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АВТОМАТИЗАЦІЯ ЗБОРУ ДАНИХ 
ЕНЕРГОВИТРАТ У СИСТЕМАХ АСКОЕ 

 
 

З появою комп’ютерних мереж перед розробниками відкриваються нові можливості. 
Зокрема це дозволило автоматизувати збір даних по витратам енергоресурсів спожи-
вачами. Наявні технології автоматизованого збору даних не дозволяють у повній мірі 
задовольнити потреби комерційного обліку та контролю за якістю витрат самими 
споживачами. Зокрема існує проблема автоматизованого збору даних з наступним їх 
зчитуванням з лічильників у близькому радіусі дії для проведення повномасштабного 
аналізу показників. Подібна система дозволить реалізувати мобільні додатки для 
автоматизованого збору даних, зчитування їх з лічильників, передавати їх у глобальну 
мережу обліку енерговитрат. У роботі проаналізовано наявні технології та можли-
вості їх застосування в пристроях обліку енерговитрат з батарейним та безбата-
рейним живленням та значним терміном автономного функціонування. 
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Аналіз проблеми і постановка завдання 
З розвитком науки і техніки нові інформаційні 

технології впевнено впроваджуються у всі існуючі 
галузі діяльності людини, навіть у ті, де раніше це бу-
ло нездійсненно. Яскравим доказом тому може слу-
жити створення автоматизованої системи комерцій-
ного обліку енергоресурсів – АСКОЕ. Головним при-
значенням такої системи є об’єднання систем кон-
тролю та обліку споживання електроенергії, газу, тепла, 
гарячої та холодної води для подальшого переноснащен-
ня і модернізації підприємств різних галузей промис-
ловості з метою підвищення ефективного використання 
енергоресурсів. 

Автоматизовані системи контролю та обліку енерго-
ресурсів дозволяють вести облік споживання енерго-
ресурсів в автоматичному режимі за допомогою збору 
інформації з великої кількості лічильників, відобра-
жати інформацію про кількісні характеристики на 
диспетчерській станції, інтегрувати дані про енерго-
споживанні підприємства в системи електронного 
документообігу, надавати додаткові відомості для 
користувачів з подальшим аналізом та прогнозуван-
ням витрат на майбутнє. 

Ефект від впровадження АСКОЕ полягає в підви-
щенні точності та оперативності збору даних з енерго-
споживання, відсутність необхідності ручного зняття 
показань з приладів обліку енерговитрат, централізо-
ваного контролю споживання енергоресурсів, автома-
тичне документування, точне прогнозування витрат 
енергоресурсів, оптимізації графіків і ліміту спожи-
вання, багатотарифний облік, оперативність виявлення 
втрат енергоресурсів у вигляді протікання, аварійних 
режимів роботи обладнання, нераціонального вико-
ристання і т. д [1].  

Узагальнено АСКОЕ можна представити з локаль-
ного устаткування збору і обробки даних, комунікацій 
зв’язку (мереж передачі даних), віддаленого комп’ю-
тера з встановленим спеціалізованим програмним за-
безпеченням. 

Локальне устаткування збору та обробки даних 
(ЛУЗОД) – сукупність пристроїв, які забезпечують 
вимірювання, збір, накопичення, обробку даних про 
обсяги і параметри споживаних енергоресурсів. Як 
правило, подібне локальне устаткування раніше виго-
товляли без можливості передачі даних у мережу. 
Основними вимогами, що пред’являються до нього, 
були точність вимірювань, швидкодія, захищеність 
від аварійних ситуацій і несанкціонованого доступу. 
Для відповідності зростаючим вимогам до систем 
обліку і контролю, ЛУЗОД обов’язково повинна воло-
діти додатково до вказаних вище якостей ще і 
розвиненими мережевими технологіями для можли-
вості роботи в складі автоматизованої системи комер-
ційного обліку електроенергії. Тенденції нинішнього 
ринку систем АСКОЕ спрямовані на те, що ЛУЗОД 
має забезпечувати цілодобовий і прямий доступ до 
всіх приладів обліку енергоспоживання. При цьому, 
доступ до приладів може мати як підприємство, що 
поставляє енергоресурс, так і кінцеві споживачі, але з 
більш обмеженими можливостями. Для мережевої 
комутації подібне обладнання, як правило, комплек-
тують модулями GSM/GPRS, PSTN, TCP/IP техноло-
гій передачі даних. Представлені технології не мо-
жуть повною мірою забезпечити споживчий ринок. 
Наприклад, технологія GSM/GPRS, використовуючи 
бездротовий канал, може передавати дані на велику 
відстань, але при цьому володіє істотними недоліками – 
платний канал, недоцільність використання GSM/GPRS 
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каналу для обслуговуючого персоналу. PSTN і TCP/IP 
орієнтовані на використання кабельних каналів пере-
дачі даних, що робить їх використання відносно де-
шевим, але вкрай незручним у випадку прокладки 
кабелю у важкодоступних місцях або занадто віддале-
них від робочого місця оператора. Кабельне з’єднання 
також неприйнятно в разі великої кількості устат-
кування збору даних або динамічних змін параметрів 
мережі, а також відсутності стаціонарного робочого 
місця обслуговуючого персоналу [2]. 

