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АНОТАЦІЯ 

 

Бичкова, С.С. Розробка та дослідження ультразвукової інформаційно-

вимірювальної системи вологості зерна / Випускна кваліфікаційна робота на 

здобуття СО «Магістр» за спеціальністю 152 Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка. – ДВНЗ «ДонНТУ», Покровськ, 2021 р. 

Обсяг пояснювальної записки: 88 стор. машинописного 

тексту, зокрема 69 стор. основного тексту, 46 рис., 1 табл. та 

перелік використаних джерел із 20 найм. 

Для підготовки зерна до подрібненням проводиться гідротермічна 

обробка зерна, де однією з основних і пріоритетних операцій є прецизійне 

вимірювання вологості зернової маси й додавання розрахованої кількість води 

для отримання певної вологості зерна. Саме з цієї причини має відбуватись 

безперервний розвиток технічних засобів інформаційно-вимірювальної техніки 

контролю вологості зерна в технологічній лінії млинів. Таким чином, створення 

інформаційно-вимірювальної системи прецизійного й оперативного 

моніторингу вологості зернової продукції є актуальним завданням. 

Основна мета кваліфікаційної роботи магістра полягає в науковому 

обґрунтуванні шляхів побудови ультразвукових інформаційно-вимірювальних 

систем вологості зерна. 

Об'єкт дослідження – інформаційно-вимірювальна система моніторингу 

вологості зерна під час його зберігання. 

Предмет дослідження – методи, способи та апаратно-програмні 

компоненти підвищення ефективності процесу інформаційно-вимірювального 

моніторингу вологості зерна під час його зберігання. 

Методи дослідження: методи математичного й інформаційно-

вимірювального моделювання, синтез архітектури інформаційно-

вимірювальних систем, Інтернет речей, бездротові сенсорні мережі, теорія 

точності та концепція невизначеності. 
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У випускній кваліфікаційній роботі магістра досягнута основна мета 

дослідження за рахунок розробки структурно-алгоритмічного забезпечення та 

імітаційних комп'ютерних випробувань ультразвукової інформаційно-

вимірювальної системи вологості зерна. 

Ключові слова: інформаційно-вимірювальна система, зерно, вологість, 

точність, акустичний сигнал. 

 

ABSTRACT 

 

Bychkova, S.S. Development and research of the ultrasonic information-

measuring system of grain moisture / Graduation qualification work for obtaining an 

educational degree 'Master' in specialty 152 ‘Metrology and information-measuring 

technique’. – SHEI 'DonNTU', Pokrovsk, 2021. 

Explanatory note: 88 p., 46 figs., 1 tabl., 20 references. 

For preparing the grain for grinding and hydrothermal treatment, where one of 

the main and priority operations is the precision measurement of the grain mass 

moisture content and calculating of the water amount to obtain a certain grain 

moisture content. For this reason that there should be a continuous development of 

information and measuring technology technical means on grain moisture monitoring 

on the mills processing line. Thus, the information-measuring system the creating for 

precision and operational monitoring of the grain products moisture content is an 

urgent task. 

The main goal of the master's graduation qualification work is scientifically 

substation of the construction ways of the ultrasonic information and measuring 

systems of the grain moisture. 

The research object is an information-measuring system for grain moisture 

monitoring during storage. 

The research subject is methods, techniques and hardware-software 

components for improving of the information and measurement monitoring process 

of grain moisture during storage. 
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In this master's graduation qualification work the main research purpose has 

been reached at the expense of the structural and algorithmic maintenance and 

simulation computer tests development of ultrasonic information-measuring system 

of the grain humidity. 

Key words: information-measuring system, grain, moisture, accuracy, acoustic 

signal. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. У технологічному процесі переробки 

зерна в борошно одним із основних факторів, що впливає на якісні та кількісні 

показники, є вологість зерна перед подрібненням. Зміна вологості зерна на 

0,1 % від оптимального значення зменшує вихід борошна вищого ґатунку на 

0,8 %, першого – 0,5 %, другого – 1 %, що призводить до втрати доходу. Тому 

власники млинів зацікавлені в оптимізації процесу переробки зерна за 

допомогою сучасної техніки. Для підготовки зерна до подрібненням 

проводиться гідротермічна обробка зерна, де однією з основних і пріоритетних 

операцій є прецизійне вимірювання вологості зернової маси й додавання 

розрахованої кількість води для отримання певної вологості зерна. Саме з цієї 

причини має відбуватись безперервний розвиток технічних засобів 

інформаційно-вимірювальної техніки контролю вологості зерна в технологічній 

лінії млинів. Таким чином, створення інформаційно-вимірювальної системи 

прецизійного й оперативного моніторингу вологості зернової продукції є 

актуальним завданням. 

Мета і задачі досліджень. Основна мета кваліфікаційної роботи магістра 

полягає в науковому обґрунтуванні шляхів побудови ультразвукових 

інформаційно-вимірювальних систем вологості зерна. 

Об'єкт дослідження – інформаційно-вимірювальна система моніторингу 

вологості зерна під час його зберігання. 

Предмет дослідження – методи, способи та апаратно-програмні засоби 

підвищення ефективності процесу інформаційно-вимірювального моніторингу 

вологості зерна під час його зберігання. 

Методи дослідження: методи математичного й інформаційно-

вимірювального моделювання, синтез архітектури інформаційно-

вимірювальних систем, Інтернет речей, бездротові сенсорні мережі, теорія 

точності та концепція невизначеності. 
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Для досягнення поставленої мети поставлені та вирішені наступні задачі 

роботи: 

1. Критичний аналіз методів і засобів моніторингу вологості зерна під час 

його зберігання. 

2. Обґрунтування напрямків досліджень щодо розробки інформаційно-

вимірювальної системи моніторингу вологості зерна. 

3. Вибір компонентної бази й обґрунтування алгоритмічне забезпечення 

досліджуваної інформаційно-вимірювальної системи вологості зерна. 

4. Синтез програмно-апаратних компонент побудови бездротової 

інформаційно-вимірювальної системи вологості зерна 

5. Розробка прийомів щодо охорони праці та безпеки при надзвичайних 

ситуаціях на підприємстві 

Наукова новизна одержаних результатів у магістерській роботі: 

1. Обґрунтовано комп'ютерну модель інформаційно-вимірювальної 

системи неруйнівного моніторингу вологості зерна на базі ультразвукового 

методу контролю з обліком дестабілізуючих факторів. 

2. Синтезовано структурно-алгоритмічне забезпечення інформаційно-

вимірювальної системи моніторингу вологості зерна під час його зберігання в 

режимі реального часу. 

Практична значущість одержаних результатів у кваліфікаційній 

роботі магістра: розроблено та протестовано апаратні й програмні компоненти 

інформаційно-вимірювальної системи моніторингу вологості зерна під час його 

зберігання з обліком сучасних концептуальних положень Інтернету речей та 

бездротових сенсорних мереж із задовільними техніко-функціональними 

характеристиками та метрологічними показниками. 

Особистий внесок здобувача. Авторкою даної магістерської роботи 

одноосібно було розроблено й протестовано алгоритми роботи ІВС, імітаційні 

комп'ютерні моделі вузлів і блоків системи, синтезовано структурну 

організацію системи. 
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Структура та обсяг кваліфікаційної роботи магістра. Загальна 

структура кваліфікаційної роботи на здобуття СО «Магістр» визначена 

затвердженою схемою і відомими підходами до проведення наукових 

досліджень з урахуванням сучасних тенденцій розвитку науки і техніки, 

основною метою роботи і шляхами її досягнення. Робота складається зі вступу, 

чотирьох розділів, загальних висновків та переліку використаних 

джерел. Загальний обсяг роботи містить 88 сторінок машинописного 

тексту, зокрема 69 сторінок основного тексту, 46 рисунків, 1 таблицю та 

перелік використаних джерел із 20 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМКІВ ДОСЛІДЖЕНЬ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 

 

1.1. Аналіз об'єкту інформаційно-вимірювального контролю 

 

У технологічному процесі переробки зерна в борошно одним із основних 

факторів, що впливає на якісні та кількісні показники, є вологість зерна перед 

подрібненням. Зміна вологості зерна на 0,1 % від оптимального значення 

зменшує вихід борошна вищого ґатунку на 0,8 %, першого – 0,5 %, другого – 

1 %, що призводить до втрати доходу [1]. Тому власники млинів зацікавлені в 

оптимізації процесу переробки зерна за допомогою сучасної техніки. Для 

підготовки зерна до подрібненням проводиться гідротермічна обробка зерна, де 

однією з основних і пріоритетних операцій є прецизійне вимірювання вологості 

зернової маси й додавання розрахованої кількість води для отримання певної 

вологості зерна. Саме з цієї причини має відбуватись безперервний розвиток 

технічних засобів інформаційно-вимірювальної техніки контролю вологості 

зерна в технологічній лінії млинів. Таким чином, створення інформаційно-

вимірювальної системи прецизійного й оперативного моніторингу вологості 

зернової продукції є актуальним завданням. 

Насіння пшениці подовжене, має округло-овальну форму. Довжина його в 

середньому в два рази більше ширини, яка в свою чергу близька до товщини. 

На рисунку 1.1 представлений поздовжній розріз насіння пшениці. Кожна 

частина насіння має доволі складну будову. 

На рисунку 1.1 позначено: 1 – ендосперм; 2 – зародок; 3 – корінець; 4 – 

зародковий листок; 5 – щиток; 6 – епітелій; 7 і 8 – плодові оболонки; 9 – 

насіннєва оболонка; 10 – алейроновий шар. 

Основні частини його зародок 2 і ендосперм 1. Зовні покривають насіння 

плодові оболонки 7 і 8 з трьох шарів клітин, а також насіннєва оболонка 9 з 

прозорого шару з фарбуючою речовиною. Зародок у контакті з ендоспермом 
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відділений щитком 5, у нижній частині зародка розташовані корінець 3 і 

первинне стебло зі зародковим листком 4. В анатомічному співвідношенні в 

зерні пшениці превалює ендосперм (до 85 %), алейроновий шар становить від 

6,5 % до 9,5 %, оболочки – від 4,5 % до 6,5 %, зародок – до 3 % . 

 

 

Рисунок 1.1 – Поздовжній розріз насіння пшениці 

 

Речовини, що входять до складу насіння, діляться на органічні 

(вуглеводні, білки, ліпіди, вітаміни, ферменти і пігменти) і неорганічні (вода і 

мінеральні елементи). Насіння для проростання має увібрати певну кількість 

вологи. Пшениця поглинає приблизно 46 % води від своєї маси, ячмінь – 48 %, 

а овес – 60 %. При набуханні зерна, вода через оболонку проникає в колоїдні 

тканини зернівки і заповнює капіляри і міжклітинний простір та відбувається 

процес набухання – фізичний процес, інтенсивність якого залежить як від умов 

зовнішнього середовища, так і від особливостей зернівки (розмірів і хімічного 

складу).  
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Дихання – це нормальний процес життєдіяльності зерна під час 

зберігання. Крім того, в щойно зібраного зернах йдуть біохімічні процеси, що 

отримали назву післязбирального дозрівання. При неправильному зберіганні 

зернових мас спостерігається проростання зерен. Зерна для підтримки життя 

отримують необхідну їм енергію в процесі дисиміляції запасних органічних 

речовин, головним чином цукрів. Витрата цукру поповнюється в результаті 

гідролізу крохмалю або окислення жирів. Дисиміляція цукрів може відбуватися 

аеробно, тобто окисленням, або анаеробно. При зберіганні зерна 

спостерігаються обидва види дисиміляції. 

Аеробний процес дисиміляції відбувається при аеробному диханні, коли 

спостерігається повне окислення гексози (глюкози) з виділенням вихідних 

продуктів фотосинтезу – діоксиду вуглецю і води. При анаеробному диханні 

йде анаеробна дисиміляція, яка представляє собою спиртове бродіння, при 

цьому гексоза розщеплюється з утворенням етилового спирту. При 

достатньому доступі повітря в зерні переважає процес аеробного дихання. 

