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Анотація. В роботі досліджені існуючі методи передачі даних з віддалених об’єктів 

підприємств нафтогазового комплексу та визначено їх недоліки. Встановлено, що для 
нечастої передачі статистичної інформації про роботу віддалених об’єктів підприємств 
нафтогазового комплексу доцільно впроваджувати системи контролю технологічних 
показників на базі бездротової спеціалізованої цифрової мережі SIGFOX. 
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Вступ. 

Ефективність управління будь-яким підприємством залежить від повноти 

та актуальності інформації на основі якої приймаються управлінські рішення. 

Проте, досить часто дуже важко і дорого постійно отримувати повні та 

актуальні дані з усіх об’єктів підприємства, яке розподілене на великій 

території. Зокрема, об’єкти підприємств нафтогазового комплексу дуже часто 

розташовані у віддалених або важкодоступних районах. Проте, для 

ефективного функціонування даних підприємств їм необхідно володіти 

поточною інформацією про ситуацію та технологічні показники, в тому числі і 

на віддалених об’єктах. Є ряд показників, які достатньо контролювати не в 

режимі реального часу, а через значні часові інтервали (наприклад, об’єм 

добутої нафти віддаленим станком-качалкою - раз в добу). 



Основний текст. 

Якщо в районі розміщення об’єктів нафтогазового комплексу є покриття 

операторів мобільного зв’язку, то завдання передавання даних з них 

вирішується просто і відносно дешево. Якщо умови роботи нормальні і об’єкт 

розміщений на рівнинній території, або в гірській місцевості де гірські схили не 

перекривають доступ до зв’язку мобільних операторів, то можна використати 

засоби зв’язку через звичайні мобільні телефони. Якщо умови роботи засобу 

передавання даних на об’єктах підприємств нафогазового комплексу є 

несприятливі (підвищена вологість, значні температурні перепади протягом 

доби, рельєф не дозволяє отримати доступ до сигналів мобільного оператора), 

то доцільно використовувати спеціалізовані модулі передавання даних через 

мережі мобільних операторів. Наприклад, пристрій стільникового зв'язку M20 

Terminal компанії Siemens, який являє собою готовий до використання 

зовнішній компактний кінцевий пристрій стандарту GSM 900 МГц для передачі 

мови, даних, факсів і повідомлень SMS. Для роботи модуля необхідно 

підключити до зовнішніх роз'ємів зовнішню антену, джерело живлення 

постійного струму чи будь-який пристрій з послідовним інтерфейсом RS-232. 

Додатково до роз’єму можна підключити зовнішню трубку для ведення 

телефонних розмов. Пристрій M20 Terminal компанії Siemens може працювати 

при вологості повітря від 5% до 98% та при температурах від –20 °С до +55 °С.  

У разі відсутності покриття мобільних операторів у віддалених районах 

розташування об’єктів нафтогазового комплексу завдання передавання даних 

значно ускладнюється. В такому випадку дані збираються працівниками і 

автомобільним транспортом доставляються в центри обробки інформації 

підприємства. Іншим варіантом вирішення даної проблеми в даний час є 

використання систем супутникового зв’язку. Проте, такі системи є дуже 

складними, дорогими в розгортанні та обслуговуванні. Крім того, їх здатність 

до передачі даних залежить від погодніх умов (хмарність та дощ погіршують 

або навіть унеможливлюють передачу даних). Також супутникові системи 

передавання даних не можна використовувати на об’єктах які працюють 



автономно без присутності людини (наприклад, станки-качалки нафти), адже 

при грозі системи супутникового зв’язку необхідно відключити з метою 

забезпечення безпеки їх роботи (антени систем притягують блискавки, які 

можуть знищити не тільки систему передавання даних через супутник, а й 

привести до руйнування самого дороговартісного об’єкту нафтогазового 

комплексу). 

Тому на сьогоднішній день актуальною проблемою залишається створення 

надійних недорогих бездротових систем передавання даних для віддалених 

об’єктів підприємств нафтогазового комплексу (особливо це стосується 

об’єктів які працють автономно без постійної присутності обслуговуючого 

персоналу: наприклад, станки-качалки нафти). 

В даний час в різних сферах діяльності людини знайшли широке 

застосування різноманітні спеціалізовані цифрові мережі (в тому числі і 

бездротові) [1-8].  

В результаті проведеного аналізу існуючих бездротових спеціалізованих 

цифрових мереж встановлено, що сучасні системи контролю технологічних 

показників на віддалених об’єктах підприємств нафтогазового комплексу 

можна створювати на базі бездротової спеціалізованої цифрової мережі 

SIGFOX [9-14]. 

Важливою особливістю бездротової спеціалізованої цифрової мережі 

SIGFOX є те, що вона використовує як середовище передавання даних 

неліцензований спектр радіочастот (868 МГц в Європі та 915 МГц в США) і 

забезпечує передачу даних на відстань до 100 км на відкритій місцевості та до 

50 км у сільській місцевості. Ще однією позитивною характеристикою є те, що 

від однієї батарейки передавач може працювати до 20 років і вартість самого 

передавача є низькою. 

Проте, необхідно відмітити низьку швидкість передавання даних до 100 

біт/с і обмеження на кількість і величину переданих повідомлень в день: до 140 

повідомлень в день розміром до 12 байт.   



Систему на базі мережі SIGFOX не можливо використовувати для 

управління віддаленими об’єктами підприємств нафтогазового комплексу в 

режимі реального часу. Але в цьому і не має потреби, адже це можуть робити 

локальні системи контролю і управління на базі спеціалізованих цифрових 

мереж PROFIBUS-PA або Foundation Fieldbus H1, які відповідають 

міжнародному стандарту IEC 61158-2, що регламентує роботу у 

вибухонебезпечних зонах.  Проте, мережа SIGFOX ідеально підходить для 

передачі основних статистичних даних за добу (чи за інший період) з 

віддалених об’єктів (наприклад, скільки добуто нафти станком-качалкою за 

добу). 

Висновки. 

Були досліджені існуючі методи передачі даних з віддалених об’єктів 

підприємств нафтогазового комплексу та визначено їх недоліки. Встановлено, 

що для нечастої передачі статистичної інформації про роботу віддалених 

об’єктів підприємств нафтогазового комплексу (наприклад, про об’єм добутої 

нафти віддаленим станком-качалкою) доцільно впроваджувати системи 

контролю технологічних показників на базі бездротової спеціалізованої 

цифрової мережі SIGFOX.  

Важливою особливістю бездротової спеціалізованої цифрової мережі 

SIGFOX є те, що вона використовує як середовище передавання даних 

неліцензований спектр радіочастот (868 МГц в Європі та 915 МГц в США) і 

забезпечує передачу даних на відстань до 100 км на відкритій місцевості та до 

50 км у сільській місцевості. Ще однією позитивною характеристикою є те, що 

від однієї батарейки передавач може працювати до 20 років і вартість самого 

передавача є низькою. 
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