Використовувані технології передачі даних не 
відповідають у повній мірі вимогам енергоефектив-
ності, ощадності коштів, масштабованості, зручності 
користування кінцевими споживачами і т. д. Перспек-
тивним є використання модулів з пониженим енерго-
споживанням, чи таких, що працюють на базі тех-
нології «Еnergy harvesting», та доступних для вико-
ристання типовими споживачами енергоресурсів. До 
таких технологій можна зарахувати технології пере-
дачі даних NFC (Near field communication), Sub-1 GHz 
і BLE (Bluetooth Low Energy). Вони чудово підходять 

для використання як окремими приватними особами 
на дому для моніторингу використання ресурсів, так і 
службами технічної підтримки на цеховому рівні 
різних підприємств. 

Метою роботи є аналіз придатності сучасної еле-
ментної бази до використання в системах АСКОЕ з 
батарейним чи безбатарейним живленням. 

Виклад основного матеріалу 
Для забезпечення ЛУЗОД можливістю роботи в 

мережі АСКОЕ, потрібно оснастити лічильники мало-
потужними контролерами та засобами енергонезалеж-
ного збереження даних з подвійним інтерфейсом 
доступу – один для зв’язку безпосередньо з керуючим 
мікропроцесором обладнання, інший – для мережевого 
обміну даними. При такому підході використання 
модемів GSM/GPRS, PSTN, TCP/IP є недоцільним. 

Компанія STMicroelectronics випускає декілька 
серій мікросхем енергонезалежної пам’яті, що під-
тримують технологію подвійного інтерфейсу доступу – 
сімейства пам’яті M24SR і M24LR (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Принцип роботи мікросхем M24SR і M24LR з подвійним інтерфейсом доступу 
 
Продукти лінійок M24SR і M24LR є по суті ди-

намічними NFC / RFID мітками, що працюють на 
частоті несучої 13,56 МГц і підтримують стандарти 
RFID ISO 14443 та ISO 15693. Обидві серії випус-
каються в корпусах поверхневого монтажу SO8 (MN), 
TSSOP8 (DW), UFDFPN8 (MC), а серія M24SR ще й в 
корпусі WFDFPN8 (MF). 

Серія M24LR пропонує дальній інтерфейс RFID, 
сумісний з стандартом ISO 15693. Лінійка володіє ін-
новаційною функцією «Еnergy harvesting», яка дозволяє 
створювати конструкції з безбатарейний харчуван-
ням. M24LR може бути використаний у широкому 
спектрі додатків, у тому числі побутової електроніки, 
комп’ютерної периферії, побутової техніки, промис-
лової автоматизації та медичних апаратів. 

Пристрої M24LR мають послідовний інтерфейс I²C 
з швидкістю роботи 400 кГц для зв’язку з управля-
ючим контролером та працюють при живленні від   
1,8 до 5,5 V. Обсяг EEPROM пам’яті від 4 Кбіт до 64 Кбіт 
з 32-бітним ключем захисту даних [3]. 

