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ANNOTATION 

Main topic of diploma is communications in sensor network.  

Main purpose is releasing a prototype based on sensor network and 

connection between active electrodes, that built-in microcontroller for electro-

impedance tomography; analyze protocols that can connect elements with best 

qualities and least complications in releasing sensor network, giving it versatile 

configurations.  

Found the best of now known methods for improving or remaking system of 

electro-impedance tomography that will be less expensive but more mobile and 

compacted. Found out methods for making sensor network, ways to connect 

elements in it and make synchronization, both for wire and wireless.   

Keywords: electro-impedance tomography, wireless network, wire network, 

interface, protocol, algorithms  
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АНОТАЦІЯ 

Дипломна робота: обсяг 52 сторінки, 26 зображень, 5 таблиць, 24 

посилання. 

Тема дипломної роботи – дослідження способів обміну даних у 

сенсорній мережі автономних вимірювальних модулів з активними 

електродами електро-імпедансної томографії.  

Метою роботи є реалізація прототипу сенсорної мережі на основі 

активних електродів з вбудованими мікроконтролерами для електро-

імпедансного томографа, аналіз протоколів обміну даними за критеріями 

складності реалізації та гнучкості конфігурації сенсорної мережі.  

Розглянуто дротовий та бездротовий підходи для побудови сенсорної 

мережі, особливості підключення елементів і їх налаштування. 

Ключові слова: томографія, безпровідна мережа, провідна мережа, 

інтерфейс, протокол, алгоритм 
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ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ АБРЕВІАТУР ТА ВИЗНАЧЕНЬ 

 

Арбітраж – процедура, яка дозволяє встановити пріоритет вузлів, які 

одночасно вимагають доступу до шини. 

Дуплекс – спосіб зв’язку, при якому виконуються функції прийому і 

відправлення інформації.  

ДХ – Дихальне зображення 

Інтерфейс – загальна межа між двома функціональними об’єктами, 

вимоги до якої підпорядковуються стандарту; сукупність методів і правил 

взаємодії(управління, контролю) між елементами системи. 

ЕІТ – електронно-імпедансний томограф 

Контролер – спеціалізований елемент системи, виконуючий функції 

управління та опрацювання. 

Протокол – спосіб обміну повідомленнями у прийнятому контексті, 

стандарт визначає передачу повідомлень. 

Сенсорна мережа – мережа розподілених сенсорів, що об’єднані між 

собою провідним або безпровідним з’єднанням.  
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ВСТУП 

Сенсорні мережі на сьогодні надають можливість вдосконалювати 

пристрої для якісної співпраці задля блага людини. Підключення 

різнотипних пристроїв та гаджетів до однієї мережі створюють умови для їх 

спільної роботи без прямої участі оператора.  

Актуальність розгляду і вивчення сенсорних мереж та обміну даними 

полягає в тому, що саме правильне налаштування мережі дозволяє 

працювати великій кількості пристроїв без завад один для одного. Процес 

обміну даними спонукає вибирати способи підключення елементів в 

залежності від самих робочих компонентів, завантаженості, потоку передачі 

даних, простоти та якості роботи мережі. У роботі розглянуті інтерфейси та 

способи провідного та безпровідного зв’язку окремих елементів електро-

імпедансного томографа, що разом утворюють сенсорну мережу. В існуючих 

протоколах обміну даних наявні можливості розгортання мережі, проте у 

кожному з них є свої переваги і недоліки.  

Різниця способів підключення залежить від основної функції сенсорної 

мережі та її структури. Електро-імпедансний томограф має у своєму складі 

значну кількість сенсорів – електродів, аналогові сигнали зондування на них, 

та вимірювальні потенціали з них передаються через проводові з’єднання, що 

значно ускладнює систему та погіршує її технічні характеристики. 

Альтернативним рішенням є створення активних електродів [1] з метою 

максимального зменшення відстані між сенсорами та вимірювальною 

частиною. Створення сенсорної мережі з електродами, що включають в себе 

вимірювальну частину та мікроконтролер, надасть можливість оперувати 

цифровими сигналами без втрати їх якості. Сучасні цифрові інтерфейси 

дозволяють віднайти найпростіше конструкторське рішення із 

налаштуванням мережі із багатьох однотипних пристроїв, які 

підпорядковуються керуючому.  
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РОЗДІЛ 1  

АНАЛІЗ ПРОТОКОЛІВ ОБМІНУ ДАНИХ ДЛЯ ПОБУДОВИ 

СЕНСОРНОЇ МЕРЕЖІ 

1.1 Призначення сенсорної мережі 

1.1.1 Принцип роботи електро-імпедансного томографа. Проблема 

гострих респіраторних захворювань з кожним роком стає все більш 

актуальною. Перспективним рішенням швидкого діагностування проблем 

пов’язаних з контролем штучної вентиляції легень є електро-імпедансні 

томографи (ЕІТ). Головною перевагою ЕІТ перед іншими томографами та 

рентгенографією є відсутність шкоди здоров’ю пацієнта. Серію контактних 

електродів розміщують на поверхні тіла і по черзі підключають джерело 

струму до різних пар електродів. На кожній парі інших електродів 

вимірюють різницю потенціалів, на основі чого надалі проводиться 

математичний аналіз.  

Реконструкцію зображення просторового розподілу провідності 

реалізують шляхом зворотного проектування уздовж еквіпотенціалей. 

Томограф містить систему контактних електродів, пристрої збудження 

струму, вимірювання різниць потенціалів з диференціальним підсилювачем, 

блок мікропроцесора, аналогові комутатори, ланцюг компенсації синфазної 

складової напруги на кожній парі електродів і ланцюг компенсацій 

контактної різниці потенціалів. Спосіб дозволяє змоделювати розподіл 

абсолютної провідності в перерізі людського тіла.  

Для побудови імпедансного зображення необхідно мати значну кількість 

незалежних вимірювань потенціалів, що виникають в результаті 

проходження електричного струму через біооб'єкт (БО). 

Для цього на БО накладається певна кількість електродів – від 16 до 64 і 

більше (рис.1.1). Один електрод приєднується до загального проводу, щодо 
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якого проводяться вимірювання. На пару електродів подається зондуючий 

струм синусоїдальної форми, частотою 10-1000 кГц, амплітудою 1-5 мА. При 

проходженні струму через БО створюється різниця потенціалів між різними 

точками на поверхні об'єкту. Диференціальна напруга між парою електродів 

подається на підсилювач. І після підсилення сигнал надходить на 

демодулятор і далі на АЦП. В результаті виходить один вимір. Вимірювання 

різниці потенціалів між усіма парами електродів при фіксованому положенні 

джерела зондуючого струму утворює проекцію. Потім вхід підсилювача 

переключається до іншої пари електродів і вимірювання повторюються. 

Потім джерело з'єднується із іншою парю електродів і вимір повторюється, 

поки не будуть перебрані всі можливі комбінації струмових електродів. 

1.1.2 Використання ЕІТ для дослідження та вентиляції легень. 

Даний вид томографії добре показав себе у аспектах сучасної інтенсивної 

терапії. У процесі моніторингу апарат ЕІТ генерує мікроструми і вимірює 

результуючу напругу, яке відображає зміни імпедансу в зрізі грудної клітини, 

зумовлені вентиляцією. Передові технологічні рішення реєстрації даних і 

складні алгоритми комп'ютерної реконструкції дозволяють отримати 

томографічні зображення і параметри, інтерпретація яких дає можливість 

оцінити регіональний розподіл вентиляції, а також короткострокові зміни 

об’єму легень в кінці видиху в певному зрізі грудної клітини.  

 

Рис. 1.1 – Застосування ЕІТ для контролю якості вентиляції легень [2] 
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Добре відомо, що фізіологічні і патофізіологічні явища відбуваються під 

впливом сили тяжіння. У фізіології легень, відома робота Джона Веста [2], 

підкреслює цей факт. Аналіз «фантому» надає інформацію про зони легень, 

які не отримують достатньої кількості повітря під час вдиху або знаходяться  

у стані гіпервентиляції. Якщо такі зони знаходяться на «дні» легень, то існує 

певна ймовірність того, що такі ділянки легень закриті, або заповнені 

рідиною. Якщо такі райони, однак, знаходиться на "вершині" легень, більш 

імовірно, що вони вже розтягнуті, може бути, навіть занадто. Аналіз 

«фантому» допомагає визначити такі райони задля уникнення можливих 

ускладнень і тим самим допомогти в прийняті рішень під час лікування.  

