шуму 

Характер 

робіт 

Допустимі рівні звукового тиску (дБ) в 

стандартизованих октавних смугах частот із 

середньогеометричними значеннями (Гц) 

Допустимий 

рівень звуку 

(ДБА) 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Інженер 

технічної 

лаболаторії 

86 71 61 54 49 45 42 40 38 50 

Джерелами шуму в умовах робочого приміщення, що розглядається в 

роботі є вентилятори охолодження внутрішніх систем персонального 

комп’ютера (вентилятори блоку живлення, радіатора процесора та відеокарти) 

і система кондиціювання повітря. 

Очікувані рівні звукового тиску і рівень звуку відповідно до шумових 

характеристик цих джерел:  

 рівень шуму, створюваний внутрішніми елементами персонального 

комп’ютера дорівнює 35 дБ; 

 рівень шуму системи кондиціювання на низьких/високих частотах 

дорівнює 25/30 дБ. 

Оскільки визначений рівень звуку потенційних джерел шуму значно нижче 

допустимих норм, умови робочого приміщення повністю відповідають 

існуючим санітарним вимогам. 

5.2.5 Основні заходи щодо забезпечення комфортних та безпечних 

умов на робочих місцях користувачів персональних електронно–

обчислювальних машин 

Вимоги до робочого місця робіт з використанням ЕОМ регламентує 

нормативний документ ДСанПіН 3.3.2.007–98. 

Конструкція робочого столу відповідає сучасним вимогам ергономіки і 

забезпечувати оптимальне розміщення на робочій поверхні 

використовуваного обладнання (дисплея, клавіатури, принтера) і документів. 
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В якості робочого стільця використовується підйомно-поворотне крісло, 

регульоване за висотою, з кутом і нахилу сидіння та спинки. Регулювання за 

кожним із параметрів здійснюється незалежно, легко і надійно фіксується. Для 

зниження статичного напруження м'язів використовуються стаціонарні 

підлокітники, що регулюються за висотою над сидінням. Поверхня сидіння і 

спинки крісла напівм'яка з нековзним покриттям. 

Дисплей розташований на оптимальній відстані від очей користувача з 

урахуванням розміру літерно-цифрових знаків і символів. Розташування 

дисплея забезпечує зручність зорового спостереження у вертикальній площині 

під кутом +300 до нормальної лінії погляду працюючого. Клавіатура 

розташована на поверхні столу на відстані 100-300 мм від краю. У конструкції 

клавіатури передбачений опорний пристрій, який дає змогу змінювати кут 

нахилу поверхні клавіатури у межах 5-150. Таке положення клавіатури зручне 

для праці обома руками. 

Приміщення для роботи з ЕОМ має природне та штучне освітлення. 

Природне освітлення має здійснюватись через світлові прорізи. Штучне 

освітлення у приміщеннях здійснюється системою загального рівномірного 

освітлення. Як джерело штучного освітлення мають застосовуватись 

люмінесцентні лампи ЛБ. 

Працівники з ЕОМ підлягають обов'язковим попереднім медичним 

оглядам під час влаштування на роботу і періодичним — один раз на два роки 

комісією у складі терапевта, невропатолога та офтальмолога. Медогляди 

мають на меті перевірку стану здоров'я працівника і виявлення відсутності у 

нього медичних протипоказань, які перешкоджають виконанню роботи з 

персональним комп’ютером. 

При організації праці, що пов'язана з використанням ЕОМ, для збереження 

здоров'я працюючих, запобігання професійним захворюванням і підтримки 

працездатності слід передбачити регламентовані перерви для відпочинку. 

Згідно з ДСанПіН 3.3.2.007–98 характер трудової діяльності відповідає 

роботі оператора електронно-обчислювальних машин — роботі, яка пов'язана 
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з обліком інформації одержаної з дисплея за попереднім запитом, або тієї, що 

надходить з нього, супроводжується перервами різної тривалості, пов'язана з 

виконанням іншої роботи і характеризується як робота з напруженням зору, 

невеликими фізичними зусиллями, нервовим напруженням середнього 

ступеня та виконується у вільному темпі. 

Тривалість регламентованих перерв під час роботи з ЕОМ становить 

15 хв через кожні дві години роботи. 

5.3 Безпека в надзвичайних ситуаціях 

Безпека в надзвичайних ситуаціях регламентується ПЛАС (ДНАОП 

0.00-4.33-99). Основними складовими частинами ПЛАС є розробка технічних 

рішень та організаційних заходів щодо оповіщення, евакуації та дій персоналу 

у разі виникнення надзвичайних ситуацій, а також вирішення питань з 

пожежної безпеки. 