У лінійці M24LR пам’ять розділена на 64 секторів 
з 32 блоків по 32 біта. Кожен сектор може бути 
індивідуально захищений від зчитування або запису 
за допомогою спеціальної команди з паролем. Опера-
ції читання або запису можливі, якщо розглянуті дані 
не в захищеному секторі. M24LR також має 64-бітний 
блок, який використовується для зберігання 64-біт-
ного унікального ідентифікатора (UID), що не доступ-
ного користувачу, і його значення записується на 
виробничій лінії. UID сумісна з стандартом ISO 
15963, і її значення використовується при боротьбі з 

колізіями. M24LR включає в себе AFI регістр, який 
зберігає ідентифікатор сімейства додатків, а також 
DSFID регістр, який зберігає ідентифікатор сімейства 
зберігання даних, що використовуються в алгоритмах 
антиколізії. 

M24LR має чотири додаткових 32-бітних блоків, 
які зберігають пароль до шини I2C плюс три радіочас-
тотних коду пароля. M24LR забезпечує спеціальний 
механізм захисту на базі паролів. Кожен сектор 
пам’яті M24LR може мати індивідуальний захист за 
допомогою одного з трьох доступних паролів. Секто-
ру пам’яті присвоюється байт стану сектору безпеки, 
що включає біт захисту сектора, два біти контролю 
пароля і два захисних біта для операцій читання і 
запису [3]. Це в повній мірі відповідає вимогам без-
пеки в системах АСКОЕ та дозволяє розробити досить 
гнучкий апарат з розподіленням прав доступу до даних. 

Деякі моделі лінійки підтримують режим роботи 
«Еnergy harvesting». Суть цієї технології полягає в зборі 
різноманітної енергії з навколишнього середовища і 
перетворенні її в електричну для живлення різних 
автономних мініатюрних пристроїв. Як джерело енергії 
може бути будь-який фізичний сигнал – механічний 
удар, сонячне світло, будь-які механічні коливання, 
електромагнітний сигнал. Для пристроїв лінійки 
M24LR таким сигналом може служити несуча радіо-
хвиля зі службовою інформацією. В якості вторинних 
джерел енергії для живлення мікросхем пам’яті також 
може слугувати, наприклад, енергія споживаної води, 
чи вторинний електромагнітний фон на виробництві. 



Наукові праці. Комп’ютерні технології 
 

 49

Для подібної мети в пристроях передбачений спе-
ціальний аналоговий вихідний контакт збору енергії 
Vout, енергія на який надходить з антени. Режим роботи 
вихідного контакту збору енергії може бути налашто-
ваний користувачем на роботу під час радіочастотної 
передачі, або на режим радіоочікування. 

Коли режим збору енергії активний, M24LR може 
виводити надлишок енергії, що надходить з радіо-
антени, на аналоговий вихід Vout (рис. 2). Якщо сила 
радіочастотного поля недостатня або коли режим 
збору енергії відключений, аналоговий вихід Vout 
переходить у високоімпедансное стан (Z-стан) та збір 
енергії автоматично зупиняється [4]. 

Основним джерелом енергії в режимі «Еnergy 
harvesting» для M24LRxx є RFID зчитувач. При цьому 
вироблюваної енергії цілком достатньо для реалізації 
процедур читання або запису. M24LRxx приймає всю 
можливу потужність електромагнітного поля зчитувача 
через свою зовнішню індуктивну антену. 

RFID зчитувач, в цьому випадку, відіграє ту ж 
роль, що і первинна обмотка силового трансформатора 
і передає напругу на вторинну обмотку (в цьому ви-
падку, M24LRxx і його індуктивна антена). Відно-
шення переданої енергії від зчитувального пристрою 
до M24LRxx аналогічно коефіцієнту передачі сило-
вого трансформатора [4]. 

 

 
 

Рис. 2. M24LR16E-R в корпусі SO8 (MN) 
 
Серія M24SR – це NFC мітки 4-го типу, що мають 

радіочастотний інтерфейс і підтримують формат 
обміну даними NFC (NDEF). Серія може бути вико-
ристана в широкому спектрі додатків, у тому числі в 
побутовій електроніці, комп’ютерної периферії, про-
мислової автоматизації та медичних приладів. 

