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системи моніторингу та контролю мережевого обладнання на даний час набувають широкого загалу, по 
при велику кількість аналогів не можливо чітко визначити рамки використання цих приладів. тому вони 
можуть використовуватися як охоронно-пожежна та сигналізація від затоплення, пожежі в домашніх, 
офісних та серверних приміщеннях. тимчасова локальна мережа може досить довго покривати всі потре-
би малого бізнесу в зв'язку між комп'ютерами і з інтернетом. однак, коли число структурних підрозділів 
зростає і ваша фірма відкриває філії, виникає необхідність побудови сКс (структурованої кабельної сис-
теми) для забезпечення ефективної роботи мережі та надійного зв'язку між філіями. одним з ключових 
моментів цього процесу є налагодження активного мережного обладнання – маршрутизаторів, комутато-
рів, безшовних wi-fi мереж, настройка вПн-з'єднань, екстрене відключення і підключення резервних 
каналів зв'язку, і так далі.
ключові слова: датчик, сервер, мікросхема, стабілізатор, мікроконтролер.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
системи моніторингу та контролю мере-

жевого обладнання на даний час набувають ши-
рокого загалу, по при велику кількість аналогів 
не можливо чітко визначити рамки використан-
ня цих приладів. тому вони можуть використо-
вуватися як охоронно-пожежна та сигналізація 
від затоплення, пожежі в домашніх, офісних 
та серверних приміщеннях. оскільки пожежна 
та охоронна сигналізації в наш час схожі по кон-
струкції їх можна реалізувати їх реалізовують 
на одній схемі. в розглянуть аналоги можна під-
ключити від 1 до 16 датчиків одного типу.

виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. дим є найбільш характерною 
ознакою пожежі, оскільки практично всі типи 
пожеж супроводжуються утворенням великої 
кількості невловимих димових частинок. 

численною і поширеною групою пожежних 
сповіщувачів є димові, в яких реалізовані різні 
принципи виявлення димових частинок залежно 
від їх розміру, кольору, тощо .

постановка завдання. Мета дослідження – 
оптимізування та підвищення ефективності сис-
тем мережевого обладнання .

досягнення поставленої мети пов'язане з ви-
рішенням наступних завдань дослідження:

1. Провести аналіз та дослідити робочі місця 
на підприємствах.

2. Провести оцінку напруженості праці робіт-
ників.

3. на основі зібраних матеріалів розробити 
та запропонувати оптимізований план роботи 
та оптимізувати експлуатацію систем мережево-
го обладнання.

Об'єкт дослідження – процес проектування 
та дослідження засобів експлуатації та моніто-
рингу систем мережевого обладнання.

Предмет дослідження – методи і засоби до-
слідження та моделювання оптимізації систем 
мережевого обладнання.

Методи дослідження. скористаємося методом 
використання світлового потоку. для визначення 
потрібної кількості світильників.

практичне значення. Практичне значен-
ня одержаних результатів полягає у розробці 

ідеально оптимізованого робочого приміщення 
і оптимізації систем мережевого обладнання.

Основний матеріал дослідження. іонізаційні 
димові сповіщувачі підходять для раннього ви-
явлення пожеж, димових частинок будь-якого 
розміру і кольору. 

димовий пожежний сповіщувач, заснований 
на принципі ослаблення світлового потоку.

даний принцип виявлення ґрунтується на 
зміні інтенсивності світла при проходженні його 
через дим. у вимірювальній камері сповіщувача 
напроти один одного на деякій відстані розташо-
вано джерело світла і фотоприймач. за відсут-
ності диму в камері сповіщувача випромінюван-
ня, що передається джерелом світла, практично 
повністю досягає фотоприймача, який виробляє 
деякий сигнал s1, відповідний черговому стану 
сповіщувача. якщо димові частинки проникають 
у вимірювальну камеру сповіщувача і потрапля-
ють між джерелом світла і фотоприймачем, то 
вимірюваний сигнал зменшується до відповід-
ного значення s2, яке фіксується і оцінюється 
блоком обробки сигналу для ухвалення рішення 
про видачу тривожного стану. сигнал s1 – це 
нормальне проходження свытла від відбивача 
я кий зазвичай розташований на нпролежній 
стіні. сигнал s2 активуэться коли світло від від-
бивача ускладнюється димом і сигнал 

