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ВСТУП 

На сьогодні є популярним напрям розробки приладів для моніторингу 

параметрів мікроклімату для тепличного господарства і цьому напрямку при-

свячено багато досліджень та розробок систем контролю. Однак, один на-

прямок досліджень є неохопленим та невисвітленим в літературі. А саме, на-

лаштування бездротової передачі даних інформаційно-вимірювальної систе-

ми (ІВС) мікрокліматичних параметрів в теплиці за рахунок впровадження 

модуля дистанційної передачі даних та його налаштування. Зазначена модер-

нізації вузлом бездротової передачі даних дозволить зекономити час праців-

ників та енергоресурси. А найголовніше, при виявленні екстремально висо-

ких або низьких показників вологості чи температури у випадку випадіння 

граду, аномальної спеки, вчасно зреагувати та запустити резервні ресурси 

задля збереження врожаю.  

Об’єктами контролю розробленої інформаційно-вимірювальної системи 

є температура й вологість, адже, це два найголовніших параметри мікроклі-

мату для забезпечення високого врожаю та вирощенню продуктів за корот-

кий час з найвищими показниками якості (розмір, колір, соковитість). 

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Для проведення експериментальних досліджень було побудовано ін-

формаційно-вимірювальну систему на базі мікрокомп’ютеру «Arduino». В 

якості чутливого елементу застосовано полімерний датчик вологості та тем-

ператури DHT22. Використано базову схему включення датчика до ІВС [1], 

адже, не потрібно робити конвертацію отриманих даних за допомогою дода-

ткових операцій. 

Для розширення функціоналу ІВС використовували модуль бездротової 

передачі даних (Wi-Fi модуль ESP 8266-01). Він включає в себе власний мік-

роконтролер, тому не потрібно додатково підключати мікроконтролери для 

обробки та передачі сигналу. Схема підключення модуля ESP 8266-01 наве-

дено на зображенні рис. 1. 
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Рисунок 1 - Схема підключення Wi-Fi модуля до апаратної платформи Arduino [2] 

Для забезпечення надійної передачі даних Rx підключаємо за допомо-

гою додаткових резисторів 1 кОм та 2 кОм (рис. 1). В цьому випадку ми за-

безпечуємо надійну передачу пакетів між Arduino та Wi-Fi модулем. Необ-

хідним живленням для модулю є напруга 3,3 В, при цьому, сила струму по-

винна бути не менше 280 мА. Споживання струму відрізняється за величи-

ною в двох режимах роботи. В режимі передачі даних модуль споживає 

струм 215 мА, а в режимі прийому пакетів - 62 мА [3]. Підключення до вихо-

дів передачі/прийому даних здійснюємо за допомогою стаціонарних виходів 

RX (передача пакетів) та TX (прийом пакетів). Підключення до цифрових ви-

ходів не використовуємо, тому що, за такого налаштування задати нову кон-

фігурацію для модуля є неможливим. В даному випадку будемо використо-

вувати стандартну бібліотеку SoftwareSerial для роботи з пінами D0 та D1.  

Після підключення модуля за схемою (рис. 1) необхідно провести проб-

не включення і встановлення передачі даних до пункту контролю, а саме, це 

відбувається наступним чином. Контролюючою операцією, що може підтве-

рдити передачу даних є світлова сигналізація.  На модулі повинен спалахну-

ти червоний світлодіод та на долю секунди 2 рази моргнути синій, що свід-

чить про передачу пакетів між пінами TX та RX. В мережі з’явилася точка 

доступу з іменем «AI_THINKER_10322А». Після чого проводимо налашту-

вання модулю на необхідний режим та параметри передачі даних. Керування 

модулем ESP 8266-01 відбувається за допомогою АТ-команд, що перерахо-

вано в табл. 2 [4]. Хочемо зазначити, що перед початком передачі даних не-

обхідно переконатися в оновленому програмному забезпечені, перевіривши 

версію прошивки за допомогою команди «AT+GMR». 