Пристрої серії M24SR є NFC мітками 4-го типу та 
включають в себе послідовний інтерфейс I²C, який 
працює на частоті 1 МГц при напрузі живлення від  
2,7 до 5,5 V. Мікросхеми мають обсяг EEPROM пам’яті 
від 2 кбіт в 64 кбіт з вбудованою підтримкою NDEF 
повідомлень з 128-бітним ключем захисту даних [5]. 

На відміну від M24LR, нова пам’ять M24SR під-
тримує більш швидкісний обмін по радіо (106 кбіт / c) 
при максимальній дальності радіозв’язку до 10 см. 
Швидкість передачі даних по інтерфейсу I²C – до 
1 Мбіт / с. Дані на читання і запис можуть бути захи-
щені паролями довжиною 128 біт. Для простого відклю-
чення радіоінтерфейсу передбачений спеціальний 
контакт – з його допомогою, наприклад, можна опера-
тивно зробити пам’ять «невидимою» для NFC-телефонів. 

Серія M24SR має внутрішню структуру пам’яті, 
яку умовно можна розділити на три файли: 

– файл Capability Container (CC файл); 
– файл NDEF; 
– системний файл, який є власністю STMicro-

electronics. 
Системний файл містить деяку інформацію про 

конфігурацію конкретного пристрою M24SRхх. 
Файл CC містить деяку інформацію про конкретної 

моделі M24SRхх і файлі NDEF. Цей файл доступний 
тільки для читання через радіочастотний канал або по 
каналу I²C від керуючого мікропроцесора і не може 
бути змінений за допомогою команди запису. 

Файл NDEF містить повідомлення NDEF з даними 
користувачів. Радіочастотний або I²C хости можуть 
читати і записувати дані в файл. Перші два байти 
називаються «Довжиною повідомлення NDEF» і ви-

значають розмір повідомлення NDEF. Довжина NDEF 
повідомлень повинна керуватись додатком, оскільки 
пристрої M24SRхх не перевіряють довжину даних, 
при їх запису через радіочастотний або I²C канал. 
M24SRхх пристрої використовують стандартну NDEF 
довжину повідомлення, яка може бути оброблена тіль-
ки всередині прийнятого повідомлення NDEF, в іншо-
му випадку, пристрій M24SRхх повертає код помилки. 

Файл NDEF може бути заблокований для читання 
або запису даних. Він також захищений 128-бітовим 
паролем, який хост повинен представити перед досту-
пом до нього. Є два 128-бітних пароля – один для 
доступу на читання, інший – для доступу до запису. 
NDEF файл може бути заблокований для читання або 
запису даних. У такому випадку хост не зможе отри-
мати доступ до файлу NDEF. Перед процедурою чи-
тання або запису відповідний пароль повинен бути 
спрямований на пристрій M24SRхх для початку про-
цедури зчитування або запису в заблокований NDEF 
файл [5]. 

Одним із головних аспектів використання подіб-
них мікросхем пам’яті з безбатарейним живленням, є 
питання точного проектування радіопередачої антена. 
Точність налаштування антени найбільше впливає не 
тільки на дальність передачі даних, а й на величину 
потенційної енергії, отриманої в режимі «Еnergy 
harvesting». 

Принцип розрахунку параметрів антени M24LRxx 
або M24LRxx базується на наступних принципах: зов-
нішня антена розробляється для поверхневого монта-
жу, повинна мати індуктивність Lantenna і налаштована 
на частоту роботи ftuning = 13,56 МГц за допомогою 
конденсатора регульованої ємності Ctuning. Основне 
рівняння налаштування частоти [6]: 

               tuningantenna

tuning
CL

f



2

1
    (1) 
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На рис. 3 представлено еквівалентну електричну 
схему чіпа і антени. M24LRxx показано як паралельне 
з’єднання опору, який імітує поточне споживання 

чіпа і додаткової ємності, призначеної для здійснення 
точного налаштування частоти роботи антени. 

 

 
 

Рис. 3. Еквівалентна схема M24LRxx та його антени 
 
Антеною є провідник, тому її еквівалент в елек-

тричному колі являє собою опір, позначений Rant. 
Антена також володіє індуктивністю, позначеною Lant. 
Ємність Cant представляє додаткову паразитну ємність 
від ліній і провідних доріжок між антеною та чіпом. 

