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ВСТУП 

 

Шлях у майбутнє неможливий без застосування нових і вже наявних 

мережних і телекомунікаційних технологій. Глибокі зміни в техніці зв’язку та в 

обчислювальній техніці підводять нас до нової епохи інформатизації 

суспільства і створення глобальної інформаційної інфраструктури. Ця 

інфраструктура надає користувачам набір комунікаційних послуг, які 

забезпечують відкриту множину допоміжних програмних продуктів, що 

охоплюють усі види інформації та можливість її одержання у будь-який час, у 

будь-якому місці. 

Сучасному розвитку техніки зв’язку притаманні дві особливості: цифрова 

форма подання всіх сигналів – незалежно від того, який вид інформації 

передається цими сигналами (мова, текст, дані чи зображення); інтеграція 

обслуговування, яка може бути повністю реалізована тільки за умови 

застосування для зв’язку цифрової техніки. Відбувається інтеграція систем 

передавання інформації та комутації, по-новому перерозподіляються функції 

кінцевих пристроїв і мереж зв’язку. З’являються багатофункціональні кінцеві 

пристрої, відмінні від телефонного і телеграфного апаратів, кінцеві пристрої 

візуального відображення даних, придатні більше ніж для одного виду 

інформації.  

Інформаційна мережа, яка з’явилася унаслідок інтеграції засобів зв’язку й 

ЕОМ, є однією з найскладніших кібернетичних систем, створених людиною. 

Вона поєднує сотні мільйонів різних джерел і споживачів інформації. Ними 

можуть бути як найпростіше термінальне обладнання, персональні ЕОМ, 

окремі люди, так і великі обчислювальні центри чи підприємства, об’єкти, 

розосереджені на великій території Землі і навіть у космосі. 
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1 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторна робота № 1 

Тема. Організація зв’язку ПК з використанням комунікаційних 

портів за допомогою послідовного інтерфейсу RS-232С 

Мета: набуття практичних навичок у налагодженні та користуванні 

прямим кабельним з’єднанням між двома комп’ютерами. 

Короткі теоретичні відомості 

Пряме кабельне з’єднання (DCC – Direct Cable Connection) є з’єднанням 

між портами введення/виведення двох комп’ютерів за допомогою кабелю, так 

само, як у випадку використання модему або іншого зовнішнього пристрою.  

DCC використовується для передавання інформації між комп’ютерами, 

обміну файлами, доступу до ресурсів та ін. Також DCC можна використовувати 

як шлюз до іншої частини локальної мережі (LAN).  

Пряме кабельне з’єднання переважно встановлюється через послідовний 

порт (СОМ-порт – від англ. COMmunication port) персонального комп’ютера 

(ПК)  за допомогою СОМ-кабелю або з використанням стандартних і 

розширених паралельних портів (LPT-порт), з’єднаних паралельними кабелями 

різного типу.  

COM-порт підтримує інтерфейс RS-232С – двонапрямлений послідовний 

асинхронний інтерфейс, що використовується для з’єднання комп’ютерів і 

різних послідовних периферійних пристроїв. 

Через послідовний порт дані передаються порціями в один біт за 

одиницю часу. Передавання даних називається асинхронною тому, що довжина 

інтервалу часу між передачею наступного байта інформації може змінюватися. 

Кожен байт даних, що передаються через послідовний порт, складається з такої 

послідовності сигнальних бітів: 

− один стартовий біт; 

− вісім бітів даних (у деяких випадках – 7); 

− необов’язковий біт парності; 
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− один чи два кінцевих біти. 

COM-порт являє собою контролер 8250, оснащений 25- чи 9- контактним 

розніманням (рис. 1.1). Це рознімання може використовуватися для 

підключення миші, плотера чи організації зв’язку між  ПК. 

5
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Рисунок 1.1 – Зовнішній вигляд рознімань DB-25 і DB-9 

У таблиці 1.1 наведені найменування та призначення контактів рознімань 

DB-25 і DB-9. 

Таблиця 1.1 – Контакти рознімань DB-25 і DB-9 

Номер 
контакта Сиґнал 

DB-9 DB-25 
Призначення  Напрямок 

DCD 
RxD 
TxD 
DTR 
SG 

DSR 
RTS 
CTS 
RI 
FG 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
- 

8 
3 
2 
20 
7 
6 
4 
5 
22 
1 

Зв’язок модемів установлений 
Дані, що приймаються 
Дані, що передаються 
Готовність ПЕОМ до роботи 
Сигнальна земля 
Готовність модему до роботи 
Запит на передавання 
Готовність до передавання 
Індикатор виклику 
Захисна земля 

У ПЕОМ 
У ПЕОМ 
Із ПЕОМ 
Із ПЕОМ 
------------ 
У ПЕОМ 
Із ПЕОМ 
У ПЕОМ 
У ПЕОМ 

------------ 
 

На практиці широко використовують варіант підключення, який 

називають «короткозамкнена петля» («нуль-модем»), коли передача даних 

здійснюється лише сиґналами SG, TxD і RxD (рис. 1.2). 

На фізичному рівні послідовний інтерфейс має різні реалізації, що 

різняться способом передавання електричних сигналів. Існує ряд споріднених 

міжнародних стандартів: RS-232C, RS-423A, RS-422A і RS-485. 
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Рисунок 1.2 – Схема «нуль-модемного» кабелю 

Таблиця 1.2 – Порівняльна характеристика інтерфейсів RS-232,  

RS-422 і RS-485 

Параметр RS-232 RS-422 RS-485 
Спосіб передавання 

сигналу 
Однофазний Диференційний Диференційний

Максимальна кількість 
приймачів 

1 10 32 

Максимальна довжина 
кабелю 

15 м 1200 м 1200 м 

Максимальна швидкість 
передавання 

460 кбіт/с 10 Мб/с 30 Мб/с 

Синфазна напруга на 
виході 

±25 В -0,25…+6 В -7…+12 В 

Напруга в лінії під 
навантаженням 

±5…±15 В ±2 В ±1,5 В 

Імпеданс навантаження 3…7 кОм 100 Ом 54 Ом 
Струм витоку в 

«третьому» стані 
- - ±100 мкА 

Допустимий діапазон 
сигналів на вході 

приймача 

±15 В ±10 В -7…+12 В 

Чутливість приймача ±3 В ±200 мВ ±200 мВ 
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Вхідний опір приймача 3…7 кОм 4 кОм 12 кОм 
Інтерфейс RS-485 забезпечує обмін даними між декількома пристроями 

по одній двопровідній лінії зв’язку в півдуплексному режимі.  

Він є найбільш поширеним у промисловій автоматизації. Його 

використовують промислові мережі Modbus, Profibus DP, ARCNET, BitBus, 

WorldFip, LON, Interbus і безліч нестандартних мереж. Основними його 

перевагами є:  

− двосторонній обмін даними всього по одній парі проводів; 

− робота з декількома трансиверами, підключеними до тієї самої лінії, 

тобто можливість організації мережі; 

− велика довжина лінії зв’язку; 

− висока швидкість передавання. 

Порядок виконання роботи 

1. Фізично реалізувати «нуль-модемний» кабель (рис. 1.2). Для цього 

виконуємо процес паяння. 

Паяння –  це з’єднання металів за допомогою іншого, більш легкоплавкого 

металу. В електроніці зазвичай використовують припій, що містить 60 % 

олова і 40 % свинцю. Під час процесу паяння місце паяння необхідно захистити 

від впливу кисню повітря. Це завдання виконує флюс (Колофона), який утворює 

захисну плівку. Флюс міститься у припої у вигляді тонкого осердя. Під час 

розплавлення  припою він розподіляється по поверхні рідкого металу. 

1.1. Зняти ізоляцію з кінців проводу. Тонкі мідні провідники абсолютно 

чисті, оскільки вони були захищені ізоляцією від кисню та вологи. 

1.2. Скрутити окремі проводи жили.  

1.3. Залудити кінці проводів. Під час лудіння розігріте жало паяльника 

необхідно підвести до проводу одночасно з припоєм. Провід необхідно добре 

розігріти, щоб припой рівномірно розподілився по поверхні джгута. Легке 

потирання жалом допомагає розподілу припою по всій довжині лудіння. 

2. З’єднати два ПК, використовуючи СОМ-порти за допомогою «нуль-

модемного» кабелю. 
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Підключення кабелю до рознімання комп’ютера необхідно здійснювати 

тільки з вимкненим живленням системного блока, щоб запобігти 

пошкодженню мікросхем послідовного та паралельного портів! 

3. Відкрити елемент Панелі керування «Мережні підключення». 

4. Запустити «Майстер нових підключень» і натиснути кнопку «Далі». 

5. Установити опцію «Установити пряме підключення до іншого 

комп'ютера» і натиснути кнопку «Далі». 

6. Установити опцію «Підключитися прямо до іншого комп’ютера» і 

натиснути кнопку «Далі». 

7. Установити тип підключення. Якщо комп’ютер містить інформацію, до 

якої необхідно одержати доступ, установити перемикач «Ведений». Якщо 

комп’ютер використовуватиметься для доступу до ресурсів іншого комп'ютера, 

установити перемикач «Ведучий». 

7.1 Настроїти «Ведений» комп’ютер: 

7.1.1 Вибрати пристрій для підключення (послідовний порт) і натиснути 

кнопку «Далі». 

7.1.2 Установити прапорці поруч з тими користувачами, яким будуть 

надані права на підключення, і натиснути кнопку «Далі». 

7.1.3 Натиснути кнопку "Готове". 

7.2 Настроїти  «Ведучий» комп’ютер: 

7.2.1 Увести ім’я створюваного з’єднання і натиснути кнопку «Далі». 

7.2.2 Вибрати пристрій для підключення (паралельний або послідовний 

порт) і натиснути кнопку «Далі». 

7.2.3 Вибрати, чи буде це підключення доступне для всіх користувачів 

(«Для всіх користувачів») або тільки для Вас ("Тільки для мене»). Установити 

перемикач у відповідне положення й натиснути кнопку «Далі». 

7.2.4 Натиснути кнопку «Готово». 

8. Реалізувати передавання даних від «Веденого» комп’ютера до 

«Ведучого». 
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9. Скласти характеристику роботи прямого кабельного підключення за 

допомогою COM-порту. 

Зміст звіту 

1. Номер, тема й мета лабораторної роботи. 

2. Поетапно зазначений порядок виконання роботи з поясненнями та 

реалізацією підключення. 

3. Результати фізичної реалізації «нуль-модемного» кабелю. 

4. Наведені основні характеристики, особливості функціонування та 

апаратної реалізації прямого кабельного з’єднання. 

5. Висновки з роботи. 

Контрольні питання 

1. Що входить до складу апаратного забезпечення прямого кабельного 

з’єднання? 

2. Рознімання якого типу застосовується для прямого кабельного 

з'єднання? 

3. Поясніть принцип взаємодії комп'ютерів за технологією «клієнт-

сервер».  

4. Що таке «ведучий» і «ведений» комп'ютер? 

5. Дайте визначення інтерфейсу. 

6. Які граничні швидкості можна одержати, використовуючи послідовний 

і паралельний інтерфейс? 

7. Чому швидкість послідовного інтерфейсу менша, ніж паралельного? 

8. Які переваги та недоліки прямого кабельного з'єднання? 

Література: [3, с. 17–107; 7, с. 143–174]. 
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Лабораторна робота № 2 

Тема. Організація зв'язку ПК з використанням комунікаційного 

протоколу Modbus 

Мета: вивчення характеристик та галузь застосування  

протоколу Modbus. 