це зменшення сигналу викликане двома яви-
щами. частина світла поглинається димовими 
частинками. інша частина розсіюється, тобто від-
хиляється від первинного напряму руху. осла-
блення випромінювання є сумою поглинання 
і розсіювання світла. величина цього ослаблення 
істотно залежить від відношення розміру димової 
частинки до використовуваної довжини хвилі. за-
стосування сучасних джерел світла із спектром 
у видимому і ближньому іч діапазоні дає можли-
вість реалізувати принцип ослаблення, описаний 
вище, для лінійних димових сповіщувачів. 

лінійний димовий сповіщувач містить при-
ймач, який генерує модульований іч-промінь, 
сфокусований оптичною системою передавача. 
за відсутності диму в контрольованій зоні, ве-
лика частина іч-випромінювання досягає відби-
вача, розташованого навпроти сповіщувача, за-
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ломлюється, повертається по тому ж шляху до 
сповіщувача і фокусується на фотоприймач. сиг-
нал, що приймається, відповідає черговому стану 
сповіщувача. 

якщо в контрольованому сповіщувачем  
просторі з'являється дим, то частина іч-випро-
мінювання або поглинається, або розсівається 
димовими частинками на шляху до відбивача 
і назад. таким чином, тільки невелика частина 
іч-випромінювання досягає приймача, що істот-
но зменшує видаваний ним сигнал. це зменшен-
ня сигналу служить критерієм для ухвалення 
рішення про видачу тривожного сигналу спові-
щувачем. 

димові пожежні сповіщувачі, засновані на 
описаному вище принципі, виявляють всі димо-
ві частинки, які можуть викликати ефект осла-
блення, тобто світлі і темні, великі і маленькі. 
тому вони підходять для раннього розпізнаван-
ня пожеж, димових частинок будь-якого розміру 
і кольору. 

актуальність проблем охорони праці та без-
пеки в надзвичайних ситуаціях набуває дедалі 
більшої ваги. Щоб забезпечити безпеку праців-
ника розроблено цілу низку заходів. від їх ви-
рішення значною мірою залежить не тільки 
успішна робота кожного підприємства чи галузі, 
але й прискорення розвитку економіки держави 
в цілому. 

дослідження санітарно-гігієнічних умов у при-
міщенні будемо проводити з використанням при-
борів вимірювання параметрів мікроклімату 
(психрометр августа), освітленості (люксметр 
Ю–116) та шуму (шумомір Шум 1М), а також ві-
домих розрахункових методик.

Приміщення, в якому знаходиться робоче міс-
це інженера з інформаційно-технічного забезпе-
чення має загальну площу 20 м2, і висотою стелі 
3 м. у приміщенні знаходиться 7 робочих місць 
з ПК. Кожне робоче місце обладнане робочім 
столом площею 1,2 м2, стільцем та персональним 
комп'ютером, що складається з монітора, систем-
ного блоку, клавіатури та миші. Площа одного 
робочого місця, складає 6 м2. а відповідно до нор-
мативних документів(площа не менший за 20 м3, 
а об'єм 20 м3), що є значним порушенням.

