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Аналіз питань побудови та функціонування безпроводових 
пристроїв вимірювання для мереж передачі даних 

Діяльність промислового підприємства неможлива без вимірювання 
різноманітних параметрів технологічного процесу. Потім цю виміряну 
інформацію слід передати на засоби відображення, які знаходяться, 
наприклад, у диспетчерській і можуть бути віддаленими на десятки і сотні 
метрів. Для цього використовують канали передачі даних. Проведений 
аналіз питань функціонування пристроїв вимірювання, у тому числі і 
безпроводових, показує,  що по суті вони утворюють класичну систему 
передачі даних.  

Для її створення у загальному необхідні три основні елементи – 
засоби вводу інформації з різноманітних датчиків технологічного процесу, 
засоби передачі даних та засоби обробки і відображення інформації. Аналіз 
показує, що засоби передачі даних та засоби обробки і відображення зараз 
надзвичайно розвинуті і поширені – це різноманітні мережі передачі даних 
на основі проводових, безпроводових та оптоволоконних стандартів та 
різноманітне комп’ютерне обладнання, починаючи від великих 
промислових і закінчуючи персональними комп’ютерами, ноутбуками чи 
смартфонами.   

Але із засобами вводу інформації з різноманітних датчиків ситуація 
набагато складніша. Для цього зараз необхідно використовувати достатньо 
спеціалізоване обладнання: вузькоспеціалізовані пристрої, що є дорогими і 
не універсальними або звичайні комп’ютери з додатковими платами вводу-
виводу.  

Проведений аналіз безпроводових систем передачі даних для 
промислових систем збору інформації показав, що за кордоном такі 
системи достатньо поширені. Однак, поряд з перевагами, такі системи 
мають і значний недолік з точки зору вітчизняного споживача, який полягає 
у високій вартості, навіть до кількох тисяч доларів. При необхідності 
забезпечення моніторингу технологічного процесу з десятками і сотнями 
параметрів такі системи практично недосяжні для впровадження на наших 
підприємствах.  

Тому виникає необхідність аналізу питань створення безпроводових 
пристроїв з низькою вартістю та високою універсальністю і 
функціональністю. Аналіз показав, що перш за все на виробництві доцільно 
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використовувати пристрої з безпроводовим каналом передачі даних. Це 
дозволяє швидко встановлювати і при необхідності переміщати пристрої 
при зміні технологічного процесу. В останні роки рядом фірм (Texas 
Instruments, MediaTek, Microchip, Espressif, Realtec) розроблено дешеві і 
функціональні спеціалізовані мікроконтролери для застосування з 
безпроводовими каналами передачі даних у стандарті ІЕЕЕ802.11 (Wi-Fi), які 
можна легко програмувати на виконання потрібних споживачу функцій.  

У 2014 році фірма Espressif випустила спеціалізований мікроконтролер 
ESP8266 Структурна схема мікроконтролера включає радіочастину, що 
підтримує всі функції стандарту Wi-Fi, 32 бітний процесор та пам’ять для 
обробки даних і зберігання мікрокоду програми. Вказаний чіп має 
вбудований аналого-цифровий перетворювач, цифрові інтерфейси передачі 
даних – RS-232, SPI, що дозволяє підключати різноманітні  аналогові та 
цифрові датчики або виконавчі пристрої. 

З метою дослідження процесу створення безпроводового пристрою 
вимірювання було розроблено макет з використанням вказаного 
мікроконтролера, який було реалізовано шляхом використання готового 
промислового модуля. Перевагою вказаного модуля є наявність датчика 
освітленості, який під’єднано до входу АЦП. Також, на платі міститься 
трьохколірний світлодіодний індикатор, який зручно використовувати для 
індикації стану системи. Перевагою модуля є наявність спеціалізованої 
мікросхеми, що забезпечує функціонування інтерфейсу USB-RS-232. Це 
спрощує розробку безпроводового пристрою.  

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

Як показав аналіз наявних засобів розробки для цього 
спеціалізованого мікроконтролера за останні роки з метою спрощення 
розробки власних мікропрограм розроблено програмні засоби 
інтерпретаторів мов високого рівня, наприклад LUA, Python, JavaScript 
тощо для чого слід завантажити спеціальний мікрокод. У мікроконтролер 
макету було завантажено мікрокод з реалізацією мови високого рівня 
MicroPython. Зразу після перезавантаження мікроконтролера через 
послідовний інтерфейс стає доступним так званий «інтерактивний 
інтерфейс користувача REPL». Для більш зручного використання REPL 
розроблено додаток uPyLoader.   

Додаток uPyLoader дозволяє редагувати мікропрограми MicroPython 
на комп’ютері розробника і оперативно завантажувати їх у макет і 
запускати на виконання. MicroPython містить всі необхідні бібліотеки для 
роботи з мережевими ресурсами. Перш за все, для під’єднання до точки 
доступу локальної мережі слід виконати програмний код, який 
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використовує бібліотеку network. Основним показником будь-якої 
телекомунікаційної безпроводової системи є швидкість передачі даних. Для 
її аналізу було розроблено програму, яка забезпечувала під’єднання до веб-
сервера у локальній мережі і  завантаження файлу визначеного розміру.  За 
допомогою вбудованої функції utime.time() бібліотеки time MicroPython 
забезпечувалося зчитування часу початку і закінчення завантаження файлу. 
Отримані показники забезпечували розрахунок відповідної швидкості 
передачі інформації, яку здатен забезпечити розроблений безпроводовий 
пристрій при використанні інтерпретатора мови MicroPython. У таблиці 
показано результати швидкості передачі даних для різних значень розмірів 
програмного буфера та розміру завантажуваних файлів.  

Як показує аналіз, реальна отримана швидкість передачі даних не 
сильно  залежить від розміру програмного буфера, що і слід було очікувати. 
Максимальна отримана швидкість передачі даних за результатами 
тестування на перевищує 160-170 кБ/сек. Вказане обмеження у швидкості 
передачі даних не є суттєвими у випадку застосування для передачі даних з 
датчиків технологічних процесів, де потік даних з декількох технологічних 
датчиків у реальних умовах експлуатації для більшості технологічних 
процесів навряд чи буде перевищувати вказані обмеження. 

Для проведення аналізу функціонування розробленого пристрою як 
основи для побудови мережі моніторингу технологічних даних на 
підприємстві було проведено моделювання процесів вимірювання та 
надсилання даних вимірювання, які збирає система на сайт 
www.thingspeak.com. Веб-сервіс сайту дозволяє зберігати накопичені дані 
та відображати їх у вигляді графіків та діаграм.  

