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3. Суть розробки, основні результати.   

(укр.)  

Розроблено комплекс апаратно-програмних засобів для побудови розподілених 

багатоканальних мікроконтролерних систем збору та обробки вимірювальної інформації 

на основі мереж віртуальних вимірювальних модулів з підтримкою ІР-протоколу, 

поширених цифрових інтерфейсів, спеціалізованих мережевих протоколів СоАР/СоRE та 

гнучкого програмного конфігурування вимірювальних каналів в багатозадачному 

середовищі. Запропоновано підхід до побудови систем збору та обробки 

експериментальних даних як багаторівневої мережі віртуальних вимірювальних модулів. 

Запропоновано концепцію віртуального вимірювального модуля як узагальнення поняття 

інтелектуального сенсора та модуля інформаційного обміну. Віртуальний ІР-модуль 

побудовано як мережу фізичних інформаційних блоків одержання даних з гнучким 

конфігуруванням та підтримкою ІР-протоколу для зовнішньої мережі. Розроблено 

апаратне і програмне забезпечення мережевих інтелектуальних модулів збору даних на 

основі мікроконтролерних засобів Texas Instruments та Silicon Laboratories. Розроблено 

апаратне та програмне забезпечення обробки вимірювальної інформації в середовищі 

операційних систем реального часу FreeRTOS та KeilRTX. Реалізовано функціонування 

віртуальних модулів в режимі розподілу часу для зменшення апаратних затрат та вартості 

системи. Забезпечена підтримка гнучкого програмного конфігурування багатоканальних 

логічних сенсорів на основі спеціалізованого Web-сервісу CoAP/CoRE.  

Отримано нові технічні рішення та створено апаратно-програмні засоби для 

побудови мікроконтролерних віртуальних мережевих вимірювальних модулів для збору 

та обробки експериментальної інформації з підтримкою динамічного конфігурування та 

функціонування на основі вбудованих операційних систем реального часу, 

спеціалізованих Web-протоколів CoAP та  Web-сервісів CoRE, віддаленого Інтернет-

доступу на основі вбудованих технологій та систем збору даних на їх основі.   

Апаратно-програмний комплекс забезпечує розробників типовими рішеннями та 

інструментальними засобами для створення розподілених систем віддаленого збору та 

обробки експериментальних даних на основі спеціалізованих Web-протоколів. 

Використання вбудованих мікроконтролерних засобів суттєво зменшило вартість 

віддаленого Інтернет-моніторингу та Інтернет-керування, зменшило масогабаритні 

показники та енергоспоживання систем порівняно з комп’ютерними архітектурами. 

(рос.) 
Разработан комплекс аппаратно-программных средств для построения 

распределенных многоканальных микроконтроллерных систем сбора и обработка 

измерительной информации на основе сетей виртуальных измерительных модулей с 

поддержкой IP-протокола, распространенных цифровых интерфейсов, 

специализированных сетевых протоколов СоАР/СоRE и гибкого программного 

конфигурирования измерительных каналов в многозадачной среде. Предложен подход к 

построению систем сбора и обработки экспериментальных данных как многоуровневой 

сети виртуальных измерительных модулей. Предложена концепция виртуального 

измерительного модуля как обобщение понятия интеллектуального датчика и модуля 



информационного обмена. Виртуальный IP-модуль построен как сеть физических 

информационных блоков с гибким конфигурированием и поддержкой IP-протокола для 

внешней сети. Разработано аппаратное и программное обеспечение сетевых 

интеллектуальных модулей сбора данных на основе микроконтроллерных средств Texas 

Instruments и Silicon Laboratories. Разработано аппаратное и программное обеспечение 

обработки измерительной информации в среде операционных систем реального времени 

FreeRTOS и KeilRTX. Реализовано функционирование виртуальных модулей в режиме 

распределения времени для уменьшения аппаратных затрат и стоимости системы. 

Обеспечена поддержка гибкого программного конфигурирования многоканальных 

логических сенсоров на основе специализированного Web-сервиса CoAP/CoRE. 

Получены новые технические решения и созданы аппаратно-программные 

средства для построения микроконтроллерных виртуальных сетевых измерительных 

модулей для сбора и обработки экспериментальной информации с поддержкой 

динамического конфигурирования и функционирования на основе встроенных 

операционных систем реального времени, специализированных Web-протоколов CoAP и 

Web-сервисов CoRE, удаленного Интернет-доступа на основе встроенных технологий и 

систем сбора данных на их основе. 

Аппаратно-программный комплекс обеспечивает разработчиков типовыми 

решениями и инструментальными средствами для создания распределенных систем 

удаленного сбора и обработки экспериментальных данных на основе специализированных 

Web-протоколов. Использование встроенных микроконтроллерных средств позволило 

существенно уменьшить стоимость удаленного мониторинга и Интернет-управления, 

уменьшить массогабаритные показатели и энергопотребление систем по сравнению с 

компьютерными архитектурами.  

(англ.) 