Параметри мікроклімату в даному приміщен-
ні є такими:

– в літній час – температура приміщення 20-23°с;
–  вологість – 65%
– швидкість 

таблиця 1
параметри мікроклімату для приміщень з пк

період 
року

параметр 
мікроклімату

нормативна 
величина

фактична 
величина

холодний

температура 
повітря в при-
міщенні; від-
носна вологість; 
швидкість руху 
повітря

22...24°с; 
40... 60%; 
до 0,1 м/с

16-18

теплий

температура 
повітря в при-
міщенні; від-
носна вологість; 
швидкість руху 
повітря

23...25°с
 40...60% 
0,1...0,2 м/с

виміряні за допомогою приладів температу-
ра та вологість у лабораторії відповідають вка-
заним у таблиці для теплого періоду року. слід 
зазначити, що для нормалізації параметрів мі-
кроклімату слід використовувати у приміщеннях 
кондиціювання повітря, або забезпечити подачу 
свіжого повітря системами вентиляції. норми по-
дачі свіжого повітря наведені у таблиці 1.2.

таблиця 1.2
норми подачі свіжого повітря в приміщення з пк

характеристика 
приміщення

Об'ємна витрата свіжого 
повітря, що подається 

в приміщення, м3 на одну 
людину в годину

об'єм до 20 м3 на людину
20... 40 м3 на людину
Більше 40 м3 на людину

не менше 30
не менше 20
Може біти використана 
природна вентиляція

розташовані у приміщенні 7 ПК є джерелами 
тепловиділень, крім того для підтримання у при-
міщенні в холодний період року оптимальних па-
раметрів мікроклімату використовуються нагрі-
ті поверхні опалювальної системи. нормованим 
показником ічв являється гранично допустима 
густина потоку енергії і

г.д
, вт/м2, яка встановлю-

ється в залежності від площі опромінюваної по-
верхні тіла людини (s

опр
). нормовані рівні скла-

дають:
і
г.д
 = 35 вт/м2 за s

опр
 > 50%;

і
г.д
 = 70 вт/м2 за s

опр
 ~ 25-50%;

і
г.д
 = 100 вт/м2 за s

опр
 < 25%

нормованим параметром природного освіт-
лення являється коефіцієнт природного освіт-
лення (КПо). КПо встановлюється в залежності 
від розряду виконуваних зорових робіт.

робота оператора ПК відноситься до робіт 
середньої точності (іV розряд зорових робіт, мі-
німальний розмір об'єкту розрізнення складає 
0,5-1,0 мм), для яких при використанні бокового 
освітлення КПо=1,5%.

для штучного освітлення нормованим параме-
тром виступає е

мін
 – мінімальний рівень освіт-

леності, та К
п
 – коефіцієнт пульсації світлового 

потоку, який не повинний бути більшим ніж 20%.
Мінімальна освітленість встановлюється в за-

лежності від розряду виконуваних зорових ро-
біт. для іV розряду зорових робіт вона складає 
300...500 лк.

Перевіримо освітленість робочого місця ко-
ристувача ПК на відповідність розряду зорової 
роботи. за даними вимірювань рівень природної 
освітленості поверхні, де розташований ПК, скла-
дає 200 лк за освітленості тієї же поверхні від-
критим небосхилом в 20000 лк, тобто КПо = 1%,  
що не відповідає нормативному КПо.

для штучного освітлення у приміщенні вико-
ристовуються люмінесцентні лампи.

розрахунок штучного освітлення проведемо 
для кімнати площею 20 м2, ширина якої складає 
5 м, довжина – 4 м, висота – 3 м.

допустимі значення параметрів неіонізуючих 
електромагнітних випромінювань від монітору 
комп’ютера представлені в таблиці 1.3.

нормованим параметром невикористаного 
рентгенівського випромінювання виступає по-
тужність експозиційної дози. на відстані 5 см від 
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поверхні екрану монітору її рівень не повинен 
перевищувати 100 мкр/год. Максимальний рі-
вень рентгенівського випромінювання на робочо-
му місці оператора комп'ютера зазвичай не пере-
вищує 20 мкр/год.