Отже, як показує проведений аналіз, застосування спеціалізованих 
мікроконтролерів з вбудованими засобами підтримки стандарту 802.11 та 
сучасних засобів розробки забезпечує можливість простого і оперативного 
створення безпроводових пристроїв вимірювання для мереж передачі 
даних. 
 
 
 



_________ Розвиток підприємств телекомунікаційної сфери ______ 

7 

УДК 330.101 
Татарчук Марія Іванівна  

студ. Львівський ННЦ ОНАЗ ім. О.С. Попова 
Озарко Катерина Сергіївна   

к.е.н., ст.викл. каф. М та М ОНАЗ ім. О.С. Попова 
 

Дослідження клієнтоорієнтованості телекомунікаційної компанії як 
важливої складової маркетингу 

Сучасні процеси на світовому ринку характеризуються низкою 
кризових явищ.  Зміни у сучасному суспільстві, бурхливий розвиток 
телекомунікаційних засобів, зростання їх доступності і зниження ціни 
стимулюють процеси зміни вподобань споживачів послуг та товарів, 
викликають зміни у процесі взаємодії продавця та покупця.  

З іншої сторони суттєве спрощення доступу до інформації, вільне її 
поширення спричинює перетворення інформації у певний товар формує 
нові види взаємодії на споживчому ринку, обумовлені широким 
розповсюдженням соціальних мереж, веб-сайтів, медіасховищ тощо і, по 
суті, формує нову цифрову економіку.   

Споживач все частіше вимагає оперативної інформації про той чи 
інший товар, широко його обговорює у соціальних мережах, а в останні 
роки по суті диктує напрямки їх вдосконалення і розвитку.  

Усе це вимагає формування нового підходу, який полягає у 
клієнтоорієнтоованості кожного підприємства, що визначає якнайширше 
врахування потреб і вимог кожного окремого клієнта та споживача. Це, у 
свою чергу,  вимагає вдосконалення менеджменту та маркетингу, змін у 
діяльності персоналу.  

У 1991 р. американські вчені Нейл Хоув і Вільям Штраус сформулювали 
так звану «теорію поколінь», яка з точки зору демографічних змін все 
частіше використовується сучасними маркетологами. Хоув і Штраус 
виділили шість поколінь і чотири архетипи (таблиця на слайді). Цікаво, що 
така класифікація має зв'язок характеристик архетипів зі змінами 
технологічних факторів маркетингового середовища. Покоління 
«міленіалів», що народилися в період з 1983 по 2003 рік,  першим 
«занурилося» в інтернет-спілкування і віртуальну реальність. Дослідження 
соціологічного і маркетингового характеру показують, що сучасна молодь 
«ніби народилася з кнопкою на пальці». Це визначає онлайн-залежність 
нового покоління, яке в перспективі стане основним клієнтом для багатьох 
компаній.  

Отже, маркетинг компаній повинен враховувати, що реклама і 
інформація для молоді повинна бути спрямована в Інтернет, необхідно 
шукати своїх агентів впливу, своїх блогерів, і не тільки в уже традиційних, а 
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й інших мережах. Формування маркетингових підходів для кожного 
покоління вимагає правильного врахування демографічних, соціально-
економічних і технологічних факторів їх середовища. 

У цьому відношенні слід провести дослідження поняття 
клієнтоорієнтованості компаній, включаючи ї телекомунікаційні, як 
важливої складової удосконалення маркетингу.  

На нашу думку, можна зробити висновок, що клієнтоорієнтованість – 
це концепція ведення бізнесу, що включає перелік заходів, спрямованих на 
задоволення і формування потреб клієнтів, що реалізується на всіх рівнях 
менеджменту компанії і у всіх її функціональних підрозділах, орієнтована на 
вдосконалення маркетингу з використанням сучасних можливостей 
цифрової економіки з метою досягнення конкурентної переваги і, 
відповідно, забезпечення ефективності діяльності. 

Недооцінка важливості клієнтоорієнтованого підходу є однією з 
причин відносно низької ефективності бізнесу. Необхідне вибудовування 
довгострокових партнерських взаємовідносин з клієнтами.  

Як відомо, маркетинг – це діяльність підприємства, орієнтована на 
задоволення потреб ринку і отримання прибутку в умовах конкуренції. Це 
вимагає  удосконалення бізнес-моделей в сучасній цифровій економіці 
повинні: 

– мати високу клієнтоорієнтованість; 
– базування на електронних платформах комунікації і збору даних; 
– забезпечувати бізнес-комунікації між учасниками ринку та 

споживачами в онлайн-середовищі з використанням сучасних засобів 
комунікації; 

– реалізувати мережевий характер спілкування з іншими учасниками 
ринку. 

Отже, можна зробити висновок наступне: 
– клієнтоорієнтованість означає вибудовування всіх процесів компанії 

навколо потреб клієнтів; 
– клієнтоорієнтованість є важливим фактором 

конкурентоспроможності компаній в цифрову економіку і реалізується не 
тільки в стратегії, але і в поточній взаємодії з клієнтами, яка носить 
багатоканальний характер; 

– клієнтоорієнтованість в цифровий економіці реалізується за 
допомогою цифрових технологій, що забезпечують аналіз даних, доступ 
клієнтів до інформації та організацію комунікації як із зовнішніми, так і 
внутрішніми клієнтами; 

– прийняття рішень засноване на аналізі широкого спектра 
структурованих і неструктурованих даних про споживачів, які повинні бути 
доступні всім підрозділам компанії; 
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– трансформація бізнес-процесів в рамках клієнтоорієнтованості 
повинна проводитися за допомогою відповідних інструментів управління і 
створювати основи для формування цифрового середовища роботи з 
документами компанії. 

Отже, щоб організацію можна вважати клієнтоорієнтованою, така 
клієнтоорієнтованість повинна виявлятися не тільки на окремих локальних 
рівнях (наприклад, на рівні служб маркетингу, продажів тощо), а 
пронизувати всю організаційну систему, стаючи базовим принципом її 
функціонування і розвитку, головною цінністю корпоративної культури. 

При цьому,  додатковий прибуток утворюється внаслідок:  
– збільшення частоти і обсягу покупок (замовлень) клієнтом; 
– зростання числа клієнтів внаслідок зниження витрат на рекламу, 

переговори, пошук та ін.; 
– отримання від клієнта інформації, яка допомагає поліпшити продукт 

і якість сервісу компанії; 
– рекомендація продукту і організації мережевими засобами 

комунікації іншим клієнтам. 
Реалізує клієнтоорієнтований підхід в організації її персонал, тому, 

неможливо стати клієнтоорієнтованою організацією без формування 
відповідних підходів роботи співробітників з клієнтами.  

