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Другий модуль amoCRM – це інтеграція, яка виконується по API. У систему 
потрапляє заявка з сайту і далі оброблюється автоматизацією. На сайті вказані соціальні 
мережі, щоб клієнтам було комфортніше писати напряму компанії. Та заявки, які 
надходять з telegram або viber оброблюються одразу salesbot, який виконує функції 
менеджера для вирішення перших побажань клієнта. Данна реалізація полегшує роботу 
менеджера, бо йому не потрібно ставити однакові питання щоразу.  

 
Висновки. В ході даної роботи було розроблено front-end додаток для компанії по 

оптимізації відділу продажів, де було розміщено послуги компанії, які користувач може 
обрати та залишити заявку, через сайт або соціальну мережу. Зворотній зв’язок через 
telegram aбо viber розроблений для комфорту користувача, щоб швидко вирішувати 
додаткові питання. Роботу менеджера CRM оптимізовано за допомогою salesbot, котрий 
вирішує основні питання клієнта з соціальної мережі та автоматизацією налаштовано 
запис даних в потрібні поля, додавання тегів вибраної послуги та автоматичне визначення 
з якого джерела надійшла заявка.  
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Анотація. Досліджено можливість збільшення чутливості сенсорів магнітного 

поля за рахунок комбінації в одній схемі сенсора чутливих елементів різних типів. Схема 
релаксаційного генератора на одному одноперехідному транзисторі запропонована в 
якості сенсора магнітного поля з частотним виходом. Включення в схему генератора 
додаткового магнітодіода збільшує чутливість і підвищує стійкість до зовнішніх 
впливів. 

 
Останнім часом мережі «Інтернету речей» вже не обмежуються «Розумним домом» 

або «Розумним верстатом». Інтелектуальні цифрові мережі вже поширилися на «Розумні 
міста», безпілотні автомобілі, літаки і навіть на безпілотний танкерний флот Китаю. 
Автоматичні наукові комплекси вже давно працюють в лабораторіях фізики високих 
енергій, елементарних частинок і при дослідженнях космічних об'єктів і всього 
космічного простору. 

Найгостріше питання при побудові мережі «Інтернету речей» – це економія 
ресурсів і енергії, яку споживають сенсори фізичних величин. На один мережевий 
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процесор доводиться мільйони сенсорів, кожен з яких має складну конструкцію і 
споживає деяку енергію. У сучасних цифрових мережах для економії ресурсів на кабелі та 
оптичне волокно датчики з'єднуються з мережевими вузлами за допомогою бездротових 
технологій (Wi-Fi або GSM) [1] і утворюють сенсорну мережу. Таким чином, виявилося, 
що з-за величезного числа незалежних датчиків саме сенсорні мережі споживають 
найбільшу енергію і ресурси. 

Сучасний розвиток компліментарних CMOS технологій виробництва мікросхем на 
основі метал-оксид-напівпровідникових (MOS) структур дозволяють зменшувати розміри 
одного елемента мікросхеми до 28 нм [2], а, значить, знижувати їх енергоспоживання. Це 
дає можливість компонувати на обмеженому мініатюрному просторі безліч елементів при 
споживанні енергії до 2 мВт [2]. Однак, такі технології дуже дорогі і вимагають великих 
матеріальних витрат. 

Сенсори магнітного поля є одними з найпоширеніших сенсорів. В кожному 
автомобілі сенсорним пристроєм датчиків положення і частоти обертання колінчастого 
вала є сенсори магнітного поля, в кожному сучасному мобільному телефоні є електронний 
компас [3] пристрій відстеження руху [4], в будь-якому комп'ютері і процесорному 
пристрої є магнітоелектричні мікросхеми пам'яті [5], системи на основі сенсорів 
магнітного поля застосовуються для найтонших досліджень в біомедицині та 
нейрохірургії [6], магнітно-резонансної томографії [7]. Тому, дослідження нових 
конструкцій високо чутливих і споживаючих мало енергії сенсорів магнітного поля є 
актуальним. 