У рівняннях першого порядку значення Rchip, Cant і 
Rant незначні, тому основні рівняння, які використо-
вуються для проектування антен, враховують лише 
Ctuning і Lant. 

Основною відмінністю при проектуванні і розрахун-
ках є форма антени Як правило, сьогодні використо-
вують 3 основних типи антен – кільцева, спіральна і 
квадратна антени. Для кожного типу існує свій алго-
ритм розрахунку її індуктивності [6]. 

Для прискорення проектування антен STMicro-
electronics пропонує онлайн-додаток eDesignSuite 
(рис. 4), який є ідеальним інструментом моделювання, 

значно спрощує задачу фахівців, які розробляють по-
дібні системи [7]. Додаток доступний для зареєстрова-
них користувачів.  

Для проектування досить вибрати відповідну 
вкладку (рис. 4) і ввести початкові параметри, в якості 
яких служать розміри сторін. Однак слід зазначити, 
що ресурс орієнтований на проектування тільки квад-
ратних антен. 

Виходячи з початкових параметрів, середовище 
дозволяє розрахувати кількість витків, кількість ша-
рів, ширину і товщину витка, міжвитковий простір, 
товщину підкладки. При бажанні кожен із зазначених 
параметрів можна змінити під свої завдання. Резуль-
татом моделювання є зовнішній вигляд антени і ін-
дуктивність. Всі параметри розраховуються для ро-
боти на частоті 13.56 МГц. 

 

 
 

Рис. 4. Результати проектування антени в середовищі eDesignSuite 
 
Для роботи з мікросхемами M24SR і M24LR 

STMicroelectroncs пропонує зчитувач CR95HF – це 
інтегрований приймач для безконтактних додатків, 
таких як NFC. Зчитувач має радіоинтерфейс 13,56 МГц і 
підтримує ISO / IEC 14443 тип A і B, ISO / IEC 15693 і 
ISO/IEC 18092 протоколи зв’язку. CR95HF також 

підтримує виявлення, читання і запис у NFC 1, 2, 3 і 
4-го стандартів тега [8]. Чіп поставляється в корпусі 
VFQFPN32 і підтримує додаткові протоколи SPI і 
UART для зв’язку з ведучим контролером. При цьому 
буфер обміну даними може доходити до 528-байт. 
Блок-діаграма зчитувача CR95HF наведена на рис. 5. 
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Рис. 5. Блок-діаграма зчитувача CR95HF 
 

Для розробки пристроїв STMicroelectronics надає 
спеціалізовану бібліотеку, орієнтовану на роботу з 8- і 
32-бітових контролерами STM. 

Надану бібліотеку умовно можна розділити на три 
рівні: 

– низькорівневий CR95HF – містить низькорів-
неві команди для безпосереднього управління 
трансивером CR95HF; 

– рівень протоколів стандарту ISO / IEC 15693; 
– рівень взаємодії з обладнанням з подвійним 

інтерфейсом доступу [9]. 

Для початку знайомства з чіпом компанія пропо-
нує налагоджувальні плати PLUG-CR95HF-B, а також 
набори M24LR-DISCOVERY (рис. 6) і M24SR-
DISCOVERY. Налагоджувальні набори включають у 
себе плату PLUG-CR95HF-B, побудовану з викорис-
танням безконтактного приймача CR95HF, має розмір 
47 х 34 мм і оснащена антеною на підкладці з робо-
чою частотою 13,56 МГц. Плата оснащена штирьовим 
роз’ємом для підключення до обладнання по SPI- або 
UART-інтерфейсу, що робить можливим її комутацію 
практично з будь-якими типами мікроконтролерів. 

 

 
 

Рис. 6. Налагоджувальний набір M24LR-DISCOVERY 
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Для мікросхем пам’яті M24SR і M24LR також 
передбачені налагоджувальні плати: M24LR-
DISCOVERY (рис. 6), а також M24SR-DISCOVERY 
(рис. 7). 

Комплект M24LR-DISCOVERY (рис. 6) відразу 
готовий до використання і заснований на чіпі 
M24LR04E-R. У ньому розглядається широкий спектр 
додатків, таких як промислове або медичне облад-
нання, а також користувацька електроніка. 