Маркетинг компанії сфери послуг, у тому числі і телекомунікаційної,  
має вигляд сервісного трикутника, який включає внутрішній 
(внутрішньокорпоративний), інтерактивний (двосторонній) і зовнішній 
(традиційний) маркетинг.  Внутрішній маркетинг відображає взаємодію між 
організацією і її співробітниками, інтерактивний – між співробітниками і 
споживачами послуг, а зовнішній відповідно між організацією і 
споживачами. 

На відміну від зовнішнього маркетингу, який розвивається вже ряд 
десятиліть, поняття внутрішнього і двостороннього маркетингу з'явилися 
недавно. Інтерактивний (двосторонній) маркетинг описано Ф. Котлером як 
«маркетинг організації сфери послуг, який передбачає, що сприйняття 
якості послуги в значній мірі залежить від якості взаємодії покупця з 
продавцем». Отримуючи послугу, споживач вступає у взаємодію не з 
організацією, а з конкретним її співробітником. Тому, в очах більшості 
споживачів продавцем послуги виступає саме той співробітник (група 
працівників), з яким він контактує в процесі отримання послуги. 

Отже, на сприйняття послуги впливає якість двостороннього 
контакту, і кількість залученого персоналу, що визначає необхідність 
розвитку інтерактивного маркетингу. 

Внутрішній маркетинг в телекомунікаційній компанії з огляду на 
специфічні особливості надання послуги та її відмінності від товару вимагає 
стимулювання персоналу до командної роботи з надання послуг, що 
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відповідають запитам споживачів. Необхідна орієнтація співробітників 
немаркетингових підрозділів на задоволення запитів споживачів, розробка 
ефективної системи мотивації, стимулювання персоналу до командної 
роботи з надання послуг високої якості, обґрунтована система наділення 
персоналу відповідними повноваженнями. 

Отже, клієнтоорієнтований персонал повинен знати основні принципи 
роботи з клієнтами, технологію обслуговування клієнтів, методи 
встановлення і підтримання відносин. Уміння – елементи діяльності, що 
дозволяють що-небудь робити з високою якістю, наприклад, точно і 
правильно виконувати якусь дію, операцію, серію дій і операцій. Персонал у 
рамках клієнтоорієнтованості повинен мати основні уміння:  

– встановлення контакту,  
– з'ясування потреби,  
– презентація,  
– робота з запереченнями і завершення контакту. 
Такий підхід полягає в наданні співробітникам певної свободи в 

прийнятті та реалізації рішень за умови покладання на них відповідальності 
за відповідні дії. Цей підхід базується на наступних концептуальних 
положеннях: 

– інформація про результати діяльності організації повинна бути 
відкритою і доводитися до фронтлайн співробітників; 

– фінансові результати повинні в явному вигляді враховуватися при 
формуванні системи винагороди персоналу; 

– фронтлайн персонал повинен володіти професійними знаннями і 
навичками, що дозволяють усвідомлено вносити свій вклад в діяльність 
організації; 

– персонал повинен мати відповідні повноваження для самостійного 
прийняття рішень. 

Особисті якості для клієнтоорієнтованості персоналу полягають у 
таких перевагах як комунікабельність, стресостійкість, гнучкість, 
оперативність.  Причому, орієнтацію персоналу на клієнта модна оцінювати 
на трьох рівнях: 

– зовнішньому – неформальне слідування стандартам орієнтації на 
клієнта; 

– внутрішньому – наявність у співробітників ціннісної установки на 
сприйняття і задоволення потреб клієнта; 

– діяльному – ініціативні заходи, спрямовані на задоволення реальних 
або прогнозованих потреб клієнта. 

Отже, слід зробити висновок, що в основі клієнтоорієнтованого 
підходу і, як наслідок, формування клієнтоорієнтованості персоналу лежить 
встановлення, підтримання та розвиток взаємовідносин з клієнтами. 
Персонал може мати усі необхідні знання про послугу або продукт, 
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володіти вміннями і навичками, але якщо він не застосовує їх для потреб 
конкретного клієнта, то результат буде малим.  Розвиток складових 
характеристик – починаючи від знань, навичок шляхом використання 
мотивації і впровадження цінностей  компанії приводить до 
клієнтоорієнтованої поведінки і у результаті формує клієнтоорієнтований 
персонал. 

Можна виділити наступні основні принципи клієнтоорієнтованості 
компанії: 

– орієнтація на споживача, яка доповнюється між функціональною 
взаємодією людських ресурсів компанії в процесі прийняття управлінських 
рішень; 

– інтеграція персоналу в процеси прийняття рішень і розвиток 
людського капіталу персоналу компанії; 

– збільшення швидкості надходження маркетингової інформації, 
поява нових способів її генерації і методів обробки; 

– вбудовування клієнтоорієнтованості в корпоративну культуру і 
концепцію менеджменту компанії. 

Елементи наукової новизни одержаних результатів дослідження 
полягають у полягають дослідженні підходів до забезпечення 
клієнтоорієнтованості телекомунікаційної компанії, удосконалення 
процесів менеджменту персоналу та напрямів маркетингу та їх впливу на 
економічну ефективність компаній. Проаналізовано сучасний стан світового 
ринку та вплив на нього поведінки і уподобань споживачів; визначено вплив 
змін у телекомунікаційній сфері та мікроелектроніці, що призвів до 
бурхливого розвитку соціальних мереж та спричинив як необхідність, так і 
доцільність впровадження клієнтоорієнтованості у систему управління 
компаній та маркетингову діяльність; розглянуто та запропоновано шляхи 
удосконалення менеджменту на основі урахування клієнтоорієнтованості у 
діяльності персоналу компаній.  
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Дослідження засобів створення пристрою збору даних у 
безпроводових мережах 

Сучасне виробництво характеризується необхідністю вимірювання 
параметрів технологічних процесів, які використовуються для створення 
продукції. Певна технологічна лінія може мати велику протяжність, або 
бути розосереджена територіально. Параметри технологічного процесу, 
яких можуть бути десятки і сотні, вимірюються за допомогою датчиків, а 
аналіз отриманої з них інформації здійснюється з використанням 
комп’ютерного обладнання у диспетчерських приміщеннях. Тому виникає 
необхідність передачі даних від розосереджених датчиків у точку 
контролю і керування. Це вимагає використання каналів передачі даних, які 
можуть бути проводовими, безпроводовими або оптоволоконними.  

Сьогодні найбільш розповсюдженими стандартами безпроводових 
мереж діапазону 2,4 ГГц є Bluetooth, Wi–Fi (сімейство стандартів IEEE 
802.11) та інші системи, що не підпадають під вказані стандарти. До мереж 
висуваються наступні вимоги: а) швидкість передачі даних; б) дальність 
зв’язку; в) апаратні затрати; г) максимальна кількість вузлів; д) вартість. 
Використовуючи перераховані вимоги як критерії порівняння, в таблиці 
наведено порівняльну характеристику найпоширеніших стандартів 
безпроводових мереж.  