Уявлення про тип дихання можна отримати за інформацією про 

дихальний коефіцієнт ДК=CO2:О2. При повністю аеробному диханні ДК=1. При 

анаеробних процесах збільшується кількість виробленого діоксиду вуглецю 

(без споживання кисню повітря). Якщо частина кисню насіння витрачають не 

тільки на дихання, але і на інші потреби, наприклад на окислення жирів, 

дихальний коефіцієнт менше одиниці. Це характерно для насіння олійних 

культур. 

Величина дихального коефіцієнта у зерна злакових і насіння бобових 

культур при зберіганні завжди більше одиниці при низькій вологості зерна, 

наближається до одиниці у зерна вологістю від 16 % до 17 % і менше одиниці 

при вологості більше 17 %. У результаті дисиміляції в зернах відбуваються такі 

зміни, як втрата маси сухих речовин зерна, збільшення гігроскопічної вологи в 

зерні й підвищення вологості повітря міжзернових просторів, зміна складу 

повітря міжзернових просторів, виділення тепла. Вода, що виділяється при 

подиху, утримується зерном. В результаті збільшується його вологість, що 
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призводить до більш інтенсивного газообміну і створює умови для розвитку 

мікроорганізмів. Типовий вигляд процесу зберігання зерна на складах перед 

подрібненням на муку наведено на рисунку 1.2. 

 

 

Рисунок 1.2 – Процес зберігання зерна 

 

Вологонасичення повітря міжзернових просторів може зростати до 

граничної межі й призводити до утворення конденсату на поверхні зерен – їх 

«запотівання». Такі явища особливо характерні для щойно прибраної з полів 

зернової маси. В результаті дихання зерна виділяється також діоксид вуглецю. 

Якщо зерно, що зберігається, не переміщують, то діоксид вуглецю 

затримується в міжзернових просторах. У зерновій масі створюються умови, 

що змушують живі організми переходити на анаеробний тип дихання. Продукт 

анаеробного дихання – етиловий спирт. Він гнітюче діє на функції клітин зерна 

й призводить до втрати життєздатності зерна. Особливо це спостерігається у 

внутрішніх ділянках великих насипів і в досить герметичних сховищах. У 

процесі дисиміляції звільняється енергія. Утворюване в зерновій масі тепло 

внаслідок його поганої теплопровідності може затримуватися в ньому та 

призводити до самозігрівання. Таким чином, під час дихання зерна 
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відбуваються втрати маси сухої речовини, збільшується вологість зернової 

маси, змінюється склад повітря міжзернових просторів і накопичується тепло. 

Все це призводить до необхідності організації зберігання зернових мас в 

умовах, що скорочують до мінімуму процеси дихання. 

Інтенсивність процесу дихання висловлюють кількома показниками [4]: 

– втрата маси сухих речовин (в міліграмах або відсотках); 

– кількість тепла, що виділяється при диханні; 

– кількість поглиненого кисню або виділеного діоксиду вуглецю.  

Фактори, що впливають на інтенсивність дихання зерна всіх культур 

ділять на дві групи: 

– ті, що впливають на інтенсивність дихання в будь-який зерновій масі 

(до них відносять вологість, температуру і ступінь аерації зернової маси); 

– ті, що мають значення тільки при зберіганні окремих партій зерна зі 

специфічними особливостями. 

Чим зерно вологіше, тим інтенсивніше воно дихає. Інтенсивність дихання 

дуже сухих зерен (пшениці, жита, ячменю, вівса, кукурудзи і бобових 

вологістю до 11 – 12 % і високоолійних вологістю 4 – 5 %) незначна. Навпаки, 

дуже сире зерно (вологістю більше 30 %) і насіння олійних (вологістю більше 

15 – 20 %), що знаходяться в неохолодженому стані при вільному доступі 

повітря, втрачають від 0,05 % до 0,2 % сухих речовин в добу. 

Вологість, при якій в зерні з'являється вільна волога та різко зростає 

інтенсивність дихання зерна й насіння, називають критичною. Величини 

критичної вологості зерна і насіння різних типів культур є наступними: 

– горох, квасолі, сочевиця: від 15 % до 16 %; 

– пшениця, жито, ячмінь:  від 14,5 % до 15,5 %; 

– кукурудза, просо, сорго, столовий буряк: від 12,5 % до 14 %; 

– соняшник: від 10 % до 11%; 

Зерно і насіння основних злакових культур вологістю до 14 % (нижче 

критичної) стійкі можна зберігати в насипу великої висоти (до 30 м і більше). 

Зерно середньої сухості, що знаходиться на межі критичної вологості, дихає 
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приблизно в два – чотири рази інтенсивніше сухого, але у нього спостерігається 

незначний газообмін, тому таке зерно є досить стійким під час тривалого 

зберігання. Вологе зерно дихає у 4–8 разів інтенсивніше сухого, сире 

(вологістю понад 17 %) – у 20–30 разів енергійніше сухого. 

Під час підвищення температури інтенсивність дихання зерна 

збільшується. За високих температур від 50 °С та вище інтенсивність дихання 

понижується через руйнування відповідних речовин, які входять до складу 

клітин зерна (ферменти і білки). Вплив температури на дихання зерна залежить 

і від часу впливу даної температури. Так, максимальна інтенсивність дихання 

зерна пшениці за температурі від 50 до 55 °С проявляється лише на короткому 

проміжку часу. За понижених температур газообмін починає різко 

зменшуватись. За температур від 0 до 10 °С показник інтенсивності дихання 

зерна навіть за відносної вологості до 18 % є незначним. Критична вологість 

зерна пшениці чітко проявляється лише за температур від 18 °С та вище. Отже, 

для збереження зерна дуже важливо підтримувати температуру довколишнього 

простору до 10 °С. На рисунках 1.3 і 1.4 наведено залежності процесів дихання 

зерна від вологості й температури оточуючого середовища [6]. 

 

 

Рисунок 1.3 – Вплив вологості на інтенсивність дихання зерна 
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На рисунку 1.3 введено такі позначення: 1 – соняшник, 2 – пшениця,  

3 – горох. 

 

 

Рисунок 1.4 – Вплив температури на інтенсивність дихання зерна 

 

На рисунку 1.4 введено такі позначення: 1 – 14 %, 2 – 16 %, 3 – 18 %,  

4 – 22 %. 

Інтенсивність та характер дихання насіння й зерна безпосередньо 

залежить від аерогазового складу оточуючого середовища. Тільки за 

присутності кисню можливим є нормальне (аеробне) дихання. Особливо 

важливим є цей фактор для насіння з показником вологості, що є близьким до 

критичного. На сухе зерно суттєво не впливають навіть значні концентрації 
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вуглекислого газу й відсутність кисню, так як інтенсивність дихання у такого 

зерна є нехтовно малою. 

Під час тривалого зберігання зернових насипів без переміщення й 

вентиляції в міжзернових просторах іноді створюються умови для накопичення 

вуглекислого газу та відповідної втрати кисню. Склад газового середовища 

найчастіше змінюється в зернових масах, що зберігаються у залізобетонних 

конструкціях на елеваторах, а також у складських приміщеннях із природного 

каменю, цегли, а також залізобетону. Таким чином, зернові маси (основних 

зернових і бобових) вологістю нижче критичної на 3 – 4 % протягом досить 

тривалого проміжку часу зберігають енергію проростання. Зернові маси 

вологістю, що є близькою до критичної та вище неї, за нестачі кисню втрачають 

посівні якості вже у перші місяці зберігання. 

Варто зазначити, що інтенсивність дихання дуже сильно залежить і від 

виду зерна. Так, наприклад, дихання у зерен проса, кукурудзи, насіння 

соняшнику й вівса є більш інтенсивним, аніж у жита, пшениці, бобових і 

ячменю. Також наявність домішок недозрілих і травмованих, а також 

пророслих зерен значно збільшує інтенсивність дихання. 

Всі зернові маси, що містять зерна з різними відхиленнями, 

характеризуються підвищеною інтенсивністю дихання та відповідно є менш 

стійкими під час процесів тривалого зберігання. 

 

1.2. Аналіз методів неруйнівного моніторингу вологості зерна  

 

Вологість – це рівень вмісту води в фізичних середовищах або тілах. 

Нюанси поняття і способи вимірювання залежать від особливостей 

досліджуваних об'єктів. Для сипучих тіл, частинним випадком яких є зерно, 

вологість – це відношення маси вологи до маси вологого об'єкта. Показник 

багато в чому залежить від природи матеріалу, ступеня його подрібнення, 

пористості. Окремо слід розглядати поняття вологовмісту – це відношення маси 

вологи до маси сухої речовини. При цьому до обліку не приймається 
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молекулярно зв'язана вода, виділити яку можливо тільки шляхом хімічного 

розкладання [7]. 

Вологість залишається одним із найбільш важливих параметрів, що 

підлягають контролю в ході зберіганням зернових продуктів. Від показників 

навколишнього середовища залежить якість готової продукції, що виробляється 

зі зернових продуктів рослинництва. Сучасні методи вимірювання вологості 

активно використовуються під час зберігання зернових і виготовлення 

продуктів харчування, до яких пред'являються високі сучасні галузеві вимоги й 

стандарти. 

Умовно всі існуючі методи, які використовуються для неруйнівного 

моніторингу вологості, можна розділити на дві категорії: 

– прямі – вимірювання проводяться через відбір проби матеріалу 

(отримані результати вимірів є дуже точні, але їх отримання займе значний 

проміжок часу до 10–15 годин); 

– непрямі (опосередковані) – визначення вологості здійснюється 

безконтактним способом (отриманий результат є менш точним порівняно з 

прямими методами, але набагато оперативнішим (обробка даних займає кілька 

секунд); в основі непрямих методів лежить перетворення поняття вологості в 

зручну для обліку фізичну величину. Використовувані способи поділяються на 

електричні й неелектричні.  

Незважаючи на динамічний розвиток методів і засобів вимірювального 

моніторингу вологості сипучих матеріалів, єдиним сертифікованим і  

стандартизованим підходом щодо вимірювання вологості зерна є  

термостатно-ваговий спосіб із використанням сушильних шаф [8]. Цей метод 

відноситься до сукупності прямих способів і має ряд методик, що побудовані на 

базі цього методу.  

Реалізація опосередкованих методів вимагає проходження обов'язкової 

процедури градуювання й калібрування відповідних засобів вимірювальної 

техніки з метою встановлення конкретного вигляду та підвищення достовірної 

залежності детектованого фізичного сигналу від вологості зерна. Умовну 
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класифікацію відомих методів вимірювання вологості зерна наведено на 

рисунку 1.5. 

 

 

Рисунок 1.5 – Відомі методи моніторингу вологості зерна 

 

Прямі методи визначення вологості зерна характеризуються високим 

показником точності. Допустиму граничне значення відносної невизначеності 

за стандартної інженерної довірчої вірогідності P=0,95 у діапазоні зміни 

вологості від 3 до 55 % становить ±3 %. Проте, складність і значна праце-часова 

складність процедури аналізу, а також значні масогабаритні показники 

вимірювальної апаратури ускладнюють можливість використання такої групи 

методів у виробничих умовах зберігання й переробки зерна. Опосередковані 

(непрямі) методи вимірювання вологості зерна характеризуються значною 

швидкодією та можливістю виконання вимірювань безпосередньо у 

виробничих умовах під час зберігання, транспортування й переробки зерна. Але 

за своєю точністю такі методи значно поступаються прямим. З обліком 
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обов'язкової вимоги, що регламентується до засобів неруйнівного моніторингу 

вологості зерна, є можливість безперервного комп'ютеризованого контролю з 

найкращими метрологічними характеристиками.  

Усі способи вимірювального контролю вологості залишаються 

відносними, хоча значення й різноманітність джерел їх похибок коливаються в 

широких межах. Найбільш розповсюдженими причинами невизначеностей 

вимірювання вологості зерна для групи прямих методів, які передбачають 

повітряно-теплове висушування зразків є: 

– термічний розклад органічної проби; 

– випаровування летючих речовин поряд з водою; 

– неповне видалення вологи в результаті досягнення рівноваги між 

зразком і тиском пари оточуючого середовища; 

– утворення водонепроникною крівлі. 

