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1.Загальні положення 

1.1. Лабораторія з вбудованих систем створена за фінансової підтримки 

Європейської комісії в рамках реалізації проекту TEMPUS DESIRE 

«Розробка курсів з вбудованих систем з використанням інноваційних 

віртуальних підходів для інтеграції науки, освіти та промисловості в Україні, 

Грузії, Вірменії», 544091-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR. 

1.2. Лабораторія з вбудованих систем (далі Лабораторія) розміщується в 

комп’ютерному класі Київського університету імені Бориса Грінченка, ауд. 

№ 226.  

1.3. Створення Лабораторії обумовлено стрімким розвитком інформаційних 

технологій, появою інновацій на ринку праці, зокрема переходом від 

Інтернет людей до Інтернет речей (створюються фізичні об’єкти, що мають 

вбудовані технології для взаємодії між собою або із зовнішнім середовищем 

– веб-камери, датчики, розумні будинки тощо) та відповідно зміною 

компетентностей, якими має володіли сучасний випускник. 

1.4. Користувачами лабораторії є динамічне співтовариство студентів-

грінченківців, котрі спільно використовують обчислювальні ресурси, до 

погоджених між ними та координатором проекту в КУБГ, що регулюють 

доступ до всіх типів засобів, включаючи комп'ютери, програмне 

забезпечення і дані.   

1.5. Лабораторія ВС створена наказом ректора  Київського університету імені 

Бориса Грінченка – Огнев’юка Віктора Олександровича, відповідно до 

подання координатора проекту в Університеті – Морзе Наталії Вікторівни. 

1.6. Діяльність   Лабораторії ВС здійснюється в межах пріоритетних 

напрямів, затверджених у встановленому порядку. 

1.7. Основними цілями навчання у Лабораторії ВС є: 

- дослідження нових підходів до проектування і виробничої діяльності, 

заснованих на віртуальній та віддаленій інженерії;  
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- вивчення особливостей реалізації апаратного і програмного 

забезпечення вбудованих систем;  

- дослідження етапів та підходів до проектування вбудованих систем;  

- знайомство з інструментами для управління вимогами до вбудованих 

систем та створення проектної документації (IBM Rational Requisite Pro);  

- вивчення архітектури та функціоналу Інтегрованого Середовища 

Розробки для автоматизованого проектування програмного і апаратного 

забезпечення вбудованих систем;  

- програмно-орієнтоване проектування вбудованих систем управління 

за допомогою середовищ Atmel Studio та Arduino;  

-  апаратно-орієнтоване проектування вбудованих систем управління за 

допомогою Altium Designer і CREO;  

- створення та тестування віртуального прототипу вбудованої системи 

за допомогою Proteus або Arduino-симуляторів;  

- проектування вбудованих систем з застосуванням віддалених 

експериментів лабораторій GOLDI та RELDES. 

1.8.   Пріоритетними напрямами діяльності   Лабораторії відповідно до цілей 

навчання є: 

-   можливість студентам працювати на реальних фізичних системах без 

необхідності стояти в черзі в лабораторії або необхідності піклуватися про 

час роботи; 

-   розробка алгоритмів управління з різними методами специфікації 

для керування електромеханічними моделями в он-лайн лабораторіях; 

-  перевірка студентами підготовлених алгоритмів управління в 

реальних умовах навколишнього середовища, на які вони можуть в 

інтерактивному режимі вплинути самостійно і скорегувати або змінити 

отримані результати; 
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- із змінною конфігурацією швидке прототипування платформ 

дистанційної та прикладної лабораторної системи може бути використане 

для перевірки всіх вивчених тем даної лекції в області проектування 

цифрових систем; 

- спеціальна демонстрація платформи може бути використана, щоб 

дати студентам краще розуміння про можливості й обмеження дистанційного 

керування і спостереження через Інтернет і для оцінки цих технологій в 

критичному стані; 

- з'єднувати он-лайн лабораторії та обмінюватись віддалено 

експериментами лабораторії серед різних університетів по всьому світі, 

завдяки впровадженній на сайті інфраструктурі, заснованій на ILAB 

архітектурі MIT; 

- для ведення практичних занять, а також практичного досвіду для 

розвитку вбудовуваної електроніки. 

2. Архітектура та режими роботи Лабораторії ВС 

2.1. Архітектурна сітка гібридної Лабораторії ВС відображена на рис.1 
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2.2. Лабораторія ВС може працювати у визначених режимах: 

 Автономний режим (візуальне прототипування)  

 Режим дистанційного керування (за допомогою веб-клієнта)  

 Режим дистанційного керування (через блок управління)  

 Режим віртуального керування (візуальне прототипування)  

 Режим віртуального керування (тестовий режим)  

 Режим локального управління (через блок управління)  

 Режим локального управління (вручну)  

 Режим швидкого прототипування 

 Режим відвідувачів. 

3. Компоненти Лабораторії ВС та їх призначення. 

3.1. Схематичне зображення компонентів Лабораторії ВС представлено на 

рис.2. 
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3.2. Ключовими компонентами Лабораторії ВС є: 

- Formula Flowcode Buggy.  