A set of hardware and software for constructing distributed multi-channel microcontroller 

acquisition systems and processing of measurement information based on virtual measuring 

network networks supporting IP protocol, common digital interfaces, specialized CoAP/CoRE 

network protocols and flexible software configuration of measuring channels in a multitask 

environment is developed. An approach is proposed to construct systems for collecting and 

processing experimental data as a multilevel network of virtual measuring modules. The concept 

of a virtual measuring module as a generalization of the concept of an intelligent sensor and an 

information exchange module is proposed. The virtual IP-module is built as a network of 

physical information blocks with flexible configuration and IP-protocol support for an external 

network. The hardware and software of the network intelligent data acquisition modules based 

on the microcontrollers Texas Instruments and Silicon Laboratories have been developed. The 

hardware and software of measuring information processing in the environment of the real-time 

operating systems FreeRTOS and KeilRTX have been developed. Realized the functioning of 

virtual modules in the time allocation mode to reduce hardware costs and system costs. Support 

is provided for flexible software configuration of multi-channel logical sensors based on the 

specialized Web service CoAP/CoRE. 

New technical solutions have been created and hardware and software have been created 

for constructing microcontroller virtual network measuring modules for collecting and 

processing experimental information supporting dynamic configuration and functioning based on 

embedded real-time operating systems, specialized Web protocols CoAP and Web services 

CoRE, remote Internet - access based on embedded technologies and data collection systems 

based on them. 

The hardware and software complex provides developers with standard solutions and tools 

for creating distributed systems for remote collection and processing of experimental data based 

on specialized Web protocols. Using the built-in microcontroller means allowed to significantly 

reduce the cost of remote monitoring and Internet management, reduce the weight and 

dimensions of power consumption and systems compared to computer architectures. 
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5. Порівняння зі світовими аналогами. 

В Україні не виробляються мікроконтролерні СоАР/CoRE-сумісні Ethernet-модулі 

збору даних та керування з віддаленим Інтернет-доступом, підтримкою стандартів 

промислових мереж та системи збору і обробки експериментальних даних на їх основі. 

Тому рівень результатів відповідає світовому рівню відомих виробників засобів збору 

даних та керування- AdLink, Advantech, ICP-Electronics, ICOP-Technology, ICP-DAS. 

 

6.  Економічна привабливість для просування на ринок 
Впровадження результатів роботи дозволить зменшити вартість, масогабаритні 

параметри та енергоспоживання систем віддаленого спостереження та керування, досягти 

зменшення витрат на налаштування, конфігурування, калібровку, що складають біля 20% 

витрат при розробці та впровадженні інформаційно-керуючих систем. 

Впровадження результатів роботи для побудови інформаційно-вимірювальних 

систем моніторингу та керування з віддаленим доступом на базі мікроконтролерних 

Ethernet-технологій замість комп’ютерів широкого призначення дозволить в 5-7 разів 

зменшити вартість обладнання та суттєво (в 6-8 разів) зменшити енергоспоживання та 

габарити пристроїв. Використання розробок для навчальних робочих місць замість 

серійних модулів збору інформації дозволить в 2-3 рази зменшити вартість лабораторних 

робочих місць та значно спростить створення лабораторій з віддаленим доступом до 

реального обладнання для дистанційного навчання. 

 

7. Потенційні користувачі (галузі, міністерства, підприємства, організації). 
Результати роботи можуть застосовуватись підприємствами-розробниками засобів 

промислової автоматизації, інформаційно-вимірювального обладнання, випробувальних 

та стендових систем, промислових систем контролю та дефектоскопії, медичного 

обладнання. Зокрема,  такими відомих виробниками засобів промислової автоматизації, 

енергетики та транспорту як ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова (м. Київ), ТОВ 

«ПРОМСАТ» (м. Київ), ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Імпульс»» 

(м. Запоріжжя), КБ «Південне» (м. Дніпропетровськ), ТОВ «Промел Енергоавтоматика» 

(м. Київ). 

 

8. Стан готовності розробки. 
Розроблено апаратно-програмне забезпечення та виготовлені макети обладнання, 

відпрацьовані відповідні технології і розроблені технологічні рекомендації щодо 

ефективного застосування експериментального обладнання. 

 

9. Існуючі результати впровадження. 

Результати  розробки використовуються сумісно з підприємством ТОВ «Фірма 

ІТС» (м. Київ) та науково-виробничою компанією «Аватар» (м. Київ) для дистанційного 

моніторингу стану технічних об’єктів на базі мікроконтролерних мережевих технологій, 

застосовуються сумісно з підприємством КБ «Південне» (м. Дніпропетровськ) для 

організації мікропроцесорних систем збору даних в рамках виконання госпдоговірних 

робіт. Розроблені апаратно-програмні рішення  застосовуються сумісно з підприємством 

ТОВ «Промел Енергоавтоматика» для дистанційного моніторингу стану технічних 



об’єктів. Це дозволило зменшити вартість обладнання, енергоспоживання та габарити 

пристроїв. 

 

10. Форма участі інвестора   
Господарський договір на виконання дослідно-конструкторських робіт. 

 

11. Обсяг інвестицій 

60 тис. доларів США 

 

12. Мета інвестицій  
Виконання дослідно-контрукторських робіт, виготовлення та експериментальне 

випробування дослідних зразків обладнання, розробка конструкторської документації для 

серійного виробництва. 

 

13. Назва організації, телефон, Е-mail 
КПІ ім. Ігоря Сікорського, НДІ автоматизації експериментальних досліджень, 

204-98-93, tuz@aer.ntu-kpi.kiev.ua  
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