Дихальні зображення відносяться до змін у регіональних значень 

імпедансу під час одного циклу дихання. Під час дихання, легенева тканина 

розширюється аби отримати дихальний об’єм. Деякі райони в межах 

легеневого об’єму мають велику кількості повітря під час приливної фази 

дихання, інші дуже мало, або ж без повітря. Аналіз «фантому» надає 

інформацію про ті області, які не отримують багато чи зовсім не отримують 

повітря під час надходження повітря та видиху. «Фантомом» визначаються 

як найменше з категорій дихання, і розділені на дві групи: залежний 

«фантом» і не залежне від «фантому». 

«Залежний» в даному контексті означає, розташований фізично нижче 

опорної лінії в грудній клітці, в той час як «незалежний» означає вище такої 

опорної лінії в грудній клітці. В опорній лінії, лінії, перпендикулярній до 

вектора сили тяжіння проходять прямо через «Центр вентиляції» (CoV). Ця 

лінія називається «вентиляційний горизонт». 
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A: Зображення грудної клітини – візуальне уявлення «фантому».  

B: Вентиляційний горизонт - горизонтальна лінія перпендикулярно вектору 

сили тяжіння; C: Гістограма - числове представлення зайнятого і вільного 

простору; 

Рис. 1.2 – Фантом легень під час їх примусової вентиляції [2] 

«Фантом» обчислюється по об’єму вдиху. Регіони, які не отримують 

достатньо вентиляції вказані фіолетовим кольором. Регіони, що отримують 

нормальну вентиляцію відображаються темно-сірим кольором. 

«Фантом» обраховується за об’ємом вдиху наступним чином: 

1. Перший розподіл імпедансу на карті (F1), вимірюється на початку 

вдиху, і другий розподіл імпедансу на карті (F2) вимірюється на другому 

етапі інгаляції. Кожна карта розподілу імпедансу містить 32 х 32 елементів 

(пікселів), і кожен піксель приймає власне значення імпедансу. 

2. F1 віднімається, піксель за пікселем, з F2 отримують розподіл різниці 

імпедансу карта, яку іноді називають «дихальним зображенням (ДЗ)». Кожен 

піксель містить значення, яке є різницею між опором на початку вдиху і 

повного опору виміряна в кінці вдиху. 

3. Всі точки ДЗ, що потрапляють в регіонах легких аналізують таким же 

чином: Пікселі найнижчої категорії дихання ідентифікуються як «тихих 
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просторів», а потім використовували для подальшого аналізу. Всі інші 

пікселі відкидаються. 

4. Вентиляційний горизонт розраховується як лінія, перпендикулярна до 

вектора сили тяжіння. 

5. Значення простору вище вентиляційного горизонту виражається у 

відсотках від загального числа пікселів в межах контуру легень.  

6. Значення простору нижче вентиляційного горизонту виражається у 

відсотках від загального числа пікселів в межах контуру легень. 

1.1.3 Конструкції ЕІТ. Виконаємо розгортку сенсорної мережі на 

прикладній задачі – розв’язка контролерів у біоімпедансному томографі.  

  

Рис. 1.3 – Пояс ЕІТ з провідною шиною [2] 

 

Рис. 1.4 – Схематичний вигляд поясу ЕІТ із провідною шиною  

Задача полягає у виборі інтерфейсу для з’єднання 16 вбудованих в 

електродні модулі мікроконтролерів. Після початку роботи:  

MS 
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контролери мають з’єднуватися між собою для синхронізації даних і їх 

відправки;  

з’єднуватися напряму з головним мікропроцесором, який буде надавати 

пріоритет різним вхідним імпульсам; 

Шлях оброблювальної інформації, який виконується у процесі обробки: 

(СЕНСОР) КОНТРОЛЕР  ШИНА  ОБРОБЛЮВАЛЬНИЙ 

ПРИСТРІЙ  

При передачі електромагнітного сигналу можуть втручатися зовнішні 

фактори, такі як додаткові джерела випромінювання, тепло, магнетизм. Їх дія 

може спричинювати зміни у пакетуванні, змінюючи критично важливу 

інформацію непередбачуваним чином. Існують різні способи боротьби із 

різними видами втручання, особливості яких полягають у різновиді помилок.  

Синхронізація контролерів дозволяє запобігти завадам, які можуть 

виникнути при одночасній роботі [3]. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.5 – Схема синхронізації контролерів[3] 

1.1.4 Критерії вибору шини для побудови сенсорної мережі. Вибір 

шини спирається в першу чергу на призначення сенсорної мережі і яку 

функцію вона виконує. Основними критеріями можуть бути швидкість 

передачі, допустима відстань між об’єктами, кількість елементів у мережі, 

необхідність контролю ведених пристроїв, простота налаштування, 

економічні та енергетично допустимі затрати на мережу. Також однією із 
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характеристик сенсорних мереж є динамічна топологія, в рамках якої 

виконуються обриви зв’язку та анулювання маршрутів. Зв’язки у цих 

мережах характеризуються різними пропускними здатностями та ємністю, і 

це унаслідується переповненням буферів. Ще необхідною функцією є енерго 

заощадження, що дозволяє зменшувати енергію упродовж часу під час стану 

очікування або роботи окремо узятих пристроїв усієї мережі. [4] 

1.2 Огляд, аналіз і класифікація сучасних цифрових інтерфейсів обміну 

даними 

1.2.1 Провідний обмін даними. На даний момент існує значна 

кількість протоколів, які дозволяють розгортати мережі і передавати дані, 

оперуючи інформацією та приладами. У цій роботі розглянуте питання 

розробки сенсорної мережі для біоімпедансного томографу, яка має замінити 

паралельне з’єднання з АЦП та контролером через мультиплексор. Таке 

підключення внаслідок значних паразитних ємностей [5] є неефективним та 

знижує технічні можливості ЕІТ. Підключення контролерів до протоколу 

дозволяє використовувати АЦП блок контролеру і передавати інформацію e 

у цифровому вигляді.  

Розглянемо сучасні цифрові інтерфейси обміну даними – I2C, SPI, CAN. 

I2C (Inter-Integrated Circuit) – шина, в якій для підключення кожного 

пристрою використовується своя унікальна адреса. Режим роботи – 

послідовний. Для кожного приймаючого пристрою ведучий використовує 

унікальну адресну компоненту у форматі посилання. При використанні 

однотипних пристроїв часто мають додатковий селектор адреси, котрий 

може бути реалізований як додатковий цифровий вхід селектора адресу, так і 

аналоговий вихід. При цьому адреса таких однотипних приладів рознесені у 

адресному просторі пристроїв, що підключені до шини. У звичайному 

режимі використовується 7-бітна адресація. Процедура адресації на шині 

полягає у тому, що перший байт після сигналу СТАРТ визначає, який з 
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пристроїв Slave адресується Master для проведення циклу обміну. Адреса 

«Загального виклику» адресує всі пристрої на шині. При використанні цієї 

адреси усі пристрої теоретично посилають сигнал, що підтверджує зв'язок. 

Перші сім бітів першого байту утворюють адресу Slave пристрою. Восьмий 

біт визначає напрям пересилання. Адреса Slave пристрою може складатися із 

фіксованої та програмованої частини. Найчастіше трапляється, що у системі 

декілька однотипних пристроїв, і саме можливість програмованої частини 

адреси дозволяють підключити їх максимальну кількість. Кількість 

програмованих біт в адресі залежить від кількості вільних виводів 

мікросхем [6].  

Переваги інтерфейсу I2C: 

 достатньо одного мікроконтролера для керування всіма пристроями 

сенсорної мережі; 

 використовується всього два провідника для підключення багатьох 

пристроїв; 

 можлива одночасна робота декількох Master пристроїв, які підключені 

до однієї шини; 

 стандарт передбачає «гаряче» підключення і відключення пристроїв у 

процесі роботи; 

 вбудований у мікросхеми фільтр подавляє завади, забезпечуючи 

цілісність даних; 

  блоки на функціональній схемі відповідають мікросхемам, перехід від 

функціональної схеми до принципової виконується швидко; 

 час розробки програмного забезпечення може бути зменшений за 

рахунок бібліотек у відкритому доступі; 

 легка діагностика збоїв та налагодження, порушення у роботі можуть 

бути миттєво відстеженні.  

Недоліки інтерфейсу I2C: 

 – допустима ємність лінії – до 400 пФ; 
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 – програмування контролера ускладнено можливими позаштатними 

ситуаціями на шині. У більшості систем I2C використовується один ведучий 

пристрій і більшість поширених драйверів підтримують лише монопольний 

режим обміну по I2C; 

 – складність локалізації несправності, якщо один із підключених 

пристроїв помилково встановлює на шині стан низького рівня [7]. 