На метрологічні показники опосередкованої групи методів впливають 

дестабілізуючі фактори, наприклад, як температура, методика реалізації 

вимірювальної процедури, рівень електромагнітних завад, товщина 

досліджуваного матеріалу, в якому зберігається волога  та ін. Проте існує 

декілька способів зменшити рівень невизначеностей або повністю виключити 

ряд дестабілізуючих факторів, а саме: 

– раціональний вибір методу вимірювального моніторингу з обліком умов 

та об'єкту контролю; 

– використання стандартизованих і сертифікованих засобів 

вимірювальної техніки; 

– дотримання методологічних вимог до техніки проведення досліджень і 

обробки результатів. 

Таким чином, кожен із вищевказаних методів має встановлені межі 

невизначеностей. Так, деякі методи не здатні забезпечити невизначеність 

вимірювання вологості зерна нижче 10 %, а окремі способи дослідження мають 

рівень невизначеності менше одного відсотка за умови дотримання 

регламентованих вимог. 
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Найсучаснішими методами моніторингу вологості сипучих тіл, у тому 

числі зерна, є використання оптичної інфрачервоної або ультразвукової 

технології. Такі методи дозволяють досить точно визначати в режимі реального 

часу характеристики досліджуваної речовини матеріалу без безпосереднього 

контакту з ним та відбору зразків. Технологія заснована на абсорбції водневими 

зв'язками специфічних світлових або ультразвукових хвиль у встановленому 

діапазоні частот. При цьому обладнання не потребує проведення процедур 

повторного калібрування й градуювання або специфічного технічного 

обслуговування. Такі методи дозволяють постійно відстежувати якість зерна з 

мінімальними праце-часовими ресурсами. 

Найбільш точним серед опосередкованих методів моніторингу вологості 

зерна на сьогоднішній день вважається ультразвуковий метод. При цьому 

відповідна вимірювальна техніка повинна відповідати вимогам до робочого 

еталону першого розряду. 

 

1.3. Аналіз існуючих серійних засобів ультразвукового вимірювання 

вологості зерна 

 

На теперішній час відома значна кількість засобів неруйнівного 

вимірювального моніторингу вологості сипучих матеріалів, до яких відносить 

зерно. Як зазначалось вище, в якості базового методу побудови інформаційно-

вимірювальної системи моніторингу вологості зерна обрано ультразвуковий 

метод. Отже, розглянемо найбільш розповсюджені моделі. 

Портативний пристрій ВИМС-2.21, що призначений для оперативного 

контролю вологості широкого спектру сипучих матеріалів, в тому числі зерна, 

який наведено на рисунку 1.6 [9]. Сфера застосування вологоміра: 

– лабораторний контроль вологості речовин і матеріалів; 

– контроль матеріалів і речовин на складах і об'єктах переробки. 

Принцип вимірювання заснований на взаємозв'язку діелектричних 

властивостей вологого матеріалу з кількістю вологи, що міститься в ньому при 
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позитивних температурах. Основні характеристики: 

– три модифікації сенсорів дозволяють контролювати велику кількість 

різних матеріалів: планарний – забезпечує контроль поверхні щільно 

упакованих  матеріалів; об'ємний – контроль сипучих матеріалів; зондуючий – 

контроль сипучих і пластичних матеріалів зануренням в нього датчика. 

– висококонтрастний кольоровий TFT дисплей з великими кутами огляду, 

дозволом 320х240 дозволяє працювати за температур до –20 °C; 

– вбудований літієвий акумулятор великої ємності; 

– система меню з кнопками швидкого доступу підвищують швидкість і 

зручність роботи з приладом; 

– роз'єми фірми LEMO. 

 

 

Рисунок 1.6 – Загальний вигляд вологоміра ВИМС-2.21 
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Зовнішній вигляд безконтактного неруйнівного ультразвукового 

вимірювача вологості зерна наведено на рисунку 1.7. 

 

 

Рисунок 1.7 – Загальний вигляд вологоміра MC-160SA 

 

Основні технічні характеристики такого вимірювача вологості є 

наступними: 

– діапазон вимірювання: від 0 % до 30 %; 

– роздільна здатність: 0,1 %; 

– основна гранична невизначеність: 0,5 %; 

– глибина зондування: від 30 мм до 400 мм; 

– робоча температура: від 0 °C до 50 °C; 

– робоча вологість довколишнього середовища: від 0 % до 80 %; 
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– температура зберігання: від –20 °C до +70 °C; 

– живлення: батарейка 9 V типу крона; 

– габарити: 106х67х30 мм; 

– вага: 150 (з батареєю). 

СВЧ-вологомір MW-1000 – прилад вимірювання вологості продуктів 

харчування та інших матеріалів, який призначений для використання в 

лабораторіях і на виробництві для швидкого визначення вологості матеріалів в 

області харчової, хімічної, деревообробної, паперової промисловості та 

фармацевтиці. Зовнішній вигляд такої моделі вологомірів наведено на 

рисунку 1.8.  

 

 

Рисунок 1.8 – Загальний вигляд вологоміра MC-160SA 

 

Основні технічні характеристики такого вимірювального пристрою 

вологості зерна є наступними: 

Особливі властивості: 
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– короткий час вимірювання (близько 3 с); 

– визначення загальної вологості; 

– виміряне значення не залежить від форми, щільності й кольору 

матеріалу; 

– автономне живлення (Li-іон-акумулятор); 

– середній час роботи при повністю зарядженому акумуляторі до 5 годин; 

– наявна функція автовимикання; 

– температура досліджуваного матеріалу: від 5 °C до 60 °C (автоматична 

компенсація температури); 

– температура навколишнього середовища: від 0 °C до 45 °C. 

Також відомі модифікації засобів вимірювальної техніки контролю 

вологості зерна в потоці під час технологічних процесів їх переробки, як 

наприклад ИВЗП-2М [10], який наведено на рисунку 1.9. 

 

 

Рисунок 1.9 – Загальний вигляд вимірювача вологості зерна в потоці типу  

ИВЗП-2М 
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Вимірювач вологості зерна в потоці типу ИВЗП-2М призначений для 

дистанційного контролю вологості та температури зерна на виході з 

зерносушильних установок. 

Вимірювач також може працювати спільно з таймером керування 

затворами рамами типу ТУЗР-3М, утворюючи тим самим автоматичну систему 

стабілізації вологості зерна типу СВЗ-3. Завдяки здатності гнучкого 

налаштування компонентів системи (вимірювача й таймера) досягається 

стабільна підтримка встановленої вимірювачем вологості продукту на виході 

зерносушильних установок. З'єднання з таймером виконується за двохдротовою 

лінією зв'язку. 

Умови експлуатації такого пристрою є наступними: 

– температура навколишнього повітря: від –10 ºС до +60 ºС; 

– відносна вологість повітря до 90 % за Тос=+25 ºС; 

– напруга мережі живлення ~220 В ± 10 %; 

– частота мережі 50 Гц ± 10 %. 

Таким чином, проведений аналіз типових серійних засобів вимірювання 

вологості зерна дозволив встановити загальний їх типовий недолік, який 

полягає у відсутності інтегрування в такі засоби сучасних методологічних 

підходів Інтернету речей та бездротових сенсорних мереж. Це не дозволяє 

будувати на базі таких пристроїв інформаційно-вимірювальні системи, що 

мають бути апаратно-програмно сумісними із комплексами автоматизації 

технологічних процесів зберігання й переробки зерна. 

 

1.4. Аналіз відомих технологій мережевого обміну вимірювальною 

інформацією  

 

У сучасній практиці під час побудови інформаційно-вимірювальних 

систем значної популярності набули бездротові мережеві сенсорні технології, 

які використовуються для обміну вимірювальною інформацією між двома та 

більше локаціями вимірювань. Під час обміну інформацією може 
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використовуватися оптичне (видиме, інфрачервоне або лазерне) 

випромінювання та радіохвилі. У теперішній час відома значна кількість 

бездротових промислових технологій. Найбільш використовувані технології 

бездротового обміну вимірювальною інформації з детальним описом 

представлено в таблиці 1.1. 

 

Таблиця 1.1 – Технології бездротового обміну вимірювальною 

інформацією 

  

Технологія ZigBee
®
 являє собою відкритий стандарт бездротового зв'язку, 

що може використовуватись в умовах промислових підприємств для систем 

збору та управління потоками даних (див. рис. 1.10). 

 

 

Рисунок 1.10 – Інфографіка функціонування технології ZigBee 
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Мережева технологія ZigBee дозволяє створювати бездротові мережі 

сенсорів, що самоорганізуються та самовідновлюються з можливістю 

автоматичної ретрансляції інформаційних потоків. Промисловий стандарт 

ZigBee передбачає можливість використання частотних каналів у діапазонах 

частот: 868 МГц, 915 МГц і 2,4 ГГц. Більшість серійних виробників модулів 

XBee, що функціонують на базі технології ZigBee, випускають приймачі та  

передавачі для діапазону 2,4 ГГц, в якому передбачено шістнадцять частотних 

каналів з дискретністю 5 МГц. Швидкість обміну інформацією разом зі 

службовими повідомленнями в ефірі становить до 250 КБіт/c. При цьому 

середня пропускна здатність вузла для інформативних повідомлень з обліком 

залежності мережі та кількості ретрансляцій знаходиться в діапазоні від  

5 КБіт/c до 40 КБіт/c. Дозволена відстані між сенсорними вузлами бездротової 

мережі становить десятки метрів під час режимів функціонування всередині 

приміщення та до сотень метрів на відкритому просторі [11]. 

Ще однією популярною технологією, яка використовується під час 

бездротового обміну вимірювальною інформацією, є Bluetooth. Така технологія 

забезпечує можливість обміну інформацією між мікропроцесорними засобами 

та ноутбуками й мобільними телефонами з обліком високих вимог до 

показників надійності, ціни, широкої доступності смуги частот, яка 

використовується для ближнього радіозв'язку (див. рис. 1.11). 

 

 

Рисунок 1.11 – Інфографіка функціонування технології Bluetooth 
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Така технологія функціонує на частоті 2,4 ГГц. Чіп-Bluetooth дозволяє в 

залежності від наявного рівня потужності сигналу встановлювати зв'язок у 

межах від 10 м до 100 м. З'єднання пристроїв у межах до 10 м дозволяє зберегти 

оптимальне енергоспоживання. Малопотужні передавачі споживають не 

0,25 мА в режимі очікування і не більше 25 мА в активному режимі роботи.  

Технологія Wi-Fi (WLAN) – це протокол і стандарт на обладнання для 

організації широкосмугового бездротового зв'язку під час побудови мережі 

сенсорів, яку призначено для організації локальних і глобальних бездротових 

мереж (див. рис. 1.12). 

 

 

Рисунок 1.12 – Інфографіка функціонування технології Wi-Fi 

 

Цей протокол і відповідний йому стандарт IEEE 802.11 дозволяє 

здійснювати передачу вимірювальних даних зі швидкістю до 300 МБіт/с.  

Типова бездротова мережа LoRa WAN являє собою сукупність шлюзів, 

які пересилають інформаційні повідомлення між кінцевими пристроями 

бездротової мережі сенсорів та центральним сервером та будуються за зоряної 

топологією, як показано на рисунку 1.13. 
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Рисунок 1.13 – Інфографіка функціонування технології LoRa WAN 

 

Зв'язок між шлюзами та центральним сервером такої мережі реалізується 

за рахунок стандартних IP-з'єднань, а між шлюзами і кінцевими пристроями – 

за рахунок бездротових з'єднань, які використовують широкосмугову 

модуляцію LoRa. Модуляція LoRa була розроблена компанією Semtech та 

призначена для бездротової передачі даних на низькій швидкості, що знайшло 

широке використання під час побудови бездротових інформаційно-

вимірювальних систем в умовах промислових підприємств, на відстані до 

декількох кілометрів в діапазонах частот 433 МГц і 868 МГц, що не потребують 

ліцензій. 

Зв'язок між шлюзами і кінцевими пристроями є двостороннім, проте 

передбачається, що основний обсяг даних передається від кінцевих пристроїв 
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до шлюзів. Технологія LoRa забезпечує швидкість передачі в бездротовому 

каналі від 0,3 КБіт/с до 50 КБіт/с. З метою поділу каналів використовується 

доступна сукупність частотних каналів, а також зміна швидкостей передачі 

даних. 