Короткі теоретичні відомості 

Modbus – відкритий комунікаційний протокол, зоснований на архітектурі 

«клієнт–сервер». Широко застосовується в промисловості для організації 

зв'язку між електронними пристроями. Може використовуватися для 

передавання даних через послідовні лінії зв'язку RS-485, RS-422, RS-232, а 

також мережі TCP/IP (Modbus TCP). Modbus належить до протоколів 

прикладного рівня мережної моделі OSI. Контролери шини Modbus 

взаємодіють, використовуючи клієнт-серверну модель, засновану на 

транзакціях, що складаються із запиту і відповіді. Їх основа – елементарний 

пакет протоколу – PDU (Protocol Data Unit). 

Структура PDU не залежить від типу лінії зв'язку і включає в себе код 

функції і поле даних. Код функції кодується однобайтовим полем і може 

набувати значення в діапазоні 1...127. Діапазон значень 128...255 

зарезервований для кодів помилок. Поле даних може бути змінної довжини. 

Розмір пакета PDU обмежений 253 байтами. 

Склад стандарту 

Стандарти MODBUS складаються з трьох частин. 

1. Документ Modbus Application Protocol містить специфікацію 

прикладного рівня мережної моделі OSI: 

− елементарний пакет протоколу, так званий PDU (Protocol Data Unit), 

єдиний для всіх фізичних рівнів. PDU упаковується в індивідуальний для 

кожного транспорту application data unit (ADU); 

− коди функцій і складу PDU для кожного коду. 

2. Документ Modbus over serial line містить специфікацію канального та 

фізичного рівнів мережної моделі OSI для фізичних рівнів RS-485 і RS-232. 
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Може використовуватися будь-який фізичний рівень, заснований на 

асинхронному прийомопередавачі. 

3. Документ MODBUS Messaging on TCP/IP Implementation Guide 

містить специфікацію ADU для транспортування через TCP/IP стек. 

Для використання мережного протоколу Modbus для роботи з Labview 

підключається спеціальна бібліотека NI Modbus (рис.2.1). 

 

 
Рисунок 2.1 – Бібліотека Modbus Labview 

Елементи першого рядка використовують для підключення пристроїв 

через послідовний порт RS-232 (RS-485), елементи нижнього рядка призначені 

для роботи з мережею Ethernet. Для організації диспетчерського керування 

різноманітними системами використовують елементи другої групи  Slave.vi 

(рис. 2.2) і Master.vi (рис. 2.3). 

  

Рисунок 2.2 – Елемент Slave (клієнт)  

Modbus Labview 

Рисунок 2.3 – Елемент Master (сервер)  

Modbus Labview 
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Рисунок 2.4 – Інтерфейс MB Ethernet  

Example Slave.vi 

Інтерфейс елемента Slave 

Modbus передбачає таку 

послідовність дій для роботи з 

цим блоком.

Інструкції 

1. Запустити першим Slave.vi. 

2. Відкрити і запустити проект 

Master.vi.  

3. Модифікувати дискретні входи 

або вхідні регістри на клієнті з їх 

оновленням на сервері.

4. Модифікувати котушки і 

регістри на сервері з їх 

оновленням на клієнті. 

На рисунку 2.4:  

Listing port – порт зчитування; 

Coils (Master can write coils) – 

котушки (для запису); 

Holding registers (Master can write 

in these registers) – регістр 

зберігання (для запису); 

Discreate Inputs (Master can only read these) – дискретні входи (для зчитування і 

запису); 

Input Registers (Master can only read these) – вхідні регістри (для зчитування і 

запису); 

Stop – кнопка зупинки. 

 

 

 

Інтерфейс елемента Master Modbus передбачає таку послідовність дій для 

роботи з цим блоком. 
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Рисунок 2.5 – Інтерфейс MB Ethernet  

Example Master.vi 

Інструкції 

1. Запустити  Ethernet додаток 

Slave.vi. 

2. Запустити проект .vi.  

3. Модифікувати дискретні входи 

або вхідні регістри на клієнті з їх 

оновленням на сервері. 

4. Модифікувати котушки і регістри 

на сервері з ї  оновленням на клієнті

На рису

х

нку 2.5:  

ess – віддалена 

 – віддалений порт; 

пису 

істр для 

ні 

Registers 

зупинки. 

Порядок виконання роботи 

1. Установити  до Labv

ter.vi здійснити передавання 

даних

Remote IP Adr

IP-адреса; 

Remote port

Coils to Write – котушки для за

(для зчитування і запису); 

Registers to Write – рег

запису (для зчитування і запису); 

Slave Discreate Inputs – дискрет

входи клієнта (для запису); 

Slave Input 

(Read Only) – вхідні регістри клієнта 

(для запису); 

Stop – кнопка 

 

iew Modbus-додаток. 

2. За допомогою елементів Slave.vi та Mas

 на одній ЕОМ (рис. 2.6).  
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Рисунок 2.6 – Організація переда інформації через мережевий протокол 

Modbus Labview на одній ЕОМ 

 

3. За допомогою елементів Slave.vi та Master.vi здійснити передавання 

даних від одного ПК (сервера) до іншого ПК (клієнт).   

3.1 Визначити IP-адресу ПК, що є Slave, за допомогою команди cmd 

ipconfig (рис. 2.7). 

 

Рисунок 2.7 – Запуск командного рядка 
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3.2 Установити в полі Remote IP Adress на Master Modbus IP-адресу ПК-

клієнта (Slave). 

3.3 Перевірити значення, установлене в полях Remote port  Slave Modbus і 

Master Modbus. Значення має бути однакове. 

3.4 Запустити Slave.vi (наступна послідовність дій за інструкцією). 

3.5 Запустити Master.vi (наступна послідовність дій за інструкцією).  

3.6 Здійснити передачу даних. 

Зміст звіту 

1. Номер, тема й мета лабораторної роботи. 

2. Поетапно зазначений порядок виконання роботи з поясненнями та 

реалізацією підключення. 

3. Наведені характеристики роботи Modbus-зв’язку на одному ПК та між 

двома ПК. 

4. Висновки з роботи. 

Контрольні питання 

1. Як здійснити передавання даних по мережному протоколу Modbus ? 

2. Що таке Modbus TCP? 

3. Поясніть склад стандарту Modbus. 

4. Поясніть специфікацію Modbus. 

5. Поясніть послідовність дій роботи з елементом Slave (клієнт)   

Modbus Labview. 

6. Поясніть послідовність дій роботи з елементом Master (сервер)   

Modbus Labview. 

7. Поясніть, як здійснюється організація передавання інформації через 

мережний протокол Modbus Labview на одній ЕОМ /на різних ЕОМ локальної 

мережі). 

Література: [7, с. 145–152]. 
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Лабораторна робота № 3 

Тема. Організація локальної безпровідної мережі з використанням 

інтерфейсу Bluetooth 

Мета: вивчення функціональних можливостей і особливостей 

використання Bluetooth-технології зв’язку. 

Короткі теоретичні відомості 

Bluetooth – це сучасна технологія безпровідного передавання даних, що 

дозволяє з’єднувати один з одним практично будь-які електронні пристрої: 

мобільні телефони, ноутбуки, принтери, цифрові фотоапарати. Ця технологія є 

стандартизованою, що виключає проблему несумісності пристроїв. 

Фізично Bluetooth являє собою чіп, який є високочастотним 

прийомопередавачем, що працює в діапазоні ISM-частот (Industry, Science and 

Medicine – промисловий, науковий і медичний) – від 2,4 до 2,48 ГГц. Для 

використання цих частот не потрібна ліцензія.  

Швидкість передавання даних, що передбачається стандартом, складає 

близько 720 кбіт/с в асиметричному режимі і 420 кбіт/с в повнодуплексному 

режимі.  

Енергоспоживання прийомопередавача не перевищує 10 мВт.  

Мікросхеми Bluetooth, здатні підтримувати зв'язок на відстані до  

100 метрів. Як радіотехнологія Bluetooth здатна "обходити" перешкоди. 

Пристрої, що з’єднуються, можуть знаходитися поза зоною прямої видимості. 

З'єднання відбувається автоматично, як тільки Bluetooth-пристрої виявляються 

в межах досяжності, причому не тільки за принципом точка–точка (два 

пристрої), але і за принципом точка–багато точок (до 8 Bluetooth-пристроїв). 

Однією з основних переваг Bluetooth-технології є недорога програмно-

апаратна реалізація. До складу Bluetooth-пристроїв входять радіомодуль-

трансивер, контролер зв'язку  і пристрій, що керує зв'язком, реалізовує 

протоколи Bluetooth верхніх рівнів, а також інтерфейс з термінальним 

пристроєм (рис. 3.1). 
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Радіомодуль-трансивер складається з: 

− антени приймання-передавання; 

− фільтра смуги пропускання, який видаляє всі частоти поза 

діапазоном в 1 МГц і використовується водночас як для передавання, так і для 

приймання сиґналу; 

− перемикача приймання-передавання, призначеного для з'єднання 

підсилювача потужності з антеною під час передавання, а також LNA (від Low-

Noise Amplification – малошумний підсилювач) з антеною під час приймання 

сигналу. 

 

 

Рисунок 3.1 – Структура Bluetooth-пристроїв 

При цьому, якщо трансивер і контролер зв'язку (у перших чипсетах для 

Bluetooth) – це спеціалізовані мікросхеми (інтегральні або гібридні), то 

пристрій керування зв'язком реалізують на стандартних мікроконтролерах, 

сигнальних процесорах або його функції підтримують центральні процесори 

термінальних пристроїв (наприклад, ноутбуків). 

Для підвищення перешкодостійкості сигналу в Bluetooth 

використовується зміна несучої частоти за псевдовипадковим законом. 

Послідовність перемикання між частотами для кожного з'єднання є 

псевдовипадковою і відома тільки передавачу та приймачу, які кожні 625 мкс 

(один часовий слот) синхронно перебудовуються з однієї несучої частоти на 

іншу. Отже, якщо поряд працюють декілька пар «приймач–передавач», то вони 
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не заважають один одному. Цей алгоритм є також складовою частиною системи 

захисту конфіденційності передаваної інформації: перехід відбувається за 

псевдовипадковим алгоритмом і визначається окремо для кожного з’єднання. 

Для передавання цифрових даних і аудіосигналу (64 кбіт/с в обох напрямках) 

використовуються різні схеми кодування: аудіо сигнал зазвичай не 

повторюється, а цифрові дані у разі втрати пакета інформації будуть передані 

повторно. 

Окрім цього, технологія Bluetooth передбачає такі три рівні захисту: 

1. Мінімальний – дані кодуються загальним ключем і можуть прийматися 

будь-яким пристроєм без обмеження. 

2. Захист на рівні пристрою – у чипі прописується рівень доступу, 

відповідно до якого пристрій може одержувати певні дані від інших пристроїв. 

3. Захист на рівні сеансу зв’язку – дані кодуються 128-бітовими 

випадковими номерами, що зберігаються в кожній парі чипів, що беруть участь 

у конкретному сеансі зв'язку. 