SPI (Serial Peripheral Interface, SPI bus) – стандарт передачі даних у 

режимі повного дуплекса. Режим роботи – послідовний. Використовується 

для високошвидкісного з’єднання мікроконтролерів та периферійних 

пристроїв. Інтерфейс SPI є синхронним, кожна передача синхронізується із 

загальним тактовим сигналом, який генерується master-пристроєм. Надалі 

slave пристрій синхронізує отримані бітові послідовності з тактовим 

сигналом. До master пристрою можливе приєднання декількох периферійних 

мікросхем, які контролюються завдяки активуванню сигналу «вибір 

кристалу» (chip select) на мікросхемах. В SPI використовуються чотири 

цифрових сигнали: 

MOSI (Master Out Slave In) – вихід ведучого, вхід веденого, слугує для 

передачі даних від ведучого пристрою до веденого. 

MISO (Master In Slave Out) – вхід ведучого, вихід веденого, слугує для 

передачі даних від веденого пристрою ведучому.  

SCLK (Serial Clock) – послідовний тактовий сигнал, слугує для 

передачі тактового сигналу для ведених пристроїв. 

CS або SS (Chip Select, Slave Select) – вибір мікросхеми, власне вибір 

веденого пристрою [8]. 

Переваги SPI інтерфейсу:  

– повнодуплексний стандарт передачі даних по замовчуванню;  

– у порівнянні із I2C більш висока пропускна здатність;  

– можливість довільного вибору довжини пакету, довжина якого не 

обмежена 8 бітами;  
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– переваги апаратної реалізації – у порівнянні із I2C більш низькі вимоги 

по енергоспоживанню, Slave пристроям не потрібен унікальний адрес, 

можливість використання у системах із низько стабільною тактовою 

частотою;  

–для роботи інтерфейсу використовується лише чотири виводи, а це 

набагато менше ніж для паралельних інтерфейсів;  

– максимальна тактова частота обмежена швидкодією пристроїв, що 

задіяні в обміні даними.  

Недоліки інтерфейсу SPI:  

– необхідно більше виходів, ніж для інтерфейсу I2C; 

– slave пристрій не здатен контролювати потік даних; 

– відсутнє підтвердження прийому даних із сторони slave пристрою; 

– немає певного стандарту протоколу для знаходження помилок; 

– відсутній офіціальний стандарт, що робить неможливим сертифікацію 

пристроїв; 

– за дальністю передачі даних інтерфейс SPI поступається стандарту 

CAN [9]. 

CAN (Controller Area Network) – стандарт орієнтований на об’єднання в 

єдину мережу різних виконуючих пристроїв і датчиків. Режим передачі – 

послідовний. Синхронна шина веде передачу даних кадрами. Корисна 

інформація у кадрі складається із ідентифікатора довжиною 11 біт, якщо 

стандартний формат, або 29 біт, якщо розширений формат. Поля даних 

довжиною від 0 до 9 байт. Ідентифікатор сповіщає о вмісті пакету і слугує 

для визначення пріоритету, якщо трапляється виконання одночасної передачі 

декількома мережевими вузлами. Замість «0» та «1» використовуються 

терміни «рецесивний» та «домінантний», при цьому мається на увазі, що при 

передачі одним вузлом мережі рецесивного біту, а іншими домінантного, 

прийнятим буде домінантний біт. Наприклад, при реалізації фізичного рівня 

на радіоканалі відсутність сигналу означає рецесивний біт, а наявність – 
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домінантний. Стандарт потребує від «фізичного рівня» приглушення 

рецисивного біту домінантним, а не навпаки. [10] 

Види кадрів: 

Кадр даних (data frame) – передає дані; 

Кадр віддаленого запиту (remote frame) – для запиту на передачу кадру 

даних із тим же ідентифікатором;  

Кадр перевантаження (overload frame) – забезпечує проміжок між 

кадрами даних або запиту; 

Кадр помилки (error frame) – передається вузлом, що віднайшов помилку. 

Кадри даних і запиту відокремлюються від попередніх кадрів між 

кадровим проміжком [11]. 

Переваги інтерфейсу CAN: 

– можливість роботи в режимі жорсткого реального часу; 

– простота реалізації і мінімальні затрати на використання; 

– висока стійкість до завад; 

– арбітраж доступу до мережі без втрат пропускної здатності; 

– надійний контроль помилок передачі і прийому; 

– широкий діапазон швидкостей роботи; 

– поширена технологія, великий вибір серед продуктів від різних 

поставщиків. 

Недоліки інтерфейсу CAN: 

– невелика кількість даних, яка може передаватися в одному пакеті(до 8 

байт); 

– великий розмір службових даних в пакеті(по відношенню до корисних 

даних); 

– відсутність єдиного загальноприйнятого стандарту на протокол високого 

рівня. Але це також може бути і перевагою, оскільки стандарт мережі 

дозволяє широкі можливості для практичної безпомилкової передачі даних 

між вузлами, залишаючи розробнику можливість вкласти в стандарт саме те, 

що йому не обхідно [12].  
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1.2.2 Безпровідний обмін даними. Із бездротових розглянемо Wi-Fi та 

Bluetooth. Bluetooth (blue – синій, tooth - зуб) – специфікація безпровідних 

персональних мереж(Wireless personal area network, WPAN). Bluetooth 

забезпечує обмін інформацією між комп’ютерами, супровідною периферією 

та гарнітурою, а також мобільними телефонами та цифровими 

фотоапаратами. Зв'язок виконується на безпечній, надійній, безкоштовній та 

повсюдно доступній радіочастоті ближнього зв’язку. Bluetooth дозволяє цим 

пристроям проводити синхронізацію в радіусі до 100 метрів (дальність 

сильно залежить від завад і перегород).  

Принцип дії оснований на використанні радіохвиль. Радіозв’язок 

Bluetooth здійснюється в ISM діапазоні (Industry, Science and Medicine), що 

встановлює зв'язок в інших побутових пристроях та безпровідних 

мережах(вільний від ліцензування діапазон 2.4-2.4835 ГГц). Протокол 

підтримує зв'язок як «point-to-point», так і «point-to-multipoint». 

Переваги Bluetooth: 

– дозволяє розгорнути ергономічну мережу на невеликій відстані, при 

розумному розміщенні елементів їх робота буде налагоджена; 

– контролери і пристрої побутової техніки сьогодні можуть підтримувати 

даний тип з’єднання і синхронізувати свою роботу; 

– швидкодія і доступність можуть стати ключовими для розгортки мережі.  

Недоліки Bluetooth: 

– елементи мережі чутливі до перешкод, що можуть виникати між ними; 

– синхронізація може потребувати програмного забезпечення, проте це може 

буди використано і для збільшення можливостей окремих приладів для їх 

роботи на відстані [13]. 

 Wi-Fi (Wireless Fidelity) – торгова марка Wi-Fi Alliance для 

безпровідних мереж на базі стандарту IEEE 802.11, на даний час 

розвивається ціле сімейство стандартів передачі цифрових потоків даних по 

радіоканалам.  

Переваги Wi-Fi: 
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– дозволяє розгорнути мережу без прокладання кабелю, що може зменшити 

вартість самої мережі;  місця, де неможливо прокласти кабель, можуть 

обслуговуватись безпровідною мережею;  

– дозволяє мати доступ до мережі мобільними пристроями; 

– пристрої широко поширені на ринку, тому гарантується сумісність 

обладнання з логотипом марки; 

– мобільність, що дозволяє використовувати зв'язок, не залишаючись при 

цьому на одному місці; 

– випромінювання від Wi-Fi пристроїв у момент передачі даних у 10 раз 

менша, ніж у мобільного телефону. 

Недоліки Wi-Fi: 

– в діапазоні 2.4 ГГц працює велика кількість пристроїв, також ті, що 

підтримують зв'язок Bluetooth, та інші, а також мікрохвильові печі, що 

погіршує електромагнітну сумісність; 

– реальна швидкість залежить від службового трафіку, котрий залежить від 

наявності між пристроями фізичних перегород, наявності перешкод від 

інших безпровідних пристроїв або іншої електронної апаратури, 

розташування пристроїв відносно один одного; 

– стандарт шифрування WEP може бути відносно легко зламаний навіть при 

правильній конфігурації із-за слабкої стійкості алгоритму [14], алгоритми 

шифрування WPA2 вимагають більше обчислювальних ресурсів та 

енергоспоживання. 

