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Анотація.  Були досліджені існуючі методи збору інформації про наявні матеріально-

технічні цінності і їх розташування в певний момент часу та визначено їх недоліки. 
Встановлено, що для ефективного збору інформації про наявні матеріально-технічні 
цінності та їх розташування в певний момент часу на нижньому рівні системи контролю 
доцільно використати бездротову спеціалізовану цифрову мережу RuBee. Важливою 
особливістю бездротової спеціалізованої цифрової мережі RuBee є те, що вона може 
забезпечити виявлення об’єктів контролю в агресивних середовищах з високим рівнем шуму, 
в важких кліматичних умовах. Крім того, RuBee-мітки відповідають стандарту MILSTD 
810G і є водонепроникними на глибинах до 1524 м, не блокуються сталлю, рідиною, брудом, 
снігом та людьми. Ще однією позитивною характеристикою є те, що RuBee-мітки можуть 
працювати від невеликих літієвих батарейок більше 10 років. 
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Вступ. 

Ефективність управління будь-яким підприємством залежить від повноти 

та актуальності інформації на основі якої приймаються управлінські рішення. 

Чим більше підприємство, тим складніше забезпечити збір, обробку та надання 

для прийняття таких рішень повних та актуальних даних. Крім того, на 

швидкість та повноту збору даних впливають багато факторів. Наприклад, 

підприємства нафтогазового комплексу характеризуються тим, що велика 

кількість їх об’єктів розташована в різних віддалених районах, 

використовується широка номенклатура матеріально-технічних цінностей, 



працює різноманітне обладнання. В даний час збір інформації про наявні 

матеріально-технічні цінності та їх розташування в певний момент часу 

виконується малоефективними застарілими методами (вручну працівниками  

складів, бухгалтерій, економічних відділів та виробничих підрозділів). Тому 

одним із важливих завдань забезпечення ефективної роботи підприємств 

нафтогазового комплексу є розробка систем ефективного збору інформації про 

наявні матеріально-технічні цінності та їх розташування в певний момент часу. 
 

Основний текст. 

В різних сферах діяльності людини в даний час широко використовуються 

різні спеціалізовані комп’ютерні мережі (в тому числі і бездротові) [1-8].  

За результатами здійсненого аналізу існуючих бездротових 

спеціалізованих цифрових мереж встановлено, що для автоматизованого збору 

інформації про наявні матеріально-технічні цінності та їх розташування в 

певний момент часу на нижньому рівні системи контролю доцільно 

використати бездротову спеціалізовану цифрову мережу RuBee [9-12]. 

Спеціалізована цифрова мережа RuBee розроблена Visible Assets і Seiko 

Epson Corporation. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) схвалив 

RuBee в якості міжнародного стандарту IEEE 1902.1. 

В мережі RuBee реалізовано два рівня моделі ISO/OSI: фізичний і 

канальний. 

RuBee-мітки мають дуже низьке енергоспоживання: в середньому кілька 

мікроват. Тому RuBee-мітки можуть працювати на невеликих літієвих 

батарейках більше 10 років. 

Для передавання даних визначено одну фіксовану частоту 131.072 кГц з 

амплітудно-фазовою модуляцією або з двійковим кодуванням. 

Спеціалізована цифрова мережа RuBee може забезпечити виявлення 

об’єктів контролю в агресивних середовищах з високим рівнем шуму, в важких 

кліматичних умовах. 



RuBee-мітки і антени є об’ємними, на відміну від інших подібних 

бездротових технологій. Спеціалізована цифрова мережа RuBee вирішує багато 

проблем з якими доводиться мати справу користувачу систем контролю, на базі 

RFID та інших подібних бездротових мережевих рішень, в важких кліматичних 

умовах. Крім того, системи контролю на базі RFID втрачають здатність надійно 

здійснювати такий контроль, якщо поруч знаходяться сталеві вироби, рідини, 

люди або тварини. Все вищевказане не є перешкодою для надійної роботи 

системи контролю матеріально-технічних цінностей на об’єктах нафтогазового 

комплексу на базі спеціалізованої цифрової мережі RuBee. Також RuBee-мітки 

відповідають стандарту MILSTD 810G і є водонепроникними на глибинах до 

1524 м. 

RuBee-мітки в США віднесені до категорії FDA, як такі що мають 

мінімальний негативний вплив на організм людини і можуть 

використовуватися в операційних залах в лікарнях США. 

 

Висновки. 

Були досліджені існуючі методи збору інформації про наявні матеріально-

технічні цінності і їх розташування в певний момент часу та визначено їх 

недоліки. Встановлено, що для ефективного збору інформації про наявні 

матеріально-технічні цінності та їх розташування в певний момент часу на 

нижньому рівні системи контролю доцільно використати бездротову 

спеціалізовану цифрову мережу RuBee.  

Важливою особливістю бездротової спеціалізованої цифрової мережі 

RuBee є те, що вона може забезпечити виявлення об’єктів контролю в 

агресивних середовищах з високим рівнем шуму, в важких кліматичних 

умовах. Крім того, RuBee-мітки відповідають стандарту MILSTD 810G і є 

водонепроникними на глибинах до 1524 м, не блокуються сталлю, рідиною, 

брудом, снігом або людьми. 

Ще однією позитивною характеристикою є те, що RuBee-мітки можуть 

працювати від невеликих літієвих батарейок більше 10 років. 
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Abstract. Existing methods of collecting information on available material and technical 

values and their location at a certain point in time were investigated and their deficiencies were 
determined. It is established that for the effective collection of information about the available 
material and technical values and their location at a certain point in the lower level of the control 
system it is expedient to use the wireless specialized digital network RuBee. An important feature of 
the wireless specialty digital network RuBee is that it can provide detection of control objects in 
aggressive environments with high levels of noise in difficult climatic conditions. In addition, the 
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