як було вказано вище, в приміщенні знахо-
диться сім робочих місць операторів еоМ, кожне 
з яких устатковане монітором, вінчестером в сис-
темному блоці, трьома вентиляторами системи 
охолоджування ПК та клавіатурою. Крім того 
поряд працює периферійна техніка. таким чи-
ном у приміщенні мають місце шуми механічного 
і аеродинамічного походження, широкосмугові із 
аперіодичним підсиленням при роботі принтерів. 
орієнтовні еквівалентні рівні звукового тиску 
джерел шуму, що діють на оператора на його ро-
бочому місці, представлені в таблиці а4. допус-
тимий еквівалентний рівень шуму для робочого 
місця оператора складає 65 дБа. розрахуємо се-
редній рівень шуму на робочому місці оператора 
під час роботи всієї вказаної техніки.

таблиця 1.4
рівні звукового тиску від різних джерел

джерело шуму рівень шуму, дба
жорсткий диск 45
вентилятор 45
Принтер 55
сканер 50

рівень шуму, що виникає від декількох не-
когерентних джерел, що працюють одночасно, 
підраховується на підставі принципу енергетич-
ного підсумовування рівня інтенсивності окремих 
джерел:

L = 10lgΣ
n

i=1
100.1*Li              (1.5)

де li – рівень звукового тиску і-го джерела 
шуму; n – кількість джерел шуму.

Підставивши значення рівня звукового тис-
ку для кожного виду устаткування у формулу, 
отримаємо:

LΣ = 10lg(104,5 + 104,5 + 105,5 + 105) = 44,2дБ
за наявності декількох джерел шуму з од-

наковим рівнем інтенсивностіliзагальний рівень 
шуму визначають за формулою:

l= li+ 10lg n.               (1.6)
у нашому випадку таких джерел сім, отже 

загальний рівень шуму буде визначатися так:
L=44,2+ 10lg 7 = 52,7дБ.

отримані результати розрахунку порівнюєть-
ся з допустимим значенням рівня шуму для да-
ного робочого місця. якщо розрахований рівень 
шуму перевищує допустиме значення, то необ-

хідні спеціальні заходи зі зниження шуму. до 
них відносяться: облицьовування стін і стелі залу 
звукопоглинальними матеріалами, зниження 
шуму в джерелі, правильне планування устат-
кування і раціональна організація робочого міс-
ця оператора. розраховане значення середнього 
рівня шуму не перевищує гранично допустимого 
рівня шуму для робочого місця оператора, тобто 
в спеціальних заходах зі зниження рівня шуму 
не має потреби.

оцінка напруженості праці здійснюється на 
підставі обліку всіх наявних значущих показни-
ків, які можуть перевищувати нормативні рівні. 
спочатку встановлюється клас кожного з показ-
ників, що визначались. Кінцева оцінка напру-
женості праці встановлюється за показником, 
який має найвищий ступінь напруженості. у тих 
випадках, коли більше трьох показників мають 
оцінку 3.1 та 3.2, напруженість трудового проце-
су оцінюється на один ступінь вище, тобто кла-
сами 3.2-3.3.

Під час атестації робочого місця користувача 
ПК значущими є такі показники: інтелектуальні 
навантаження – належить до класу 3.1 (Перед-
бачає рішення складних завдань з вибором за ві-
домим алгоритмом (робота за серією інструкцій).

розподіл функцій за ступенем складності зав-
дання – належить до класу 2 (обробка, виконан-
ня завдання та його перевірка).

характер виконуваної роботи належить до 
класу 2 (робота за встановленим графіком з мож-
ливим його коректуванням у ході діяльності).

навантаження на зоровий аналізатор (при 
відстані від очей працюючого до об'єкта розріз-
нення не більше 0,5м), за тривалості зосередже-
ного спостереження (% часу зміни)) – належить 
до класу 2 (5,0...1,1 мм більше 50% часу; 1,0...0,3 мм 
до 50% часу; менше 0,3 мм до 25%).

спостереження за екранами відеотерміналів 
(годин на зміну) – належить до класу 3.2 (більше 
4 годин).

Монотонність праці. Кількість елементів (при-
йомів, необхідних для реалізації простого зав-
дання або в операціях, які повторюються багато-
разово) – належить до класу 3.1 (5...3 прийоми).

режим праці (Фактична тривалість робочого 
дня (год.)) – належить до класу 1 (6-7 годин).