Загальний алгоритм з’єднання двох Bluetooth-пристроїв складається з 

такої послідовності дій: 

− проводиться активація Bluetooth як мінімум на двох пристроях, які 

необхідно настроїти на спільну роботу. Вони повинні бути розташовані в зоні 

досяжності один від одного (для мобільних пристроїв 8–10 м);  

− на одному з них виконується пошук доступних пристроїв і формується 

список оточення. Кожен Bluetooth-пристрій має свою 48-бітову унікальну 

мережну адресу, подібно до MAC-адреси мережного адаптера в звичайному 

ПК, за якою відбувається ідентифікація пристроїв;  

− здійснюється сам процес ідентифікації. Якщо під час пошуку в 

мережному оточенні знайдена мережна адреса якогось Bluetooth-пристрою, її 

записує в пам'ять пристрій, який шукав, і у відповідь видає свою унікальну 

мережну адресу. Перш ніж буде відкритий доступ до ресурсів знайденого 

Bluetooth-пристрою, на ньому видається запит цифрового пароля.  
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Після його введення аналогічний запит з'явиться на пристрої, який почав сеанс 

зв’язку. Якщо паролі збігаються на обох пристроях, взаємодію буде 

встановлено.  

Таблиця 3.1 – Порівняльна характеристика технології Bluetooth з 

технологією IEEE 802.11 

Параметр IEEE 802.11 Bluetooth 

Призначення 
Безпровідні 

домашні/офісні мережі 

Заміна кабельних 

з’єднань для 

компактних 

комунікаційних засобів

Робоча частота 2,4 ГГц 2,4 ГГц 

Максимальна 

швидкість передавання 

даних 

11 Мбіт/с (IEEE 

802.11b), 2Мбіт/с (IEEE 

802.11) 

721 кбіт/с 

Дальність дії 100 м 10 м або 100 м 

Максимальна кількість 

вузлів 

128 пристроїв на 

мережу 

8 пристроїв на одній 

«piconet», макс. 10 

«piconet», тобто до 71 

пристрою на одній 

«scatternet» 

Голосові канали Ні 3 канали 

 

Порядок виконання роботи 

1. З’єднати два ПК, використовуючи Bluetooth-адаптери. 

2. На кожному з двох ПК установити програмне забезпечення для 

Bluetooth-адаптерів. 

3. У головному вікні програми активувати функцію пошуку Bluetooth-

пристроїв. 

4. В отриманому переліку активних Bluetooth-пристроїв вибрати 

необхідний ПК і реалізувати з’єднання з ним. 
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5. Виконати операції обміну даними між ПК. 
6. З’єднати через Bluetooth-адаптер ПК з периферійним пристроєм. 
7. Реалізувати обмін даними між ПК і периферійним пристроєм. 
8. Скласти порівняльну характеристику роботи Bluetooth-зв’язку між 

двома ПК і ПК з периферійним пристроєм. 

Зміст звіту 
1. Номер, тема й мета лабораторної роботи. 

2. Поетапно зазначений хід виконання роботи з поясненнями та 

реалізацією підключення. 

3. Наведені характеристика роботи Bluetooth-зв’язку між двома ПК і ПК 

з периферійним пристроєм. 

4. Висновки з роботи. 

Контрольні питання 

1. Яке призначення і галузі використання технології Bluetooth? 

2. З яких функціональних вузлів складається Bluetooth-пристрій? 

3. Охарактеризуйте принципи роботи і підключення Bluetooth-пристроїв. 

4. Як забезпечується перешкодостійкість інтерфейсу? 

5. Які рівні захисту передбачає Bluetooth-технологія? 

6. Як проводиться ідентифікація Bluetooth-пристроїв під час 

настроювання зв'язку?  

7. Яку топологію зв'язку підтримує Bluetooth-інтерфейс? 

8. Назвіть переваги і недоліки Bluetooth-інтерфейсу. 

Література: [11, с. 39–48; 9, с. 361–370]. 
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Лабораторна робота № 4 

Тема. Організація безпровідного зв’язку за допомогою технології  

WI-FI 

Мета: вивчення особливостей організації та використання WI-FI-мереж. 

Короткі теоретичні відомості 

WІ-FІ – це сучасна безпровідна технологія з'єднання комп'ютерів у 

локальну мережу та підключення їх до Іnternet. Під абревіатурою «Wі-Fі» (від 

англійського словосполучення "Wіreless Fіdelіty", яке можна дослівно 

перевести як "висока точність безпровідної передачі даних") на сьогодні 

розвивається багато стандартів передавання цифрових потоків даних по 

радіоканалах. 

Завдяки функції роумінгу між точками доступу користувачі можуть 

переміщатися по території покриття мережі Wі-Fі без розриву з'єднання. 

WLAN-мережі (Wireless Local Area Network) мають ряд переваг перед 

звичайними кабельними мережами: 

− WLAN-мережу можна дуже швидко розгорнути, що дуже зручно 

для проведення презентацій або в умовах роботи поза офісом; 

− WLAN-мережі дозволяють підтримувати рухомий зв'язок у межах 

робочих зон мережі; 

− швидкість сучасних мереж досить висока (до 108 Мб/с), що 

дозволяє використовувати їх для розв’язування широкого спектра задач; 

− WLAN-мережа може виявитися єдиним виходом, якщо неможливе 

прокладення кабелю для звичайної мережі. 

Водночас, безпровідні мережі мають ряд недоліків та обмежень, 

порівняно з провідними мережами – менша швидкість передавання даних, 

більша схильність впливу завад і складніша схема забезпечення 

конфіденційності даних. Wі-Fі-пристрої мають обмежений радіус дії. Типовий 

домашній Wі-Fі-маршрутизатор стандарту 802.11b або 802.11g має радіус дії  

45 м у приміщенні й 90 м зовні. Відстань залежить також від частоти. Wі-Fі в 
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діапазоні 2.4 ГГЦ працює далі, ніж Wі-Fі в діапазоні 5 ГГЦ, і має радіус менше, 

ніж Wі-Fі на частоті 900 Мгц. 

Сегмент Wі-Fі-мережі може діяти як самостійна мережа або у складі 

більш складної мережі, що містить як безпровідні, так і звичайні провідні 

сегменти. Wі-Fі-мережа може використовуватися: 

− для безпровідного підключення користувачів до мережі; 

− для об’єднання просторово рознесених підмереж в одну загальну 

мережу там, де кабельне з’єднання підмереж неможливе або небажане; 

− для підключення до мереж провайдера Іnternet-послуги замість 

використання виділеної провідної лінії або звичайного модемного з'єднання. 

Основними елементами Wі-Fі-мережі є адаптери й точки доступу. 

Адаптер являє собою пристрій, що підключається через слот розширення 

PCІ, PCMCІ, CompactFlash. Існують також адаптери з підключенням через порт 

USB 2.0. Wі-Fі-адаптер виконує ту саму функцію, що й мережна карта в 

провідній мережі. Він слугує для підключення комп'ютера користувача до 

безпровідної мережі. Завдяки платформі Centrіno всі сучасні ноутбуки мають 

убудовані адаптери Wі-Fі, сумісні з багатьма сучасними стандартами, що 

дозволяє підключати їх до безпровідних мереж без додаткового апаратного 

забезпечення. 

Точка доступу (рис. 4.1) являє собою автономний модуль із вбудованим 

мікрокомп'ютером і приймально-передавальним пристроєм. 

 
Рисунок 4.1 – Точка доступу – маршрутизатор Asus RT-N10E 
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Через точку доступу здійснюється взаємодія та обмін інформацією між 

безпровідними адаптерами, а також зв'язок із провідним сегментом мережі.  

Точка доступу має мережний інтерфейс (uplіnk port), за допомогою якого 

вона може бути підключена до звичайної провідної мережі. Через цей же 

інтерфейс може здійснюватися й настроювання точки. 

Точка доступу може використовуватися як для підключення до неї 

клієнтів (базовий режим точки доступу), так і для взаємодії з іншими точками 

доступу для побудови розподіленої мережі (Wіreless Dіstrіbuted System – WDS). 

 
Рисунок 4.2 – Підключення маршрутизатора Asus RT-N10E 

Доступ до мережі забезпечується передаванням широкомовних сигналів 

через ефір. Приймальна станція може одержувати сигнали в діапазоні роботи 

декількох передавальних станцій. Станція-приймач використовує ідентифікатор 

зони обслуговування (Servіce Set ІDentіfіer - SSІ) для фільтрації одержуваних 

сигналів і виділення потрібного. 

Зоною обслуговування (Servіce Set - SS) називаються логічно згруповані 

пристрої, що забезпечують підключення до безпровідної мережі. 

Базова зона обслуговування (Basіc Servіce Set - BSS) – це група станцій, 

які зв'язуються одина з одною по безпровідному зв'язку. Технологія BSS 

припускає наявність особливої станції, що називається точкою доступу (access 

poіnt). 

Настроювання маршрутизатора виконується у такій послідовності. 
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Крок 1: 

Увімкнути маршрутизатор і 

запустити браузер

 

Крок 2: 

Увести початкову інформацію, 

надану постачальником послуг 

Інтернету 

Крок 3: 

Можна 

користуватися  

Технічні характеристики Asus RT-N10E 

Максимальна швидкість: 150 Мбіт/с (802.11 b/g/n). 

Інтерфейс під’єднання (LAN-порт): 4 x 10/100 BASE-TX Fast Ethernet 

(MDI/MDIX). 

Антена: 1 зовнішня знімна (RP-SMA) антена всенапрямного типу. 

Радіус дії в приміщенні: до 50 м. 

Коефіцієнт підсилення антени: 2 dBi. 

Смуга частот: 2.4 - 2.4835 ГГц. 

Потужність передавача: 23.9 dBm. 

 

Рисунок 4.3 – Комутатор (switch) Surecom EP-816VX 

Surecom EP-816VX – це комунікаційний пристрій, що дозволяє підключати до  

16 Ethernet-пристроїв, комутатор підтримує стандарти 10 і 100 Мб/c. 

 

Мережа ауд. 2105 складається з двох робочих груп і маршрутизатора 

Asus RT-N10E, що забезпечує доступ по безпровідному каналу технології Wі-Fі 

(рис. 4.4). 
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Рисунок 4.4 – Структура інформаційної системи ауд. 2105 

 

 

Порядок виконання роботи 

1. Підключити безпровідний адаптер до комп’ютера. 
2. Установити драйвери адаптера. 
3. Настроїти мережу Wi-Fi для режиму точка-точка. 
3.1. Установити позначку "Використати Wіndows для настроювання 

мережі" на вкладці "Безпровідні мережі" у властивостях безпровідного 
з'єднання. 

3.2. Настроїти статичні IP-адреси. 
3.3. На одному з комп’ютерів запустити «Установити безпровідну 

мережу». 
3.4. Увести  SSІ (ідентифікатор мережі точки доступу) та ключ доступу. 
3.5 На другому комп'ютері вибрати створену мережу та підключити до 

неї. 
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4. Настроїти мережу Wi-Fi. Настроювання здійснюється через провідний 
інтерфейс, тобто з використанням Ethernet-з'єднання. 

4.1. Відключити мережні та безмережні адаптери у вікні «Мережні 
підключення». 

4.2. Установити IP-адресу і маску. 
4.3. Увімкнути кабельне з’єднання. 
4.4. З’єднати точку доступу мережним кабелем з мережним адаптером. 
4.5. Увімкнути живлення та скинути настроювання точки доступу. 

Утримувати кнопку «Reset» близько 20 секунд. 
4.6. Відкрити браузер Іnternet Explorer і ввести адресу http://192.168.1.1. 
4.7. Увімкнути режим точки доступу. 
4.8. Зберегти настроювання і перезавантажити точки доступу. 

4.9. Реалізувати обмін даними по безпровідній мережі.  

Зміст звіту 

1.  Номер, тема й мета лабораторної роботи. 

2. Поетапно зазначений порядок виконання роботи з поясненнями та 

реалізацією підключення. 

3. Висновки з роботи. 

Контрольні питання 

1. Назвіть основні переваги та недоліки WLAN-мереж. 

2. Надайте загальну характеристику технології Wі-Fі. 

