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На сьогоднішній день в складних економічних умовах постала пот-

реба у використанні якомога доступних пристроїв збору та обробки 

даних для наукових досліджень, наприклад, для збору даних темпера-

тури у середині приміщень для з‘ясування законів розподілення теп-

лової енергії у багатоповерхових будівлях [1]. 

Основним елементом запропонованої технології є використання у 

якості пристрою збору автономний мікропроцесорний логгер даних. 

Пристрій працює за наступним алгоритмом. Після подачі напруги 

живлення програма конфігурує порти і периферію мікроконтроллера у 

відповідності до своїх потреб. Після цього ініціалізує карту пам‘яті 

типу MMC, читає з неї файл конфігурації для подальшої роботи. По-

тім ініціалізує шину 1-Wire і виконує процедуру пошуку під‘єднаних 

до шини температурних датчиків. Після цього мікроконтроллер пере-

ходе в процедуру відліку часу і в залежності від налаштувань конфі-

гураційного файлу виконує опитування усіх наявних датчиків темпе-

ратури. Програмним шляхом  дані формуються у табличному вигляді і 

підлягають періодичному архівуванню на карті пам‘яті. У файлі фор-

мату csv дані розташовані у наступному порядку: дата, час, темпера-

тура з 1 датчика, температура з 2 датчика, температура з N датчика. 

Після виконання цих операцій програма повертається до процедури 

відліку часу.  

У ході проведеної роботи вдалося вирішити поставлену задачу по 

одночасному збиранню температурних даних в різних приміщеннях 

багатоповерхової будівлі. Розроблене інформаційне, програмне та 

апаратне забезпечення з урахуванням автоматизації збору та обробки 

даних. Було апробовано на практиці такі технології: програмна реалі-

зація низькорівневих та високорівневих функцій для роботи з картами 

flash пам'яті типу CD/MMC, реалізація файлової системи на платформі 

AVR, обробка великої кількості даних від багатьох датчиків, періоди-

чна архівація даних у файли типу csv.  
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