 

1.5. Висновки 

 

У даному розділі магістерської роботи було виконано аналіз зерна, як 

об'єкту інформаційно-вимірювального контролю, а також визначено основні 

переваги і недоліки відомих методів і засобів неруйнівного моніторингу 

вологості зерна під час його зберігання та переробки. В якості базового було 

обрано ультразвуковий спосіб вимірювання вологості зерна. Виконано 

порівняльний аналіз існуючих бездротових технологій обміну вимірювальною 

інформацією в результаті чого було обґрунтовано необхідність удосконалення 

відомих вимірювачів вологості за рахунок впровадження методологічних 

підходів Internet of Things та WSN під час розробки ультразвукової 

інформаційно-вимірювальної системи вологості зерна. 
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РОЗДІЛ 2 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ ВИМОГ ДО УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-

ВИМІРЮВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ВОЛОГОСТІ ЗЕРНА МЕТОДАМИ 

МОДЕЛЮВАННЯ 

 

2.1. Загальний напрямок обґрунтування вимог до досліджуваної системи 

 

Виконаний у першому розділі аналіз відомих підходів до розробки 

інформаційно-вимірювальних систем вологості зерна дозволив встановити 

сукупність вимог для структурних і функціональних вузлів досліджуваної 

систем. Пристрої ультразвукового моніторингу, що були розглянуті, 

дозволяють виконувати визначення вологості в різноманітних сферах, від 

будівельної галузі до аграрного сектору та атомної енергетики. Краще за все 

ультразвуковий метод дозволяє визначати вологість зерна під час зберігання в 

ангарних приміщеннях. Принцип такого моніторингу вологості полягає у 

детектування відповідних акустичних сигналів вздовж шару зерна невеликих 

об'ємів. 

Детально цей принцип моніторингу полягає у наступному: генерований 

випромінювачем акустичний сигнал надсилається на насипну товщу зерна і 

детектується приймачем відбитий сигнал, паралельно із цим фіксується 

проміжок часу експерименту. На підставі швидкості й коефіцієнту відбиття 

акустичного сигналу оцінюється вологість. Моніторинг вологості зерна, що є 

сипучим матеріалом, реалізується таким чином: чуйники, що підключені до 

інформаційно-вимірювальної системи, приймають акустичний сигнал на 

протязі певного проміжку часу, та після цього аналізують його, генеруючи 

висновки щодо наявний рівень вологи. 

Проаналізувавши відомі інформаційно-вимірювальні системи 

ультразвукового моніторингу вологості, можна висунути наступні вимоги до 

загальної структури та функціонального забезпечення системи: 
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– можливість генерування та надсилання акустичного сигналу до зернової 

маси, що аналізується за декількома каналами; 

– можливість автоматичного аналізу й обчислення даних; 

– бездротовий обмін даними зі серверами обчислень; 

– можливість взаємодії зі системою автоматичної диспетчирезації. 

Вимоги до структури й функцій досліджуваної системи умовно зображені 

на рисунку 2.1. На цьому рисунку введено наступні позначення: С – сукупність 

сенсорів, В – випромінювач,  У(t) і A(t) – ультразвуковий і акустичний сигнали, 

відповідно.  

 

 

Рисунок 2.1 – Загальна структура досліджуваної системи моніторингу 

вологості зерна 

 

Також існує необхідність у обґрунтуванні вимог до математичних методів 

обробки даних у системі, що розробляється. Система має базуватись на 

акустичному методі неруйнівного моніторингу, окрім того треба обрати метод 

обробки акустичного сигналу.  
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2.2. Вимоги до алгоритмічного забезпечення обробки вимірювальної 

інформації 

 

Як зазначалось вище в п. 2.1 існує необхідність у обґрунтуванні 

математичних методів обробки вимірювальної інформації, що будуть покладені 

в основу алгоритмічного забезпечення досліджуваної системи. 

Сигнал, який надходить на приймальний сенсор системи містить завади й 

корисний сигнал. Отже, після надходження сигналу виникає необхідність про 

виділення з нього корисної складової. Для цього можуть бути використані 

наступні методи математичного аналізу: кепстральний, спектральний і 

кореляційний [12].  

Кепстральний аналіз використовують під час обробки сигналів, що є 

згорткою двох функцій у часовій області. Причому, обов'язковою умовою 

такого методу є перетворення сигналів у спектр з утворенням імпульсів, які не 

перекриваються на вісі. У результаті кепстрального аналізу встановлюється 

інформація щодо початкового вигляду сигналу сигналу. Основні переваги 

такого методу: нечутливість до зміни фази сигналів, що досліджуються, а також 

до індивідуальних особливостей шляхів поширення механічних завад. 

Спектральний аналіз – це один із методів обробки вимірювальних 

сигналів, що дозволяє аналізувати частотний склад детектованого сигналу. 

Процедура Фур'є-перетворення є математичною базою, яка пов'язує часовий 

або просторовий сигнал із його представленням у частотній області. 

Кореляційний аналіз є розповсюдженим методом обробки статистичних 

рядів результатів спостережень, який полягає у визначенні коефіцієнтів 

кореляції між аргументами функції. Під час такого аналізу порівнюються 

коефіцієнти кореляції між однією парою або множиною пар ознак для 

встановлення між ними функціональних взаємозв'язків. 

Система вимірювального моніторингу контролю, що досліджується в 

даній роботі, припускає не тільки визначення рівня вологості зерна, але й 

локалізацію місця перевищення допустимого рівня вологи в загальній масі 
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аналізованого середовища. Для цього у системі потрібна наявність лінійки 

однотипних сенсорів, що зондують та отримують відбиті сигнали. Після цього 

вимірювальна інформація буде вилучатись шляхом порівняння отриманих 

сигналів. Процедура порівняння сигналів буде реалізована за допомогою 

визначення взаємокореляційної функції.  

Взаємокореляційна функція порівнюваних сигналів встановлює міру 

схожості форм двох сигналів, а також їх взаємне розташування один по 

відношенню до іншого за незалежною змінною – координата. Узагальнюючи 

відомі співвідношення для визначення автокореляційної функції на два різні 

сигнали u(t) і s(t), отримуємо такий скалярний добуток сигналів [13]: 

 

Bsu() = 



s(t) u(t+) dt.                                        (2.1)  

 

Взаємна кореляційна функція двох сигналів характеризує певну 

кореляцію фізичних процесів, що відображуються цими інформативними 

сигналами, а отже, може слугувати кількісною мірою стійкості цього 

взаємозв'язку під час роздільної обробки сигналів у різних структурних 

компонентах інформаційно-вимірювальних систем. Для кінцевих за показником 

енергії сигналів взаємокореляційна функція є також кінцевою, при цьому 

виконується наступне співвідношення: 

 

|Bsu()|  ||s(t)||||u(t)||,                                       (2.2) 

 

що виходить з нерівності Коши-Буняковського [14] і незалежності норм 

сигналів від зміщення за координатою. 

Під час заміни змінної t=t- у формулі (2.1), отримуємо наступну 

формулу для взаємокореляційної функції: 

 

Bsu() = 



s(t-) u(t) dt = 




 u(t) s(t-) dt = Bus(-).          (2.3) 
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На підставі рівняння (2.3) випливає, що для взаємокореляційної функції 

не виконується умова парності, а саме: Bsu()Bsu(-). Таким чином, значення 

взаємокореляційної функції можуть не містити максимума функції при =0.  

Одні і ті самі значення взаємокореляційної функції, що знайдені за 

формулами (2.1) і (2.3) спостерігаються за одних і тих самих взаємних 

положеннях сигналів: при зміщенні інтервалу на величину  сигналу u(t) 

відносно s(t) вправо вздовж вісі ординат і сигналу s(t) відносно сигналу u(t) 

вліво, тобто Bsu()=Bus(-). 

З обліком наведених вище особливостей повна взаємокореляційна 

функція обчислюється окремо для позитивних і негативних запізнювань 

сигналів за формулами: 

 

Bsu() = 



s(t) u(t+) dt,                                       (2.4) 

 

Bus() = 



u(t) s(t+) dt.                                      (2.5) 

 

Такий підхід із використанням взаємокореляційного аналізу під час 

вимірювання вологості сипучих матеріалів допомагає за необхідності 

локалізувати джерела зміни вологості при рознесеному в просторі й часі 

прийомі вимірюваних даних. 

 Питання виявлення джерела вологи в аналізованому середовищі постає на 

перше місце під час розробки інформаційно-вимірювальної системи 

моніторингу вологості зерна технічного контролю. 

У реальних виробничих умовах зберігання зерна об’єкт контролю має 

класифікуватись як тривимірна система. На рисунку 2.2 зображено 

надходження імпульсів від джерела сигналу до сенсорів.  

Як відомо, довжина вектора дорівнює сумі квадратів різниць його 

координат за формулою (2.6):  
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222

zy,x, )21()21()21(L zzyyxx  .                    (2.6) 

 

 

Рисунок 2.2 – Процес надходження імпульсів від джерела сигналу до сенсорів 

вологості 

  

Відповідно, вимірявши час затримки між надходженням сигналів на два 

сенсори, яке розраховується за допомогою взаємокореляційного аналізу, можна 

скласти рівняння: 

 

12

222222 t)52()52()52()51()51()51(  zzyyxxzzyyxx ,        (2.7) 

 

де  (x1,y1,z1), (x2,y2,z2) – координати сенсорів; (x5,y5,z5) - координати джерела 

акустичних імпульсів; 
12t  – час затримки між детектуванням імпульсів між 1м і 

2м сенсором. 

Отже, шляхом розв'язання рівнянь виду 2.7 можна обчислити координати 

джерела віброакустичного імпульсу. У двовимірній системі положення дефекту 

однозначно можуть визначити 3 сенсори. Для тривимірної системи необхідно 

вводити до складу системи мінімум три сенсори, щоб підвищити надійність 

системи, можна використовувати 4 і більше сенсорів із ідентичними 
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метрологічними характеристиками. Після цього будується і розв'язується 

система з шести рівнянь (розглядаються всі можливі комбінації попарного 

перебирання чотирьох сенсорів системи). Рішення такої системи дає 

можливість визначення координат джерела віброакустичних імпульсів. На 

рисунку 2.3 наведено приклад локалізації джерела вологи за умови зондування 

сукупністю сенсорів. 

 

            

Рисунок 2.2 – Приклад локалізації джерела вологи в масі зерна 

 

Якщо інформаційно-вимірювальна система містить більше ніж чотири 

сенсори, то складається система рівнянь для усіх можливих комбінацій із 

попарного перебирання сенсорів та розраховуються відповідні координати 

джерел акустичних імпульсів.   

 

2.3. Імітаційна модель досліджуваної інформаційно-вимірювальної 

системи 

 

Застосування підходу на базі кореляційного методу для вирішення 

практичних задач призводить до необхідності обліку відмінностей реальної 

ділянки маси зерна, що аналізується, від ідеальної моделі сипучої рідини. 

Модель реального аналізованого середовища маси зерна, що зберігається, 
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наведена на рисунку 2.3. Символом Hi(t) позначено дії лінійної фільтрації 

вимірювальних сигналів. 

 

 

Рисунок 2.3 – Модель маси зерна, що аналізується, з обліком частотної 

залежності параметрів каналу розповсюдження акустичних імпульсів 

 

З обліком гранулометричного складу зернової маси встановлено оціночні 

значення коефіцієнти загасання для першої нормальної моди: 0,015; 1,31·10
-4

; 

2,15·10
-5

; 2,64·10
-6

 (відповідні частоти є наступними: 200 Гц, 10 кГц, 20 кГц і  

40 кГц) [15]. Структурний елемент моделі Hi(t) (див. рис 5.3) був відтворений у 

середовищі MatLab за допомогою стандартних блоків Transport Delay і Analog 

Filter Design. Налаштування аналогових фільтрів було виконано з урахуванням 

вищезгаданих коефіцієнтів, як показано на рисунку 2.4.  

 

   

Рисунок 2.4 – Реалізація блоку Hi(t) у середовищі MatLab та 

налаштування параметрів аналогового фільтру 
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Коефіцієнти затримки вимірюваних сигналів у блоках Transport Delay 

були обчислені на підставі швидкості розповсюдження детектованого сигналу 

акустичної емісії в сипучому середовищі. Шумові складові  Sa(t) і Sb(t) були 

створені за допомогою стандартних блоків Random Number, які генерують 

білий шум. 