 

 
 

Рис. 7. Налагоджувальна плата M24SR-DISCOVERY 
 
Демонстраційний комплект M24SR-DISCOVERY 

дозволяє оцінити функції і можливості серії M24SR і 
заснований на пристрої M24SR64. У продажі доступні 
дві версії цього набору: Standard Edition і Premium 
Edition. 

Standard Edition оснащена рідкокристалічним ко-
льоровим дисплеєм розміром 320х200 пікселів, інтер-
фейсним виходом USB, інтерфейсом JTAG для зміни 
прошивки контролера, джойстиком для управління 
меню роботи програми. Плата живиться через шину 
USB. Вона також включає в себе мікроконтролер 
STM32F103 для управління пам’яттю EEPROM через 
шину I2C і РК-екраном по SPI шині. 

Premium Edition включає в себе всі стандартні 
функції видання, а також навушники і модуль Bluetooth 

для демонстрації можливостей синхронізації модуля з 
смартфоном через NFC. 

Висновки 
Отже, в роботі проведено ґрунтовний аналіз наяв-

ного на ринку обладнання, придатного до застосування 
в системах збору даних з батарейним або безбатарейним 
живленням. Підібрано повний комплект апаратно-
програмного забезпечення для реалізації бездротових 
засобів збору даних з лічильників систем АСКОЕ. 
Визначено напрямки подальшої роботи – розробки 
інтерфейсного програмного забезпечення для збору та 
аналізу даних із системи АСКОЕ при використанні 
персональних мобільних смартфонів. Результати до-
слідження можуть бути застосовані для проведення 
автоматизації контролю параметрів практично в будь-
якій галузі промисловості на невеликих радіусах дії. 
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Дидук В. А., Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого, г. Черкассы, Украина 
 
АВТОМАТИЗАЦИЯ СБОРА ДАННЫХ ЭНЕРГОЗАТРАТ В СИСТЕМАХ АСКУЭ 
 
С появлением компьютерных сетей перед разработчиками открываются новые возможности. В 

частности это позволило автоматизировать сбор данных по расходам энергоресурсов потребителями. 
Существующие технологии автоматизированного сбора данных не позволяют в полной мере удовлетворить 
потребности коммерческого учета и контроля за качеством расходов самими потребителями. В частности 
существует проблема автоматизированного сбора данных с последующим их считыванием со счетчиков в 
близком радиусе действия для проведения полномасштабного анализа показателей. Подобная система 
позволит реализовать мобильные приложения для автоматизированного сбора данных, считывание их со 
счетчиков, передачу в глобальную сеть учета энергозатрат. В работе проанализированы существующие 
технологии и возможности их применения в устройствах учета энергозатрат с батарейным и 
безбатарейным питанием и значительным сроком автономного функционирования. 

Ключевые слова: АСКУЭ; беспроводные технологии; NFC; автоматизированный сбор данных. 
 
 
Didook V. A., Cherkassy National University of Bogdan Khmelnitsky, Cherkassy, Ukraine 
 
AUTOMATE DATA COLLECTION ON ENERGY CONSUMPTION IN THE AUTOMATIC SYSTEM 
FOR COMMERCIAL ACCOUNTING OF POWER CONSUMPTION 
 
With the advent of computer networks, the developers of new opportunities. In particular it is possible to automate 

the collection of data on consumption of energy consumers. Existing technologies of automated data collection does not 
allow to fully meet the needs of commercial accounting and quality control spending by consumers. In particular there 
is the problem of automated data collection and their subsequent reading of meters in short range for a full analysis of 
indicators. The aim is the selection of modern hardware to build low-power non-volatile data collection systems 
division of access rights. Such a system will implement mobile applications for automated data collection, reading them 
with counters, transfer to a global network of energy metering. This paper analyzes the existing technologies and their 
possible applications in energy metering devices and battery-powered batteryless and significant period of independent 
functioning. Description of the existing debug kits that allow in a short line to produce the design and commissioning of 
the developed equipment. 

Key words: Automatic system for commercial accounting of power consumption; wireless technologies; NFC; 
automated data collection. 
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