3. Яке апаратне забезпечення необхідне для створення Wі-Fі-мережі? 

4. Яке функціональне призначення точки доступу? 

Література: [4]. 
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Лабораторна робота № 5 

Тема. Організація систем сигналізації 

Мета: вивчення принципів побудови і роботи систем сигналізації. 

Короткі теоретичні відомості 

Основними функціями систем охоронної сигналізації є: 

− визначення факту вторгнення на підконтрольну територію; 

− за наявності факту вторгнення активація попереджувальних 

пристроїв або оповіщення пункту централізованого спостереження; 

− контроль пересування по підохоронній території; 

− спостереження за проблемними секторами або зонами підвищеної 

відповідальності. 

Сучасні системи охоронної сигналізації забезпечують високий рівень 

протипожежної безпеки будь-яких об’єктів. Такі системи сигналізації 

призначені для цілодобового контролю підохоронного об'єкта, а зокрема  для 

раннього оповіщення про виявлення ознак пожежі або задимлення. 

Основні вимоги до таких систем – це оперативність, надійність 

передавання інформації від об'єкта до пульта централізованого спостереження 

(ПЦС) і мінімізація витрат на її доставку. Сьогодні основні інтерфейси 

передавання інформації для побудови охоронних систем – це радіоканали, 

телефонна лінія, канали стільникового зв’язку GSM. Наявність усіх трьох видів 

каналів забезпечує гнучкість організації доставки тривожних повідомлень. 

Розглянемо основні принципи побудови сучасних систем охоронно-

пожежної сигналізації на прикладі лабораторного стенда «Система 

сигналізації», структура якого зображена на рис. 5.1. 

У складі системи використано декілька основних категорій устаткування 

охоронних систем: 

− централізоване керування пожежною сигналізацією (контрольна панель); 

− устаткування збирання та обробки інформації з датчиків пожежної сигналізації; 

− датчики та сповіщувачі пожежної сигналізації; 
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− охоронні датчики різного призначення та принципу дії; 

− центральний контролер системи охоронної сигналізації, який обробляє 

інформацію, що надходить. 

− засоби сповіщення. 

 
Рисунок 5.1 – Структурна схема охоронно-пожежної сигналізації 

 

Для безперебійного функціонування у разі відключення мережного 

електроживлення на об'єкті протягом 24 годин у черговому режимі і не менше  

3 годин у режимі тривоги система сигналізації використовує систему 

резервного електроживлення на базі вбудованих акумуляторних батарей. 

До складу стенда входять такі сповіщувачі: 

1. Сповіщувач пожежний тепловий максимальний СПТМ-70 (рис. 5.2, 

табл. 5.1), призначений для цілодобової роботи для виявлення пожежі, що 

супроводжується підвищенням температури в закритих приміщеннях. 

 
Рисунок 5.2 – Сповіщувач тепловий максимальний СПТМ-70 
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Таблиця 5.1 – Технічні характеристики СПТМ-70 

Температура спрацьовування, не менш, °С 70 ± 5% 

Робоча напруга, В 10...42 

Струм комутації, не більше, А 0,1 

Робочий діапазон температур, °С -40 ...+50 

2. Сповіщувач пожежний ручний ИПР-А (рис. 5.3, табл. 5.2), призначений 

для видачі з ініціативи оператора повідомлення про пожежу у двопровідну 

адресну сигнальну лінію зі сполученим живленням. 

 

Рисунок 5.3 – Сповіщувач пожежний ручний ИПР-А 

 

Таблиця 5.2 – Технічні характеристики ІПР-А  

Напруга живлення, В 10–40 

Струм споживання в черговому режимі, не більше, мкА 70 

Струм споживання в режимі "Пожежа", не більше, мА 6 

Діапазон робочих температур, °С -40...+70 

 

3. Сповіщувач охоронний магнітоконтактний СМК-1 (рис. 5.4, табл. 5.3), 

призначений для поверхневого монтажу. Сповіщувачі складаються з 

магнітокерованого датчика на основі геркону та  задавального елемента 

(магніту). Сповіщувачі видають повідомлення "Тривога" за допомогою 

розмикання контактів геркону на приймально-контрольний прилад, 

концентратор або пульт централізованого спостереження. 
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Рисунок 5.4 – Сповіщувач охоронний магнітоконтактний СМК-1 

 

Таблиця 5.3 – Технічні характеристики СМК-1 

Комутувальний елемент Сухий геркон 

Комутувальна напруга, В 0,05–72 

Комутувальний струм, А 0,0001–0,25 

Максимальна комутована потужність, Вт 10 

Вихідний опір датчика, Ом 0,5 

Кількість спрацьовувань сповіщувача, не 

менш: 

106 у режимі 30В-0,25А 

Вібраційні навантаження (10-35 Гц ) 0,5g 

Діапазон робочих температур, °C -50...+50 

 

4. Цифровий датчик сигналізації Aqua Plus компанії Satel (рис. 5.5,  

табл. 5.4) належить до групи пасивних ІЧ-сповіщувачів руху і має подвійний 

піроелемент. Кожний датчик Aqua Plus оснащується змінними лінзами 

Френеля, які формують різні зони чутливості пристрою. Пристрій має функцію 

контролю напруги електроживлення і додатково контролює справність 

сигнальної шини. ІЧ-пристрої оснащені блоком цифрової обробки сигналів з 

удосконаленим механізмом термокомпенсації. Ці датчики сигналізації являють 

собою оптоелектронні детектори руху й реагують на теплове випромінювання 

людини, що рухається. 

 

Рисунок 5.5 – Пасивний ІЧ-сповіщувач Aqua 
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Таблиця 5.4 – Технічні характеристики ІЧ-сповіщувача Aqua Plus: 

Номінальна напруга живлення (±15%), В 12 
Середнє споживання струму (±10%), мА 9,5 
Діапазон робочих температур, °С -10...+55 
Швидкість руху, що виявляється, м/с до 3 
Рекомендована висота установлення, м 2,1 

 

5. Цифровий сповіщувач розбиття скла ІNDІGO може використовуватися 

для виявлення розбиття нормального, армованого та багатошарового скла  

(рис. 5.6, табл. 5.5). 

Сповіщувач сигналізує тривогу у разі реєстрації сигналу низької частоти 

(звук удару) і сигналу високої частоти (звук розбитого скла). Через  викликану 

ударом звукову хвилю низької частоти сповіщувач починає аналізувати канал 

високої частоти. 

 

Рисунок 5.6 – Сповіщувач розбиття скла ІNDІGO 

 

Реєстрація мікрофоном звуку ударної хвилі сигналізується спалахом 

світлодіода. Аналіз каналу високої частоти триває 4 секунди. Якщо за цей час 

з'явиться звук високої частоти, тобто звук розбитого скла, сповіщувач подасть 

сигнал тривоги. 

Таблиця 5.5 – Технічні характеристики сповіщувача розбиття скла 

ІNDІGO 

Номінальна напруга живлення, В 12 
Середнє споживання струму (±10%), мА 12,5 
Час сигналізації порушення, с 2 
Дальність сповіщувача, м до 5 
Діапазон робочих температур, °C -10...+50 
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6. Сповіщувач пожежний димовий оптичний точковий серії СПД-3.2 (рис. 

5.7, табл. 5.6), призначений для виявлення спалахів у закритих приміщеннях 

різних будівель і споруд, що супроводжуються появою диму малої концентрації 

та передавання сповіщення "ПОЖЕЖА" контрольно-приймальним приладам 

(КПП).  

 

 

 

Рисунок 5.7 – Сповіщувач пожежний димовий серії СПД-3.2 

 

Таблиця 5.6 – Технічні характеристики СПД-3.2 

Чутливість, дБ/м 0,05–0,2 

Напруга живлення, В 12 ± 1,2 

Спосіб формування вихідного сигналу контактами реле 

Струм споживання в черговому режимі, мА не більше 0,095 

Максимально допустимий струм у стані 
тривоги, мА 

не більше 22 

Максимальна напруга комутації, В не більше 36 

Максимальний комутований струм, мА не більше 100 

Опір замкнутих контактів реле, Ом не більше 5 

Діапазон робочих температур, °С -10 …+55 

Таблиця 5.7 – Технічні характеристики світло-звукового  

сповіщувача ОСЗ-12м 

Електроживлення (постійна напруга), В 12–24 

Діапазон струму споживання, мА 40 

Діапазон значень частоти миготіння, Гц 0,5…5 

Частота звуку, кГц 2,2 ± 0,5 

Діапазон робочих температур,°С -35 …+50 
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Контрольно-приймальний прилад СА-6 є сучасним мікропроцесорним 

засобом охоронної сигналізації, який розроблений з урахуванням передових 

тенденцій у галузі сигналізації нападу і пожежі.  

Його основні функціональні можливості: 

– дистанційне керування з клавіатури-маніпулятора; 

– дистанційне керування за допомогою телефонного апарата; 

– передавання повідомлень до двох станцій централізованої охорони 

(СЦО); 

– передавання тривожного повідомлення за допомогою пейджингових 

систем виклику; 

– дистанційне сервісне обслуговування з  

комп'ютера оснащеного модемом; 

– програмування централі безпосередньо з комп'ютера, завдяки 

вбудованому порту RS-232 (TTL); 

– взаємодія із системою радіосповіщения (зв’язок по радіоканалу); 

– автоматична постановка під охорону/зняття з охорони окремих груп 

системи охоронної сигналізації завдяки вбудованому таймеру; 

– можливість використання системи охоронної сигналізації 13-ма 

користувачами, причому паролі  уповноважених осіб можуть відрізнятися 

повноваженнями; 

– стабільне зберігання в блоці пам’яті інформації про 255 останніх 

подій, (взяття під охорону, зняття з охорони, тривоги, аварії і т. д.) з указанням 

номера користувача, що обслуговує централь, дати і часу виникнення цієї події. 

Програма, що поставляється разом з централлю DLOAD10, призначена 

для програмування з комп’ютера режимів роботи пристроїв охоронної системи. 

Окрім цього, програма забезпечує можливість створення документації систем 

сигналізації, бази даних для різних конфігурацій ("зразків", що полегшують 

програмування нових систем) і відомостей подій для кожної системи охоронної 

сигналізації окремо, а також дистанційного керування централлю. 
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Порядок виконання роботи 

1. Ознайомитися зі структурою лабораторного стенда. Увімкнути 
живлення стенда. 

2. За світловою та звуковою індикацією на маніпуляторі централі СА-6 
визначити стан системи. 

2.1. Індикатор "ЖИВЛЕННЯ": 

− світиться постійно – живлення є; 

− мигає – низька напруга акумулятора; 

− не світиться – живлення від мережі немає. 
2.2. Індикатор "ЗВ'ЯЗОК" – світиться, якщо централь займає 

телефонну лінію. 
2.3. Індикатор "АВАРІЯ" – світиться, якщо централь сигналізує 

виявлення технічних несправностей або проблеми з оповіщенням по 
телефону. 

2.4. Індикатори "А ТРИВОГА", "Б ТРИВОГА" – індикація тривоги в 
групі А або Б відповідно. 