Під час аналізу тривимірних систем виникає питання обліку 

багатопроменевого поширення сигналу, а також необхідності достовірного 

виділення саме прямого сигналу від джерела до сенсорів. Багатопроменеве 

поширення – це явище розповсюдження сигналу в середовищі, у результаті 

якого з'являються два або більше напрямки надходження сигналів до сенсорів у 

один і той же час або з певною часовою затримкою. При поширенні виникають 

наступні ефекти: 

– відбиття; 

– відбиття з розбиттям на множину незначних хвиль; 

– проникнення хвиль через перешкоди зі спотворенням характеристик. 

Явище багатопроменевого розповсюдження сигналу було реалізовано в 

середовищі MatLab у якості підсистеми (див. рис 2.5) за допомогою 

функціональних блоків  Transport Delay і Gain, де перший блок зменшував 

амплітуду, тобто моделював загасання хвиль, а другий  моделював часову 

затримку сигналів.  

 

 

Рисунок 2.5 – Підсистема, яка моделює процес багатопроменевого 

розповсюдження сигналу акустичної емісії в шарі зерна 
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Згенерований імпульс акустичної емісії було реалізовано у середовищі 

MatLab із використанням блоків Analog Filter Design і Pulse Generator. 

Процедуру налаштування цих блоків і відповідне зображення змодельованого 

сигналу акустичної емісії наведено на рисунках 2.6 і 2.7. 

 

 

Рисунок 2.6 – Процедура налаштування блоків Analog Filter Design і Pulse 

Generator 

 

 

Рисунок 2.7 – Змодельований сигнал акустичної емісії у середовищі 

імітаційного моделювання MatLab 

 

 З метою детального аналізу процесу функціонування досліджуваної 

інформаційно-вимірювальної системи моніторингу вологості зерна під час його 

зберігання у середовищі MatLab Simulink було реалізовано функціональну 

схему досліджень, яку представлено на рисунку 2.8. 

 На схемі наведено наступні структурні компоненти: блок імпульсу 

акустичної емісії; чотири канали розповсюдження сигналу, які моделюють 
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шлях проходження акустичного сигналу до чотирьох сенсорів системи; завади, 

які наявні в вимірюваних сигналах; фільтри Бесселя з метою поліпшення 

отриманого сигналу; засоби збереження та графічної візуалізації вимірюваних 

сигналів. 

 

 

Рисунок 2.8 – Імітаційна модель досліджень ІВС вологості зерна 

 

За допомогою програми розробленої і протестованої в пакеті прикладних 

програм MathCad програми: 
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, 

 

зафіксувавши початкові координати сенсорів ([+12; 0; +3] [+12; +6; –2] [0; +6; 

+4] [0; 0; 0]), а також джерела акустичних імпульсів [+8; +4; +6]), було 

обчислено часові затримки з якими імпульс надходить до відповідних сенсорів. 

Після цієї процедури значення часових затримок було внесено до відповідних 

структурних компонент Transport Delay створеної у MatLab імітаційної моделі 

системи. 

На рисунку 2.9 наведено результати обчислювального експерименту, 

який було виконано методами імітаційного моделювання, де час моделювання 

становив 1 с, а частота дискретизації – 10 мс. Ліворуч наведено графіки 

надходження імпульсу акустичної емісії на сенсори за наявності в схемі 

фільтру Бесселя, праворуч графіки – із використанням каналів зв’язку без 
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відповідного фільтра. Результати моделювання доводять доцільність 

використання в системі даного типу фільтра.  

 

 

           а) 

 

          б) 

            

          в) 

 

           г) 

 

 

 

          ґ) 

 

           д) 

 

           е) 

 

           є) 

 

 

Рисунок 2.9 – Результати імітаційного моделювання ІВС вологості зерна: 

а) сигнал від 1го сенсора за наявності фільтра низьких частот; б) сигнал 2го 

сенсора за наявності фільтра низьких частот; в) сигнал 3го сенсора за наявності 

фільтра низьких частот; г) сигнал 4го сенсора за наявності фільтра низьких 

частот; ґ) сигнал 1го сенсора без використання фільтра низьких частот; 

д) сигнал 2го сенсора без використання фільтра низьких частот; е) сигнал 3го 

сенсора без використання фільтра низьких частот; є) сигнал 4го сенсора без 

використання фільтра низьких частот 
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На рисунках 2.9а, г однозначно виділяються стрибки, які символізують 

акустичний імпульс, який надходить на сенсори в різні моменти часу. Також 

фіксуються стрибки з відносно меншою амплітудою, які демонструють 

наявність ефекту багатопроменевого розповсюдження сигналу. Шумова 

складова в даному випадку є незначною, оскільки в каналах зв'язку присутні 

фільтри.  

Наступним етапом є визначення різниці в затримках між стрибками 

імпульсів. Для цього спочатку будується взаємокореляційної функція всіх 

можливих комбінацій сигналів.  

Після цього виконується обчислення координат піків взаємокореляційної 

функції, що надає змогу встановити значення часової затримки між реєстрацією 

сигналів на двох сенсорах, що порівнюються. Приклад отриманої 

взаємокореляційної функції для двох сигналів від двох сенсорів системи 

наведений на рисунку 2.10.  

 

 

Рисунок 2.10 – Взаємокореляційна функції сигналів для сенсорів № 1 і 2  
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На рисунку 2.11 наведено результати обчислення точності визначення 

джерела імпульсу на підставі отриманих результатів моделювання в середовищі 

MatLab. На підставі цього встановлено, що точність залишається відносно 

високою допоки SNR (відношення сигнал-шум) не сягне значення на рівні –4 

дБ, що означає, що співвідношення сигнал/шум становить на рівні 0,02. При 

подальшому збільшенні шуму спостерігається значне зростання похибки, та 

вже за значень SNR на рівні –5,1 дБ імовірність виявлення джерела акустичного 

імпульсу складає лише 50 %. 

 

 

Рисунок 2.11 – Залежність похибки локалізації джерела акустичних імпульсів 

від відношення сигнал-шум каналів зв'язку за умови відсутності ФНЧ 

 

Рисунок 2.12 показує графічну залежність значення похибки локалізації 

джерела акустичних імпульсів від SNR у каналі зв'язку за умови наявності 

фільтру низьких частот. Графік має форму аналогічну графіку на рисунку 2.11, 

проте значення на вісі SNR відрізняються. Навіть коли SNR набуває значення 

близьке до –6 дБ, похибка залишається мінімальною. Проте при досягненні 

значень SNR у –11 дБ, достовірно локалізувати джерело акустичних імпульсів 

практично неможливо. Отже, введення до складу системи фільтру низьких 

частот в каналі зв'язку дозволяє з високою ефективністю позбавлятися від 
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зайвого шуму у вимірювальному каналі вологості, що позитивно впливає на  

підвищення точності визначення відносної вологості зерна. 

 

 

Рисунок 2.12 – Залежність похибки локалізації джерела акустичних імпульсів 

від відношення сигнал-шум каналів зв'язку за умови наявності ФНЧ 

 

У конкретному прикладі, який було змодельовано в роботі, впровадження 

ФНЧ дозволило збільшити допустимий рівень SNR на величину від 4 до 5 дБ 

відносно аналогічного рішення каналу зв'язку без ФНЧ. Отже, використання 

фільтру є доцільним у разі високої зашумленості початкового акустичного 

імпульсу.  

 

2.4. Висновки 

 

У наведеному розділі магістерської роботи було проаналізовано 

математичні основи кореляційного аналізу, які були покладені в основу 

алгоритмічного забезпечення досліджуваної інформаційно-вимірювальної 

системи моніторингу вологості зерна.  
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Також була розроблена і досліджена імітаційна модель об'єкту контролю 

та імпульсу акустичної емісії. Була реалізована і протестована імітаційна схема 

тривимірного об'єкту, яка відповідає масі зерна, що зберігається. Результати 

обчислювального експерименту довели адекватність розробленої моделі 

системи.  

Також було встановлено, що введення до складу досліджуваної системи 

фільтрів низьких частот дозволяє підвищити показник відношення сигнал-шум, 

за якого система здатна виконувати точні вимірювання вологості на рівні від 4 

до 5 дБ.  
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РОЗДІЛ 3 

 

КОМПОНЕНТА БАЗА ТА АЛГОРИТМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ДОСЛІДЖУВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

 

3.1. Компонентна база досліджуваної інформаційно-вимірювальної 

системи 

 

Для реалізацій функцій агрегації та обробки вимірювальної інформації 

обчислювальних у складі інформаційно-вимірювальної системи моніторингу 

вологості зерна передбачено мікроконтролер типу AT32AP7000-CTUT. 

Схематичне зображення обраного типу мікроконтролера наведено на  

рисунку 3.1. 

 

 

Рисунок 3.1 – Схематичне зображення мікроконтролера типу 

AT32AP7000-CTUT 

Мікроконтролер типу AT32AP7000-CTUT є 32-розрядним представником 

мікроконтролерів сімейства AVR 32. Його основні функціональні й технічні 

характеристики є наступними: 

– частота тактова становить 133 МГц; 
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– однотактний набір системних функцій і інструкцій типу RISC, у тому 

числі наявні інструкції DSP і SIMD; 

– об'єм кеш-пам'яті системних інструкцій розміром 16 кБ та кеш-пам'ять 

даних об'ємом 16 кБ; 

– вбудований апаратний прискорювач типу Java; 

– наявні функції масштабування та фільтрації зображення; 

– шинна система побудована за мультиієрархічним принципом; 

– мультимедійний співпроцесор; 

– використовується високопродуктивна передача інформації за 

роздільними шинам. 

Задля функції тактування мікроконтролера існує необхідність у 

підключенні трьох кварцових резонаторів: два з яких мають бути 

високочастотними та один використовується для синхронізації з годинником 

реального часу. В якості високочастотних кварцовими резонаторів було 

використано резонатори типу ГК251-П, а для годинника реального часу було 

обрано модель резонатора БКР-3. 

Схему принципову з'єднання кварцових резонаторів із мікроконтролером 

наведено на рисунку 3.2. 

 

 

Рисунок 3.2 – Схема принципова з'єднання мікроконтролера і кварцових 

резонаторів 
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Для реалізації функції пасивного контролю було обрано чотири блоки 

технічних засобів. Кожен із цих чотирьох блоків містить у своєму складі 

перетворювач акустичної емісії типу GT301, підсилювач потужності 

інформаційного сигналу типу GT200-A і додаткову перехідну коробку моделі 

AG09. Електричну схему принципову цього функціонального блоку ІВС 

наведено на рисунку 3.3. 

 

 

Рисунок 3.3 – Електрична схема принципова підключення блоку пасивного 

контролю вологості  

 

Перетворювач сигналів типу GT300 працює на частоті 280 кГц. Перехідну 

коробку AG09 підключено до джерела постійної напруги 12 В. Провідники, що 

з'єдують, обрано типу BNC-BNC. Виведення сигналу на плату від кожного 

блоку реалізовано за допомогою окремого перехідника типу J01001A0038.  

Зовнішній вигляд такої моделі перехідника наведено на рисунку 3.4. Через 

відповідний перехідник підсилений сигнал із виходу сенсора надходить на вхід 

АЦП через ФНЧ. 

 

 

Рисунок 3.4 – Зовнішній вигляд перехідника типу J01001A0038 
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Для реалізації функціоналу активного моніторингу було обрано сенсори 

типу П121-2,5-40-002 і П111-2,5-К20-A-001. Робоча частота таких моделей 

сенсорів становить 2,5 МГц. Ці сенсори з'єднані зі вторинним ланцюгом 

перетворення ІВС за допомогою провідника типу Lemo 00.250–DNC, як 

показано на рисунку 3.5. 

 

 

Рисунок 3.5 – Зовнішній вигляд сенсорів П121-2,5-40-002 і  

П111-2,5-К20-A-001 

 

Підключення цих сенсорів до загальної плати системи реалізовано через 

перехідники типу J01001A0038. В якості приймача інформаційного сигналу 

було обрано вібраційний перетворювач моделі АР28-10. Схему електричну 

принципову підключення сенсора активного моніторингу наведено на  

рисунку 3.6.  