Висновки по розділу 1. Реалізувати сенсорну мережу і зв’язок між 

активними електродами з вбудованими мікроконтролерами для електро-

імпедансного томографа можливо на основі всіх вище розглянутих 

протоколів обміну даними. Тому у наступних розділах слід оцінити за яким 

саме протоколом обміну реалізація буде оптимальною за критеріями 

складності реалізації та гнучкості конфігурації сенсорної мережі.  
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РОЗДІЛ 2  

АЛГОРИТМИ ВЗАЄМОДІЇ ПРИСТРОЇВ В СЕНСОРНІЙ МЕРЕЖІ 

У даному розділі розглянуті алгоритми підключення обраних раніше 

інтерфейсів, які впроваджують роботу мережі і синхронізують пристрої. 

2.1 Мережа із провідним інтерфейсом 

Взаємодія пристроїв розглядається із способів підключення протоколів. 

Якщо розглядати приклад провідної мережі, окрім шини вона складається із 

однотипних або різнотипних пристроїв, елементів живлення, контролю та 

арбітра шини.  

 

Рис. 2.1 – Арбітр шини 

Арбітр шини – обов’язковий прилад, оскільки він забезпечує 

функціонування шини з’єднання приладів розумного дому. В залежності від 

кількості елементів, їх типу та відстані відносно один одного вибирається 

протокол і відповідний арбітр. 

 

  

 

 

Рис. 2.2 – Схема для протоколу I2C 
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Рис. 2.3 – Схема налаштування Master-Slave I2C 

 

 

Рис. 2.4 – Схема налаштування Master-Slave SPI 

 

Рис. 2.5 – Схема підключення CAN 
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Кожен пристрій на шині має унікальну адресу і може функціонувати і як 

передавач і як одержувач жаних. Крім того, пристрої можуть також бути 

налаштовані як Master або Slave пристрої. Master – пристрій, який ініціює 

передачу даних на шині і генерує синхросигнали. Будь-який інший пристрій, 

який адресується, вважають Slave пристроєм.  

Передача даних на шині I2C ініціюється з умовою «запуску» і завершена 

з умовою «стоп». Нормальні дані по лінії SDA повинні бути стабільними 

протягом високого періоду. Високий або Низький стан лінії даних може 

тільки змінитися, у разі низького рівня сигналу SCL. Умова «запуску» – 

унікальний випадок і визначається перходом з високого в низький рівень 

лінії SDA, в той час як SCL має високий рівень. Аналогічно, умова «стоп» - 

унікальний випадок і визначається переходом з низького рівня в високий на 

лінії SDA, в той час як SCL має високий рівень. Це показано на рис 2.5. 

 

Рис. 2.6 – Передача даних шиною I2C 

Стандартна передача на шині між Master і Slave пристроями складена з 

чотирьох частин: запуск, визначення Slave адреси, передача даних і зупинка. 

Протокол I2C визначає формат передачі даних і для 7-розрядної і для 10-

розрядної адресації. Після запуску завжди відправляється адреса 

підпорядкованого пристрою. Адреса складається з семи бітів і 

супроводжується восьми-розрядними даними. Далі біт, що вказує операцію 

зчитування – «1» і  запису «0» даних. Тільки Slave пристрій з адресою 

виклику, який відповідає адреса, переданий Master пристроєм, відповідає, 

передаючи підтверджувальний біт назад [15]. 
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Алгоритм отримання або передачі даних в режимі Slave приведений на 

рис. 2.6.  

 

Рис. 2.7 – Алгоритм для отримання або передачі даних в режимі Slave. 

Загалом, ми маємо 16 електронів. Тобто 16 сенсорів. Кожен сенсор, має 

свій унікальний адрес. Процедура адресації на шині I2C полягає в тому , що 

перший байт після сигналу СТАРТ визначає, який Slave адресується 

провідним для проведення циклу обміну. Перші сім бітів першого байта 

утворюють адресу Slave. Восьмий, молодший біт, визначає напрямок 

пересилки даних. «Нуль» означає, що Master записуватиме інформацію в 

обраного Slave. «Одиниця» означає, що Master зчитувати інформацію з Slave. 

Після того, як адресу послано, кожен пристрій в системі порівнює перші сім 

біт після сигналу СТАРТ зі своєю адресою. При збігу пристрій вважає себе 

обраним як Slave - приймач або як Slave – передавач, в залежності від біта 

напрямку. Сам процес можна проілюструвати таким зображенням: 
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Рис. 2.8 – Процес обміну даними по І2С 

Таким чином, ми можемо указати одному з наших сенсорів (наприклад 

4й), що він отримує напругу, та іншому сенсору (12й), що він є землею. 

Тобто утворюємо ланцюг. Іншим сенсорам говоримо, щоб вони знімали 

показники. Враховуючі, що дані зчитуються тільки при одиничному стані 

SCL, а змінюватися можуть, тільки при нульовому стані SCL. Потрібно не 

забувати, що дані йдуть першими – починаючи зі старшого біта. За восьмий 

біт, Slave мікросхема повинна послати сигнал підтвердження (ack) – 

притиснувши лінію SDA (відпущену Master) на час 9-го такту на SCL, якщо 

все добре. Якщо ack немає (nack) – значить Slave–у щось не зрозуміло, тоді 

потрібно сформувати СТОП і повторити передачу. Потім, Master або посилає 

байт даних Slave, і знову чекає підтвердження, або приймає від нього байт і 

вже сам видає підтвердження. Master повинен буде сформувати СТОП. Для 

цього треба відпустити лінію SDA (0> 1), не чіпаючи SCL. Далі повторюємо 

процедуру, змінивши сенсори (5–13). Загалом, саме повідомлення матиме 

вигляд : 

 

Рис. 2.9 – Повідомлення Master–Slave 

За рахунок адресації можливо комуні кувати з різними сенсорами, що 

дає змогу отримати більше даних та більше результатів[16].  
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Рис. 2.10 – Машина станів сенсорної мережі 

Виконувану обробку, отриману з контролерів та електродів, можливо 

підпорядкувати машині станів: 

S0: ініціалізація і синхронізація 

S1: початок вимірювання: учасник зондування або вимірювач 

потенціалів 

S2: сеанс вимірювання в режимі тиші 

S3: передача даних на центральний процесор або сервер 

S4: отримання наступної задачі (включення наступної пари електродів 

для зондування) 

2.2 Варіанти побудови сенсорної мережі за концепцією  

Інтернету речей 

Сенсорні мережі вже вдало використовуються у сьогоденні у побутових 

приладах і пристроях загального призначення. Їх розповсюдження 

обумовлено часом, оскільки економічність і надійність систем може 

різнитися, як і їх головні функції. Задачі, які може виконувати мережа, 

впроваджує розробку доступних елементів і їх підключення [16-18]. 

Розглянемо сучасні інтерфейси обміну даними. Більшість протоколів у 

сучасній техніці слугує для внутрішнього сполучення елементів приладів та 

побутової техніки.  

Центральний елемент, будучи ведучим пристроєм системи, збирає та 

оброблює сигнали та команди із елементів мережі(датчики, контролери, 

керуючі пристрої). Виконувані логічні операції відповідають наступним 
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S3 

S4 
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командам, які будуть передані відповідним керуючим модулям у пристроях 

мережі. 

Безпровідна мережа потребує мережевих адаптерів, які різняться 

швидкістю передачі даних та стандартами: Wi-Fi (WPN), Bluetooth, Ethernet, 

802.15.4, Sub-GHz, LoRa™. Структури розумного дому, які вдало 

розгортаються, як приклад, безпровідних мереж [19]. 

Wi-Fi 

Вдало використовуються мережі із такими функціями – контролер 

зрошення, температурний сенсор, клімат контроль, синхронізація медичного 

обладнання, охорона будинку, датчики протікання, детектори диму, 

відкриття дверей гаражу, контроль світло споживання, мережа побутових 

приладів та Інтернету речей. Принцип роботи:  

Wi-Fi  Роутер  Хмара 

 

Рис. 2.11 – Блок-схема мережі контролю температури [20] 

Bluetooth 

Мережі на основі Bluetooth вдало адаптовані під автономний контроль 

будинку, синхронізацію медичного обладнання, контроль споживання світла, 

а також підключення окремих речей і побутових пристроїв до мережі. 