 

5.3.1 Обов’язки та дії персоналу у разі виникнення надзвичайної 

ситуації 

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

- негайно повідомити про це засобами зв’язку органи МНС та пожежної 

охорони, вказати при цьому адресу, кількість поверхів, місце 

виникнення пожежі, наявність людей, а також своє прізвище; 

- повідомити про НС керівника, адміністрацію, пожежну охорону 

підприємства; 

- організувати оповіщення людей про НС; 

- вжити заходів щодо евакуації людей та матеріальних цінностей; 

- вжити заходів щодо ліквідації наслідків НС з використанням наявних 

засобів. 

Керівник та пожежна охорона установки, яким повідомлено про 

виникнення пожежі, повинні: 

- перевірити, чи викликані підрозділи МНС; 
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- вимкнути у разі необхідності струмоприймачі та вентиляцію; 

- у разі загрози життю людей негайно організувати їх евакуацію, та їх 

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

беруть участь у ліквідації НС; 

- перевірити здійснення оповіщення людей про НС; 

- забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть 

участь у ліквідації НС ; 

- організувати зустріч підрозділів МНС та Державної пожежної 

охорони, надати їм допомогу у локалізації і ліквідації НС. 

Після прибуття на НС підрозділів МНС та пожежної охорони 

повинен бути забезпечений безперешкодний доступ їх до місця, де 

виникла НС. 

5.3.2 Вимоги щодо організації ефективної роботи системи оповіщення 

персоналу при надзвичайних ситуаціях 

Для підвищення безпеки в НС пропонується встановлення системи 

оповіщення (СО) виробничого персоналу. 

Оповіщення виробничого персоналу у разі виникнення НС, наприклад 

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

Оповіщення про НС та управління евакуацією людей здійснюється 

одним з наступних способів або їх комбінацією:  

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

приміщення будівлі з постійним або тимчасовим перебуванням людей;  

- трансляцією текстів про необхідність евакуації, шляхи евакуації, 

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

- трансляцією спеціально розроблених текстів, спрямованих на 

запобігання паніці й іншим явищам, що ускладнюють евакуацію;  

- ввімкненням евакуаційних знаків "Вихід"; 

- ввімкненням евакуаційного освітлення та світлових покажчиків 

напрямку евакуації;  

- дистанційним відкриванням дверей евакуаційних виходів;  
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Як правило, СО вмикається автоматично від сигналу про пожежу, який 

формується системою пожежної сигналізації або системою пожежогасіння. 

Також з приміщення оперативного (чергового) персоналу СО (диспетчера 

пожежного поста) слід передбачати можливість запуску СО вручну, що 

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

будь-якої іншої НС. 

Згідно з вимогами ДБН В.1.1–7–2002 необхідно забезпечити можливість 

прямої трансляції мовленнєвого оповіщення та керівних команд через 

мікрофон для оперативного реагування в разі зміни обставин або порушення 

нормальних умов евакуації виробничого персоналу.  

Оповіщення виробничого персоналу про НС  здійснюється за 

допомогою світлових та/або звукових оповіщувачів — обладнуються всі 

виробничі приміщення.  

СО повинна розпочати трансляцію сигналу оповіщення про НС, не 

пізніше трьох секунд з моменту отримання сигналу про НС.  

Пульти управління СО необхідно розміщувати у приміщенні пожежного 

поста, диспетчерської або іншого спеціального приміщення (в разі його 

наявності). Ці приміщення повинні відповідати вимогам пунктів 1.6.13, 1.6.14, 

1.6.15 ДБН В.2.5–13 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна 

автоматика будинків і споруд".  

Кількість звукових та мовленнєвих оповіщувачів, їх розміщення та 

потужність повинні забезпечувати необхідний рівень звуку в усіх місцях 

постійного або тимчасового перебування виробничого персоналу. 

Звукові оповіщувачі повинні комбінуватися зі світловими, які працюють 

у режимі спалахування, у таких випадках:  

- у приміщеннях, де люди перебувають у шумозахисному спорядженні;  

- у приміщеннях з рівнем шуму понад 95 дБ.  

Допускається використовувати евакуаційні світлові покажчики, що 

автоматично вмикаються при отриманні СО командного імпульсу про початок 
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оповіщення про НС /пожежу/ та (або) аварійному припиненні живлення 

робочого освітлення.  