Видно, що у порівнянні з традиційними пристрої, що на відносяться 
до стандартів Bluetooth, Wi–Fi  але працюють у тому є діапазоні 2,4 ГГц , 
мають достатні характеристики для забезпечення передачі даних з 
окремих датчиків, при цьому мають порівнювальну дальність передачі 
сигналу, забезпечують достатню швидкість передачі даних і, що важливо,  
мають низьку вартість  

Проведений огляд систем передачі даних у діапазоні 2,4 ГГц, що 
працюють відповідно до стандартів є Bluetooth, Wi–Fi показав, що сьогодні 
випускається ціла низка таких систем. Однак, такі системи мають достатньо 
велику вартість, що  коливається від сотень до кількох тисяч доларів. Це 
утруднює впровадження таких пристроїв і систем збору інформації у 
вітчизняних умовах.  

Отже, як показує аналіз, доцільним є створення пристрою збору 
даних для роботи у безпроводових мережах 2,4 ГГц. 
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Проведено аналіз та пошук апаратних засобів для створення 
пристрою збору даних з метою забезпечення максимальної простоти та 
низької вартості системи.  

Аналіз показав, що фірма Nordic Semiconductor випускає 
спеціалізований мікроконтролер NRF24L01, який включає повний ВЧ 
прийомо-передавач на 2.4 ГГц, що працює на 128 визначених каналах, 
високочастотний синтезатор, і логіку підтримки протоколу на швидкостях 
100-2000 кбіт/с (відповідно до реалізації), має послідовний SPI інтерфейс 
для керування і програмування мікроконтролера. Для побудови 
працюючого пристрою не потрібні зовнішні фільтри, необхідні тільки 
зовнішній резонатор і антена.  

Для керування модулем по інтерфейсу SPI необхідний додатковий 
універсальний мікроконтролер. Було вибрано промисловий модуль на 
мікросхемі ATmega328 фірми Atmel. Цей восьмибітний процесор має 
вбудовану оперативну пам’ять 2 кБ та пам’ять програм 32кБ, 6 канальний 
аналого-цифровий перетворювач, послідовні інтерфейси SPI, RS-232. Тобто, 
можливостей цього процесора цілком достатньо не тільки для керування 
мікросхемою NRF24L01, а і для забезпечення зчитування інформації з 
аналогових датчиків за допомогою АЦП або з цифрових по інтерфейсу RS-
232.  

Для створення пристрою використано промисловий модуль на базі 
мікроконтролера ATMega-328, який встановлюється на спеціалізовану плату 
розширення. На неї також встановлюється безпроводовий радіомодуль 
мережі. на мікроконтролері NRF24L01, модуль стабілізатора живлення 3.3 В 
та кола для підключення цифрового датчика BMP180 для вимірювання 
температури та тиску.  

Для розробки програмного забезпечення для мікроконтролера 
ATmega328 було застосовано відкрите програмне середовища Arduino, яке  
дає можливість створювати програми на мові високого рівня Сі, містить 
велику кількість бібліотек для різноманітних датчиків та дозволяє 
програмувати цей процесор. Для створення мережі застосовано бібліотеку 
RF24Network, яка забезпечує функціонування мережі на мікроконтролері 
NRF24L01. За підтримки бібліотеки модулі у мережі взаємодіють за 
допомогою коротких повідомлень, довжиною 30 байт. Для реалізації 
завдань роботи безпроводової  мережі було модифіковано процедури 
обробки повідомлень, які забезпечують надсилання даних у комунікаційну 
мережу та обробку повідомлення на прийомній стороні. 

Архітектура мережі передачі даних 2.4 ГГц на основі розроблених 
пристроїв збору даних та їх відображення має так звану «деревоподібну» 
топологію. Кожний безпровідний пристрій передає інформацію 
найближчому сусіду, що визначається відповідним розподілом адрес, і далі 
на аналогічний пристрій, що виконує роль моста між створеною мережею і 
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комп’ютерним обладнанням, наприклад, у диспетчерській. У такій мережі 
кожний безпроводовий пристрій може не тільки передавати дані, а і 
приймати сигнал від іншого безпроводового пристрою і ретранслювати 
його. Таким чином можна значно розширити дальність передачі даних. При 
цьому, всі безпроводові пристрої працюють на спільній фіксованій частоті 
каналу.  Кожен пристрій перед передачею прослуховує канал і у випадку 
його доступності передає короткий пакет даних.   

Для оперативного відображення технологічних даних у мережі було 
також створено пристрій візуалізації. Він практично ідентичний за 
апаратними засобами до пристрою збору даних, але місить контролер 
MAX7219 та світлодіодну матрицю для візуалізації отриманих даних. Для 
його створення необхідно дещо змінити тільки програмне забезпечення.   

 Було виконано тестування пристрою збору даних при роботі у 
безпроводовій мережі у реальних умовах. За допомогою моста дані, які 
збирає пристрій збору даних з датчика температури та тиску успішно було 
передано на персональний комп’ютер. При цьому дальність передачі склала 
біля 50 метрів, що відповідає виконаним розрахункам. 

Отже, можна зробити висновок, що застосування безпроводової 
технології передачі даних у діапазоні 2,4 ГГц та використання 
спеціалізованого мікроконтролера забезпечує створення недорогих 
пристроїв збору даних для моніторингу параметрів технологічного процесу 
в режимі on-line. 
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Дослідження питань створення мікроконтролера для безпроводової 

системи 

В умовах зростаючої конкуренції доступність в режимі реального часу 
оперативної інформації про функціонування промислових підприємств 
може стати одним з факторів виживання, однак створення відповідної 
ефективної системи моніторингу є лише великим компаніям.  

З іншої сторони відкриті стандарти і хмарні технології дозволяють 
підприємствам малого і середнього бізнесу створити середовище для 
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моніторингу виробничих процесів. Сьогодні доступність в режимі 
реального часу оперативної інформації про функціонування елементів 
промислових підприємств –  це фактор виживання підприємств. 

Зазвичай для отримання інформації використовуються датчики, що 
передають інформацію в точки збору і обробки інформації. Це вимагає 
наявності ліній передачі даних, знижує надійність і збільшує вартість 
рішення. У сучасних умовах такий підхід неефективний. Сьогодні необхідно 
зміна підходів до збору первинної інформації, що полягає у застосування 
безпроводових технологій передачі даних моніторингу. 

Як показує проведений аналіз, сьогодні поширено ряд безпроводових 
технологій, які можна використовувати для передачі інформації у межах 
окремого підприємства.  