 

 

Рисунок 3.6 – Схема електрична принципова підключення сенсора  

моделі АР28-10 
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Виведення сигналу на плату реалізовано за допомогою перехідника 

J01001A0038. Після цього сигнал надходить до власного аналого-цифрового 

перетворювача через ФНЧ. 

У досліджуваній ІВС в якості ліній живлення використовуються наступні 

номінали напруг постійного струму: +1,8 В; +3,3 В, +5 В і +12 В. Отже, з метою 

забезпечення інформаційно-вимірювальної системи стабільними 

вищевказаними номіналами напруги було обрано акумулятор CARPBOAT 

MINI 2V/7АН. Зовнішній вигляд такого типу акумулятору наведено на  

рисунку 3.7. З метою отримання напруг номіналами 1,8 В; 3,3 В і 5 В до схеми 

було інтегровано компенсаційні стабілізатори напруг в інтегральній збірці: 

IRU1010-18, LM1117-3.3, KP1170EH5. Усі заявлені моделі стабілізаторів мають 

схожі масогабаритні показники і зовнішній вид (див. рис. 3.7) та ідентичну 

схему підключення. 

 

    

 

                     

Рисунок 3.7 – Зовнішній вигляд акумулятора  CARPBOAT MINI 12V/7АН і 

компенсаційних стабілізаторів напруги 
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 Схему електричну принципову підключення джерела живлення і 

компенсаційних стабілізаторів напруг наведено на рисунку 3.8. 

 

 

Рисунок 3.8 – Схема електрична принципова підключення джерела живлення і 

компенсаційних стабілізаторів напруги 

 

3.2. Алгоритмічне забезпечення досліджуваної інформаційно-

вимірювальної системи 

 

Алгоритмічне забезпечення досліджуваної інформаційно-вимірювальної 
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системи моніторингу вологості зерна під час його зберігання описується 

алгоритмом роботи основної програми системи. Цей алгоритм відображає 

фіксовану послідовність дій системи на початковому етапі роботи, де 

встановлюється напрямок роботи. Тобто, чи є  потреба у проведенні 

вимірювань або здійснені роботи з аналізом даних, які зберігаються в пам’ятті 

системи, або необхідно здійснити зв’язок з персональним комп'ютером.  

Блок-схему алгоритму функціонування основної програми системи 

представлено на рисунку 3.9. 

Після того як відбулось ввімкнення інформаційно-вимірювальної системи 

вологості зерна, оператору буде запропоновано виконати вимірювання 

вологості.  

На самому початку роботи програми оператору буде відображено на 

дисплеї схему підключення сенсорів системи. Всі датчики повинні бути 

підключені до визначених схемою конекторів задля коректної роботи 

досліджуваної системи. У такому режимі функціонування задіяно чотири 

датчики типу GT300. Після цього оператор має ввести часовий період 

детектування акустичних сигналів. 

 Далі відбувається запуск таймер на час, який було визначено оператором 

на попередньому етапі. Протягом цього періоду акустичні датчики виконують 

запис інформаційного сигналу. 

По завершенні встановленого періоду запис зупиняється та виконуються 

відповідні обчислення. Результати обчислень виводяться у графічному вигляді 

на екран оператора. 

Якщо на початку роботи оператор не бажає виконувати вимірювання, то 

йому буде запропоновано список можливих дій, а саме: робота зі збереженими 

результатами спостережень, зв’язок з персональним комп'ютером або 

вимкнення ІВС. Якщо оператор обере в якості бажаного режиму роботу з 

результатами спостережень, то система буде функціонувати з даними, які 

зберігаються на вбудованій SD-картці. Якщо оператор обере режим зв’язку із 

персональним комп'ютером, то інформаційно-вимірювальна система буде 
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працювати за інтерфейсом USB-Connector. 

 

 

Рисунок 3.9 – Блок-схема алгоритму основної програми  

досліджуваної ІВС 

 

3.3. Висновки 

 

Основні результати даного розділу магістерської роботи полягають у 
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обґрунтованому виборі апаратних компонент під час побудови інформаційно-

вимірювальної системи вологості зерна. 

Також було синтезовано алгоритмічне забезпечення досліджуваної ІВС, 

яке відображає фіксовану послідовність дій системи та може бути 

переналаштоване з обліком конкретних умов проведення вимірювального 

моніторингу в автоматичному, ручному та автоматизованому режимах за 

допомогою інтерактивного меню. 
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РОЗДІЛ 4 

 

ПРОГРАМНО-АПАРАТНА БАЗА ПОБУДОВИ БЕЗДРОТОВОЇ 

ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ВОЛОГОСТІ ЗЕРНА  

 

4.1. Напрямок реалізації бездротової мережі сенсорів під час побудови 

ІВС вологості зерна 

 

Цифрова технологія ZigBee є стандартом безпровідного зв'язку, що 

дозволяє передавати пакети вимірювальної інформації від одного цифрового 

пристрою до іншого. 

Структуру стеку ZigBee / 802.15.4 складають програмна і апаратна 

компоненти. В програмній компоненті реалізовано код, який написано за 

специфікацією інтерфейсу ZigBee, у апаратній частині – механізми MAC та 

PHY рівнів, що містяться в стандарті 802.15.4. Код у скомпільованому вигляді, 

з доданими функціями керування інтерфейсами прийнято називати – профілем. 

Обмін вимірювальною інформацією реалізовано за сертифікованим 

послідовним протоколом UART у напрямку від зовнішнього процесора, в 

більшості випадків у цій ролі виступає мікропроцесорний блок інформаційно-

вимірювальних систем або персональний комп'ютер [16 – 20].  

Фізичний рівень ZigBee стежить за рівнем енергії у вузлах системи, а 

також виконує поточну оцінку каналів, з метою більш достовірного та менш 

безперебійного з'єднання каналів. Рівень доступу до мережі відповідає за 

автоматичне підтвердження отримання пакетів даних, а також слідкує за тим, 

щоб вимірювальні дані передавалися у чітко визначені часові інтервали. У 

MAC рівні ZigBee є можливість використовувати Wi-Fi або Bluetooth канали, 

якщо вони виявляться в межах досяжності. 

Завдяки інтегрованому програмному блоку високого ієрархічного рівня 

всі функції з організації / реорганізації мережі, прокладання оптимальних 

маршрутів проходження інформації, під'єднання нових компонент реалізуються 
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в автоматичному режимі та не потребують задіяння зовнішніх периферійних 

пристроїв для синхронізації режимів роботи такої мережі. Типовий вигляд 

серійних бюджетних Xbee-модулів, які побудовано на базі технології ZigBee, 

представлено на рисунку 4.1. 

 

 

Рисунок 4.1 – Зовнішній вигляд типових моделей XBee-модулів 

 

На теперішній час фірмою-виробником Digi розроблено і серійно 

представлено лінійку модулів XBee, які реалізують декілька можливих 

варіантів мережевих інтерфейсів: ZigBee Pro, стандартні стеки ZigBee-2006, 

фірмовий протокол DigiMesh. 

Найкращим рішенням для інтеграції стандарту ZigBee, є застосування 

mesh-топології. Існує декілька можливих форм реалізації таких топологій, а 

саме: точка-точка, кластерне дерево, проте частіше за все використовують 

топології зірка (див. рис. 4.2) і P2P (peer-to-peer) (див. рис. 4.3), або їх 

комбінацію. Залежно від вимог та умов у яких планується використання 

інформаційно-вимірювальної системи, може бути застосована та чи інша 

топологія. В одній великій мережі фрагментарно можуть використовуватися їх 

комбінації. 
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Рисунок 4.2 – Фрагмент топології зірка 

 

 

Рисунок 4.3 – Фрагмент топології peer-to-peer 

 

Наведені вище рисунки можливих топологій показують, що за 

необхідності можна реалізувати практично будь-яку топологічну схему. 

 

4.2. Імітаційна модель модуля бездротового обміну вимірювальною 

інформацією вологості зерна 

 

Процедуру налаштування параметрів модуля XBee виконано на базі 

спеціалізованого програмного модуля XCTU, що розроблений у ергономічному 

інтерфейсі та адаптований для роботи в ОС Windows, як наведено на  

рисунку 4.4. 
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Рисунок 4.4 – Основні етапи налаштування Xbee-модуля в середовищі 

моделювання XCTU 
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За умови використання такого підходу до симуляції одночасно задіяно 

два Xbee-модулі: перший виконує функцію відправлення вимірювальної 

інформації, а другий (кінцевий пристрій) – функцію приймання інформації.  

Таким чином, одні й ті самі модулі мають свої особливості налаштування 

відповідно до режимів роботи в якості приймача і відправники результатів 

вимірювальних спостережень вологості зерна, як наведено на рисунках 4.5 і 4.6, 

відповідно. 

 

 

Рисунок 4.5 – Інтерфейс налаштування Xbee-приймача 

 

 

Рисунок 4.6 – Інтерфейс налаштування Xbee-передавача 
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Наступним кроком реалізації та дослідження імітаційної моделі 

досліджуваної інформаційно-вимірювальної системи моніторингу вологості 

зерна є створення принципової схеми з'єднання Xbee-модуля та бюджетної 

мікроконтролерної платформи Arduino UNO, як відповідно наведено на 

рисунках 4.7 – 4.9. 

 

 

Рисунок 4.7 – Зовнішній вигляд макетної плати з'єднання Xbee-модуля та 

Arduino UNO 

 

Рисунок 4.8 – Принципова схема з'єднання Xbee-передавача та Arduino UNO 
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Рисунок 4.9 – Принципова схема з'єднання Xbee-приймача та Arduino UNO 

 

Реалізована і протестована імітаційна модель функціонального вузла 

бездротового обміну вимірювальною інформацією інформаційно-

вимірювальної системи моніторингу вологості зерна в середовищі 

спеціалізованого прикладного моделювання і тестування електронних засобів 

Proteus представлено на рисунку 4.10. 

 

 

Рисунок 4.10 – Зовнішній вигляд імітаційної моделі досліджуваної ІВС 
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4.3. Програмна компонента функціонального вузла бездротового обміну 

вимірювальною інформацією 

 

Отримані результати реалізації та тестування програмної компоненти 

досліджуваного вузла ІВС моніторингу вологості зерна в програмному 

середовищі Arduino IDE наведено на рисунках 4.11 і 4.12, відповідно, для 

передавача та приймача вимірювальної інформації. Таке програмне 

забезпечення є адаптивним до кількості та локацій модулів підсистеми, а також 

дозволяє виконувати наступні базові функції: первинна статистична обробка 

результатів спостережень щодо комп'ютеризованого вимірювального 

моніторингу вологості, синхронізація режимів роботи передавача і приймача, 

візуалізація поточних результатів вимірювань на ЖКІ-дисплеї. 

 

 

Рисунок 4.11 – Програмна компонента приймача 
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Рисунок 4.12 – Програмна компонента передавача 

 

4.4. Висновки  

 

Під час досліджень даного розділу магістерської роботи було: доведено 

доцільність і спроможність впровадження технології ZigBee під час реалізації 

бездротового мережевого обміну вимірювальною інформацією в режимі 

експлуатації інформаційно-вимірювальної системи моніторингу вологості зерна 

в реальних виробничих умовах його зберігання. Реалізовано та протестовано 

комп'ютерну модель підсистеми мережевого бездротового обміну 

вимірювальною інформацією щодо вологості зерна. Синтезовано та 

налаштовано програмний модуль електронної інформаційно-вимірювальної 

системи моніторингу вологості зерна. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

Під час досліджень магістерської роботи на тему «Розробка та 

дослідження ультразвукової інформаційно-вимірювальної системи вологості 

зерна» було отримано наступні науково-практичні результати: 

1. У першому розділі було виконано аналіз зерна, як об'єкту 

інформаційно-вимірювального контролю, а також визначено основні переваги і 

недоліки відомих методів і засобів неруйнівного моніторингу вологості зерна 

під час його зберігання та переробки. В якості базового було обрано 

ультразвуковий спосіб вимірювання вологості зерна. Виконано порівняльний 

аналіз існуючих бездротових технологій обміну вимірювальною інформацією в 

результаті чого було обґрунтовано необхідність удосконалення відомих 

вимірювачів вологості за рахунок впровадження методологічних підходів 

Internet of Things та WSN під час розробки ультразвукової інформаційно-

вимірювальної системи вологості зерна. 

