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ДВОКАНАЛЬНА СИСТЕМА ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ 

ДОСТУПОМ ДО ПРИМІЩЕННЯ НА БАЗІ ARDUINO 
 

В даній статті розглянуто дослідження мікроконтролерних систем та способів їх управління. Результатом 

проектування є розробка діючого прототипу двоканальної системи дистанційного керування доступом до 

приміщення на базі Arduino Mega 2560,  що може виконувати певний ряд функцій на допомогою віддаленого 

керування. Стаття містить опис комплектуючих частин, схеми та опис з'єднання основних електронних 

компонентів пристрою. Спроектовану модель рекомендовано використовувати у якості основи для подальшої 

розробки нових систем.  

Ключові слова: СКУД, мікроконтролер Arduino Mega 2560; плата; віддалене керування;  ОС Android. 

 

Постановка проблеми. Система контролю і 

управління доступом (СКУД) – сукупність  

програмно-апаратних технічних засобів 

безпеки, що мають на меті обмеження і 

реєстрацію входу-виходу об'єктів (людей, 

транспорту) на заданій території через «точки 

проходу»: двері, ворота, контрольно-пропускні 

пункти (КПП). Тому, для контролювання 

людей, що проходять через важливі стратегічні 

об'єкти СКУД є особливо актуальною.  

Однією з серйозних проблем для багатьох 

стратегічних підприємств є ідентифікація 

співробітників, контроль відвідувачів, 

порушень трудової дисципліни.  

В даній роботі пропонується розглянути 

СКУД для приватного підприємства. 

Проектована система повинна ідентифікувати 

співробітників організації, аналізувати час 

перебування працівників на робочому місці, 

розмежувати права доступу до певних 

приміщень. Контролювати роботу організації 

буде можливо з будь-якої точки світу, маючи під 

рукою будь пристрій, здатний вийти в інтернет. 

Об’єкт: вивчення основ мікропроцесорної 

техніки, процес автоматизованого керування 

управлінням доступу до приміщення з 

використанням технології Bluetooth. 

Предмет: платформа Arduino в СКУД. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Можливість використання мікроконтролерів 

Arduino дозволяє створювати бюджетні варіанти 

СКУД, при цьому маючи в своєму арсеналі 

велику кількість функціональних можливостей. 

Ця платформа цікава саме своєю відкритістю і 

простотою. Особливо приваблює розробників 

той факт, що Arduino розповсюджується під 

відкритою ліцензією, яка поширюється не лише 

на програмне забезпечення контролерів, але і на 

схемотехнічні рішення. Вся інформація про 

контролери Arduino випущена під вільною 

ліцензією Creative Commons - Attribution 

ShareAlike і доступна на сайті компанії. Будь-

який бажаючий може виготовити будь-який з 

представлених на сайті пристроїв самостійно, 

оскільки обрана ліцензія не встановлює жодних 

фінансових відрахувань розробникам. 

Вивченням систем управління, а також 

технічними системами і комплексами займались 

П. Андре, Ф. Лот, Ж.-П. Тайар, А. Корендясев, 

Дж. Вільямс, С. Монк. 

Мета дослідження: Застосування знань та 

основних принципів побудови технічного і 

програмного забезпечення мікроконтролерів і 

мікропроцесорних систем, їх методології 

застосування в різних пристроях обробки і 

передачі інформації на прикладі моделі 

двоканальної системи дистанційного 

керування доступом до приміщення на базі 

Arduino відповідно до потреб замовників. 

Основні результати дослідження. Для 

розробки цієї системи, було проаналізовано 

ринок існуючих СКУД, виявлено всі плюси і 
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мінуси вже наявних систем, обрано пристрої, 

механізми і програмне забезпечення, які 

будуть використовуватися в нашій системі. 

Для написання програмного коду, підібрано  

алгоритми обробки, захисту, передачі і 

зберігання даних. 

Принцип розроблюваної системи 

заснований на клієнт-серверній взаємодії 

програми і базі даних. У базі даних 

зберігатиметься вся інформація про 

користувачів, що мають доступ на даний 

об'єкт установки. Також на стороні сервера 

(бази даних) буде проводитися ідентифікація 

та прийняття рішення по отримання доступу. 

Для однозначної ідентифікації буде 

використана IP-камера і відповідна бібліотека 

(iANPR) в програмі, за допомогою якої буде 

відбуватися процес ідентифікації з подальшою 

обробкою і відправкою на сервер для 

прийняття рішення про доступ. 

Як виконавчий пристрій виступила 

програмована плата Arduino Mega2560 Rev3,  

вона є «ядром» всієї системи. До її портів 

підключаються світлодіоди, резистори, а 

також всі периферійні пристрої системи. У ній 

записана програма відкриття загороджувального 

пристрою, а також перевірка елементів 

безпеки і затримка перед закриттям.  

Рівні доступу поділяються залежно від 

посади співробітника. Адміністратору і директору 

підприємства надаються необмежені права доступу 

в приміщення і до системи зберігання даних. 