наявність регламентованих перерв та їх три-
валість – належить до класу 2 (Перерви регла-
ментовані, недостатньої тривалості: від 3% до 7% 
часу зміни).

висновки. як бачите, правильне налаштування 
активного мережевого обладнання вигідна довго-
строкова інвестиція, що дозволяє значно знизити 
витрати на обслуговування іт-інфраструктури, 
підвищити надійність її роботи і мінімізувати ри-

таблиця 1.3
допустимі значення параметрів неіонізуючих електромагнітних випромінювань

найменування параметра допустимі значення
напруженість електричної складової електромагнітного поля на відстані 50 см  
від поверхні відеомонітору 10 в/м

напруженість магнітної складової електромагнітного поля на відстані 50 см  
від поверхні відеомонітору 0,3 а/м

напруженість електростатичного поля не повинна перевищувати: для дорослих 
користувачів для дітей дошкільних установ і що навчаються середніх спеціальних 
і вищих навчальних закладів

20кв/м 15кв/м
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зики і збитки від простою бізнесу в разі непола-
док. дана послуга очевидно буде корисною кож-
ному підприємцю, компанії або організації, яка 
бажає забезпечити безперервність бізнес-проце-
сів і оптимальне використання ресурсів.

ефективність вирішення даного завдання без-
посередньо залежить від наявності досвіду по-
будови налаштування мережевого обладнання. 
тому багато компаній і організації звертаються 
до послуг іт-аутсорсингу, так як компанії-поста-

чальники керованих послуг світового рівня ма-
ють куди більший досвід виконання таких проек-
тів, ніж фахівці внутрішнього іт-департаменту.

таким чином, налаштування активного ме-
режевого обладнання, що є частиною більш ши-
рокої програми модернізації та оптимізації іт-
інфраструктури, є важливим кроком на шляху 
розвитку будь-якого бізнесу, що дозволяє знизи-
ти операційні витрати і підвищити ефективність 
роботи компанії. 
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Оптимизация и Эксплуатация системЫ сетевОгО ОбОрудОвания

аннотация 
системы мониторинга и контроля сетевого оборудования в настоящее время приобретают все больше 
внимания, при большом количестве аналогов невозможно четко определить рамки использования этих 
приборов. Поэтому они могут использоваться как охранно-пожарная и сигнализация от затопления, 
пожара в домашних, офисных и серверных помещениях. временная локальная сеть может достаточно 
долго покрывать все потребности малого бизнеса в связи между компьютерами и интернет. однако, 
когда число структурных подразделений растет и ваша фирма открывает филиалы, возникает не-
обходимость построения сКс (структурированной кабельной системы) для обеспечения эффективной 
работы сети и надежной связи между филиалами. одним из ключевых моментов этого процесса яв-
ляется налаживание активного сетевого оборудования – маршрутизаторов, коммутаторов, бесшовных 
wi-fi сетей, настройка вПн-соединений, экстренное отключение и подключение резервных каналов 
связи, и так далее.
ключевые слова: датчик, сервер, микросхема, стабилизатор, микроконтроллер.
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OptimiZAtiOn And OperAtiOn Of netwOrk equipment sYstem

summary
Monitoring and control systems for network equipment are currently gaining more and more attention; 
with a large number of analogs, it is impossible to clearly define the framework for using these devices. 
therefore, they can be used as a fire alarm and alarm against flooding, fire in the home, office and server 
rooms. a temporary local network can cover all the needs of a small business in the connection between 
computers and the internet for a long time. however, when the number of structural divisions grows 
and your company opens branches, it becomes necessary to build a structured cabling system (structured 
cabling system) to ensure efficient network operation and reliable communication between branches. one 
of the key points of this process is the establishment of active network equipment – routers, switches, 
seamless wi-fi networks, setting up VPn connections, emergency disconnection and connection of backup 
communication channels, and so on.
keywords: sensor, server, microcircuit, stabilizer, microcontroller.