Це підтверджується численними науковими дослідженнями щодо поліпшення 
характеристик сенсорів магнітного поля. Так в роботі [8] представлені одношарові, 
двошарові і десятишарові плоскі квадратні пошукові котушки, призначені для 
вимірювання магнітного потоку. В роботі [9] розглядається сенсор, який складається з 
кремнієвого мікроскопічної консолі, покритої магнітострикційним матеріалом і тонкої 
п'єзоелектричної плівкою. Пружність магнітострикційному плівки, що залежить від 
намагніченості, призводить до розладу резонатора датчика, який збуджується через 
п'єзоелектричний шар. В роботі [10] досліджується новітня конструкція надпровідного 
пристрою квантової інтерференції (SQUID), який здатен виявити власний магнітний 
момент одного атома. Такі сенсори мають фундаментальне значення для додатків, від 
спінтроніки та спінової квантової обробки інформації до фундаментальних досліджень 
наномагнетизма в молекулах і магнітних нанокластерів. Однак такі сенсора магнітного 
поля працюють при кріогенних температурах і мають фантастичну вартість. Тому, 
дослідження нових конструкцій недорогих, мініатюрних, що мають достатнью чутливість 
і споживають мало енергії сенсорів магнітного поля, придатних для використання в 
цифрових сенсорних мережах є актуальним. 

В даний час всі існуючі сенсори магнітного поля мають аналоговий вихід, тобто 
вихідним параметром сенсора є струм або напруга, і для використання такого сенсора в 
цифрових мережах необхідно перетворити його аналоговий вихідний сигнал в цифровий. 
Це означає, що сенсор з аналоговим чутливим елементом з цифровим виходом повинен 
складатися з чотирьох блоків: 

- аналоговий чутливий елемент; 
- підсилювач; 
- аналогово-частотний перетворювач; 
- частотно-цифровий перетворювач. 
Всі ці чотири блоки складаються з цілого ряду активних елементів, які крім 

виробничих витрат і розмірів ще і споживають енергію. 
Разом з тим, існує можливість досліджувати стандартні конструкції генераторів 

змінної напруги на предмет залежності їх вихідної частоти від зовнішнього магнітного 
поля. При такому підході вихідним параметром сенсора є частота. Це означає, що сенсор з 
частотним виходом для роботи з цифровими мережами повинен складатися всього з двох 
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блоків: 
- сенсорний елемент з частотним виходом; 
- частотно-цифровий перетворювач. 
В цьому випадку економляться ресурси, зменшуються розміри і споживана 

потужність. 
Найбільш простою конструкцією генератора є генератор релаксаційних коливань, 

зібраний всього на одному одноперехідному транзисторі [10], який в даний час широко 
використовується в побутових пристроях плавного регулювання потужності. 

 Метою цієї роботи є дослідження можливості використання генератора 
релаксаційних коливань на основі одноперехідного транзистора (ОПТ) в якості сенсора 
магнітного поля з частотним виходом для роботи з цифровими сенсорними мережами. 

ОПТ являє собою пластину напівпровідника з 
омічними контактами на кінцях (бази Б1 і Б2) і 
емітерним р-n-переходом Е між ними. Вхідна вольт-
амперна характеристика кола Е-Б1 має ділянку 
негативного диференціального опору S-типу і 
характеризується напругою включення UВ і 
залишковою напругою UО.  

Сенсор магнітного поля з частотним виходом 
може бути зібраний на одному ОПТ транзисторі [12]. 
Схема генератора релаксаційних коливань в якості 
сенсора магнітного поля представлена на рис. 1. 

 В якості навантажувального елемента в колі 
емітера використовується резистор R, через який 
заряджається конденсатор С. Коли конденсатор С 
заряджається до напруги включення UВ, транзистор 
включається і конденсатор розряджається через транзистор до напруги UО, потім 
конденсатор С знову починає заряджатися через резистор R, і період повторюється. 
Частота коливань генератора f визначається як 
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I
f


 ,                                     (1) 

де I – струм зарядки конденсатора (в режимі генератора струму), UВ – напруга включення 
трензистора, а UО – залишкова напруга.  

Коло Е-Б1 в ОПТ не відрізняється від будь-якого р-n-переходу з довгою базою і 
при включенні магнітного поля інжектовані в базу ОПТ носії заряду будуть відхилятися 
силою Лоренца до поверхні і рекомбінувати там на поверхневих станах, через що опір 
бази ОПТ буде зростати, а значить, буде збільшуватися залишкова напруга UО на ОПТ, що 
відповідно до (1) призводить до зростання частоти коливань генератора f. 

На рис. 2 показана залежність вихідної 
частоти генератора від магнітної індукції для 
сенсора з використанням ОПТ типу КТ117 при С = 
0,01 мкФ і напругою живлення ε = 20 В. Магнітна 
чутливість такого сенсора становить 34 Гц / Тл.  

Той факт, що в схемі релаксаційного 
генератора присутній лише один активний 
елемент дозволяє збільшувати чутливість сенсора 
магнітного поля за рахунок додавання в схему 
додаткових чутливих елементів. 