Можна зробити висновок, що за критеріями швидкості передачі, 
дальності зв’язку, доступність апаратних засобів для побудови та наявності 
мікроконтролерної їх реалізації з вбудованою підтримкою датчиків, 
системи на основі мереж передачі Wi-Fi є найбільш перспективними. Крім 
того, перевагою є і наявність розвиненої інфраструктури таких мереж та 
відсутність необхідності побудови додаткових спеціалізованих апаратних 
шлюзів у мережу Інтернет внаслідок вбудованої підтримки стеку 
протоколів TCP/IP.  

Достатньо невисока енергоефективність компенсується можливістю 
стаціонарного живлення пристроїв від наявного обладнання, параметри 
якого слід  вимірювати за допомогою датчиків. 

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

Дослідження апаратних засобів для створення мікроконтролера для 
безпроводової системи з точки зору їх максимальної простоти та 
забезпечення низької вартості показує, що перш за все це так звані 
однопалатні комп’ютери на основі SoC – «система-на-чіпі», такі як, 
BeagleBone Black на процесорі AM3359 ARM Cortex-A8 фірми Texas 
Instruments; Intel Edison на процесорі Intel Atom; Raspberry Pi фірми 
Broadcom на процесорі BCM2835 та інші. Всі ці однопалатні комп’ютери 
мають розвинену периферію, до них  можна підключити різноманітні 
датчики та забезпечують можливість роботи у безпровідній мережі. Однак, 
як показує аналіз, їх недоліком є вартість (близько 40-70 доларів). 

З іншої сторони існує відкрита апаратно-програмна платформа 
Arduino, серед переваг якої можна відзначити відкриту архітектуру, 
доступність всіх програмних кодів і технічної документації, що дозволяє 
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адаптувати продукти під конкретні потреби, невисока вартість. окремі 
модулі можна придбати за ціною від 5 дол. 

Однак, у цьому випадку для передачі даних по безпроводовій мережі 
необхідне додаткове обладнання – спеціальний радіомодем для 
забезпечення функціонування фізичного та канального рівнів моделі 
взаємодії відкритих систем OSI. Крім того, для підтримки протоколу Wi-Fi 
відповідно до старших рівнів моделі OSI (мережевий, транспортний, 
сеансовий, представлення та прикладний) продуктивності цього процесора 
вже буде недостатньо внаслідок складних обчислень.  

Альтернативою є використання спеціалізованого мікроконтролера 
який забезпечує повну підтримку функціональності Wi-Fi мережі і 
відповідних рівнів моделі OSI  Такий контролер типу ESP8266 розроблено 
нещодавно фірмою Espressif. Він має вбудований 32 бітний процесор та 
пам’ять для обробки та зберігання даних ба відповідні інтерфейси для 
роботи з датчиками.  

На його основі було створено макет мікроконтролера для 
безпроводової системи, що може оцифровувати і передавати дані з одного 
аналогового датчика і відповідно, функціонувати і передавати дані через 
мережу передачі даних за технологією Wi-Fi. На основі декількох таких 
безпровідних мікроконтролерів можна створити достатньо дешеву мережу 
передачі даних для моніторингу різноманітних параметрів технологічних 
процесів на виробництві, у комунальному господарстві тощо.  

На основі застосованого готового рішення – промислового модуля на 
базі мікроконтролера ESP8266 та спеціалізованого модуля-перехідника з 
колами живлення було реалізовано макет створеного мікроконтролера для 
безпроводової системи. Для імітації роботи датчика технологічного 
процесу будо використано аналоговий датчик освітлення на основі 
фотодіода, також оформлений у вигляді закінченого модуля. 

Важливим етапом є процес створення мікрокоду мікроконтролера 
для безпроводової системи. Проведений аналіз показує, що застосування 
для створення мікрокоду інтегрованого середовища розробки на базі 
Mongoose OS забезпечує швидкий процес розробки кінцевого пристрою у 
відповідності до конкретних завдань кінцевого споживача.   

Застосування такого підходу для створення мереж передачі даних 
технологічних процесів слід вважати перспективним, оскільки наявна 
програмна бібліотека підтримує практично всю логіку функціонування 
пристрою у сучасній мережевій інфраструктурі, у тому числі і 
безпроводовій, і крім того, містить бібліотеки підтримки обладнання та 
датчиків, які слід використати для побудови користувацького мікрокоду 
конкретної системи.  

Проведений аналіз показує, що пристрій заснований на ОС Mongoose і 
використанні сучасного безпроводового мікроконтролера дозволяє 
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реалізувати компоненти і інфраструктуру – тобто це готовий прототип, що 
дозволяє відправляти дані в хмарний сервіс в лічені хвилини. 

Для практичного використання можливостей Mongoose OS  
першочергово необхідне налаштування макету безпроводового 
мікроконтролера. Для цього слід завантажити з сайту розробника та 
інсталювати програму Mongoose OS mos tool – інструменту для різних 
завдань: створення прошивки, завантаження прошивки, керування 
пристроєм, забезпечення взаємодії з хмарними сервісами тощо.  

На наступному кроці слід підключити пристрій, що розробляється, до 
ПК за допомогою кабелю micro-USB та у інтерфейсі вибрати "Serial Port" 
нового пристрою та платформу "ESP8266". 

У нижній частині вікна міститься поле командної стрічки Mongoose OS 
mos tool, у лівій – вікно від лагодження ПК, а у правій – вікно від лагодження 
пристрою, який розробляється. У інтерфейсі користувача слід вибрати 
плату зі спадного меню та натиснути Ctrl-n, щоб створити нову аплікацію 
для пристрою, що розробляється. Це вставить наступну команду: mos clone 
https://github.com/mongoose-os-apps/demo-js app1. Слід натиснути Enter, що 
запустить процес клонування demo-js repo в каталог app1. Поточний каталог 
змінюється на app1.  

Щоб розпочати створення прошивки слід ввести команду mos build і 
натиснути клавішу Enter. Починається процес збірки, який триває до однієї 
хвилини. Коли команда завершиться, вбудована мікропрограма буде 
розташована у каталозі build/fw.zip.   

Далі слід завантажити прошивку у пристрій, що розробляється, 
командою  mos flash і натиснути клавішу Enter. Після завершення процесу 
прошивання мікропрограма починає записувати повідомлення на 
послідовну консоль Mongoose OS mos tool.  

Далі слід налаштувати доступ до Wi-Fi точки доступу мережі. Для 
цього слід ввести команду mos wifi WIFI_NETWORK_NAME 
WIFI_PASSWORD, слід вказати власне мережеве ім'я/пароль і натиснути 
клавішу Enter. На послідовній консолі з’являться повідомлення про те, що 
пристрій перезавантажується після збереження нових параметрів 
конфігурації, приєднується до мережі WiFi, отримує конфігурацію IP та 
синхронізує час з сервером SNTP.  

