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Анотація
В даній роботі описується створення системи пристроїв, які в сукупності дозволяють
отримувати показники кількості рідини в посудинах та передавати їх для обробки на центральну
робочу станцію. Така система включає в себе сенсор для кожної посудини, контрольний пристрій, що
виконує попередню обробку і надсилання даних та головний комп’ютер контролю за системою. В
роботі також описується створення всіх складових та практичне застосування системи.
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Abstract
This paper describes creating a system of devices, that being combined can get measurments of the
amount of liquid in various vessels and give this information to a central workstation. This system consists of
sensor for each vessel, controling device which performs preprocessing and transporting of data and main
computer which controls whole system. Paper also describes creation of all components and practical usage of
this system.
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Система, що описана в даній статті використовується для вимірювання кількості рідини в
різноманітних посудинах в межах ресторанного бізнесу. Для визначення кількості рідини в
посудинах буде використовуватися прилад на основі сенсору тиску, який визначає кількість
рідини в посудині за рахунок зміни її маси. Такий тип сенсору має декілька переваг перед
іншими типами: дозволяє отримати більш точні значення, має невеликий розмір, легко
реалізується [1].
Зчитуючий пристрій має вигляд підставки, на яку ставиться посудина. В корпусі цієї
підставки знаходиться сенсор тиску та мікроконтролер для оцифровування та передачі даних.
В такому випадку пристрій не буде заважати користувачу ні своєю вагою (вага сенсорного
модуля), ні своєю конструкцією. Кожного разу коли посудина ставиться на підставку, буде
зчитуватися вага цієї посудини, фіксуючи її зміни. Система таких сенсорів за одним столиком
передає свої дані по бездротовому каналу зв’язку на контрольний блок  мікропроцесорний
пристрій попередньої обробки даних, який збирає інформацію зі всіх сенсорів за столиком [2].
Контрольний блок призначений для прийому, обробки, перекодування та пересилки
даних на головний комп’ютер. Він розміщується один на столик та групує всі зчитувачі в його
межах в одну зчитуючу комірку. Такий блок може оснащуватися додатковими функціями,
наприклад, кнопкою виклику [3].
Блоки керування, розміщені в різних частинах приміщення, відсилають дані з
підконтрольних їм вимірювальних пристроїв на комп’ютер управління, який має програму, що
обробляє всі дані і відображує їх у своєму графічному інтерфейсі. Таким чином один оператор
цього комп’ютера може виконувати контроль всього залу, тобто контролювати натискання
кнопок виклику на пристроях, реагувати на порожній посуд на підставках, без необхідності
витрачати на це персонал закладу.

Отже впровадження такої системи відобразиться як в вигляді спрощення життя
працівникам та клієнтам, так і в розширенні можливостей ведення контролю за роботою та
статистики.
В модулях зчитування даних та в контрольному блоці планується використовувати
мікроконтролери AWR. Таке рішення було прийнято через багатий функціонал і невелику
вартість таких мікроконтролерів, а також відносну простоту роботи з ними, завдяки наявності
широкого вибору документації [4].
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