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Моніторинг вмісту ендогенного моноксиду вуглецю (СО) в альвеоля-

рному повітрі є актуальним для дослідження інтенсивності метаболічних і 

індукованих процесів, вивчення дифузійних і конвективних процесів в ле-

генях та інш. [1]. Для цього було розроблено систему визначення концент-

рації СО при проведенні спірографічних досліджень [2]. У [3] було показа-

но необхідність врахування похибок, виникаючих при змінні тиску види-

хаємої повітряної суміші. Тому було розроблено датчик тиску, структура 

якого включає в себе п’єзорезистивний сенсор, ввімкнений за мостовою 

схемою, підсилювач та перетворювач напруги. Специфіка проведення спі-

рографічних досліджень викликає необхідність розміщення датчика тиску 

безпосередньо в вимірювальній трубці. Тому до складу пропонованого да-

тчика включені елементи, які забезпечують бездротову передачу вимірю-

вальної інформації: генератор несучої частоти з фазовою модуляцією та 

підсилювач радіосигналу. 

Підсилювач побудовано за диференційною схемою підключення 

польових транзисторів з керуючим p-n переходом. Проведені дослідження 

підсилювача показали, що він характеризується стабільністю характерис-

тик у діапазоні зміни напруги живлення від 4 до 15 В, стійкістю до випад-

кового відхилення параметрів елементів від їх номінальних значень в межі 

±10%.  

Перетворювач напруги 

включає в себе генератор на 

основі мультивібратора, що 

керує транзистором, який 

працює в ключовому режимі. 

Проведені дослідження муль-

тивібратора (рис.1) дозволили 

визначити параметри часоза-

даючих елементів необхідних 

для забезпечення заданої час-

тоти сигналу на виході перет-

ворювача – 1кГц.  

Також було отримано пе-

редавальну характеристику 

перетворювача, яка показана 

на рис.2. 

 
Рисунок 1. Залежність частоти генерації від па-

раметрів часозадаючих резисторів та конденса-

торів у схемі 
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З рис. 2 слід, що 

працездатність перетво-

рювача зберігається у ді-

апазоні вхідної напруги -

1В – 3В.  

Подальші дослі-

дження розробленого да-

тчика спрямовано на роз-

робку схем керованого 

генератора та і підсилю-

вача потужності радіоси-

гналу. 
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Анотація 

Розроблено датчик тиску до системи контролю вмісту моноксиду вуглецю 

комп’ютерного спірографа. Проведено оптимізацію параметрів генератора і перетво-

рювача датчика. 

Ключові слова: датчик, генератор, перетворювач.  

Аннотация 

Разработан датчик давления к системе контроля моноксида углерода компьютер-

ного спирографа. Проведено оптимизацию параметров генератора и преобразователя 

датчика. 

Ключевые слова: датчик, генератор, преобразователь. 

Abstract  

The pressure sensor of carbon monoxide control system for computer spirograph is 

developed. The parameters of the generator and sensors transducer are optimized. 

Keywords: sensor, generator, transducer. 

 

 
Рисунок 2. Залежність амплітуди імпульсів вихідної 

напруги перетворювача від вхідної напруги 
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