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Вступ. Під диспетчеризацією мається на увазі організація системи 

керування і збору даних (телеметрії), що дозволяє підвищити керованість 

об'єктів при зниженні трудовитрат [1]. Грамотна побудова системи 

диспетчеризації дозволяє зробити багато об'єктів необслуговуваними - вся 

необхідна інформація виводиться на віддалений диспетчерський пульт. При 

такій організації зникає необхідність в періодичних обходах об'єктів; замість 

постійного обслуговуючого персоналу досить мати одну-дві виїзні бригади, що 

працюють за оперативними командами диспетчера. 

Оперативне здобуття інформації про роботу об'єктів і швидке реагування 

дозволяє звести до мінімуму час простою при аваріях. 

 Сучасні високотехнологічні електромеханічні системи вимагають 

якісного обслуговування і своєчасного ремонту. Також необхідно знати поточні 

параметри роботи  системи, такі як  швидкість, момент, струм холостого ходу 

та інші важливі  електромеханічні характеристики для аналізу і оцінки стану 

системи в цілому.  

Мета.  В данній статті розглянуто основні принципи диспетчеризації  

електромеханічних систем при використанні модуля GPRS, а також  принципи 

підключення GPRS модемів до мікроконтролерних систем керування 

електроприводами. 

Матеріали дослідження.  GPRS (англ. General Packet Radio Service — 

пакетний радіозв'язок загального користування) — надбудова над технологією 

мобільного зв'язку GSM, що здійснює пакетну передачу даних [1]. GPRS 

дозволяє користувачеві GPRS модему здійснювати обмін даними з іншими 

пристроями в мережі GSM і із зовнішніми мережами, у тому числі Інтернет. 

GPRS передбачає тарифікацію за об'ємом переданої/одержаної інформації, а не 

часу. 

 До мікроконтролера GPRS модем підключається засобами асинхронного 

послідовного приймача-передавача UART рис 1 [2]. Проте варто відмітити, що 

модуль UART контроллера повинен підтримувати нуль модемне з'єднання. За 

допомогою такого зв'язку контроллер має можливість збирати в свою 

енергонезалежну пам'ять дані про струм, момент та інші параметри двигуна і 

передавати їх в INTERNET.  Також до модему для організації GPRS зв'язку має 

бути підключена SIM карта будь-якого мобільного оператора, що підтримує 

доступ в INTERNET через GPRS. 

 

 



 
 

Рис.1. Структурна схема з'єднання GPRS модему з мікроконтролером. 

 

 Розглянемо на прикладі підключення модулю GPRS до  

мікроконтроллерів на базі ядра ARM7TDMI сімейства LPC2000.  Слід  

відмітити, що усі контролери сімейства LPC 2000 мають у своєму складі два 

UART модуля. Але тільки модуль UART1 підтримує нуль модемне з’єднання.  

 
 

Рис. 2. Фрагмент функціональної схеми ядра мікроконтролера LPC 2000. 



 На рис. 2 наведено блок модулів UART0 та UART1, де лінія TXD1 

відповідає за передачу даних, а RXD1 – за прийом даних. Відповідно, як 

показано на рис.1, лінія TXD1 контролера з'єднується з лінією RXD1 модему. 

Коли модем намагається здійснити GPRS з’єднання, на вході RI модулю 

UART1 з’являється логічна одиниця. На виході DTR з’являється логічна 

одиниця, коли модуль UART1 проініціалізований і готовий до роботи. Коли на 

вході CTS мікроконтролера з’являється логічна одиниця, це означає, що GPRS 

модем готовий до прийому даних. Коли на вході RTS модема з’являється 

логічна одиниця, то це є сигналом модему того, що контролер готовий до 

передачі даних. Власне, обмін даними здійснюється через лінії RXD, TXD, як 

описано вище.  

Опис основних сигналів інтерфейсу: 

 RXD – Лінія прийому хостом даних від пристрою. 

 TXD – Лінія передачі хостом даних до пристрою. Детально описана в розділі 

"Протокол обміну даними". 

 DTR – Хост встановлює цей сигнал, коли готовий до обміну даними. 

Фактично сигнал встановлюється при відкритті порту комунікаційною 

програмою і залишається в цьому стані весь час, поки порт відкритий. 

 DSR – Пристрій встановлює цей сигнал, коли він ввімкнений і готовий до 

обміну даними з хостом. Цей і попередній (DTR) сигнали мають бути 

встановлені до початку обміну даними. 

 RTS – Хост встановлює цей сигнал перед тим, як почати передачу даних 

пристрою, а також сигналізує про готовність до прийому даних від 

пристрою. Використовується при апаратному управлінні обміном даними. 

 CTS – Пристрій встановлює цей сигнал у відповідь на установку хостом 

попереднього (RTS), коли готовий прийняти дані (наприклад, коли 

попередні прислані хостом дані передані модемом в лінію або є вільне місце 

в проміжному буфері). 

 RI – GPRS модем встановлює цей сигнал при здобутті виклику від 

віддаленої системи, наприклад при одержанні телефонного дзвінка, якщо 

модем налаштований на отримання дзвінків. 

 Таким чином  здійснюється комунікація між GPRS модемом та 

контролером електроприводу на базі ядра ARM7TDMI. 

 Висновки. При використанні GPRS модему в системах диспетчеризації 

електромеханічних систем спрощується вирішення задач керування системою, 

може провадитися діагностика в режимі "on line". Ремонтні роботи проводяться 

більм оперативно. Інформацію про стан всіх приводів, включених в роботу в 

цеху або на заводі  а також  устаткування, що вийшло з ладу, можна отримати з 

одного ресурсу в INTERNET.  
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