Вимоги до світлових покажчиків "Вихід" приймаються відповідно до 

ДБН В.2.5-28-2006 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і 

штучне освітлення". СО в режимі "Тривога" повинна функціонувати протягом 

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

Вихід з ладу одного з оповіщувачів не повинен призводити до виведення 

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

Електропостачання СО здійснюється за I категорією надійності згідно з 

ПУЕ від двох незалежних джерел енергії: основного — від мережі змінного 

струму, резервного — від акумуляторних батарей тощо. Перехід з основного 

джерела електропостачання на резервний та у зворотному напрямку в разі 

відновлення централізованого електропостачання повинен бути 

автоматичним.  

Тривалість роботи СО від резервного джерела енергії у черговому 

режимі має бути не менш 24 годин. Тривалість роботи СО від резервного 

джерела енергії у режимі "Тривога" має бути не менше 15 хвилин.  

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

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

Світлові оповіщувачі, які працюють у режимі спалахування, повинні бути 

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

розташовуватись у межах прямої видимості з постійних робочих місць. 

5.3.3 Пожежна безпека 

У науково–дослідній лабораторії знаходиться значна кількість твердих 

горючих речовин і матеріалів (дерев'яні меблі, пластмасові вироби, гума, 

папір, що поглинає покриття на стінках). Згідно НАПБ Б.07.005–86 

«Визначення категорій приміщень та споруд з вибухопожежної та пожежної 

безпеки», науково-дослідницька лабораторія відноситься до 

пожежонебезпечних приміщень категорії В (тверді горючі й важкогорючі 
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речовини й матеріали, речовини й матеріали, які при взаємодії з водою, 

киснем, повітря або один з одним здатні тільки горіти). 

Згідно з класифікацією пожежних зон (відповідно до ДНАОП 0.00–1.32–

01) науково-дослідницька лабораторія відноситься до зон класу П–ІІа — 

пожежонебезпеки, що містять тверді горючі речовини, нездатні переходити у 

зважений стан. 

Джерелами загоряння можуть бути електричні іскри, коротке замикання, 

перевантаження електропроводки, несправність апаратури, паління в 

приміщенні. Тому для запобігання пожежі в приміщенні проводяться 

пожежно-профілактичні заходи: застосування запобіжників в електричних 

мережах, використання пилонепроникних сполучних і розподільних коробок, 

а також проводиться інструктаж з техніки пожежної безпеки. 

Відповідно до ГОСТ 12.4.009–75, ДСТУ 3675–98 та ISO 394–77 

«Первинні засоби пожежогасіння» у науково-дослідницькій лабораторії (клас 

пожежонебезпеки «Е») знаходяться два вогнегасника: вуглекислотний типу 

«ОУ–5» і порошковий «ОП–2». «ОУ–5» розташований на висоті 1,5 м від 

підлоги поруч із вихідними дверима. 

У коридорі знаходяться коробки, у яких знаходиться пожежний кран і 

рукав, а також знаходиться вогнегасник типу «ОХП–2». 

В обох кінцях коридору знаходяться телефонні апарати, над якими 

знаходяться таблички з номерами телефонів для виклику внутрішньої, а також, 

якщо потрібно, міської пожежної охорони. 

У науково–дослідній лабораторії є план евакуації у випадку виникнення 

пожежі. Максимальна віддаленість робочих місць від евакуаційних виходів і 

ширина евакуаційних проходів відповідає вимогам СНиП 2.04.09–85. Час 

евакуації відповідає вимогам СНиП 2.01.02–85 та ДБН В.1.1–07–2002. 

У приміщенні виконані всі вимоги НАПБ А.01.001–2004 «Правил 

пожежної безпеки України». 

Таким чином, у науково–дослідницькій лабораторії забезпечуються 

технічні та організаційні рішення з пожежної безпеки.  
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ВИСНОВОК 

У даній магістерській дисертації був розроблений малопотужний 

телеметричний модем для передачі телеметричної інформації з віддаленого 

обьєкту. 

Модем володіє наступними технічними характеристиками: 

1) напруга живлення - 3В; 

2) споживаний струм – 31 мА; 

3) Робоча частота - 433,920 МГц; 

4) Вихідна потужність - 10 мВт; 

5) Чутливість - 1 мкВ; 

6) Швидкість передачі - 76,2 кБит; 

7) Кількість входів дискретних - 4; 

8) Кількість входів аналогових - 2; 

9) Кількість виходів дискретних – 5. 

В дисертації було аналізовано мережі телеметрії, розглянуто аналоги 

радіомодемів,  та розрахунок елементів модему. Розроблено програмне 

забезпечення  та адаптовано рекомендації та методику вимірювання 

параметрів, і тестування приладу для використання повного потенціалу. 

Перевагою даного виробу є застосування високоінтегрованих 

багатофункціональних радіоелементів, схемотехнічна простота модему і 

надзвичайна гнучка функціональність, що дає найширший спектр застосувань 

в промисловості та побуті. 
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