2.5. Індикатори "А ОХОРОНА", "Б ОХОРОНА" – індикація стану 
групи: 

− мигає (з вимкненим світлодіодом "ТРИВОГА") – відлік часу на 
вихід; 

− світиться постійно – група під охороною. 
2.6. Індикатори 1-8 – індикація стану чергових зон централі: 

− не світиться – вільний стан зони (відсутність порушення); 

− світиться постійно – порушення зони; 

− світиться з короткочасним вимиканням через кожні 2 с – порушення 
антисаботажного кола зони; 

− швидко мигає – тривога, викликана порушенням зони; 

− мерехтить із частотою 2 с – тривога, викликана порушенням 
антисаботажної зони; 

− повільно мигає – блокування зони. 
3. Включити черговий режим охоронної системи, набравши на 

маніпуляторі системи комбінацію [ПАРОЛЬ] [#]. За замовчанням пароль у 
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програмі – «1234» Увімкнення режиму спостереження (чергового режиму) 
можливе лише за умови, що з кожної із зон не передаються тривожні 
повідомлення і вони не перебувають у черговому стані, тобто світлодіоди 
"ТРИВОГА" і "ОХОРОНА" не світяться. Для скидання чергового режиму та 
тривоги використовується та сама комбінація [ПАРОЛЬ] [#]. 

4. Реалізувати режим швидкої постановки під охорону, набравши на 
маніпуляторі системи комбінацію [0][#]. 

5. Реалізувати режим перегляду пам’яті тривожних повідомлень. 
Утримання натиснутою клавіші [5] викликає виведення на дисплей інформації 
про останню тривогу. Натискання будь-якої клавіші (за винятком клавіші [*] за 
допомогою, якої можна завершити перегляд пам’яті) викликає виведення на 
дисплей усіх попередніх тривог (усього вмісту буфера пам'яті). Централь 
забезпечує світлову індикацію наступних таких подій: 

− тривоги із зон: безупинно світиться один зі світлодіодів 1–8 (тривоги 
вторгнення й нападу, пожежні й т. д.); 

− саботажні тривоги зон: мигає один зі світлодіодів 1–8 (тривоги, 
викликані спробою демонтажу або ушкодження датчиків або кабельної 
проводки системи охоронної сигнализації); 

− тривоги з клавіатури: світяться всі світлодіоди 1–8, але один зі 
світлодіодів 1–5 мигає. Індикація, здійснювана окремими світлодіодами, має 
наступне значення: 

1 – тривога пожежна з маніпулятора; 
2 – тривога допоміжна з маніпулятора; 
3 – тривога нападу з маніпулятора; 
4 – тривога саботажна з маніпулятора; 
5 – тривога 3 помилкових паролі. 

6. Реалізувати режим перегляду пам’яті аварій. Утримання натиснутою 
клавіші [6] дозволяє відтворення інформації про аварійні стани з послідовності 
255 подій, зареєстрованих централлю. Виклик цієї функції підтверджується 
безперервним світінням світлодіодів "ЖИВЛЕННЯ", "ЗВ'ЯЗОК" і миготливим 
світінням світлодіода "АВАРІЯ". Одночасне світіння світлодіода з номером 1–8 
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або одного зі світлодіодів А, Б, АБ означає наявність відповідного аварійного 
стану: 

1 – аварія виходу 1; 
2 – аварія виходу 2; 
3 – аварія виходу 3 – унаслідок відсутності навантаження або внаслідок 

перевантаження; 
4 – відсутність мережного електроживлення 230 В; 
5 – аварія акумулятора – означає занадто низьку напругу на акумуляторі 
(нижче 12 В під навантаженням); 
6 – аварія живлення маніпуляторів; 
7 – помилка таймера; 
8 – помилка зв'язку зі станцією моніторингу; 
АОХОРОНА – відсутність напруги в телефонній лінії; 
БОХОРОНА – аварія телефонної лінії – переривчастий сигнал після підняття 

трубки; 
АТРИВОГА – аварія телефонної лінії – відсутність сигналу після підняття 

трубки; 
БТРИВОГА – помилка пам'яті системи. 
Відтворення інформації про попередні аварії здійснюється почерговим 

натисканням будь-якої клавіші. Клавіша [*] виключає функцію перегляду 
пам'яті аварій. 

7. Задати пожежну тривогу з клавіатури маніпулятора утриманням 
натиснутою клавіші [*]. 

8. Відповідно до вказівок викладача реалізувати блокування зон. 
Централь дозволяє блокувати зони, не поставлені на охорону. Після блокування 
зон починають мигати відповідні світлодіоди. Блокування зон триває до 
моменту вимикання чергового режиму або зняття блокування. Формат команди 
для блокування зони [ПАРОЛЬ] [*] [4] [№ зони] [#]. Під час виконання функції, 
після введення номерів зон централь підтверджує їхнє блокування двома 
звуковими сигналами, а зняття блокування – одним. Видача двох довгих 
звукових сигналів свідчить про те, що ця зона підпорядковується іншій групі 
або перебуває в черговому режимі і її блокування неможливе. 
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9. Командою [ПАРОЛЬ][*][5] установити режим тихої охорони, коли 
наявність тривожних станів сигналізується тільки маніпулятором, а відповідні 
повідомлення передаються у станцію моніторингу. 

10. Реалізувати зв’язок централі з ПК.  
10.1. Із вимкненим живленням ПК під’єднати кабель інтерфейсу 

RS-232 до СОМ-порту ПК. 
10.2. Увімкнути ПК. Запустити програму DLOAD10. 
10.3. У головному вікні програми перейти на пункт меню 

"З’єднання" → "Конфігурація" і вибрати номер СОМ-порту, до якого був 
підключений кабель централі. 

10.4. Увести до централі ідентифікатор ПКП й ідентифікатор 
комп’ютера. Значення ідентифікаторів міститься у вкладці "Опції". Для 
введення ідентифікаторів у централь використовуються сервісні функції 
FS2, FS3, яким відповідають команди [12345] [#] [2] [#] [Х1Х2] [#][Х3Х4] 
[#][Х5Х6] [#] [0] [#] і [12345] [#] [3] [#] [Х1Х2] [#][Х3Х4] [#][Х5Х6] [#] 
[0] [#], де Х1- Х6 – символи, що відповідають індикаторам. Для введення 
літер, що входять до складу ідентифікатора, використовуються такі 
комбінації: 
A – комбінація [*][0]; 
B – комбінація [*][1]; 
C – комбінація [*][2]; 
D – комбінація [*][3]; 
E – комбінація [*][4]; 
F – комбінація [*][5];

10.5. Для зв’язку з централлю перейти на пункт меню "З’єднання" 

→ "Локальний зв’язок з…"→"СА-6 RS-232 (TTL)". 

10.6. Із клавіатури маніпулятора централі викликати сервісну 
функцію FS112 командою [12345] [*] [112]. Після запуску цієї функції 
централь з’єднається з ПК і почне здійснювати обмін даними. 

 11. Зчитати дані з централі (кнопка ). 
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12. Відповідно до вказівок викладача задати режими спрацьовування 
системи сигналізації. 

12.1. У вкладці "Опції" настроїти час на вхід і вихід, час індикації 
приладу. 

12.2. У вкладці "Зони" встановити тривалість порушення зони, 
через яку ініціюватиметься спрацьовування централі, тип зони, тип 
реакції зони, і затримку на спрацьовування. 

12.3. Записати інформацію з ПК у централь (кнопка ). 

13. Відкрити вікно візуалізатора (кнопка ). З панелі візуалізатора 
задати команди п. 2–9. 

Зміст звіту 
1. Номер, тема й мета лабораторної роботи. 

2. Поетапно зазначений порядок виконання роботи з поясненнями та 

реалізацією підключення. 

3. Записана інформація з централі. 
4. Висновки з роботи. 

Контрольні питання 
1. Перелічіть головні функції системи сигналізації. 
2. Які вимоги висувають до сучасних систем сигналізації? 
3. Поясніть призначення кожного з блоків лабораторного стенда 

“Система сигналізації”. 
4. Який принцип спрацьовування сповіщувачів, що входять до складу 

лабораторного стенда? 
5. Які умови мають виконуватися для постановки системи в черговий 

режим? 
6. Опишіть послідовність виконання дій для підключення централі до ПК. 
7. Які параметри виходів і зон дозволяє задавати програмне забезпечення 

централі? 
8. Які команди використовуються для віддаленого керування централлю? 
Література: [1, с. 8–38]. 
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Лабораторна робота № 6 

Тема. Організація систем GSM-зв’язку 

Мета: вивчення принципів побудови і роботи систем GSM-сигналізації. 

Короткі теоретичні відомості 

GSM сигналізація і віддалений GSM-моніторинг – сучасна розробка в 

галузі охоронних систем і моніторингу на базі радіочастотних технологій 

глобальної системи мобільного зв’язку (GSM). Системи GSM-сигналізації 

призначені для автономного контролю, оповіщення та керування 

технологічними об’єктами за допомогою звичайного комп’ютера або 

мобільного телефону.  

Насамперед, така система надає небачену раніше мобільність – 

користувач може контролювати об’єкт, що охороняється, на відстані покриття 

мобільного оператора і водночас  завжди контролювати події, що відбуваються 

на об’єкті. По-друге, мобільний телефон надає користувачеві зручний 

інтерфейс, що набагато спрощує передавання даних від охоронного пристрою 

до користувача і гарантує адекватне їх сприйняття. По-третє, будова такого 

приладу набагато простіша, ніж у стандартних охоронних пристроїв, що 

використовують для зв’язку радіоканал. 

Конструкція охоронного пристрою GSM-сигналізації має такі відмітні 

особливості: 

– простота схеми (завдяки використанню сучасного мікроконтролера 

кількість деталей зведено до мінімуму, що спрощує складання і виключає 

необхідність налагодження пристрою); 

– мінімальна вартість конструкції, порівняно з вартістю інших подібних 

систем. 

Застосування GSM-модемів набуває все більшого поширення у різних 

сферах діяльності – автоматизації процесу отримання даних з віддалених 

об'єктів, керуванні віддаленими об'єктами, моніторингу рухомих об’єктів, 

доступі до Інтернету з використанням високошвидкісних технологій та ін. 
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Модем − це приймач, який використовує мережі операторів мобільного 

зв’язку для передавання та приймання інформації. 

Модем може знаходитися в одному з двох режимів роботи: передавання 

даних або АТ-команд. АТ-команди використовуються для настроювання і 

керування роботою модема. АТ-команди являють собою послідовності 

символів, що починаються з латинських букв AT. Перелік АТ-команд у різних 

модемів практично однаковий, а з їх призначенням і синтаксисом можна 

ознайомитися в посібнику користувача модема. 

За допомогою AT-команд модема можна наказати виконувати велику 

кількість різноманітних функцій, серед яких набір номера, відповідь 

віддаленому модему, дії з передавання факсів і багато інших. Однак модем 

сприймає AT-команди тоді і тільки тоді, коли він знаходиться в командному 

режимі. 

Щоб увести AT-команду, необхідно виконати таку послідовність дій: 

− набрати AT у латинському регістрі (загалом в даному документі всі 

символи команд набираються в латинському регістрі) і натиснути клавішу 

<Enter>, якщо модем підключений і справний, то на екрані висвітиться ОК. 

Букви АТ завжди повинні стояти на початку командного рядка (за винятком 

випадку A/, що описано нижче). Використовуються або великі, або малі літери, 

але не ті й інші одночасно (AT або at, але не At); 

− набрати команду або послідовність команд, які необхідно перевірити. 

Довжина командного рядка не повинна перевищувати 40 символів; 

− натиснути клавішу <Enter>. Модем виконає командний рядок і видасть 

повідомлення про результат. Наприклад наберемо AT і натиснемо клавішу 

<Enter>, якщо модем підключений і справний, то на екрані висвітиться ОК (рис. 

