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Выводы. Благодаря сетям MicroGrid производится обеспечение потребителей 

требуемой энергией. При этом понести наименьшие затраты на то, чтобы ее произвести, 

передать и накопить. Таким образом потребители обеспечиваются электроэнергией путем 

передачи ее из централизованной электрической сети, а также от источников 

распределителей энергии. Саму же энергию получают от солнца, ветра, воды и других 

«зеленых» источников. Потребление энергии из местной электрической сети в системе 

приближено к минимуму, что определяется экономическими и экологическими 

требованиями. 
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АНАЛІЗ ТИПІВ СВІТЛОДІОДНИХ ІНДИКАТОРІВ ДЛЯ ЗАСОБІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ 

 

Анотація. Приведені результати аналізу найбільш поширених типів світлодіодних 

індикаторів, які можна використовувати у вузлах індикації пристроїв та систем 

автоматизації. Розглянуто особливості керування світлодіодами за допомогою 

мікроконтролерів MSP430 виробництва Texas Instruments. 

 

Вузол або модуль індикації є невід’ємною частиною більшості електронних 

пристроїв, у тому числі і засобів автоматизації, а світлодіодні індикатори, завдяки  малій 

вартості та високій енергоефективності, є одними із найбільш поширених пристроїв для 

відображення поточних режимів роботи. Проте, незважаючи на широке розповсюдження цих 

приладів, існуючі інформаційні джерела, наприклад, [1 – 4], не мають належного рівня 

систематизації інформації про усі особливості використання цих типів індикаторів. Тому у 

рамках комплексної теми «Підвищення енергетичної ефективності засобів індикації 

автоматизованих систем» було проведено аналіз найбільш поширених типів світлодіодних 

індикаторів (Табл. 1), результати якого і розглянуті у доповіді. 

 

Таблиця 1 – Найбільш поширені типи світлодіодних індикаторів 
Тип 

індикатора 
Особливості 

Застосування у засобах 

автоматизації 

Одиночний 
Один колір світіння, можливе регулювання 

яскравості 

Індикатори наявності живлення, 

індикатори активності певних 

режимів 

Здвоєний із 

двома 

виводами 

Два світлодіода із різними кольорами увімкнені 

зустрічно-паралельно один до одного. При 

використанні більше двох пристроїв дозволяють 

зменшити кількість проводів для керування 

Дво- або трикольорові індикатори 

стану певних режимів (наприклад, 

«добре» або «погано») 

http://iee.org.ua/ua/prog_info/41248/
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Здвоєний або 

строєний із 

одним 

загальним 

виводом 

Два або три світлодіода із різними кольорами в 

одному корпусі. У випадку використання 

світлодіодів красного, зеленого та синього кольорів 

можна отримати будь який колір світіння 

Багатокольорові індикатори стану 

певних режимів, багатокольорові 

системи підсвічування 

Шкальний 
Кілька світлодіодів (можливо, різних кольорів) в 

одному корпусі 

Індикатори рівня якоїсь аналогової 

величини (напруги, сигналу, палива 

у баку, тощо) 

Семи-

сегментний 

Сім або вісім світлодіодів, зазвичай, одного кольору, 

розташовані таким чином, щоб утворити цифру «8» 

(восьмий світлодіод утворює десятинну крапку) 

Основний вид індикаторів для 

відображення цифрової інформації 

Багато-

сегментний 

знаковий 

Кілька (більше семи) світлодіодів (зазвичай, одного 

кольору), розташовані таким чином, щоб за їх 

допомогою можна було відображати цифри та букви 

Відображення цифрової інформації 

та невеликих текстових повідомлень 

Матричний 

Велика кількість однакових світлодіодів, 

розташованих у вузлах прямокутної решітки, 

об’єднаних за матричною схемою 

Відображення цифрової, текстової та 

графічної інформації, табло 

«строчка, що біжить», великі екрани 

 

Окрім основних типів індикаторів у доповіді також розглянуто особливості керування 

світлодіодами за допомогою 16-розрядних мікроконтролерів MSP430 виробництва Texas 

Instruments та продемонстровано приклад дискретного керування світлодіодами, 

встановленими на демонстраційній платі MSP-EXP430FR4133 [5]. Алгоритм програмного 

забезпечення наведено на рисунку 1. Згідно з алгоритмом два світлодіода, встановлені на 

платі, по черзі вмикаються та вимикаються на час, що дорівнює 500 мс. 

 

 
Рисунок 1. – Спрощений алгоритм програмного забезпечення для демонстраційної плати 

MSP-EXP430FR4133 

 

Головною особливістю цього проекту є можливість практичного використання 

отриманих результатів у процесі підготовки фахівців із автоматизації. Наприклад, результати 

аналізу типів світлодіодних індикаторів можна використати у якості розділу навчального 

посібника, а розроблене програмне забезпечення із методичними вказівками – у якості 
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лабораторної або практичної роботи, присвяченій первинному знайомству із методами 

керування світлодіодами. 
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ВПЛИВ ІНФОКОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ФОРМУВАННЯ 

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

Анотація. Розглянуто вплив інфокомунікаційних технологій та формування системи 

управління підприємством (національним оператором поштового зв’язку України). 

 

У сьогоденних умовах розвиток нових інфокомунікаційних технологій – це запорука 

успішної діяльності будь-якого підприємства. Розвиток інфокомунікаційної діяльності є 

одним із найважливіших системних факторів підвищення рівня конкурентоспроможності 

різних підприємств, в тому числі і на підприємство поштового зв’язку Укрпошта.[1] 

Інфокомунікаційні технології впливають на функціонування підприємства поштового 

зав’язку і на систему управління цим підприємством. Розвиток нових технологій можуть 

використовуватися для підвищення ефективності технології, удосконалення можливостей 

слідкування і знаходження поштових відправлень при їх пересиланні, оптимізації збору 

даних для управління. При цьому робота Укрпошти є дуже трудомісткою. 

Акціонерне товариство “Укрпоштa” (АТ “Укрпоштa”), є правонаступником майна, 

прав та обов’язків Українського державного підприємства поштового зв’язку “Укрпоштa”, 

знаходиться у державній власності і функціонує як самостійна господарська одиниця.  

Діяльність АТ “Укрпоштa” здійснюється на основі Статуту, який затверджено 

наказом Міністерства інфраструктури України від 14.12.2018 № 611 та регламентується 

Законом України “Про поштовий зв’язок” та іншими Зaконами України і нормативними 

актами Всесвітнього поштового союзу, членом якого Україна є з 1947р. 

До складу Укрпошти входять 25 регіонaльних філій, Дирекція оброблення та 

перевезення пошти, Автотрaнспошта та головний навчальний центр “Зелена Буча” [2]. 

АТ “Укрпошта” пропонує користувачам більше 50 різних послуг як для приватних 

осіб та і для корпоративних клієнтів, у тому числі з використанням найсучасніших 

інформаційних технологій, насамперед: он-лайн сервіси, онлайн-передплата, послуг 

Інтернет, фінансові послуги (електронні перекази, переказ з картки на картку, переказ з 