Одним з таких чутливих елементів може 
бути магнітодіода (МД). МД є одними з перших 
типів магніточутливих напівпровідникових 
приладів отримали широке практичне 

 
Рисунок 1 –  Схема генератора 

релаксаційних коливань  
на одному ОПТ 

Рисунок 2 – Залежність вихідної  
частоти генератора на одному ОПТ 

 від магнітної індукції 
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застосування [11, 12]. Звичайний МД являє собою р-n-перехід з довгою базою n-типу 
провідності. При включенні такого МД в прямому напрямку інжектовані з р-n-переходу 
дірки розділяються на два потоки: один до поверхні, де дірки рекомбинують з 
електронами, а другий до омічного контакту n-бази. Опір МД повністю визначається 
концентрацією дірок, які заповнюють базу. При прямому напрямку магнітного поля на 
інжектовані дірки діє сила Лоренца, що відхиляє їх в сторону поверхні, де вони 
рекомбинують на поверхневих станах. Відповідно, концентрація дірок в базі зменшується, 
а її опір збільшується. При зворотній полярності магнітного поля потік дірок буде 
відхилятися від поверхні до омічному контакту n-бази, інтенсивність рекомбінації 
знизиться і опір бази зменшиться. 

Якщо в коло емітера релаксационного генератора 
замість опору R включити МД, як це показано на рис. 3, то 
при зазначеному напрямку магнітного поля інжектовані в 
базу МД носії заряду будуть відхилятися силою Лоренца 
від поверхні до омічного контакту бази МД. Через це опір 
бази МД буде зменшуватися, а струм зарядки 
конденсатора I, якій протікає через МД, буде 
збільшуватися, що відповідно до формули (1) призведе до 
додаткового збільшення частоти коливань генератора f. 
Таким чином, наявність додаткового чутливого елемента 
МД в колі емітера ОПТ істотно збільшить магнітну 
чутливість сенсора. 

Більш того при зовнішніх впливах, таких як 
температура або радіація опір бази ОПТ буде 
зменшуватися, а, значить, буде зменшуватися і UО, що 
згідно (1) призведе до зменшення частоти генератора f при збільшенні температури або 
дози іонізуючого опромінення. Однак при цих же зовнішніх впливах буде зменшуватися і 
опір бази МД, тобто МД струм зарядки конденсатора I, якій протікає через МД, буде 
збільшуватися, що відповідно до формули (1) призведе до збільшення частоти коливань 
генератора f. Таким чином, зміни залишкової напруги UО ОПТ і зміна струму I через МД 
(1) при зовнішніх впливах взаємно компенсують один одного, що підвищує стабільність 
вихідної частоти сенсора при цих впливах. 

Таким чином, заміна опору в колі емітера ОПТ на магнітодіод забезпечує не тільки 
зростання магнітної чутливості, а й призводить до зростання завадостійкості сенсора. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ ПРОВАЙДЕРА  НИЖНЬОГО РІВНЯ 

 
 Анотація: Розглядаються питання побудови мережі інтернет провайдера 
приватного сектора м.Бортничі. Запропоновано рішення з використанням PON  за 
технологією FTTH.  Для проектованої мережі визначені оптимальні коефіцієнти 
розподілу сплітерів, обрані тип оптичного кабелю та активне обладнання. 
  

У сучасному світі важко представити себе без доступу до глобальної мережі 
Інтернет. У зв’язку з цим попит для даної послуги неймовірний і цим користуються всі 
постачальники послуги від маленького районного провайдера до всеукраїнського. 
Конкурувати, і шляхом підвищення якості, і підключенням додаткових послуг, досить 
тяжко, адже кожен, навіть починаючий провайдер, може дозволити прокладання 
оптичного кабелю до дому (FTTH) або будівлі (FTTB) та запропонувати ряд приємних 
дрібниць для своїх абонентів [2]. 

 Характеристика обраного регіону 
Для забезпечення високої якості надання послуг будемо використовувати PON  за 
технологією FTTH на території приватного сектора у м.Бортничі. 

 Основні магістралі: вул. Михайла Коцюбинського, вул. Лугова та вул. Заплавна. 
 У даній ділянці буде використовуватись технологія лінійної мережі типу «дерево» 
за технологією оптичного волокна до споживача (FTTH – Fiber to the Home - оптичне 
волокно до приватного будинку). 

 Розрахунок втрат і визначення коефіцієнтів розподілу сплітерів 
Відповідальним завданням проектування є розрахунок бюджету втрат і визначення 

оптимальних коефіцієнтів розподілу всіх сплітерів. 
Алгоритм розрахунку виглядає наступним чином: 