Цей лабіринт рішення баггі розроблений для задоволення потреб 

електромеханічних частин технологічної освіти у віці від 12 до 16. Плата 

використовується для роботи студентів віком від 16 і вище. Два колеса 

робота живиться від акумуляторних батарей і сумісні з нашим програмним 

забезпеченням графічним програмуванням Flowcode. Інтерфейс Flowcode 

дозволяє студентам без попереднього досвіду програмування створювати 

широкий спектр програм для баггі. Студенти мають змогу розробити 

програму, моделювати свою функціональність на екрані, а потім за 

допомогою натискання на кнопку завантажити програму для баггі за 

допомогою USB. Технічна специфікація Формули Flowcode вражає: вона 

використовує передові мікроконтролери PICmicro 18 серії зі схемою 

внутрішньої точності контролера двигуна, має 3 інфрачервоних датчики 

відстані, лінії наступних датчиків на окремій друкованій платі, зумер, датчик 

рівня звуку, датчик світла, два запасні перемикачі входів, 8 програмованих 

користувачем світлодіоди, а також різні шини для розширення, у тому числі 

E-блоків порту. Формула Flowcode сумісна з асортиментом продукції E-

блоків, це означає, що вона може бути розширена низкою додаткових плат, 

включаючи графічні LCD-дисплеї, і Bluetooth. 

- Arduino Mega 2560. 

Це пристрій на основі мікроконтролера ATmega2560. До його складу 

входить все необхідне для зручної роботи з мікроконтролером: 54 цифрових 

входу / виходу (з яких 15 можуть використовуватися в якості ШІМ-виходів), 

16 аналогових входів, 4 UART (апаратних датчиків прийому для реалізації 

послідовних інтерфейсів), кварцовий резонатор на 16 МГц, роз'єм USB, 

роз'єм живлення, роз'єм ICSP для внутрісхемного програмування і кнопка 
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скидання. Для початку роботи з пристроєм достатньо просто подати 

живлення від AC/DC-адаптера або батарейки, або підключити його до 

комп'ютера за допомогою USB-кабелю. Arduino Mega сумісний з більшістю 

плат розширення, розроблених для Arduino Duemilanove і Diecimila. 

- Нано плата Altium 

Це комплексна система автоматизованого проектування радіоелектронних 

засобів.  

- Goldi elevator (ліфт) 

- Комутатор 

- Сервер 

- Персональні комп’ютери 

3.3. Перелік обладнання Лабораторії ВС може змінюватись та доповнюватись 

відповідно до рішень Університету, за узгодженням з координатором 

Проекту. 

4. Управління Лабораторією ВС. 

4.1. Для здійснення оперативного управління  координатор проекту в КУБГ 

призначає керуючий центр Лабораторії ВС. 

4.2. До складу Центру ЛВС входить, окрім координатора, менеджер ЛВС, 

адміністратор  ЛВС і адміністратор з безпеки  ЛВС. 

       Менеджер віртуальної організації (Virtual Organization Manager) – 

уповноважена центром ЛВС особа, що відповідає за реєстрацію учасників та 

слідкує за дотриманням ними правил користування і вимог інформаційної 

безпеки.  

Адміністратор віртуальної організації (Virtual Organization 

Administrator) – уповноважена центром ЛВС особа, відповідальна за 

дотримання ліцензійних угод та відсутність інформаційної загрози 

програмного забезпечення, яке ЛВС розповсюджує для проведення 

досліджень. Надає інформаційну підтримку або самостійно встановлює і 

налагоджує програмне забезпечення на ПК студентів.  
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Адміністратор з безпеки або представник з безпеки ЛВС – особа, яка 

відповідає за безпеку роботи сервісів ЛВС, аналізує загрози безпеці мережі і 

встановлених сервісів, проводить дослідження інцидентів безпеки та діє як 

контактна особа у випадках інцидентів, що стосуються питань комп'ютерної 

або мережевої безпеки використовуваних сайтів та ПК.  

4.3. Очолює Центр ЛВС – координатор проекту в Університеті і який завіряє 

всі документи своїм підписом, і, за необхідності, печаткою університету. 

5. Основні джерела фінансування Лабораторії ВС та її проектів 

5.1. Основними джерелами фінансування Лабораторії ВС, поточної 

діяльності та розвитку матеріально-технічної бази  є: 

♦      кошти європейської комісії для реалізації проекту, 

♦      кошти університету, 

♦      інші джерела, не заборонені законодавством України. 

5.2. Кошти, накопичені згідно з чинним законодавством на спеціальних 

рахунках, використовуються винятково на інноваційну діяльність та 

розвиток інноваційної інфраструктури   лабораторії ВС. 

6. Порядок внесення змін та доповнень до цього Положення  

6.1. Будь-які зміни та доповнення до цього Положення можуть бути внесені 

за ініціативою Центру  ЛВС. Ці зміни мають чинність тільки в тому разі, 

коли вони затвердженні координатором проекту університету. 

6.2. У випадку внесення змін і доповнень до чинного законодавства і 

нормативних актів України, що регулюють діяльність інноваційних центрів, 

Віртуальних організацій та їх Центрів, відповідні зміни вносяться до цього 

Положення. 

7.3. Ліквідація   ВО «CSLabGrid» проводиться за рішенням директора 

Інститутучи за рішенням суду і здійснюється відповідно до законодавства 

України. 

8. Прикінцеві положення 

8.1. Додаткові угоди та додатки до цього Положення  є його невід'ємною 

частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій 

формі, підписані координатором проекту в університеті. 

Координатор проекту TEMPUS DESIRE в КУБГ                                   Н.Морзе 