Працівники можуть розділятися на дві 

категорії прав: з високим і з низьким рівнем 

привілеїв. Працівники з низьким рівнем 

привілеїв мають доступ на прохідній території 

підприємства. Працівники з високим рівнем 

привілеїв по мимо вищевказаних прав мають 

доступ в деякі приміщення з обмеженим 

доступом, але не мають доступу до системи 

зберігання даних. 

У відповідності з поставленими завданнями 

і висунутими вимогами розроблена структурна 

схема системи, представлена на рисунку 1. 

 
Рис.1 – Структурна схема системи контролю доступом 

 

Розроблена структурна схема дозволить 

визначити базові функціональні модулі 

мікроконтролерної системи СКУД, що 

розробляється, які реалізують процес її 

функціонування, а також здійснити вибір 

необхідних елементів для складання системи. 

Відповідно до розробленої структурної 

схемою і обраним складом компонентів, 

розроблена функціональна схема системи 

(рисунок 2). 

Розроблена функціональна схема дозволяє 

визначити алгоритм роботи системи, створити 

модель працюючої системи і спроектувати 

принципову схему блоку контролю та 

управління системою. 
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Рис. 2 – Функціональна схема системи 

 

 

 
Рис. 3 – Макетна плата 

 

При підключенні живлення робота системи 

контролю та управління доступом до приміщення 

починається з процесу ініціалізації, а саме  

відбувається запуск програми, записаної в МК. 

Процес активного стану являє собою 

моніторинг стану зчитувача і кнопки, тобто 

відслідковуються зміни. 

Система реагує при піднесенні картки до 

зчитувача, і в залежності від того, є код карти в 

базі даних чи ні, МК подає сигнал на 

відповідний світлодіод, сигнал на зумер, а 

також на реле (якщо доступ дозволений). 

Сигнали світлодіодів і зумера будемо 

називати, як сигнали про допуск. 

Також сигнал на зелений світлодіод, зумер і 

реле подається в разі зчитування сигналу з кнопки. 

У системі є кнопка виходу, яка відмикає 

замикаючий пристрій. Сигнал з кнопки може 

прийти на МК в будь-який момент часу (по 

зовнішньому перериванню). Тому система має 

додатковий алгоритм роботи при сигналі, який 

прийшов з кнопки. 

Розроблене програмне забезпечення (рис.4) 

  

 
Рис.4 – Головне вікно розробленого ПЗ 
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Для моделювання системи була розроблена 

натурна модель на основі розробленої 

функціональної схеми за допомогою 

компонентів, визначених вище. 

На макетну плату було встановлено «ядро» 

системи платформа Arduino Mega2560 Rev3. 

Далі за допомогою сполучних проводів були 

підключені світлодіоди, зумер і відповідні їм 

резистори, кнопка і сервопривід, що використо-

вується в якості перегороджувального пристрою. 

Живлення платформи походить від джерела 

живлення +5 В. 

Висновки та пропозиції. В результаті 

розроблені: структурна і функціональна схеми, 

електрична принципова схема блоку контролю 

та управління системи з переліком елементів, 

алгоритми роботи системи, програмний код 

мікроконтролера, що забезпечує 

функціональність всієї системи, програмний 

код серверної частини, спроектована модель та 

проведені реальні експерименти. 

Практичне значення результатів дослідження 

та розроблення полягає у можливості їх 

запровадження для практичного застосування і 

може ефективно використовуватись не тільки 

як контроль доступу для підприємства, а і як 

засіб для накопичування інформації, важливої 

для прийняття рішень. 
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Божко Н.В., Тен Н.Ю. 

ДВУХКАНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУП В ПОМЕЩЕНИЕ НА 

БАЗЕ ARDUINO 

В данной статье рассмотрены исследования микроконтроллерных систем и способов их управления. Результатом 

проектирования является разработка действующего прототипа двухканальной системы дистанционного 

управления доступом в помещение на базе Arduino Mega 2560, что может выполнять определенный ряд функций с 

помощью удаленного управления. Статья содержит описание комплектующих частей, схемы и описание 

соединения основных электронных компонентов устройства. Спроектированную модель рекомендуется 

использовать в качестве основы для дальнейшей разработки новых систем. 

Ключевые слова: СКУД, микроконтроллер Arduino Mega 2560; плата; удаленное управление; ОС Android. 
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TWO-CHANNEL ARDUINO-BASED REMOTE ACCESS CONTROL SYSTEM 

This article examines the study of microcontroller systems and how they are managed. The result of the design is the 

development of a working prototype of a two-channel remote access control room based on the Arduino Mega 2560, which 

can perform a number of functions through remote control. The article provides a description of the components, circuits and 

a description of the connection of the main electronic components of the device. It is recommended to use the designed model 

as a basis for further development of new systems. 

Keywords: SKUD, Arduino Mega 2560 microcontroller; pay; remote control; Android OS. 


