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Model hardware and software test platform for wireless sensor network and 

the adaptation of test wireless networks in a rapidly developing society. We 

define two up-to-date directions for the development of test platforms, namely: 

in systems of a smart home and in systems of automatic control. Analysis of the 

main directions of application of wireless sensor network. Methods and 

improvements that will help make a wireless sensor network. universal for 

various tasks based on test platforms. The test platform should include a 

programmable logic controller that will work with the wireless sensor network. 

Бездротові сенсорні мережі (БСМ) представляють собою розподілену, 

самоорганізовану мережу, яка має сотні і тисячі датчиків які знаходяться 

на великій відстані між собою. Датчик в сенсорної мережі збирає 

інформацію та оброблює інформацію про  вібрації, температура, вологість 

та  інші фактори навколишнього середовища. Перед проектуванням БСМ 

можливо промоделювати [1]. 

Виходячи с різноматного обсягу використання платформ БСМ [2-4], 

визначаємо два оновних напрямка розвитку тестових платформ, а саме в 

системах розумного будинку і в системах автоматичного управління. 

Наведемо деякі приклади тестовых платформ. На рис.1 зображено приклад 

тестової платформи розумний дім, який складається з: модулів 

електролічильник, електроживлення, освітлення, датчик, ноутбука, 

ZigBee-модема Telegesis ETRX2USB. 

 
Рис.1. - Модель тестової платформи «розумного» будинку 

На Рис. 2. зображено комплекс моделі залізничної ділянки шляху. До 

складу якої входять: ноутбук з приймачем ZigBee [2], відлагоджувальний 

модуль, два перехідника USB-UART, комплект проводів та макет 

залізнчного шляху. 
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Рис.2. - Модель залізничної ділянки шляху 

Виходячи з наведених моделей можна зробити висновок, щоб модель 

платформи була актуальна вона повинна бути гнучкою. А сама тестова 

платформа повинна вміщувати в собі програмований логічний контролер 

який буде співпрацювати з бездротовою сенсорною мережею (рис 3). 

 
Рис. 3 – Модель взаєдії тестових акетів  
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