Принцип роботи:  

Bluetooth  Мобільний телефон або інший гаджет  Хмара 
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Рис. 2.12 – Блок-схема мережі медичних пристроїв [20] 

Ethernet  

Нині використовувані мережі – клімат контроль, автономний контроль 

будинку та деякі побутові пристрої. Принцип роботи:  

Etherner  Роутер  Хмара 

802.15.4 

Стандарт 802.15.4 дозволяє розгорнути мережу із невеликими 

енергетичними затратами енергії, а також на низькій вартості з’єднання. 

Мережі можуть управляти витратами енергії окремих елементів, нині 

використовувані як детектори диму, відкриття дверей гаражу, контроль 

споживання світла. Принцип роботи:  

802.15.4  Роутер  Хмара 

Sub-GHz 

Використовується як системи охорони будинку, сенсорів температури, 

детекторів диму, відкриття дверей гаражу, контроль світло споживання. 

Принцип роботи:  

Sub-Ghz  Шлюз(Gateway)  Роутер  Хмара 
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Рис. 2.13 – Блок-схема контролю протікання [20] 

LoRa™ 

Мережа розгортається і займає структури охорони будинку. Принцип 

роботи: 

LoRa™  Шлюз Хмара [20] 

 

Висновки по розділу 2. Із запропонованих варіантів інтерфейсу був 

обраний варіант І2С. З використанням потрібного матеріалу та даного 

інтерфейсу, з’являється можливість поліпшити або розробити нову систему 

ЕІТ, яка буде більш дешевою, мобільною та компактною. Робота шини І2С 

виконуватиме в повній мірі необхідну роботу. Передача даних за рахунок 

унікальних адрес створює передумови автономності універсальних 

вимірювальних модулів  ЕІТ і дає змогу зробити його більш доступним для 

застосування в клінічній практиці.  
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РОЗДІЛ 3  

ВАРІАНТИ РЕАЛІЗАЦІЇ СЕНСОРНОЇ МЕРЕЖІ  

3.1 Налагодження мереж бездротовим способом. Найпростіша схема 

використання бездротової мережі: 

Wi-Fi  Маршрутизатор  Cloud 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1 – Блок-схема безпровідної мережі із функцією клімат контролю [20] 

 

Рис. 3.2 – Блок-схема безпровідної мережі медичних пристроїв [20] 
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Контролери налаштовуються на зв'язок із адаптером, і по бездротовому 

зв’язку виконується обмін даних у мережі. Алгоритм Wi-Fi: 

 

Рис. 3.3 – Блок-схема алгоритму безпровідної мережі [21] 

Алгоритм відображає процеси, виконувані при безпровідному обміні 

даними. 

3.2 Налагодження мережі провідним способом  

Підключення контролерів провідним способом виконується поступово:  

Підключення контролерів 

Перевірка роботи пристроїв 

Послідовне підключення протоколу і з’єднання елементів мережі 
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Контроль черги пакетів, 

фрагментації пакетів та 

трансмісію пакетів, якщо це 

необхідно 

Старт-Отримання пакету 

Отримання підтвердження 

або помилки 
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Використання різних класів для різних 

ролей, зокрема асоціації та 

використання маячків 

Команда ForwardUp Відправка пакету 

Wi-Fi Інтернет девайс 

Причеплення пакету 

MacHigh 

DcfManager DcaTxOp MacRxMiddle 
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Перевірка роботи пристроїв та мережі в цілому 

Рис 3.4 – Схема підключення I2C [22] 

Схеми підключення інших протоколів: 

 

Рис. 3.5 – Схема підключення SPI 

 

Рис. 3.6 – Схема підключення CAN 
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Рис. 3.7 – Схема підключення 1-Wire 

Оскільки біоімпедансний томограф має невеликі габарити, доцільніше 

сполучати контролери провідним способом. Прототип пристрою в такому 

разі буде простіший для використання, виконуючи безперебійне оброблення 

отриманих сигналів при підключенні до системи обробки. Розгортка 

безпровідної мережі можливе у новітніх лікарнях та санаторіях, що дозволяє 

синхронізувати та зберігати інформацію пацієнтів у різних точках закладу за 

необхідності [23].  

Приклад програми для роботи з I2C шиною [24]:  

#include <Wire.h>   // бібліотека для шини I2C  

const uint8_t PIN_button_SET = 2; 

// номер виводу arduino, до якого включена кнопка SET 

uint8_t SEC_button_SET;   

// змінна десятих секунд утримання кнопки SET 

 uint8_t NUM_found_ADDR; // кількість знайдених адрес 

 uint8_t MAS_found_ADDR[127]; // масив знайдених адрес 

 uint8_t OUT_found_ADDR = 1; // виведена адреса із переліку знайдених 

void setup(){ 

 pinMode(PIN_button_SET, INPUT); // конфігурування кнопки як вхід 

 lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(F("Hello World"));  

 // виведення тексту  

 delay(2000);    // очікування 2 секунди 

 lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(F("Please click..."));    

 // виведення тексту "Please click..." 

} 

void loop(){ 

 if(digitalRead(PIN_button_SET)){   // якщо натиснута кнопка ... 

 lcd.clear();    // стирання екрану 

 SEC_button_SET=0;  // обнулення кнопки 

1-Wire 

Master 

1-Wire 

Slave 

1-Wire 

Slave 

1-Wire 

Slave 

1-Wire 

Sniffer 
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 while(digitalRead(PIN_button_SET)){  

    // створення циклу, доки кнопка не буде відпущена 

    delay(10);    // пропуск 10мс 

    if(SEC_button_SET<100){SEC_button_SET++;}  

    // якщо пройшло менше 1 секунди, інкрументуємо лічильник 

    else{lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(F("Start Search..."));}  

    // виводимо текст "Start Search..." 

 }     // як тільки кнопка відпущена, виконується одна з двух дій 

 if(SEC_button_SET<100){    

   // якщо кнопка SET утримувалась менше 1 секунди, показується адреса 

   OUT_found_ADDR++;  

  if(OUT_found_ADDR>NUM_found_ADDR){OUT_found_ADDR=1;}   

    // номер виведеної адреси 

  }else{// виконується читання адреси на шині I2C... 

    NUM_found_ADDR=0;   // скидання знайдених адрес 

    OUT_found_ADDR=1;   // скидання номеру виведених адерс 

    for(uint8_t i=1; i<127; i++){    

       // прохід по всім доступним адресам(від 1 до 126) 

       if(func_START()){     // установка стану СТАРТ 

          if(func_SEND(i)){  // відправлення біту RW=0 (операція запису) 

            if(i!=0x27){ // якщо знайдена адреса 0x27, то пропускаємо 

               MAS_found_ADDR[NUM_found_ADDR]=i; NUM_found_ADDR++;  

     // додавання адреси у масив 

            } 

          } 

       } func_STOP(); 

    }    // установлення стану СТОП 

 }     // виведення даних 

 lcd.clear();  

 lcd.setCursor(0, 0);  

 lcd.print(F("ALL"));  

 lcd.setCursor(4, 0);  

 lcd.print(F("ADDR = " ));  

 lcd.print(NUM_found_ADDR); 

 if(NUM_found_ADDR){lcd.setCursor(0, 1);  

 lcd.print(OUT_found_ADDR);  

 lcd.setCursor(4, 1);  

 lcd.print(F("ADDR = 0x"));  

 lcd.print(MAS_found_ADDR[(OUT_found_ADDR-1)],HEX);} 

 } 

} 

bool func_START() { 

 uint16_t i=0;  

 TWCR = _BV(TWINT) | _BV(TWEN) | _BV(TWSTA);  

 while(!(TWCR & _BV(TWINT))){ 

  i++;  

  if(i>=60000){return false;} 

 }  

if((TWSR & 0xF8)!=0x08){return false;}  

return true; 

} 

bool func_SEND (uint8_t j){ 

  uint16_t i=0;  

  TWDR = j<<1;  

  TWCR = _BV(TWINT) | _BV(TWEN);  
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  while(!(TWCR & _BV(TWINT))){ 

    i++;  

    if(i>=60000){return false;} 

  }  

  if((TWSR & 0xF8)!=0x18){return false;}  

 return true; 

} 

 

void func_STOP () { 

 uint16_t i=0;  

 TWCR = _BV(TWINT) | _BV(TWEN) | _BV(TWSTO);  

 while(!(TWCR & _BV(TWSTO))){ 

   i++;  

   if(i>=60000){ 

     break;  

   } 

 }  

 delayMicroseconds(20);  

}  

 

Програма дозволяє визначати адресу на шині I2C, установлюючи стани 

Start/Stop і передаючи байт даних з адресою пристрою [24].  