6.1)  

Якщо під час уведення команди виявляється помилка, то для її 

виправлення слід натиснути клавішу <BackSpace>, стерти неправильні символи 

і набрати залишок командного рядка знову. Таким способом можна виправляти 

будь-які неправильно набрані команди, за винятком самого префікса AT. 
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Рисунок 6.1 – Приклад дії команди AT 

 

Щоб зробити набраний командний рядок зручнишим для читання і 

водночас уникнути можливих помилок (припустимо, відокремлювати окремі 

команди і поля параметрів знаками пунктуації та пропусками), у будь-якому 

місці командного рядка допускається ставити пробіл. У телефонному  номері 

припустимі, окрім пробілів, і знаки дужок, і дефіс. 

Наприклад: AT M3 DT 9, 8 (063) 555-1234. 

Розбираючи командний рядок модем ігнорує пробіли і зазначені знаки 

пунктуації. Однак довжина рядка команд разом із цими знаками не повинна 

перевищувати 40-символьний ліміт. 

Якщо необхідно ввести рядок завдовжки більше 40 символів, доведеться 

розбити його на два окремі рядки і вводити кожний рядок окремо. Якщо 

потрібно ввести дуже довгу команду набору номера D (наприклад, команда для 

набору номера і видачі тонового пароля може виявитися значно довшою), 

наберіть спочатку першу частину номера завдовжки до 39 символів (разом із 

самою командою ATD та іншими символами), наприкінці поставте ';' і 

натисніть <Enter>. При цьому модем, виконавши команду, повернеться в 

командний режим і ви зможете набрати ще одну команду D із залишеною 

частиною номера. 

Слід зазначити, що останній введений командний рядок зберігається в 

пам'яті модема локи її не замінить наступна команда. Тому є можливість 

повторити виконання останнього командного рядка. Для цього 

використовується спеціальна команда A/. Оскільки з вимкненям живлення або 

42 



апаратному скиданні вміст буфера командного рядка руйнується, очевидно, що 

в цьому випадку намагатися повторити останній командний рядок безглуздо. 

Команда A/ набирається без стандартного префікса AT і не завершується 

клавішею ENTER. Просто необхідно набрати A/, і модем автоматично виконає 

попередню команду. 

Команда A/ зазвичай використовується для повторного виконання довгої 

команди або для перенабору телефонного номера, який був занятий. 

Команду A/ можна використовувати неодноразово доки не буде набраний 

новий командний рядок, що починається з AT, або не відбудеться скидання 

модема чи вимкнення живлення. 

Якщо надіслати модему якусь команду, модем видає у відповідь 

повідомлення, зазвичай OK. Можна ніколи не побачити цих повідомлень, 

оскільки деякі телекомунікаційні програми перехоплюють і самостійно 

обробляють повідомлення до того, як вони можуть бути виведені на дисплей. 

Однак, якщо потрібно безпосередньо керувати модемом, необхідно знати, які 

повідомлення і в яких випадках видає модем. 

Модем, залежно від настройок, може посилати два типи повідомлень – у 

вигляді тексту і у вигляді чисел, які відповідно називаються текстовими або 

числовими повідомленнями. Кожному текстовому повідомленню однозначно 

відповідає числове і навпаки. Зазвичай більшість програм і користувачів, що 

працюють з модемом, використовують більш зручні текстові повідомлення, на 

які модем настроєний за стандартом. Однак у цьому тексті для стислості іноді 

будуть вказані тільки відповідні їм числові повідомлення (табл. 5.1). 

Якщо програмне забезпечення вимагає числових відповідей, то перевести 

модем у цей режим можна за допомогою команди V0. 

Модем може працювати в одному з п’яти режимів, що задаються 

командою Xn. Кожен із цих режимів передбачає свій метод набору номера і 

кожному з них відповідає певний набір повідомлень, які може видавати модем 

у відповідь на введену команду або у відповідь на ситуацію, що виникла, 

наприклад виявлення сигналу «зайнято» або встановлення з’єднання. Оскільки 
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команда Xn впливає не тільки на вигляд повідомлень модема, але і на метод 

набору номера. 

Модем підтримує протоколи виправлення помилок і стиснення даних 

MNP і V.42/V.42bis. Під час роботі з цими протоколами модем видає додаткові 

повідомлення, подані в табл. 6.1. Щоб дозволити видачу розширеного набору 

повідомлень, слід користуватися командою Wn. 

Таблиця 6.1 – Опис повідомлень модема 

Повідомлення 

модема 

Повідомлення в 

числовій формі
Значення повідомлення 

OK 0 Команда виконана успішно 

CONNECT 1 Якщо модем знаходиться у стані, 

відмінному від X0, це повідомлення 

означає, що встановлено з'єднання зі 

швидкістю 300 bps. У стані X0 воно 

означає, що було встановлено з'єднання з 

віддаленим модемом на довільній 

швидкості 

RING 2 Модем виявив вхідний дзвінок 

NO CARRIER 3 Утрачена (або не виявлена в процесі 

встановлення з'єднання) віддаленого 

модема 

ERROR 4 Була введена неправильна або 

неприпустима для такого режиму команда, 

стався збій апаратури модема або довжина 

командного рядка перевищила 40 символів 

NO DIALTONE 6 Модем не виявив безперервного гудка. 

Повідомлення видається тільки в режимах 

X2 і X4, а так само в будь-якому режимі, 

якщо використаний символ 'W' в команді 

набору номера 
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Продовження таблиці 6.1. 

   

BUSY 7 Модем виявив короткі гудки (сигнал 

"зайнято"). Це повідомлення не видається в 

режимах X0, X1, X2, оскільки визначення 

сигналу "зайнято" в цих режимах не 

проводиться 

NO ANSWER 8 Модем не виявив "тишу" в лінії, коли був 

використаний символ '@' у команді набору 

номера 

CONNECT 
9600 

12 Установлено з'єднання на швидкості 

9600 bps 

CONNECT 
9600/REL 

26 Установлено з'єднання з корекцією 

помилок на швидкості 9600 bps 

CARRIER 9600 50 Швидкість обміну з віддаленим модемом - 

9600 bps 

 

Команду W, що дозволяє видачу розширених повідомлень під час 

проходження фази вибору протоколу корекції-стиснення даних у момент 

установлення з’єднання між двома модемами, слід відрізняти від модифікатора 

W в команді D (набір номера). 

Зазвичай приймається установка W0, що забороняє видачу розширеного 

набору відповідей, якщо регістр S95 = 0 (заводська установка). У режимі W0 всі 

повідомлення "CONNECT XXXX" відповідають швидкості обміну даними між 

модемом і терміналом (DTE speed). 

Командою W1 дозволяється видача повідомлень "CARRIER" і 

"PROTOCOL". У цьому режимі повідомлення "CONNECT XXXX" також 

указують швидкість обміну даними з терміналом, але це справедливо у 

випадку, якщо регістр S95 = 0. 
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Якщо необхідно, щоб повідомлення «CONNECT XXXX» вказувало 

фізичну швидкість передавання даних у каналі (DCE speed) замість швидкості 

обміну з терміналом, потрібно ввести команду W2. Ця команда забороняє 

видачу розширеного набору відповідей, якщо регістр S95 = 0. 

Модеми, що підтримують протоколи виправлення помилок і стиснення 

даних MNP і V.42/V.42bis, обробляють також команду \V1. У цьому режимі всі 

повідомлення «CONNECT» міститимуть суфікс /ARQ, якщо модем установив 

з’єднання з протоколом корекції помилок. Цей режим встановлюється за 

стандартом. 

Багато програм можуть працювати некоректно в режимі W1, а деякі і в 

режимі W2, тому не рекомендується змінювати заводські настройки, якщо  не 

впевнені, що ваша програма здатна працювати з розширеними повідомленнями. 

З іншого боку, комунікаційні програми, що використовують сучасні протоколи 

передачі файлів (наприклад, Zmodem), можуть працювати нестабільно, якщо 

встановлено режим W0 або відсутні суфікси /ARQ в режимі W2. 

Структурна схема GSM-сигналізації 

GSM-сигналізація для стенда охоронно-пожежної сигналізації пристрій 

(рис. 5.2) має такі структурні складові: сповіщувач, БЖ, Ак, ICSP, керування 

виконавчий механізм, зовнішня пам’ять, UART, RS232, ПК(1), GSM модем 1, 

МТ, GSM модем 2, USB, ПК(2).  

 
Рисунок 6.2 – Структурна схема GSM-сигналізації 
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Сповіщувач (1…7) – включає в себе: сповіщувач тепловий максимальний 

СПТМ-70, сповіщувач пожежний ручний ИПР-А, сповіщувач охоронний 

магнітоконтактний СМК-1, пасивний ІЧ-сповіщувач Aqua, сповіщувач розбиття 

скла ІNDІGO, сповіщувач пожежний димовий серії СПД-3.2, світло-звуковий 

сповіщувач ОСЗ-12м. 

 БЖ – призначений для забезпечення роботи мікроконтролера та його 

складових. 

 Ак – відповідає за резервне електроживлення у разі відключення БЖ. 

 ICSP – (In Circuit Serial Programming) – це рознімання 

внутрішньосхемного прорамування PIC-контролерів. Для програмування 

повинні бути підключені 5 сигнальних ліній, що описані в табл. 5.2. 

Таблиця 6.2 – Контакти рознімання ICSP 

Лінія Призначення 

GND (VSS) Загальний провід 

VDD (VCC) + напруга живлення 

MCLR '(VPP) Вхід скидання мікроконтролера/вхід напруги 

програмування 

RB7 (DATA) Двокерована шина даних у режимі програмування 

RB6 (CLOCK) Вхід синхронізації в режимі програмування 

 

Пристрій керування – пристрій, який керує роботою реєстратора за 

допомогою команд протоколу обміну даними. 

 Виконавчий механізм – регулює орган об’єкта керування і змінює його 

стан. 

 Зовнішня пам’ять – це місце тривалого зберігання даних. 

 UART – (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter «універсальний 

асинхронний приймач») призначений для зв'язку з іншими цифровими 

пристроями. 

 RS232 – (Recommended Standard «рекомендований стандарт») інтерфейс 

для з'єднання комп'ютера і пристроїв передавання даних. 
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 ПК(1) – призначений для перевірки надходження сигналів і правильності 

команд, які посилає пристрій керування. 

 GSM-модем 1 – пристрій, що оповіщує по каналу стільникового зв’язку. 

 МТ – мобільний телефон, який приймає оповіщення від GSM-модема 1. 

 GSM-модем 2 – необхідний для запиту про працездатність тих чи інших 

сповіщувачів. 

USB – (Universal Serial Bus «універсальна послідовна шина») послідовний 

інтерфейс передавання даних для середньошвидкісних і низькошвидкісних 

периферійних пристроїв. З’єднує GSM-модем 2 та ПК(2). 

 ПК(2) – задає запити на отримання інформації від зовнішньої пам’яті. 

Принципова електрична схема охоронного пристрою GSM-сигналізації 

зображена на рис. 5.3, 5.4. 

Основним елементом, який виконує всі функції керування пристроєм і 

мобільним телефоном, є сучасний 10-розрядний мікроконтролер PIC18LF452 

фірми Microchip. Ця мікросхема містить майже всі модулі, необхідні для 

побудови такого охоронно-пожежного пристрою.  

Пристрій GSM-сигналізації використовує такі апаратні ресурси 

мікроконтролера: інтегрований асинхронний послідовний інтерфейс зв'язку, 

універсальні цифрові порти введення/виведення, інтегровані 

таймери/лічильники, інтегрований генератор тактової частоти та ін. Кварцовий 

елемент X1 і конденсатори C5, C6 підключаються до ніжок 13, 14 DD1 і 

використовуються для задання стабільної тактової частоти, на якій працює 

мікроконтролер. Частота кварцового резонатора жорстко лімітована значенням 

4 МГц, оскільки від нього залежить стабільність роботи всього пристрою. Для 

візуального контролю за роботою пристрою використовуються сигнальні 

світлодіоди HL2 HL3 HL4 і HL5 – два жовтого і два зеленого кольору. 