2. У другому розділі було проаналізовано математичні основи 

кореляційного аналізу, які були покладені в основу алгоритмічного 

забезпечення досліджуваної інформаційно-вимірювальної системи моніторингу 

вологості зерна. Також була розроблена і досліджена імітаційна модель об'єкту 

контролю та імпульсу акустичної емісії. Була реалізована і протестована 

імітаційна схема тривимірного об'єкту, яка відповідає масі зерна, що 

зберігажться. Результати обчислювального експерименту довели адекватність 

розробленої моделі системи.  Встановлено, що введення до складу 

досліджуваної системи 0фільтрів низьких частот дозволяє підвищити показник 

відношення сигнал-шум, за якого система здатна виконувати точні 

вимірювання вологості на рівні від 4 до 5 дБ.  

3. У третьому розділі обґрунтовано вибір апаратних компонент під час 

побудови інформаційно-вимірювальної системи вологості зерна. Також було 

синтезовано алгоритмічне забезпечення досліджуваної ІВС, яке відображає 

фіксовану послідовність дій системи та може бути переналаштоване з обліком 
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конкретних умов проведення вимірювального моніторингу в автоматичному, 

ручному та автоматизованому режимах за допомогою інтерактивного меню. 

4. У четвертому розділі було доведено доцільність і спроможність 

впровадження технології ZigBee під час реалізації бездротового мережевого 

обміну вимірювальною інформацією в режимі експлуатації інформаційно-

вимірювальної системи моніторингу вологості зерна в реальних виробничих 

умовах його зберігання. Реалізовано та протестовано комп'ютерну модель 

підсистеми мережевого бездротового обміну вимірювальною інформацією 

щодо вологості зерна. Синтезовано та налаштовано програмний модуль 

електронної інформаційно-вимірювальної системи моніторингу вологості 

зерна. 

5. У додатку обґрунтовано основні заходи з охорони праці під час 

виконання експериментальних досліджень магістерської роботи. 
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ДОДАТОК А – ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ПРИ 

НАДЗВИЧАЙНИХСИТУАЦІЯХ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

А.1 Характеристика умов праці науково-дослідного відділу 

підприємства 

 

Робочим приміщенням, у якому розташовано науково-дослідний відділ, є 

кімната розмірами 6 метрів на 3,5 метрів. У приміщенні розташовані 1 

комп’ютер потужністю 0,5 кВт/год., 1 монітор потужністю 0,1 кВт/год., 1 

ноутбук потужністю 0,07 кВт/год, 2 принтери потужністю 0,4 кВт/год., 

генератор сигналів потужністю 0,06 кВт/год., осцилограф потужністю 

0,05 кВт/год., паяльна станція потужністю 0,6 кВт/год, 4 лабораторні блоки 

живлення потужністю 0,15 кВт/год., 1 кондиціонер потужністю 3,5 кВт/год. 

Приміщення знаходиться на 6-ому поверсі адміністративного будинку 

цегельної будівлі та за своїх характеристикам цілком відповідає вимогам СІ І і 

П 2.09.04 – 87 «Адміністративні і побутові будинки виробничих підприємств», 

а також СП 512 – 78 «Інструкція з проектування будинків і приміщень ЕОМ». 

Основними шкідливими факторами, зв'язаними з роботою на ПК є: 

– напруга зорових органів та пов’язане з цим стомлення, захворювання і 

побічні ефекти; 

– значне навантаження на пальці та кисті рук, що при відсутності 

профілактики та медичного контролю можуть викликати професійні 

захворювання; 

– тривале перебування в одній і тій самій позі, що викликає застійні 

явища в організмі, та може сприяти різним захворюванням; 

– випромінювання різного виду при використанні відеомоніторів на 

електронно-променевих грубках (м'яке рентгенівське випромінювання, 

ультрафіолетове випромінювання, видиме випромінювання, інфрачервоне 

випромінювання, низько і високочастотне електромагнітне випромінювання, 

електростатичні полючи); 
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– механічні шуми, що пов'язані з роботою електронно-механічного 

друкуючою пристрою (принтера), вентиляторів системи охолодження, приводів 

читання CD-дисків та вібрація; іонізація повітря; 

– наявність шкідливих хімічних речовин. 

Дослідження науково-дослідного інституту гігієни праці і 

профзахворювань вказали на зміни у функціональному стані зорового 

аналізатора в ході виробничої діяльності фахівців, що працюють з 

відеотерміналами, наприкінці 4 години роботи. 

Професійні захворювання при роботі з персональним комп’ютером: 

– комп'ютерний зоровий синдром. Вплив роботи з монітором зазвичай 

залежить від віку користувача, від стану зору, а також від інтенсивності роботи 

з дисплеєм та організації робочого місця. В результаті тривалої роботи дуже 

 великий ризик появи, або прогресивності вже наявною, короткозорості. 

– проблеми, що пов'язані з м'язами і суглобами. Нерухома напружена 

поза оператора, протягом тривалого часу прикутого до екрану монітора, 

призводить до втоми і виникнення болю в хребті, шиї, плечових суглобах, а 

також розвивається м'язова слабкість і відбувається зміна форми хребта. 

Інтенсивна робота з клавіатурою викликає больові відчуття в ліктьових 

суглобах, передпліччях, зап'ястях, в кистях і пальцях рук. Зазвичай присутні 

скарги на оніміння шиї, біль у плечах і попереку або поколювання в ногах. Але 

бувають, проте, і більш серйозні захворювання. Найбільш поширений 

кистьовий тунельний синдром, при якому нерви руки пошкоджуються 

внаслідок частої і тривалої роботи на комп'ютері. У найбільш важкій формі цей 

синдром проявляється у вигляді болісних відчуттів, що позбавляють людину 

працездатності. 

– синдром комп'ютерного стресу. Постійні користувачі ПК зазвичай 

піддаються психологічним стресам, функціональних порушень центральної 

нервової системи, хвороб серцево-судинної системи.  

– вплив на імунну систему. При впливі електро-магнітного 

випромінювання (ЕМВ) порушуються процеси імуногенезу, опромінених ЕМВ, 
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змінюється характер інфекційного процесу – протягом інфекційного процесу 

обтяжується. ЕМВ можуть сприяти неспецифічному пригнічення імуногенезу, 

посилення утворення антитіл до тканин плоду і стимуляції аутоімунної реакції 

в організмі вагітної самки. 

– вплив на ендокринну систему і нейрогуморальну реакцію. При дії ЕМВ, 

як правило, відбувається стимуляція гіпофізарно-адреналінової системи, що 

супроводжується збільшенням вмісту адреналолина в крові, активацією 

процесів згортання крові. 

– вплив на статеву функцію. Порушення статевої функції зазвичай 

пов'язані зі зміною її регуляції з боку нервової та нейроендокринної систем. 

Симптоми захворювання різноманітні і численні. Зазвичай, на-відмінність 

єдиного симптому малоймовірно, оскільки всі функціональні органи людини 

взаємопов'язані. 

1. Фізичні нездужання: сонливість, непроходяча втома; головний біль 

після роботи; болі в нижній частині спини, в ногах, відчуття поколювання, 

оніміння, болі в руках; напруженість м'язів верхньої частини тулуба.  

2. Захворювання очей: відчуття гострого болю, печіння, свербіння. 

3. Порушення візуального сприйняття: неясність зору, яка збільшується 

протягом дня; виникнення подвійного зору. 

4. Погіршення зосередженості і працездатності: зосередженість 

досягається за працею; дратівливість під час і після роботи; повітря робочої 

точки на екрані; помилки при друкуванні. 

 

А.2 Заходи щодо поліпшення умов праці 

 

До приміщення науково-дослідного відділу й організації робочого місця з 

обліком шкідливих виробничих факторів пред'являється ряд вимог. 

Приміщення в якому знаходиться робоче місце з ПК повинно мати природне 

освітлення, бажано з однобічним розміщенням світопрорізів, площа 

осклянілості яких не повинна перевищувати 25 % від площі стіни 
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світопрорізами. Віконні прорізи в приміщенні з ПК повинні мати регульовані 

жалюзі чи занавеси або інші сонцезахисні пристрої. Не допускається 

розташування робочих місць із ПК у підвальних і цокольних поверхах. Робочі 

місця з ПК рекомендується розміщати в окремих приміщеннях. Площа на 

одного працюючого з ПК повинна складати 6 м
2
, об’єм – 20 м

3
. Неприпустиме 

розташування ПК, при якому працюючий звернений обличчям, або спиною до 

вікон чи кімнати задньої частини ПК, у яку монтуються вентилятори. 

Забороняється застосовувати для обробки інтер'єра приміщень із ПК 

полімерні матеріали (дерев’яностружечні плити, шпалери що миються, плівкові 

та рулоні синтетичні матеріали, шаруватий паперовий пластик та ін.), що 

виділяються в повітря шкідливі хімічні речовини, що перевищують гранично 

допустимі концентрації, не включені в «Перелік дозволених , МЗ» 1977-1985 р. 

В лабораторії вимірювальної техніки та науково-дослідної роботи  робочі 

місця з ПК розташовані від стіни з вікнами на відстані 1 м, відстань між 

столами складає 3 м. Екрани відеомоніторів ПК знаходяться від очей 

користувача на відстані 700 мм відповідно до СН 512-78, приміщення (S=21 м
2
, 

V=73,5 м
3
) дозволяє розташовувати більше 3 робочих місця. 

Робочі місця в положенні сидячі відповідають вимогам ДСТ 12.2.032 – 78 

та ДСТ 12.2.029 – 77. Поверхня робочого столу знаходиться на висоті 0,75 

метрів від підлоги, розміри робочої поверхні стільниці складають 1050х590 

міліметрів, розміри вільного простору для ніг під столом складає висота 650, 

глибина 550, ширина 450 міліметрів відповідно. Робочий стілець оснащений 

підйомно-поворотнім пристроєм, що забезпечує регуляцію висоти сидіння і 

спинки, пневматичним і гідравлічними амортизаторами та обладнанні 

підлокітниками. 

Мікроклімат робочого місця. У приміщенні науково-дослідного відділу є 

джерела тепловиділення,  тому необхідно визначити необхідні умови його 

вентилювання. Витрату повітря в приміщенні з додатковим тепловиділенням 

визначаємо за формулою: 
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      (А.1) 

 

де 
НАД

Q  – надлишкове виділення тепла в робочому приміщенні, ккал/год.; с  – 

теплоємкість повітря (0,237 ккал/кг); р  – обсягова вага повітря (1,226 кг/м
3
); 

В
t

 – температура витяжного повітря (30С); 
Н

t  – температура приточного 

повітря (20С). 

Розрахуємо надлишкове надходження тепла за наступною формулою: 

 

,
СРОСВПЕРУСТНАД

QQQQQ     (А.2) 

 

де 
УСТ

Q  – виділення тепла від устаткування; 
ПЕР

Q  – виділення тепла 

робітниками; 
ОСВ

Q  – надходження тепла від електричного освітлення; 
СР

Q  –

 надходження тепла від сонячної радіації через вікна. 

Визначимо виділення тепла від устаткування за формулою: 

 

,860
баУСТ

ККРQ     (А.3) 

 

Р  – сумарна потужність устаткування, кВт/год; 
а

К  – коефіцієнт установленої 

потужності (0,95); 
б

К  – коефіцієнт одночасної роботи (1,0). 
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Визначимо виділення тепла від обслуговуючого персоналу за допомогою 

наступної формули: 
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,ккал/год2001002  gnQ
ПЕР

   (А.4) 

 

де n  – кількість працюючих; g  – кількість тепла, що виділяє один працівник за 

годину (100 ккал/год.). 

Визначимо надходження тепла від електричного освітлення за формулою: 

 

,ккал/год3152105,0300
1

 SgЕQ
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  (А.5) 

 

де 
М

Е  – нормована освітленість для цієї зорової роботи, величина якої 

дорівнює 300 лк; 
1

g  – питоме тепловиділення на 1 м
2
 підлоги при 1 лк 

освітленості (для / люмінесцентних ламп – 0,05 ккал/год.) S  – площа 

приміщення, м
2
. 