Таким чином, за допомогою Mongoose OS mos tool початковий 
мікрокод завантажено у пристрій і він вже починає функціонувати у 
безпроводовій інфраструктурі та має вихід у мережу Інтернет.  

Наступним кроком є додавання пристрою до веб-панелі керування 
mDash, яка функціонує у вигляді сайту у мережі Інтернет.  Для цього слід 
увійти до mDash за адресою https://dash.mongoose-os.com/. Натиснути 
кнопку "Додати новий пристрій". Це створить новий пристрій. Слід 
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натиснути посилання "Маркер", щоб скопіювати маркер доступу до 
пристрою в буфер обміну ПК. 

Потім необхідно повернутися до інструмента Mongoose OS mos tool, і 
ввести команду (де змінити TOKEN на скопійований маркер) і натиснути 
клавішу Enter: mos config-set dash.enable = true dash.token = TOKEN. Після 
цього пристрій починає друкувати повідомлення типу 
{"uptime":XX,"on":false} на послідовну консоль. Він надсилає це 
повідомлення на інформаційну панель, повідомляючи про стан пристрою. 

Для того, щоб реалізувати необхідний нам алгоритм функціонування 
створеного мікроконтролера для безпроводової системи необхідно внести 
зміни у прошивку яка завантажилася у пристрій за замовчанням.   Алгоритм 
функціонування створюваного мікроконтролера для безпроводової 
системи наступний. Інформація з датчика освітленості, який підключено до 
аналогового входу спеціалізованого мікроконтролера кодується за 
допомогою АЦП. Далі створюваний мікроконтролер для безпроводової 
системи за допомогою стеку протоколів TCP/IP та з використанням 
відповідного запиту за допомогою API надсилає дані на сайт 
www.thingspeak.com, хмарний сервіс якого використано для моделювання.  

Отже, після виконання вимірювання мікроконтролер записує дані на 
сайт та переходить у режим очікування. Далі процес вимірювання і 
надсилання даних повторюється з вказаним інтервалом.  

Розглянемо детальніше код програми. На її початку завантажуються 
всі необхідні бібліотеки, у тому числі підтримки роботи мережі та 
протоколів api_adc.js, api_net.js та api_http.js.  

Наступним кроком є опис функції, яка буде викликатися з 
періодичністю 1 хв. і записувати, шляхом виклику відповідного запиту за 
допомогою API через протокол HTTP, дані вимірювання у хмарний сервіс.  
Дані з АЦП про інтенсивність освітлення отримуються викликом функції 
ADC.read(0). 

Отже, з використанням такої простої послідовності команд з 
використання функціональності і вбудованих бібліотек середовища 
Mongoose OS забезпечується алгоритм роботи створюваного 
мікроконтролера для безпроводової системи, який забезпечує збір і 
передачу інформації з датчиків технологічного процесу. 

Для завантаження скоректованого мікрокоду слід натиснути на 
значок папки в нижньому лівому куті Mongoose OS mos tool. Це відкриває 
браузер системних файлів у поточній директорії програми. Для модифікації 
алгоритму необхідно редагувати файл fs/init.js з використанням 
відповідного текстового редактора. 

Потім необхідно скомпілювати прошивку знову командою mos build і 
натиснути клавішу Enter. Починається процес збірки, який триває до однієї 
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хвилини. Коли команда завершиться, вбудована мікропрограма буде 
розташована у каталозі build/fw.zip.   

Наступним кроком є оновлення прошивки. Слід перейти до пункту 
веб-панелі керування mDash, натисніть верхній пункт меню "Пристрої", щоб 
переглянути список пристроїв, вибрати пристрій, натиснути кнопку "OTA 
update selected" і натиснути "Виберіть файл прошивки .zip". У вікні діалогу 
слід вказати шлях до щойно побудованого файлу fw.zip, а потім 
проконтролювати відображення індикатора ходу оновлення, який показує 
прогрес завантаження.  

За допомогою хмарного сервісу через веб-панель керування mDash 
пристрій отримує блоки коду нової мікропрограми і після 
перезавантаження функціонує вже з новою прошивкою, що відобразиться 
в консолі керування. 

Для проведення аналізу функціонування розробленого макету було 
проведено моделювання процесів вимірювання технологічного параметру 
та надсилання даних, які збирає макет на хмарний сервер сайту 
www.thingspeak.com. Застосування такого сайту забезпечило як зберігання 
даних протягом певного часу, так і можливість наочного відображення їх у 
режимі реального часу у вигляді графіків та діаграм.  

При цьому надходження технологічних даних моделювалося 
аналоговим датчиком освітленості протягом доби, інформація з якого 
кодувалася та передавалася по протоколу HTTP на сервер. Графік 
демонструє похвилинну зміну освітленості у вечірній та ранковий час і 
використання у приміщенні штучного освітлення у певні моменти часу. 

Отже, практично продемонстровано створення мікроконтролера для 
безпроводової системи за технологією Wi-Fi. Для пришвидшення розробки 
використано готові промислові рішення на базі спеціалізованого 
мікроконтролера ESP8266 фірми Espressif. Для розробки мікрокоду 
використано інтегроване середовище розробки на основі Mongoose OS. 
Створений мікроконтролер забезпечує підтримку функціонування у 
безпроводових мережах передачі даних на основі стандарту Wi-Fi, має 
підтримку основних телекомунікаційних протоколів стеку TCP/IP і легко 
адаптується до виконання визначених задач. 
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Аналіз засобів розробки безпроводових контролерів моніторингу 
даних 

Розвиток та ефективне ведення господарської діяльності вимагає 
необхідності застосування різноманітних телекомунікаційних пристроїв у 
галузі виробництва, бізнесу на основі безпроводових засобів для 
отримання технологічної інформації. Аналіз показує, що перевагою 
безпроводових засобів є те, що вони не прив'язані до певного місця та 
можуть оперативно бути переміщені та переналагоджені. Мережеві 
технології на основі стандарту Wi-Fi найбільш зручні в умовах виробництва, 
де слід забезпечити і швидке розгортання, і адміністрування, і простоту 
використання.  

Однак, як показав проведений аналіз, обмежуючим фактором 
широкого використання таких мереж для передачі технологічної 
інформації є висока вартість спеціальних пристроїв для передачі даних з 
датчиків різноманітних технологічних процесів.  

Системи закордонних виробників можуть коштувати сотні доларів і з 
цієї точки зору є недоступними для вітчизняних підприємств малого і 
середнього бізнесу. Тому актуальність роботи полягає у пошуку 
альтернативних шляхів їх створення.  