Світлодіоди відповідно підключені до виводів 33 34 35 і 36 і 18 DD1, які 

керують їх роботою. Резистори R6 R7 R8 і R9 обмежують струм, який тече 

через світлодіоди. 
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Рисунок 6.4 – Додаткова електрична принципова схема GSM-сигналізації 

 

Для зв’язку пристрою з мобільним телефоном використовується 

контактна вилка CN1, яка підключається безпосередньо до контактного 

рознімання стільникового апарата. 

Живлення мікроконтролера безпосередньо надходить від стабілізаторів 

U3 або U4, до яких підключаються блок живлення 12 В і акумулятор 5 В. 

Конденсатори С1, С2, С3 і С4 відповідно стабілізаторів U3 і U4 дозволяють 

згладити наявність залишкових пульсацій, які все одно просочаться на вихід, бо  

стабілітрон має свій диференціальний опір і зі зміною вхідної напруги або 

струму в навантаженні напруга на ньому також буде змінюватися, хоч і  

невеликою мірою. Світлодіод червоного кольору HL1 показує, чи надходить 

живлення до мікросхеми.  
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Моделі мобільних телефонів, які рекомендується використовувати 

(SIEMENS C35, M35, S35, C45, S45, ME45, SL45, C60) в парі з пристроєм  

GSM-сигналізації, мають спеціальний вивод на контактній колодці, на який 

безпосередньо подається напруга з інтегрованої акумуляторної батареї. 

Здатність навантаження цього виходу – 100 мА (за даними технічної 

документації для мобільного телефону). 

Для зв'язку мікроконтролера і мобільного телефону використовується 

послідовний цифровий інтерфейс передавання даних. У мікроконтролері цей 

інтерфейс інтегрований у вигляді окремого модуля і підтримується на 

апаратному рівні. Вихід передавача, послідовного інтерфейсу мікроконтролера, 

ніжка 25 DD1 безпосередньо з’єднана з контактом 2 (TX), який з’єднується з 

контактом телефона 4(Rx) конектора CN1, та з’єднана з входом приймача 

мобільного телефону. Вхід приймача мікроконтролера, вхід 26 DD1 з'єднаний з 

контактом 3 (RX) конектора CN1, який також з’єднується з контактом телефона 

3(Tx) та з'єднується з виходом передавача послідовного інтерфейсу 

стільникового апарата, як показано на рис 5.5. 

 

Рисунок 6.5 – Схема з’єднання мікроконтролера і мобільного телефону  

Коли напруга на акумуляторі мобільного телефону менше 3,5 В, то 

відкривається польовий транзистор Q1, поки напруга не буде більше 3,5 В.  

Зовнішні сигнали від сповіщувачів подаються на спеціальні вхідні кола, 

яких у даній схемі 7 (рис. 6.6). Кожне електричне коло містить по п’ять 
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елементів – захисний діод, світлодіод, резистор, що обмежує струм, оптопара і 

резистор, який обмежує струм для сповіщувача (для кожного різний). Для 

керування від мікроконтролера подається сигнал в електричне коло, яке 

складається з шести елементів – захисного діода, світлодіода, двох резисторів, 

що обмежують струм, силового реле RY1, на яке подається 12 В, транзистора 

Q2, що використовується для керування реле. Для збільшення пам’яті 

зберігання інформації використовується мікросхема DD2. Також для 

внутрішнього програмування використовується рознімання CN2. Воно 

підключається до 39 і 40 ніжки DD1 та живлення і землі, як показано на рис 2.9. 

Кнопка SW1 підключена до ніжки 1 DD1 для перезапуску програми. 

 

 

Рисунок 6.6 – Зовнішній вигляд GSM-сигналізації на базі 

однокристального мікроконтролера PIC18LF452  

і мобільного телефону Siemens C60 

Розроблена апаратна частина GSM-сигналізації на базі однокристального 

мікроконтролера PIC18LF452 і мобільного телефону Siemens C60 (рис. 5.6). 

Система GSM-сигналізація має такі технічні характеристики: 
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– живлення пристрою 12 В; 

– живлення акумулятора 5 В;  

– розміри 85х120; 

– цифрові входи-7; 

– цифрові виходи-1; 

– керування модемом за допомогою АТ-команд; 

– фізичний інтерфейс з’єднання з телефоном TTL; 

– асинхронний спосіб передавання даних. 

 

Порядок виконання роботи 

1. Відкрити компілятор MCC 18 середовища MPLAB. 
2. Відкрити файли main.c та input_processing.c і підключені до них        

хідер-файли для настроювання UART 

#include <p18cxxx.h> 

#include <adc.h> 

#include <GenericTypeDefs.h> 

#include "Compiler.h" 

//#include "HardwareProfile.h" 

//#include <p18F452.h> 

#include "UARTIntC.h" 

#include <timers.h> 

#include <string.h> 

#include "driver.h" 

#include "main.h" 

#include "input_processing.h" 

#include "eeprom.h" 

#include <delays.h> 
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3. Перевірити надходження вхідного сигналу 

void read_inputs (void) 

{ 

int input_id; 

for(input_id=0; input_id<DI_LINES_MAX; input_id++) 

discrete_input_process (&dis[input_id]);      

} 
 

4. Перевірити вхідний сигнал на помилковість. За наявності сигналу 
протягом 5 секунд надсилається команда для модема. 

void discrete_input_process (DI_STRUCT *pdi) 

{ 

unsigned char line_state; 

unsigned char input_number; 

input_number=pdi->line_id; 

input_number=input_number; 

switch (pdi->state) 

{ 

case RISE_DETECT : 

line_state = cur_line_state(pdi->line_id) ^ pdi->inversion_flag; 

if (line_state) 

{ 

pdi->state = PROTECT_DELAY_RISE; 

pdi->timer = 0; 

} 

break; 

case PROTECT_DELAY_RISE : 
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if(++pdi->timer > pdi->protect_delay) 

{ 

line_state = cur_line_state(pdi->line_id) ^ pdi->inversion_flag; 

 if (line_state) 

 { 

pdi->state = HIGH_DETECT; 

pdi->timer = 0; 

pdi->event_id = CRITICAL_TIME_LOW_EVENT; 

di_event(pdi); 

} 

else 

{ 

pdi->state = RISE_DETECT; 

} 

} 

break; 

case HIGH_DETECT : 

line_state = cur_line_state(pdi->line_id) ^ pdi->inversion_flag; 

if (!line_state) 

{ 

pdi->state = PROTECT_DELAY_FALL; 

pdi->timer = 0; 

} 

if(++pdi->timer > pdi->critical_time_high) 

{ 

pdi->timer = 0; 
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pdi->event_id = CRITICAL_TIME_HIGH_EVENT; 

di_event(pdi); 

} 

break; 

case PROTECT_DELAY_FALL : 

if(++pdi->timer > pdi -> protect_delay) 

{ 

line_state = cur_line_state(pdi->line_id) ^ pdi->inversion_flag; 

if (!line_state) 

{ 

pdi->state = RISE_DETECT; 

pdi->timer = pdi->critical_time_low; 

pdi->event_id = FALL_EVENT; 

di_event(pdi); 

} 

else 

{ 

pdi->state = HIGH_DETECT; 

}} 

break; 

default: 

pdi->state = RISE_DETECT ; 

pdi->timer = 0; 

}} 
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Зміст звіту 
1. Номер, тема й мета лабораторної роботи. 

2. Поетапно задзначений порядок виконання роботи з поясненнями та 

реалізацією підключення. 

3. Результати тестування схеми. 
4. Висновки з роботи. 

Контрольні питання 

1. Поясніть, що таке GSM-сигналізація і віддалений GSM-моніторинг. 

2. Перелічіть відмітні характеристики систем GSM-сигналізації. 

3. Поясніть, що таке GSM-модем і принцип його роботи. 

4. Поясніть використання АТ-команд, доповніть відповідь 

прикладами. 

5. Яка команда забороняє видачу розширеного набору відповідей, 

якщо регістр S95 = 0? 

6. Поясніть особливості роботи з мікроконтролером PIC18LF452. 

7. Який інтерфейс використовується для зв’язку мікроконтролера і 

мобільного телефону? 

8. Поясніть схему з’єднання мікроконтролера і мобільного телефону. 

9. Поясніть технічні характеристики системи GSM-сигналізація. 

Література: [1, с. 10–14]. 
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Лабораторна робота № 7 

Тема. Організація та принципи роботи систем відеоспостереження 

Мета: вивчення принципів побудови і роботи систем 

відеоспостереження. 

Короткі теоретичні відомості 

Системи відеоспостереження (англійська абревіатура CCTV – Closed 

Circuit TeleVision – системи замкнутого телебачення) – призначені для 

організації відеоспостереження на відповідальних об'єктах.  

Мінімальна конфігурація такої системи включаєи у себе: відеокамери, 

пристрої обробки (квадратори, мультиплексори та ін.) і запису 

(відеомагнітофони, відеореєстратори, відеорекордери) відеосигналів, а також 

пристрої відображення відеоінформації (відеомонітори).  

Існують такі типові реалізації найбільш популярних систем відео 

спостереження. 

1. Система відеоспостереження з використанням послідовного 

комутатора (рис. 7.1).  

Центральний пристрій – комутатор – використовується для ручного або 

автоматичного перемикання зображення від багатьох камер на монітор. Деякі 

типи комутаторів мають два виходи на монітори. Один використовується для 

автоматичного перегортання зображень, а другий – для ручного перемикання 

каналів. Наявність тривожних входів дозволяє виводити зображення від камери 

на монітор з отриманням сигналу тривоги від відповідного охоронного датчика. 

 

Рисунок 7.1 – Структурна схема системи відеоспостереження з використанням 

послідовного комутатора 
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2. Система відеоспостереження з квадратором (рис. 7.2). 

Зображення від чотирьох камер через квадратор виводяться на один 

монітор у форматі мультиекрана 2х2 і дозволяють повністю контролювати 

ситуацію. 

Існують квадратори для обробки кольорового і чорно-білого 

відеосигналів. 

 
Рисунок 7.2 – Структурна схема системи відеоспостереження з квадратором 

Квадратор можна використовувати для запису, підключивши до нього 

відеомагнітофон. На відеомагнітофон у такому разі записуються зображення 

всіх чотирьох відеокамер одночасно. 

3. Система відеоспостереження з детектором руху 

На сьогодні набувають поширення складніші системи 

відеоспостереження, які забезпечують не тільки відеоспостереження та 

відеозапис обстановки, а також автоматичне включення тривожного режиму  

унаслідок виявлення руху в контрольованій зоні. Одна з таких систем 

відеоспостереження показана на рис. 6.3. 

 

Рисунок 7.3 – Структурна схема системи відеоспостереження з детектором руху 

У разі виявлення руху порушника в одному або декількох маркерних 

вікнах детектор руху видає сигнал тривоги, що вмикає відеомагнітофон у 
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безперервний запис тривожної події, контрольний відеомонітор у реальному 

режимі часу починає показувати ситуацію в зоні, що охороняється. У наведеній 

системі відеоспостереження використовується два відеомонітори. Один 

відеомонітор оператора підключається безпосередньо на квадратор і, за 

бажанням оператора, показує розкрите або квадроване зображення від усіх 

чотирьох відеокамер з рамками маркерних вікон охорони. Другий відеомонітор 

– контрольний – підключається до відеомагнітофона і показує тільки 

квадроване зображення, записуване на відеомагнітофон. 