Визначимо надходження тепла від сонячної радіації через вікна за 

наступною формулою: 

 

,ккал/год1954,0655,7
2


ОСЛСР
KgFQ   (А.6) 

 

де F  – площа віконних прорізів (3х2,5=7,5 м
2
); 

2
g  – кількість тепла, що 

надходить через 1 м
2
 віконного прорізу (65 ккал/год.); 

ОСЛ
K  – коефіцієнт 

ослаблення, приймаємо 0,4. 

Визначимо кількість надлишкового тепла: 
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Визначимо витрати повітря в приміщенні: 

 

   
год./м2010

2030226,1237,0

5848 3






НВ

НАД

ttpс

Q
L  

 



81 

 

Існуюча в наявності система кондиціонування і вентилювання має 

продуктивність 2200 куб. м./годину, що задовольняє необхідним нормативам. 

Параметри мікроклімату на робочих місцях регламентуються ДНАОІІ 

0.03.3.15 – 86 «Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень № 4088–

86». Відповідно доданих санітарних норм температура повітря, швидкість руху 

повітря та відносна вологість у холодні періоди року повинна складати 

(22 – 24) градуса за Цельсієм, 0,1 метра в секунду та 40-60 % відповідно. При 

збереженні всім параметрів можливе коливання температури від 21 до 25 

градусів Цельсія. У теплі періоди року температура повітря повинна складати 

(23 – 25) градусів Цельсія, рухливість повітря (0,1 – 0,2) метрів секунду, 

вологість (40 – 60) %. Температура може коливатися від 22 до 26 градусів 

Цельсія при збереженні всіх інших параметрів мікроклімату. Вище зазначені 

норми цілком відповідають фактичним даним приміщення лабораторії 

вимірювальної техніки та науково-дослідним відділом. 

Розрахунок системи загального рівномірного освітлення з лампами 

розжарювання для приміщення, в якому використовуються зорові роботи 

високої точності. Розміри приміщення: довжина (а=6 м), ширина (b=3,5 м), 

висота (h=3,5 м). Приміщення має світлу побілку: коефіцієнт відбиття 

Рстелі = 70 %, Рстін = 50 %. Висота робочих поверхонь (столів) hр = 0,7 м. Для 

освітленняприйнято світильники типуУПМ-15, які підвищуються до стелі, 

відстаньвід світильника до стелі hc=0,4 м.. Мінімальна освітленість за нормами 

Е=200 лк. 

1) Визначимо висоту підвісу світильників над підлогою 

 


c

hHh
0

 3,5 – 0,4 =3,1 м. 

 

Для світильників загального освітлення з лампами розжарювання 

потужністю до 200 Вт мінімальна висота підвісу над підлогою відповідно до 

СНІП П-4-79 повинна бути у межах (2,5 –4,0) м, залежно від характеристики 

світильника. В лабораторії вимірювальної техніки та науково-дослідному 
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відділу відповідає цій вимозі. 

2) Визначимо висоту підвісу світильника над робочою поверхнею: 

 

 3,5 – 0,4 =2,8 м. 

 

Рівномірність освітлення досягається при відповідному співвідношенні 

відстані між світильниками ( L ) та висоти їх підвісу ( h ). 

3) Визначимо рекомендовану відстань між світильниками 

 

.м0,28,27,07,0  hL  

 

4) Розрахуємо необхідну кількість світильників 

 

.6
2

5,36
22
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Приймаємо 6 світильників, враховуючи розміри приміщення розміщуємо 

їх у два ряди по 3 штуки. 

5) Світловий потік лампи світильника  
Л

Ф  визначається за формулою: 

 

,





nN

ZSКЕ
Ф З

Л
 

 

де Е  – нормативна освітленість, лк; 
З

К  – коефіцієнт запасу, який враховує 

зниження освітленості в результаті забруднення та старіння ламп; S  – площа 

приміщення, що освітлюється, м
2
; Z  – коефіцієнт нерівномірності освітлення 

для ламп розширювання (1,15); N  – кількість світильників; n  – кількість ламп 

у світильнику;   – коефіцієнт використання світового потоку, який 

визначається за світлотехнічними таблицями залежно від показника 

приміщення (і) та коефіцієнтів відбиття стін та стелі. 


р

hhh
0
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6) Визначимо показник приміщення: 

 

   
.21,2

5,365,3

5,36
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Коефіцієнт використання   = 0,48 для світильника УПМ-15 (при і= 2,5, 

Рстелі=70%, Рстін = 50 %) 

Світловий потік одного світильника, а значить і лампи, оскільки 

за конструктивним виконанням у світильнику цього типу встановлена лише 

одна лампа, дорівнює: 

 

.лм1677
48,016

15,121200
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9) обираємо лампу Б-150 потужністю 150 Вт, світловий 

потік якої становить 2100 лм. Хоча це значення на 18% більше розрахованого, 

однак не перевищує встановлену норму (– 0 %<
Л

Ф <+20 %). Сумарна 

електрична потужність усіх світильників, встановлених у приміщенні 

становить: 

 

.Вт9006150  NРP
CВ

 

 

А.3 Пожежна безпека 

 

Найважливішою умовою роботи будь-якого підприємства є дотримання 

правил пожежної охорони. У приміщені лабораторії вимірювальної техніки та 

науково-дослідному відділу основні міри для забезпечення пожежної безпеки 

визначає «Інструкція про заходи пожежної безпеки для службових приміщень 

(офісів)». Вона є обов'язковою для використання всіма співробітниками відділу. 

У згідності з цією інструкцією, у кожному приміщенні повинний бути 
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призначений відповідальний за пожежну безпеку, вивішена на видному місці 

табличка з указівкою його посади та прізвища. 

Меблі й устаткування повинні розміщатися таким чином, щоб 

забезпечувався вільний евакуаційний прохід до дверей виходу з приміщення 

(шириною не менше 1 м). Евакуаційні шляхи та виходи необхідно постійно 

держати вільними, нічим не захаращувати. По мірі нагромадження та 

закінчення роботи пальні відходи варто збирати в спеціально відведених 

сміттєзбиральників. 

Електромережі, електроприлади й апаратура повинна експлуатуватися 

тільки в справному стані, з урахуванням рекомендацій підприємства-

виготовлювачів. У випадку виявлення ушкоджень електромереж, вимикачів, 

розеток та інших електровиробів варто негайно відключи їх та вжити 

необхідних заходів до приведення в пожежобезпечний стан. Документи папір 

та інші горючі матеріали варто зберігати на відстані не менш 1 м від 

електрощитів, електрозбірок та електрокабелів, 0,5 м від світильників та 0,25 м 

від приладів опалення. 

Засоби протипожежного захисту (пожежні крани, пожежна й охоронно-

пожежна сигналізація, первинні засоби пожежогасіння і т.п.), що маються в 

приміщеннях, варто тримати в справному стані. 

Усі працівники повинні пройти протипожежний інструктаж, уміти 

користатися наявними вогнегасниками, іншими первинними засобами 

пожежогасіння та знати місце їхнього перебування. Відстань від найбільш 

віддаленого місця приміщення до місця розміщення вогнегасника не повинне 

перевищувати 20 м. 

 

А.4 Безпека при надзвичайних ситуаціях на підприємстві 

 

Об’єктом розгляду на предмет визначення надзвичайних небезпек та їх 

наслідків є науково-дослідний відділ. Однією із вірогідних загроз може бути 

раптове виникнення пожару внаслідок короткого замикання в електромережах 
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або розрядів статистичної електрики, що може привести до пошкодження і 

руйнування будівлі, устаткування, комунікацій, виділення токсичних продуктів 

горіння. 

Тому в науково-дослідному відділі розроблено оперативний план гасіння 

пожежі, який визначає порядок дії персоналу при пожежі, порядок її гасіння в 

електроустановках, взаємодію з власним складом пожежних підрозділів, а 

також застосування схем и засобів пожежогасіння з урахуванням заходів 

безпеки. 

Будівля повинна бути обладнана мережею протипожежного 

водозабезпечення, установками виявлення та гасіння пожеж відповідно 

вимогам нормативно-технічних документів. Кожний працівник повинен чітко 

знати та виконувати вимоги ППБ та протиаварійний режим на об’єкті, уміти 

користуватися наявними вогнегасниками, іншими первинними засобами 

пожежогасіння і знати місце їхнього перебування. 

Меблі й устаткування повинні розміщатися таким чином, щоб 

забезпечувався вільний евакуаційний прохід до дверей виходу з приміщення 

(шириною не менше 1 м). Евакуаційні шляхи і виходи необхідно постійно 

держати вільними, нічим не захаращувати. Засоби протипожежного захисту в 

приміщеннях потрібні триматися у справному стані.  

У випадку виявлення пожежі слід: негайно повідомити державну 

пожежну охорону за телефоном «101», вказати при цьому адресу, кількість 

поверхів, місце виникнення пожежі, наявність людей, своє прізвище; 

повідомити про пожежу керівництву, а в нічний час черговому охоронцю; у 

разі можливості почати гасіння пожежі наявними засобами, організувати 

зустріч пожежних підрозділів. 

При виникненні пожежі у початковій стадії його розвитку 

випромінюється тепло, накопичуються токсичні продукти згоряння, імовірні 

руйнування будівельних споруд. Тому слід як можна швидше провести 

евакуацію людей із палаючої будівлі. Показником ефективності евакуації є час, 

протягом якого працівники можуть при потрібності залишити окремі 
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приміщення і будівлю в цілому. Безпека евакуації досягається тоді, коли час 

евакуації не перевищує час настання критичної фази розвитку пожежі, тобто 

часу від початку пожежі до досягнення граничних для людини впливів факторі 

пожежі (критичних температур, ступені задимлення, зниження концентрації 

кисню и т.п.). Число евакуаційних виходів повинно бути не менш двох. Вони 

повинні розташовуватися розосереджено. Мінімальна відстань  між найбільш 

віддаленими один від одного евакуаційними виходами із приміщення 

визначається за формулою: 

 

,м5,6195,15,1  Pl     (А.7) 

 

де Р  – периметр приміщення, м. 

Двері на шляхах евакуації повинні відкриватися у напрямку виходу із 

будівлі. У кожному приміщенні на видному місці повинен бути вивішений план 

евакуації при пожежі. 

При пожежі обов'язково необхідно враховувати небезпечні чинники і 

механізм їх дії на людину. При виникненні пожежі, після виклику пожежної 

охорони, необхідно попередити про це усіх, хто знаходиться поруч, після чого 

евакуюватися самому і по можливості допомогти евакуюватися іншим, 

особливо особам літнього віку і дітям, попереджаючи при цьому виникнення 

паніки. З метою обмеження циркуляції повітря, яке здатне збільшувати 

швидкість горіння, покидаючи приміщення, закрийте за собою усі двері, якщо 

це можливо. Якщо пожежа виникла в приміщенні над вами і безпосередньої 

загрози для вас не спостерігається, то бажано виконати заходи по зниженню 

можливих втрат від води яку проливають при гасінні пожежі. Для цього 

необхідно відключити всі електроприводи та прикрити їх поліетиленовою 

плівкою. Значно гірше, якщо пожежа виникла в приміщенні під вами – 

потрібно оцінити обстановку и якщо є впевненість, що ще не має сильної 

задимленості з високою температурою, потрібно негайно покинути 

приміщення, рухаючись до виходу по коридорам і сходовим кліткам. 
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Користуватися ліфтом категорично забороняється, за винятком ліфтів, які 

спеціально призначені для транспортування пожежної охорони. Шахта ліфта є 

шляхом для поширення диму і отруйних продуктів горіння, до того ж при 

пожежі ліфт часто відключають і можна опинитися в пастці при пожежі. 

Якщо ви знаходитеся в приміщенні де немає пожежі, але відрізани  

вогнем, димом, високою температурою від головних шляхів евакуації, то в 

першу чергу необхідно заважити доступу диму и продуктів горіння в це 

приміщення. Для чого необхідно негайно закрити усі щілини у дверях та під 

ними змоченими водою ганчірками, рушниками, робочими халатами та ін. 

Якщо приміщення все ж заповнено димом, необхідно підповзти до вікна, 

закрити при цьому рот та ніс змоченою тканиною, яка грає роль фільтру та в 

певної мірі захищає від продуктів горіння. 
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