Це необхідно для отримання всіх доступних команд для керування мо-

дулем бездротової передачі даних. Переводимо Wi-Fi модуль в режим про-

грамування шляхом підключення піну GPIO0 до живлення напругою 3,3 В. 

Вже на наступному етапі можна подавати живлення на модуль. Важливо не 

перемикати пін GPIO0 під час роботи модуля, адже, такі дії призведуть до 

відмови живлення модуля та ІВС в цілому. 



СЕКЦІЯ №5  ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ПРИЛАДОБУДУВАННЯ 

318 

 

Таблиця 2 - Список основних AT-команд для модуля ESP8266 EPS-01 
AT-команда Пояснення команди 

1 2 

AT+GMR Перевірка версії прошивки модуля 

AT+CWMODE= 

<режим> 

Задає режим роботи модуля. Mode: 1 - клієнт, 2 - точка доступу, 3 - 

змішаний режим 

AT+CWQAP Відключитися від точки доступу 

AT+CIPSTART= 

<тип>,<адреса>, 

<порт> 

Створює підключення до конкретного IP-адресу, де тип – тип 

з’єднання (TCP або UDP), адреса – IP-адрес, порт – порт IP-адресу 

AT+CIPSEND Надіслати дані 

AT+CIPCLOSE Закрити порт підключення  

 

Для підключення модуля до точки доступу Wi-Fi необхідно виконати 

наступний алгоритм послідовного запуску команд: 

AT + RST://AT + CWMODE = 1://AT + CWJAP = "SSID", "password" 

(SSID – ім’я точки доступу,  password – пароль від точки доступу) 

Тепер можемо переглянути IP-адрес модуля. Точка доступу Wi-Fi, до 

якої підключаємось, має DHCP сервер і автоматично видає IP-адрес. Переко-

наємося в цьому за допомогою команди «AT + CIFSR». 

AT + CIPMODE = 0://AT + CIPMUX = 1://AT + CIPSERVER = 1,80 

За допомогою програмного забезпечення PuTTY(в разі користування 

операційною системою Linux можна використати програмне забезпечення 

telnet). В полі введення «Host Name» вкажемо IP-адрес модуля [5]. Перекона-

тись в правильності дій шляхом відправлення будь-якого повідомлення через 

консольне вікно. В результаті таких дій отримано повідомлення наступного 

характеру (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 - Відповідь на повідомлення ІВС на дистанційний пункт контролю з застосу-

ванням Wi-Fi передачі даних 

Для відповіді на повідомлення відправляємо модулю наступну команду: 

- AT + CIPSEND = 0,3 (0 – ID сесії, 3 – довжина повідомлення) 

Хочемо зазначити, що існує два основні режими роботи модуля [6]. По-

перше, режим сервера; по-друге, режим клієнта. ESP 8266-01 має власну 

пам’ять та зберігає всі дані по підключенню. Після повторного ввімкнення 

модуля він автоматично підключиться до раніше використовуваної точки до-

ступу. Це є досить вагомою перевагою ІВС у порівнянні ІВС з відсутнім ав-
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томатичним налаштуванням при ввімкненні. 

 

ВИСНОВКИ 

В статті представлено результати налаштування Wi-Fi передачі даних 

для ІВС контролю кліматичний параметрів в теплиці. Зазначено особливості 

та методика передачі даних. При вирішенні завдання, що стосується впрова-

дження в ІВС модулю бездротової передачі даних, ми провели експеримен-

тальне дослідження щодо вибору системи передачі даних.  

Можливість роботи в енергозберігаючому режимі значно зменшує енер-

говитрати. Це пояснюється тим, що модуль споживає повний робочий струм 

лише в режимі передачі даних, а в іншому випадку ця кількість зменшується 

майже в чотири рази. Акцентуємо увагу на досить низькій вартості приладу, 

відносно аналогів, в 3-4 рази, що ні яким чином не позначається на результа-

тах вимірювань. Практична значущість нашого приладу полягає в наявності 

Wi-Fi модулю для бездротової передачі даних з датчика. Результатом нашого 

дослідження є методика налаштування бездротової передачі даних з ІВС, що 

було апробована в тепличному господарстві. 
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