Існує два типи детекторів руху: аналогові та цифрові. 

Аналогові детектори руху звичайно мають невелике число зон виявлення 

(до 4 зон), тому такі пристрої має сенс ставити для охорони маловідвідуваних 

внутрішніх приміщень. 

Цифрові детектори руху надають ширші можливості щодо аналізу 

відеозображення: 

− велика кількість зон виявлення, розмір і форма яких може 

конфігуруватися користувачем; 

– селекція об'єктів за розміром, швидкістю і напрямком руху; 

– автоматичне перемикання режимів роботи день/ніч. 

4. Система відеоспостереження з мультиплексором (рис. 6.4). 

 
Рисунок 7.4 – Структурна схема системи відеоспостереження з 

мультиплексором 

 

Мультиплексор дозволяє записувати зображення від декількох (звичайно 

до 16) відеокамер на один спецвідеомагнітофон. Зображення від відеокамер 

пишуться на відеомагнітофон у повноекранному режимі без погіршення якості 
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(на відміну від запису квадрованого зображення з квадратора). Завдяки 

послідовному запису кадрів від усіх каналів, мультиплексор незамінний для 

запису великої кількості відеокамер на один відеомагнітофон.  

Окрім того, у переважній більшості моделей мультиплексорів є 

вбудований детектор руху, який, як було зазначено вище, виявляє рух у 

контрольованій зоні. Зі зміною зображення тієї або іншої відеокамери, 

мультиплексор веде докладніший запис на відеомагнітофон з "тривожної" 

відеокамери. Як результат частіше пишуться кадри з тієї відеокамери, де 

виявлено рух.  

Окрім детекторів руху, мультиплексори мають входи для підключення 

охоронної сигналізації (їх вплив на режим запису аналогічний детекторам руху) 

і детектор пропажі відеосигналу. 

Мультиплексори можна розділити на декілька класів за такими ознаками: 

− за обробкою сигналу – на кольорові та чорно-білі; 

–  за типом – на симплексні, дуплексні та триплексні.  

Симплексний тип дозволяє або проводити мультиплексування зображень 

від камер і запис на відеомагнітофон, або декодувати відтворений запис для 

перегляду в мультиекранному та повноформатному режимі. Дуплексний тип 

дозволяє одночасно проводити запис і здійснювати перегляд раніше записаного 

зображення, за умови використання одночасно двох магнітофонів, і виведення 

на монітор тільки записуваного або тільки поточного зображення. Триплексний 

тип подібний до попереднього, але дозволяє виводити на монітор і записуване, і 

поточне зображення в будь-якому поєднанні камер. 

Розглянемо принципи побудови систем відеоспостереження на прикладі 

системи, реалізованої в ауд. 2105 (рис. 7.5). 
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Рисунок 7.5 – Структурна схема системи відеоспостереження 

 

До складу системи відоспостереження входять: 

– блок камер і датчиків руху (4 камери – КРС-400ВА, ВР-104 та дві 

камери ТСМ-132А; 4 інфрачервоних датчиків руху – два датчики типу TLC-15 і 

два датчики типу SRP-100); 

– блок комутації, побудований на базі квадратора 4-BQ; 

– блок відеоспостереження, що являє собою ПК з вбудованим             

TV-тюнером; 

– відеосервер, побудований на базі плати відеореєстрації ILDVR 

3000H4C/4; 

– мережа клієнтів TCP/IP, що мають доступ до відеозображень через 

сервер; 

– блок живлення. 

Використовувані в системі відеокамери є чорно-білими. Вони мають 

високу чутливість, не висувають жорстких вимог до джерела живлення. Окрім 

того, для чорно-білих відеокамер характерна достатньо висока чутливість у 
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інфрачервоному діапазоні (вища, ніж у людського ока), що дозволяє 

спостерігати за об'єктом у півтемряві, а також у повній темноті за допомогою 

пристроїв інфрачервоного підсвічування.  

Як датчики руху в цій системі  використовуються датчики типу TLC-15 та 

SRP-100. Замість механічного реле в них застосовується оптоелектронний ключ 

з необмеженою кількістю спрацьовувань. Електронна схема сповіщувачів 

здійснює температурну компенсацію і забезпечує високу чутливість, 

вибірковість і захист від електромагнітних перешкод. 

Квадратор 4-BQ призначений для зручнішого перегляду зображень від 

чотирьох камер. Він ділить екран на 4 частини і в кожну поміщає зображення з 

однієї відеокамери, підключеної до відповідного відеовходу. При цьому 

квадратор виводить зображення на монітор зазвичай у режимі реального часу. 

Залежно від вибраного режиму, квадропроцесор може працювати в трьох 

положеннях: 

− ручного вибору каналу; 

− почергового перемикання каналів; 

− тривожному режимі, зі спрацьовуванням датчиків руху. 

У цій системі квадратор слугує для комутації одного відеосигналу на два 

приймачі, одним з яких є TV-тюнер, а другим –  плата відеореєстрації. 

Плата відеореєстрації з апаратною обробкою відеосигналу ILDVR-

3000H4C  дозволяє створювати на одному комп’ютері до 64 каналів відео і 

звуку в реальному часі з компресією H.264. Призначена для створення 

професійних систем відеоспостереження з максимальними вимогами до якості 

та надійності системи (табл. 7.1).  

Основні компоненти відеосистеми з’єднані кабелем типу CTV1/P (кабель 
комбінований, здвоєний для CCTV: 1x відео + живлення). 
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Таблиця 7.1 – Технічні характеристики плати ILDVR-3000H4C 

Стиснення Апаратна компресія H.264 
Відеовходи 4 
Аудіовходи 4 
Тривожні входи 8  або 16 (опція) 
Сумарний темп перегляду  Реальний час 
Сумарний темп запису на  канал Реальний час 
Середній темп запису на  один відеоканал 25fps 

Мінімальні системні вимоги 

Процесор: P3 1G  або вище, пам'ять: 
256M, материнська плата: Intel 
815/845  чипсет,  відеокарта: ATI 
7000  або вище, Windows Directx9.0 

Детектор руху Так 
Передача відеоданих по  комп'ютерній 
мережі Так 

Керування швидкісними поворотними 
відеокамерами Так 

Підтримуване максимальне розділення 
запису 704Ч576, 528Ч384, 352Ч288 

Операційна система Windows 2000/XP 

Кількість клієнтів Без обмежень 

Автоматичне передавання тривожної події 
по  комп'ютерній мережі на  пост 
віддаленого контролю 

Так 

Голосовий зв'язок з  віддаленим постом 
контролю 

Так 

 
Цей комбінований кабель розроблений спеціально для використання в 

системах зовнішнього спостереження. Він дозволяє передавати композитний 
відеосигнал від камери і одночасно забезпечує живлення. Конструктивно 
відеокабель і проводи живлення виконані окремо, кожен в окремій оболонці, 
що зручно для монтажу і знижує рівень електромагнітних перещкод. Отже 
якість відеосигналу гарантовано зберігається навіть у разі дуже великих 
відстаней. 

64 



Порядок виконання роботи 
1. Запустити систему відеоспостереження. 
2. Завантажити програмне забезпечення для перегляду відеозображень від 

TV-тюнера. Випробувати основні режими роботи квадратора 4-BQ: 
3.1. Настроїти режим ручного вибору відеоканалу. 
3.2. Настроїти режим почергового перемикання відеоканалів. 
3.3. Настроїти тривожний режим з спрацьовуванням за сиґналами 

датчиків руху. 
4. Завантажити програмне забезпечення плати відеореєстрації для 

мереженого клієнта (  ILDVR LiveCenter).  
5. Настроїти підключення мережі. Для цього у головному вікні необхідно 

вибрати кнопку  для настроювання системи.  
5.1. У закладці "ІР-установка" ввести ім’я та  ІР-адресу віддаленого 

сервера. 
5.2. У закладці "Windows-установка" вибрати номер групи у списку 

"Prestore"; у списку "Псевдонім ІР-Адреси" ввести ім’я віддаленого сервера. 
Задати режими екранів. У списку "Камера" вибрати номери камер, що будуть 
відображатися на екрані. Задати частоту відображення кадрів і режим запису 
відеозображення. 

6. Установити зв'язок з відеоканалами. Для цього у головному вікні 
програми ILDVR LiveCenter вибрати номери відеоканалів, що переглядатимуть, 
і номер групи та натиснути кнопку  для підключення відеоканалів (  
для відключення). 

7. Зайти до настройок віддаленого сервера, натиснувши кнопку . 

Перейти на закладку настроювання камер . Відповідно до вказівок 
викладача задати розклад і режим запису відеосигналів. 

8. Реалізувати режим віддаленої розмови. У головному інтерфейсі 
вибрати активний канал, з яким буде встановлюватися зв'язок, потім натиснути 

кнопку  для ведення віддаленої розмови. Натиснути кнопку "Кінець 
розмови", щоб закінчити розмову. 
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9. Реалізувати режим ручного запису та перегляду відеозаписів. 

Натиснути кнопку , щоб увімкнути відеозапис активного вікна. Натиснути 

кнопку  знову, щоб зупинити запис. Усі записані дані будуть збережені в 

комп'ютері, з якого запущена програма LіveCenter. Натиснути кнопку  для 
перегляду записаних вручну відеофайлів. 

10. Реалізувати режим перегляду відеофайлів, збережених на сервері. 

Натиснути кнопку . Увести ім’я віддаленого сервера. В інтерфейсі 
календаря вибрати дату запису. Вибрати номер відеоканалу, що буде 
переглядатися.  

Зміст звіту 
1. Номер, тема й мета лабораторної роботи. 

2. Поетапно зазначений порядок виконання роботи з поясненнями та 

реалізацією підключення. 

3. Результати підключення режимів віддаленої розмови та ручного 
запису. 
4. Висновки з роботи. 

Контрольні питання 
1. Охарактеризуйте типові структури систем відеоспостереження. 
2. Що таке тривожний вхід? 
3. Які типи детекторів руху ви знаєте? 
4. Що таке квадратор? Які режими відеозахоплення він може реалізувати? 
5. Надайте порівняльну характеристику систем відеоспостереження, 

побудованих на базі квадратора, і мультиплексора. 
6. Поясніть призначення кожного з блоків системи відеоспостереження, 

упровадженої в умовах ауд. 2105. 
7. Які переваги підсистеми відеоспостереження, побудованої на базі 

плати відеореєстрації ILDVR-3000H4C? 
8. Опишіть порядок настроювання зв’язку ПК мереженого клієнта з 

віддаленим сервером для організації запису та перегляду відеофайлів. 
Література: [10]. 
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Вид занять Зм. модуль 1 Зм. модуль 2 
 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Сума 

Лекції 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
Лабораторні 
роботи – – 10 10 10 – 10 – – 10 50 

Поточний 
контроль 10 10 20 

ІНДЗ 10 10 20 
Усього 55 45 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Оцінка за національною шкалою Сума балів за 
всі види 

навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Для іспиту, курсового 
проекту (роботи), 
практики 

Для заліку 

90 – 100 А Відмінно   
82 – 89 В 
74 – 81 С 

Добре  

64 – 73 D 
60 – 63 Е  Задовільно  

 
 

Зараховано 

35 – 59 FX 
Незадовільно з 

можливістю повторного 
складання 

Не зараховано з 
можливістю 

повторного складання 

0 – 34 F 
Незадовільно з 

обов’язковим повторним 
вивченням навчальної 

дисципліни 

Не зараховано з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
навчальної дисципліни
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