Прогрес у виробництві мікроконтролерів призвів до розробки в 
останні роки спеціалізованих засобів, що містять на кристалі поряд з 
традиційними елементами – процесором, ОЗУ та периферією, додатково 
радіочастотну частину, що забезпечує можливість функціонування у 
локальних мережах, які вже функціонують на підприємствах.  

Наведено результати аналізу промислових компонентів на основі 
таких мікроконтролерів з точки зору їх використання для побудови 
безпроводових контролерів моніторингу даних. Бралася до уваги їх 
доступність на ринку України. Крім того зверталася увага на доступність 
програмних засобів розробки і документації та вартість апаратних засобів 
для розробки. Можна зробити висновок, засоби фірм Texas Instruments, 
Microchip Technology, STMicroelectronics мають високі показники за цими 
параметрами, однак є найдорожчими. З іншої сторони спеціалізовані 
безпроводові мікроконтролери фірми Espressif Systems та  системи 
розробки на їх основі є достатньо функціональними і, разом з тим, 
найдешевшими сьогодні на ринку України. Внаслідок дешевизни самої 
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мікросхеми (2-3 дол.США) випускається ряд різноманітних промислових 
модулів, які вже можна використати для створення контролера.  

Один з таких модулів було використано для побудови макету  
безпроводового контролера для моніторингу даних. Перевагою модуля є 
наявність стабілізатора живлення і індикаторів стану виходів, можливість 
підключення живлення від акумуляторів та наявність вбудованого датчика 
освітленості, який використовувався для моделювання технологічного 
параметра.  Використано найдешевший мікроконтролер типу ESP8266, 
який, однак, має всі необхідні цифрові інтерфейси: RS-232, I2C та містить 
вбудований аналого-цифровий перетворювач для використання 
аналогових датчиків (датчика освітленості).      

Наступним етапом є процес розробки програмного забезпечення 
мікроконтролера і засобів для відображення технологічних даних. Для 
побудови контролера моніторингу даних необхідно, щоб він функціонував 
у вигляді цілісної системи, яка забезпечує не тільки збір інформації про 
технологічний процес, але і відображення на різноманітних засобах типу 
планшет чи смартфон.  

Така функціональність є надзвичайно корисною для підприємств 
малого бізнесу, де оперативно треба моніторити невелику кількість 
технологічного обладнання, покази датчиків та лічильників тощо. 

Однак, як показує аналіз, впровадження таких систем не досить 
ефективне у зв’язку з тривалістю розробки, неповним врахуванням потреб 
кожного окремого замовника. Навіть для забезпечення можливості 
оперативної зміни відображуваних параметрів треба коригувати код для 
мікроконтролера і знову його перепрограмовувати.  

Було проведено аналіз наявних засобів для створення коду для 
мікроконтролера і відповідних засобів для відображення технологічних 
даних, та обрано для цього середовище Blynk.  

Середовище Blynk складається з трьох компонентів: 
– мікрокоду для конкретного мікроконтролера (бажано з підтримкою 

безпроводової технології передачі даних Wi-Fi; 
– додатку для взаємодії з мобільним пристроєм і створення 

графічного інтерфейсу системи; 
– хмарного сервісу, що об’єднує пристрої, забезпечує аутентифікацію 

користувачів та керування проектами. 
Відповідно до алгоритму відбувається під’єднання мікроконтролера 

макету до вказаної попередньо точки доступу локальної мережі Wi-Fi, а далі 
у циклі виконується вимірювання датчиком освітленості, інформація 
кодується і передається за допомогою стеку протоколів TCP/IP за 
допомогою API (прикладного програмного інтерфейсу) на спеціалізований 
сервер сайту Blynk.  
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З цього серверу отримана з мікроконтролера інформація 
передається на мобільні пристрої для відображення. І навпаки – команди 
керування отримані з інтерфейсу користувача мобільного пристрою 
(наприклад, з віртуальної кнопки) передаються у мікроконтролер для 
виконання.  

Для реалізації програмної частини макету контролера моніторингу  
через Blynk потрібно:  

– по-перше, одноразово завантажити у мікроконтролер 
спеціалізований мікрокод, який забезпечує взаємодію ресурсів 
конкретного мікроконтролера з хмарним сервісом Blynk (Його було 
завантажено у контролер ESP8266 за допомогою середовища розробки 
Genuino/Arduino); 

– по-друге, встановити додаток (для iOS або Android) та 
зареєструватися у хмарному сервісі Blynk.  

Розробка або зміна візуального інтерфейсу користувача ведеться 
через додаток на мобільному пристрої і зберігається у хмарному сервісі 
Blynk, а код у мікроконтролері залишається незмінним. Отже такий підхід 
дозволяє оперативно міняти роботу системи моніторингу навіть 
неспеціалістом. 

Для проведення аналізу роботи макету безпроводового контролера 
моніторингу даних було розроблено шляхом візуального програмування у 
Blynk інтерфейс користувача, який взаємодіє з завантаженим кодом 
спеціалізованого мікроконтролера ESP8266.  

Отже, можна зробити висновок, що застосування доступних 
промислових модулів на основі сучасних безпроводових мікроконтролерів 
та застосування візуальних засобів розробки інтерфейсу зацікавленим 
користувачем забезпечує  оперативне створення і впровадження на 
виробництві систем моніторингу даних. 
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Дослідження та реалізація пристрою індикації технологічних даних у 
мережі 

Як показує аналіз, діяльність будь-якого промислового підприємства 
чи установи  неможлива без функціонування того чи іншого технологічного 
чи виробничого процесу. Усі ці процеси пов’язані з необхідністю 
оперативного вимірювання різноманітних технологічних параметрів з 
використанням спеціальних систем для вводу інформації з датчиків.  Для 
отримання інформації сьогодні практично всі підприємства чи виробничі 
структури оснащуються спеціалізованими системами збору та обробки 
технологічної інформації, які отримують дані з датчиків, розташованих у 
відповідальних точках технологічного виробничого процесу.  

Далі ця інформація передається каналами зв’язку. На підприємствах 
застосовують мережі передачі даних побудовані на базі проводової 
технології Ethernet, або на основі безпроводових систем стандарту 
ІЕЕЕ802.11, які не вимагають прокладки кабелів. Проведений аналіз показує, 
що безумовною перевагою таких безпроводових мереж на виробництві є 
оперативність розгортання і нереналаштування при необхідності; достатня 
дальність зв’язку; доступність та поширеність обладнання і його сумісність; 
невисока вартість.  