Висновки до розділу 3. Було розглянуто 2 підходи для побудови 

мережі, особливості підключення елементів і їх налаштування. У разі 

безпровідного підключення контролерів можлива побудова мережі типу 

«зірка», що дозволяє синхронно передавати дані на центральний процесор 

або сервер. У разі провідного з’єднання вимірювальний пристрій 

встановлюється згідно особливостей протоколу та їх керування Master-Slave. 
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РОЗДІЛ 4  

ОХОРОНА ПРАЦІ 

 

Так як темою даної дипломної роботи є використання Wi-Fi для 

розгортки мережі, то в цьому розділі буде доцільним розглянути в першу 

чергу питання, що пов’язані з забезпеченням безпечних умов праці при 

використанні обчислювальної техніки, а також питання електробезпеки та 

пожежної безпеки в робочому приміщенні. 

Питання захисту від надлишкового випромінювання та негативної дії 

радіочастот не оглядається, оскільки обладнання мережі для Wi-Fi, що 

експлуатується, відповідає гігієні і сертифікації, і відповідає вимогам ДеНіП 

№476 та ДеНіП №239.  

У даному розділі з урахуванням вимог ДСанПіН 3.3.2.007 та ДНАОП 

0.00-1.31-99 визначено основні потенційно небезпечні і шкідливі фактори, 

що виникають при експлуатації ВДТ ПЕОМ, вплив цих факторів на 

оператора, розглянути принципи їх нормування, а також можливі комплексні 

заходи щодо запобігання шкідливого впливу цих факторів на людину. В 

цьому розділі запропоновані і визначені основні способи захисту здоров’я та 

профілактики пожежної безпеки у робочому приміщені. 

4.1 Визначення основних потенційно шкідливих та небезпечних 

виробничих факторів. Відповідно до ДСанПіН 3.3.2.007 - 98 основними 

шкідливими та небезпечними виробничими факторами, які зв’язаними з 

роботою на ЕОМ є: 

електромагнітне та рентгенівське випромінювання ВДТ;  

механічні шуми, зв’язані з роботою принтера і вентиляційної системи 

комп’ютера; 

наявність електростатичних полів; 

значна напруга зорових органів і пов’язане з цим перевтомлення;  

можливість поразки електричним струмом.  
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значне навантаження на пальці і кисті рук, що може викликати 

професійні захворювання; 

  За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я професійна 

діяльність користувача ПК може в окремих випадках приводити до 

порушення функцій зорових аналізаторів, кістково - м’язової системи 

(примусова поза) і порушень, зв’язаних зі стресовими ситуаціями і нервово - 

емоційною напругою при роботі. 

4.2 Технічні рішення та організаційні заходи з безпеки і 

гігієни праці та виробничої санітарії 

4.2.1 Охорона праці при експлуатації ПЕОМ. Комп’ютерна 

техніка, встановлена в даному приміщенні, є сучасною технікою, виконаною 

з урахуванням багатьох вимог охорони праці. Зокрема, відеомонітори мають 

тип LR/NI. Тип (Low Radiation) має низький рівень випромінювання екрана 

монітора. Тип NI (Non - Interlaced) 

має порядкове розгорнення, що сприяє меншому стомленню очей при роботі 

з відео монітором. 

 ВДТ на ЕПТ є джерелами як електромагнітних випромінювань: м’якого 

рентгенівського, ультрафіолетового, інфрачервоного, радіочастотного 

діапазону, так і електростатичних полів. 

 ВДТ є пристроєм для візуального зображення інформації, збереженої 

електронним засобом. Він складається з дисплейного екрана, системного 

блока обробки виведеної інформації, і клавіатури.  

Класифікація ВДТ стосовно до проблеми їхнього впливу на здоров'я 

базується головним чином на конструктивних особливостях і визначених 

параметрах самого дисплея (наприклад, можливість одержання 

багатокольорового, позитивного, негативного зображення).  

Найбільш широко поширені ВДТ з електронно-променевими трубками 

(ЕПТ) (хоча використовуються також портативні комп'ютери з 
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рідиннокристалічними дисплеями, менше поширені ВДТ із плазмовими і 

електролюмінесцентними дисплеями). Тому розглянемо ВДТ на основі ЕПТ. 

Принципи дії і конструкція ЕПТ однакові і не залежать від того, чи 

застосовуються вони в телевізорах, ВДТ або інших пристроях. 

Проаналізуємо потенційно шкідливі і небезпечні чинники, що 

виникають у процесі експлуатації ВДТ на основі ЕПТ. Принцип дії і 

конструкція ЕПТ дозволяє зробити висновок, що основними такими 

чинниками є: 

електромагнітне випромінювання радіочастотного діапазону; 

можливість поразки електричним струмом; 

невикористовуване рентгенівське випромінювання (НРВ); 

випромінювання оптичного діапазону (ультрафіолетове, інфрачервоне і 

випромінювання видимого діапазону); 

електростатичне поле; 

відблиски на екрані монітора. 

Випромінювання НВЧ діапазону, ультрафіолетове, НРВ іонізують 

повітря, змінюють його хімічний склад (у робочій зоні утворяться О3, NO, 

Н3О, НС2 і ін.). Робота ЕОМ супроводжується виділенням надлишкового 

тепла, що призводить до порушення параметрів мікроклімату в робочій зоні. 

Крім того, праця робітників обчислювальних центрів (ОЦ) і 

користувачів персональних комп'ютерів супроводжується активізацією уваги 

й інших вищих психічних функцій, порушується режим праці і відпочинку і 

робота може провадиться при недостатній освітленості. 

4.2.2 Електробезпека. Виконана мережа та Wi-Fi відносяться до 

ІІ та ІІІ класів за електрогахистом згідно вимог ГОСТ12.2.007.0-75.  

Все інше наявне в лабораторії електроустаткування можна віднести до 

I (системні блоки) та II (ВДТ) класів щодо електрозахисту (ГОСТ12.2.007.0-

75).  
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Помешкання лабораторії по рівню безпеки поразки людей 

електричним струмом згідно ОНТП 24-86 та ДНАОП 00.0-1.21-98 можна 

віднести, до помешкань без підвищеної небезпеки, тому що: 

•  відносна вологість повітря не перевищує 75%; 

•  матеріал підлоги (паркет) є діелектриком; 

•  температура повітря не досягає значень, більших 35 °С; 

•  відсутня можливість одночасного дотику людини до з'єднаних з 

землею металоконструкцій будинку, технологічних апаратів, механізмів і 

т.п., з одного боку, і до металевих корпусів електроустаткування - з іншого 

боку;  

•  відсутні хімічно агресивні середовища. 

Електромережа трьохфазна з глухо заземленою нейтраллю, із 

зануленням і повторним заземленням нульового проводу відповідно до вимог 

ПБЕ та ПУЕ. Мережа обладнана автоматом струмового захисту, 

розрахованого на струм 10А. Час спрацювання автомату 0,1с. 

Для того, щоб не допустити ураження людини електричним струмом 

при виникненні аварійних ситуацій необхідно заземлити все обладнання, що 

працює від мережі 220В, 50Гц. Опір нульового проводу повинен бути таким, 

щоб при замиканні на корпус або нульовий провід виникав струм короткого 

замикання, сила якого повинна перевищувати в 1,4 рази номінальний струм 

спрацювання автомата (для автоматів з номінальною силою струму до 100А). 

 

де  – напруга фази мережі, 

 – опір нульового дроту на ділянці від фазного трансформатора до 

розетки “Вхід мережі” (~3 Ом), 

 – опір фазного дроту на тій же ділянці (~3 Ом),  
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та  – еквівалентний опір трансформатору(~0.2 Ом). 

Для надійної роботи максимального струмового захисту необхідно 

виконати наступну умову, де – струм короткого замикання, – номінальний 

струм.  

Тобто струм короткого замикання при виникненні аварійної ситуації в 

3,55 рази перевищує номінальний струм спрацювання автомата, що 

задовольняє встановленим нормам. 

Опір заземлюючих пристроїв не перевищує значень встановлених 

ГОСТ12.1.030-81. 

Виконано всі необхідні заходи щодо електробезпеки відповідно до 

ГОСТ12.3.019-80. Додаткових заходів по електробезпеці впроваджувати не 

потрібно. 

4.2.3 Електромагнітні випромінювання радіочастотного діапазону. 

ВДТ на основі ЕПТ є джерелом випромінювань і полів різноманітних 

частот. Основними джерелами є блоки кадрової і рядкової розгортки, 

відрізок високовольтного проводу і анод. Ця напруга від блока розгортки до 

анода трубки передаєтся за допомогою неекранованого відрізка 

високовольтного проводу, розташованого на зворотній стороні кінескопа. З 

однієї сторони він через обмотку автотрансформатора заземлен на корпус, а 

з іншої сторони живить анод ЕПТ. Тому його можна уявити в якості 

коротко заземленого штиря без ємності на кінці, тобто як антену, що 

випромінює. Випромінювання від анода ЕПТ, діаграма спрямованості якого 

має головний максимум, перпендикулярний до площини екрана кінескопа, 

безпосередньо спрямоване на людину, що працює на ВДТ. 

Припустимі норми для напруженості електричного поля на відстані 1 м 

від екрана зазначені в ГОСТ12.1.006-84 і приведені в таблиці 5.1. 

Відповідно до паспортних даних ВДТ, що використовуються в робочому 

приміщенні, рівні їх ЕМВ відповідають вимогам "Тимчасовим санітарним 
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нормам для В.Ц." №4559-88 і ГОСТ12.1.006-84 і не мають загрози для 

користувача. 

 

 

Частота 

Гранично припустимі 

напруженість 

електричного поля, 

В/м 

щільність потоку енергії, 

Вт/м
2

 

0.3-3 МГц 15  

3-30 МГц 10  

30-300 МГц 3  

300-3000 МГц  0.1 

3-30 ГГц  0.1 

Таблиця 4.1 – Норми для напруженості електричного поля на відстані 1 м від 

екрану  

4.2.4 Невикористовуване рентгенівське випромінювання 

ВДТ. Джерелом НРВ у ВДТ є ЕПТ, у якій відбувається бомбардування 

люмінофора і матеріалу екрана електронами. Вихід НРВ за межі колби має 

місце при анодній напрузі 10 к і більш. При напрузі 5-60 к генерується 

«м'яке» (довгохвильове) рентгенівське випромінювання. Ефективна енергія 

НРВ залежить від анодної напруги і матеріалу колби ЕПТ. Люмінофори, 

використовувані в ЕПТ, перетворять підведену електронним пучком енергію 

в такі види випромінювань: випромінювання видимого спектру (довжини 

хвиль  =400-760 нм); інфрачервоне випромінювання ( =760 нм – 1 мм); 

ультрафіолетове випромінювання ( =400-315 нм); рентгенівське 

випромінювання ( =1-0,001 нм). Дослідження показали, що потік квантів 

рентгенівського випромінювання ЕПТ майже симетричний відносно осі 

кінескопа і спрямований перпендикулярно до поверхні екрана. Потужність 

експозиційної дози Х НРВ при відхиленні від осі трубки на 27-300 складає 

50%. Прошарок скла товщиною 5-8 мм (така товщина екрана ЕПТ) значно 
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послабляє потужність експозиційної дози НРВ, особливо якщо до складу 

скла введені атоми важких елементів. 

Відповідно до ГОСТ12.2.006-87 ("Апаратура радіоелектронна побутова. 

Вимоги безпеки. Методи іспиту.") потужність експозиційної дози 

рентгенівського випромінювання побутової апаратури в будь-якій точці на 

відстані 5 см від будь-якої її зовнішньої поверхні не повинна перевищувати 

100 мкР/г. 

Розрахунок невикористаного рентгенівського випромінювання 

монітора. Це випромінювання виникає при роботі електровакуумних 

приладів при анодній напрузі більш 5 кВ. У моніторі SAMSUNG 550b, 

використовуваному на робочому місці, анодна напруга складає 25 кВ, тобто 

генерується "м'яке" (довгохвильове) рентгенівське випромінювання. 

Потужність експозиційної дози НРВ для товстих анодів (коли його товщина 

дорівнює не менше 5 довжин пробігу в речовині, тобто в якій електрони 

цілком гальмуються, що відповідає використовуваному терміналу) 

визначаються з «Санітарних норм роботи з джерелами НРВ» і ГОСТ12.2.006-

87 - для відео контролюючих пристроїв на відстані 5 см від корпуса апарату 

на стороні зверненої до оператора не вище 27.8 нР/с (0.1 мР/г). 

Розрахуємо потужність експозиційної дози НРВ від ЕПТ по формулі (як 

для «масивних» анодів): 

де  – еквівалент Вата, ерг/с; 

 – коефіцієнт пропорційності, що характеризує можливість 

гальмування електронів в електричному полі ядра; 

 – коефіцієнт при ; 

 – анодна напруга, кВ; 

 – анодний струм, мА; 

 – ефективний порядковий номер речовини анода (люмінофора): 
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де  – число атомів речовини з порядковим номером Zi у складній речовині. 

У середньому для люмінофорів, застосовуваних у моніторах, ; 

 – коефіцієнт поглинання випромінювання в повітрі, залежить від 

енергії квантів, см-1; 

0.114 – енергетичний еквівалент рентгена, ерг/см3; 

 – ослаблення випромінювання колбою ЕПТ; 

 – відстань від анода ЕПТ до аналізованої точки робочого простору, см. 

Підставивши значення, визначаємо, що потужність експозиційної дози 

НРВ для монітора SAMSUNG 550b складає 3.77 нР/с, що набагато менше 

припустимої. 

4.2.5 Оптичне випромінювання монітору. Як було зазначено, 

енергія електронного пучка за допомогою люмінофора перетвориться в тому 

числі й у випромінювання оптичного діапазону, що містить іонізуюче 

ультрафіолетове (УФВ), видимого діапазону й інфрачервоне (ІЧВ) 

випромінювання. 

УФВ залежить від використовуваного складу люмінофору й в основному 

пов'язано з зелено-блакитними видами люмінофору, а не з жовто-

жовтогарячими. Інтенсивність випромінювання видимого діапазону 400-700 

нм залежить від відстані. Яскравість випромінювання від екрана залежить від 

типу ЕПТ і анодної напруги. 

Відповідно до НРБ-76/87 визначається нормування іонізуючого 

випромінювання. Щільність потоку УФВ в області А не повинна 

перевищувати значень, зазначених у таблиці 4.2, а ІЧВ - у таблиці 4.3. 

Область 

випромінювання 

 

Діапазон довжин хвиль, 

нм 

 

Припустима щільність 

потоку, Вт/м2 

 А 

 

400 - 315 

 

10 

 
В 

 

315 - 280 

 

0,01 

 С 

 

280 - 200 

 

0,001 

 Таблиця 4.2 – Норма щільності потоку УФВ 
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Джерело 

випромінювання 

 

Опромінення поверхні 

тіла людини, % 

Припустима щільність 

потоку ІЧВ,Вт/м2 

 

Нагріта поверхня 

 

>50 

 

35 

  25... 50 

 

70 

  <25 

 

100 

 Таблиця 4.3 – Норма іонізуючого випромінювання 

Для ВДТ, які є в робочому приміщені, фактичне значення щільності 

потоку УФВ і ближнього ІЧВ по паспортним даним істотно нижче чинних 

норм відповідно до (Санітарних норм мікроклімату і виробничих помешкань 

№4559-88 ) і не мають загрози для користувача.  

4.2.6 Електростатичне поле ВДТ ПЕОМ. Джерелом 

електростатичного поля є напруга, підведена до аноду ЕПТ, що для різних 

типів кінескопів лежить у межах 6-30 кВ. На ЕПТ накопичується 

електростатичний заряд. Розмір цих зарядів залежить від таких чинників: 

•  потенціалу розгону для прискорення руху електронів у напрямку до 

кінескопу; 

•  накопичення заряджених часток на поверхні кінескопу (який буде 

зменшувати результуюче поле); 

•  вологості повітря. 

На відстані 0.1-0.5 м від екрана напруженість електричного поля слабко 

залежить від відстані і її можна вважати постійної, далі вона зменшується 

обернено пропорційно відстані, а на великих відстанях - обернено 

пропорційно квадрату відстані. Максимальна напруженість поля знаходиться 

у самої поверхні екрана. 

 Для учнів і студентів, відповідно до “Тимчасової санітарної норми і 

правила устрою устаткування, утримання і режиму роботи на ЕОМ і ВДТ у 

кабінетах обчислювальної техніки і дисплейних класів усіх типів середніх 
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навчальних закладів № 5146-89” напруженість електростатичного поля при 

роботі на ВДТ повинна бути не більш 15 кВ/м, що й забезпечується у 

використаному ВДТ. 