Однак, не менш важливим є і оперативне відображення виміряних 
параметрів технологічного та виробничого  процесу. Адже, на будь-якому 
підприємстві кінцеве управлінське рішення приймає людина-оператор, яка 
отримує інформацію основному через зоровий канал сприйняття на 
різноманітних пристроях з вбудованими чи виносними дисплеями. Це 
можуть бути, перш за все, технологічні комп’ютери, спеціалізовані засоби 
використовуваних систем збору інформації, чи навіть, планшетні 
комп’ютери або смартфони.   

Відображення інформації здійснюється за допомогою індикаторів та 
дисплеїв. Оскільки інформація буває різною, то використовуються 
різноманітні пристрої відображення інформації. Відмінність алфавітно-
цифрових і графічних дисплеїв полягає в тому, що: 
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– перші здатні відтворювати тільки обмежений набір символів, 
причому символи можуть виводитися тільки в певні позиції екрану (24 або 
25 рядків по 40 або 80 символів); 

– другі відображають як графічну, так і текстову інформацію, при 
цьому екран розбитий на пікселі, кожен з яких може мати певний колір і 
формує зображення. 

Монохромні пристрої здатні відтворювати інформацію тільки в 
якомусь одному кольорі, можливо, з різними відтінками (градаціями 
яскравості). Зустрічаються чорно-білі екрани, а також зелено-жовті. 
Кольорові дисплеї забезпечують відображення інформації в декількох 
відтінках кольору (від 16 відтінків до більш ніж 16 млн).  

Проаналізовані переваги і недоліки доступних технологій побудови 
засобів індикації та дисплеїв.  Аналіз показує, що найбільш придатними за 
всіма показниками для застосування сьогодні є технології створення 
рідкокристалічних та напівпровідникових (включаючи OLED) дисплеїв. 
OLED-світлодіод – це світлодіод, у якому електролюмінесценція 
відбувається в тонкому шарі органічного напівпровідника, розташованому 
між двома електродами. Органічні речовини можуть бути малими 
молекулами або полімерами. 

OLED-дисплей складається з матриці окремих OLED-світлодіодів з 
дуже тонких органічних плівок, укладених між двома провідниками. Подача 
невеликої напруги на ці провідники (від 2 до 8 вольт) змушує піксел 
дисплею випромінювати світло. Для управління кожним пікселем OLED-
дисплея необхідно до кожного з них підвести керуючу напругу. Це 
забезпечується використанням відповідного контролера. OLED-дисплеї 
мають низьке енергоспоживання та вартість, малі габарити та високу 
сумісність з сучасними напівпровідниковими пристроями, що забезпечує їх 
широке використання.  

У роботі було розглянуто варіанти створення безпроводового 
пристрою індикації технологічних даних. Проведений аналіз показує, що 
для передачі даних по безпровідній мережі необхідно: по-перше, 
спеціальний радіомодем, який би здійснював відповідне перетворення та 
модуляцію-демодуляцію сигналів у безпровідній мережі. Аналіз ринку 
наявних спеціалізованих мікроконтролерів показав, що придатним для 
цього може бути мікроконтролер ESP8266 фірми Espressif. Його перевагою 
є наявність вбудованого радіочастотного модему для забезпечення повної 
підтримки вимог стандарту ІЕЕЕ802.11 (Wi-Fi). Мікроконтролер ESP8266 має 
вбудований 32 бітний процесор та пам’ять для обробки та зберігання 
даних. Суттєвою перевагою є те, що на його основі випускаються 
промислові модулі.   

Саме тому, для створення безпроводового пристрою індикації 
технологічних даних у мережі було вирішено використати цей 
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спеціалізований мікроконтролер, який має для цього необхідний 
функціонал. Фізично макет пристрою індикації виконано з максимальним 
використанням готових промислових модулів. Він реалізований на 
макетній платі і включає власне найпростіший промисловий модуль ESP-01 
на спеціалізованому мікроконтролері  ESP8266, модуль OLED дисплею на  
контролері SSD1306 та модуль стабілізатора напруги живлення 3,3 В. 
Пристрій індикації технологічних даних призначений для роботи у мережі 
Wi-Fi. Він отримує дані, які слід відобразити за допомогою вбудованого 
радіоінтерфейсу мікроконтролера. Далі процесор обробляє дані і за 
допомогою інтерфейсу I2C передає дані для відображення на OLED-
дисплей.   

На основі декількох таких засобів індикації технологічних даних              
можна створити мережу для відображення даних у потрібних точках 
розміщення контролю. Для створення програми керування пристрою 
індикації використано спеціалізований інтерпретатор мови LUA. Такий 
мікрокод інтерпретатора мови LUA одноразово завантажується у модуль і 
дозволяє проводити розробку мікрокоду вже з використанням мови 
високого рівня LUA. При цьому, програма створюється на звичайному 
комп’ютері під управлінням ОС Windows за допомогою спеціалізованого 
додатку ESPlorer, і завантажується у мікроконтролер через послідовний 
інтерфейс RS-232 за допомогою перехідника USB.    

Було виконано тестування спроектованого пристрою індикації 
технологічних даних у мережі на відкритій ділянці та у реальних умовах 
виробничих приміщень. Щоб розрахувати дальність безпроводового 
каналу зв'язку D було використано формулу розрахунку втрат у вільному 
просторі FSL. Для цього було розраховане сумарне підсилення системи Y. 
Прийнявши робочим 6 канал Wi-Fi з центральною частотою  F=2437МГц, і 
для швидкості передачі 54Мбіт/с чутливість приймача -66дБмВт відповідно 
до табличних даних. було отримано розраховану дальність 
безпроводового каналу зв'язку D рівною близько 80 м. 

Для контролю проведених розрахунків було проведено тестування 
розробленого пристрою індикації технологічних даних у мережі на практиці 
в реальних умовах. До пристрою індикації технологічних даних у мережі у 
режимі точки доступу був підключений Планшет Toshiba AT100 з програмою 
WiFi Analyzer, яка показує рівень прийнятого сигналу. На графіку показано 
залежність рівня сигналу від збільшення відстані аж до його втрати. При 
цьому дальність зв’язку на відкритій місцевості склала біля 100 м, але 
прийом сигналу був дуже невпевненим, що у загальному підтверджує дані 
розрахунків. У межах промислового приміщення дальність поширення 
сигналу значно зменшилася – до 2-3 раз. 

Отже, застосування спеціалізованого мікроконтролера забезпечує 
створення пристрою індикації технологічних даних у мережі. Низька 
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вартість пристрою та його функціональність дозволяє застосування у 
мережі до  декількох десятків таких пристроїв у зручних для споживача 
(технолога, інженера) місцях розташування для оперативного 
відображення важливих даних про стан як технологічних процесів. 
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