4.2.7 Параметри мікроклімату та склад повітря робочої зони. Під час 

роботи ВДТ при наявності радіовипромінювань високих частот, сильних 

електричних полів, а також НРВ в повітрі закритих помешкань створюється 

підвищене утримання позитивних і негативних легких іонів. 

Експериментально встановлено, що аероіони є найбільш чутливим фізичним 

індикатором забруднення повітря, а головне - роблять безпосередній вплив 

на здоров'я людини. Негативні іони діють цілюще на організм, підвищуючи 

його опір, у той час як позитивні іони гальмують життєдіяльність організму і 

сприяють розвитку психічних захворювань. 

Кількість легких аероіонів повинно відповідати вимогам «Санітарно-

гігієнічних норм припустимих рівнів іонізації повітря виробничих і 

суспільних помешкань» №2152-80, що представлені в таблиці 4.4. 

В залежності від типів ВДТ, застосовуваних у них електроізоляційних 

матеріалів, режиму роботи, очищення повітря, яке подається, а також від 

кількості операторів в ОЦ, відбуваються виділення й утворення 

різноманітних газів і парів, що призводить до зміни хімічного і кількісного 

складу повітря. 

Повітря, що надходить у помешкання ОЦ, повинне бути очищене від 

забруднень, у тому числі від пилюки і мікроорганізмів. Загальна кількість 

колоній у 1 м3 повітря в помешканнях ОЦ відповідно вимогам санітарних 

норм не повинно перевищувати 1000. Патогенної мікрофлори не повинно 

бути. 

 

 

Рівні 

Кількість іонів у 1 см3 повітря 

позитивних, n+ негативних, n- 

Коефіцієнт 

полярності,  
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Мінімально 

необхідний 
400 600 -0. 2 

Оптимальний 1000 - 3000 3000 - 5000 - 0.67... 0 

Максимально 

припустимий 
50000 50000 -0. 05... +0.05 

Таблиця 4.4 – Санітарно-гігієнічних норм припустимих рівнів іонізації 

повітря виробничих і суспільних помешкань 

В усіх помешканнях ОЦ параметри мікроклімату повинні відповідати 

вимогам ГОСТ12.1.005-88 і дотримуватися оптимальні норми: 

У холодні періоди року температура повітря, швидкість його 

прямування і відносна вологість повітря повинні відповідно складати: 22-

24°С, 0,1м/с, 60-40%; температура повітря може коливатися в межах від 21 до 

25°С при зберіганні інших параметрів мікроклімату в зазначених вище 

межах; 

У теплі періоди року температура повітря, його рухливість і відносна 

вологість, повинні відповідно складати: 23-25 °С, 0,1-0,2м/с, 60-40%; 

температура повітря може коливатися від 22 до 26 °С при зберіганні інших 

параметрів мікроклімату в зазначених вище межах. 

4.2.8 Заходи щодо нормалізації умов праці.  Для усунення 

шкідливого впливу НРВ на організм інженерів-програмістів можна 

рекомендувати скоротити час перебування за екраном дисплея до 4 годин у 

зміну, причому після 2 годин безупинної роботи радиться 30-хвилинна 

перерва (бажано на відкритому повітрі). 

З метою автоматичної підтримки параметрів мікроклімату в необхідних 

межах протягом всіх сезонів року, очищення повітря від пилюки і шкідливих 

речовин, зниження рівня іонізації в помешканні лабораторії провадиться 
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вентиляція за допомогою двох витяжних вентиляторів типу АИСИ-4 і 

щоденне вологе прибирання. 

Світильники розташовані в два ряди і підключені до різних фаз 

електромережі для усунення мерехтінь світлового потоку (коефіцієнт 

пульсацій менше 10%).  

 Для ослаблення шкідливого впливу електростатичних полів у лабораторії 

застосовуються захисні скляні фільтри (екрани) з електропровідним 

покриттям, що має відводи для заземлення, що прикріплюються на екран 

монітора. 

Для зниження рівня шуму в лабораторії використовується 

шумопоглинаюче облицювання з перфорованим покриттям: гіпсові плити 

товщиною 7-9 мм із заповненням із склотканини. 

4.3 Пожежна безпека та профілактика. Відповідно до ОНТП24-86 та 

ДНАОП Б.07.005-86 робоче приміщення відноситься до категорії В по 

вибухопожежній небезпеці. Відповідно до ПУЕ-87 та ДНАОП 00.0-1.32-01 

клас робочої зони приміщення по пожежонебезпеці - П-IIа. Можливими 

причинами пожежі в приміщенні є несправність електроустаткування, 

коротке замикання проводки, і порушення протипожежного режиму 

(використання побутових нагрівальних приладів, паління). 

  У зв’язку з цим у відповідність з ПБЕ та ПУЕ необхідно передбачити 

наступні заходи: 

Ретельна ізоляція всіх струмоведучих провідників до робочих місць, 

періодичний огляд і перевірка ізоляції. 

Строге дотримання норм протипожежної безпеки на робочому місці. 

Проводяться відповідні організаційні заходи (заборона паління, 

інструктаж). 

 Для гасіння пожежі в робочому приміщені (клас „Е”- наявність 

електрообладнання) використовуються вогнегасники ОП-1 –– “Момент” (2 

шт.).  
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Додатково в коридорі розташовані вогнегасники ОХП-10. Також на 

сходовій клітці розташований пожежний кран. Така кількість первинних 

засобів пожежогасіння відповідає вимогам ДСТУ3675-98 та ISO3941-77, 

якими передбачене обов’язкова наявність двох вогнегасників до 100 м2 площі 

підлоги приміщення. 

 Згідно вимог ДБН В.2.5-56-2014 робоче приміщення оснащене 

автоматичною пожежною сигналізацією теплової дії ДТЛ. Вони встановлені 

в кожнім приміщенні даної будови на стелі по дві штуки. Від них інформація 

з ліній зв’язку надходить на охоронно-пожежний пристрій СИГНАЛ-37М, 

який оснащений звуковим сигналом. 

  Будинок має два евакуаційних виходів: через головний хід і додатковий 

евакуаційний вихід. Шляхи евакуації відповідають установленим нормам. 

Двері відкриваються назовні. Коридор веде до двох сходових кліток, одна з 

яких виходить безпосередньо на вулицю, а друга має вихід на вулицю через 

вестибюль і головний вхід. Сходова клітка виконана з негорючих матеріалів. 

Сходи мають природне бічне освітлення і штучне евакуаційне освітлення. 

Сходові площадки ширше коридорів. Усі співробітники ознайомлені з 

планом евакуації. 

  Значення основних параметрів шляхів евакуації і їхніх приведені в 

табл. 4.5 

 

 

 

 

 

 

Параметр Фактичне значення  Норма 

Висота дверних прорізів 2,0 м Не менше 2 м 

Ширина дверних прорізів 0,8 м Не менше 0,8 м 



51 
 

Ширина проходу для евакуації Більше 1,5 м Не менше 1 м 

Ширина коридору 2 м Не менше 2 м  

Число виходів з коридору 2 Не менше 2 

Ширина сходового маршу 1,2 м Не менше 1 м 

Висота поруччя сходів 1 м Не менше 0,9 м 

Табл.4.5 – Характеристики і норми евакуаціонних виходів 

  Дотримано усі вимоги ДБНВ1.1-7-2003 та СНиП 2.09.02-85 по 

вогнестійкості будинку і ширині евакуаційних проходів і виходів із 

приміщень назовні. 

  У приміщенні виконуються усі вимоги по пожежній безпеці відповідно 

до вимог НАПБ А.01.001-95. “Правила пожежної безпеки в Україні”. У 

приміщенні є план евакуації. Час евакуації відповідає вимогам СНиП 2.01.02-

85, а максимальне віддалення робочих місць від евакуаційних виходів 

вимогам СНиП 2.09.02-85. 
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ВИСНОВКИ 

В даній дипломній роботі розглянуто способи обміну даних в сенсорній 

мережі для електро-імпедансного томографу. Було запропоновано варіант 

застосування шини І2С, яка дає змогу об’єднати в мережу універсальні 

вимірювальні пристрої ЕІТ.  

Проведено аналіз інших варіантів обміну даними в сенсорній мережі як в 

дротовому, так і в бездротовому варіантах. Зроблені загальні висновки щодо 

реального використання шин на ЕІТ. Даний матеріал дає підґрунтя для 

створення реального прототипу, та продовження дослідів по реалізації 

безпечного виявлення та боротьби з респіраторними хворобами пацієнтів. 

Наведені приклади у роботі також можуть використовуватись для розробки 

сенсорних мереж для інших структур.  
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