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РЕФЕРАТ  

Дипломний проект на тему «Аналізатор руху з вбудованими давачами тем-

ператури та тиску» виконано на 80 сторінках, що включають 29 ілюстрацій, 4 

таблиць, 4 додатків та 33 бібліографічних посилань. 

Тема роботи є актуальною з огляду на збільшення числа ракетних моделей 

та коптерів і необхідність моніторингу їх руху.  

Метою магістерської дисертації є розширення функціоналу системи аналі-

зу руху моделей рухомих апаратів. 

Об’єктом дослідження є аналізатор руху апаратів з функцією логування. 

Предметом дослідження є  залежність даних давачів температури, тиску, 

прискорення від положення апарату в просторі.  

Для вирішення поставленого завдання було оглянуто існуючі методи ви-

значення наведених параметрів. За результатами проведеного аналізу доступ-

них на ринку приладів, які виконують аналіз руху моделей, було визначено не-

доліки в їх кострукціях, а саме висока ціна та складність обслуговування.  

У результаті розгляду можливих способів проведення аналізу руху та знят-

тя вимірів давачів тиску та температури, їх недоліків та переваг, розроблено 

структурну схему, на основі якої була створена електрична принципова схема 

аналізатору руху. 

Після вибору елементної бази, розрахунку джерела живлення та розробки 

першого прототипу була підтверджена працездатність пристрою.  

Розроблений пристрій було розміщено в ракеті для проведення аналізу ро-

боти давачів тиску та прискорення в процесі польоту макету.  

Ключові слова: мікроконтролер, ARM, STM32, MPU6050, BMP280, атмос-

ферний тиск, давач тиску, давач температури, аналізатор руху. 
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ABSTRACT 

The diploma project on the topic "Motion analyzer with built-in temperature and 

pressure" is executed on 80 pages, including 29 illustrations, 4 

tables, 4 annexes and 33 bibliographic references. 

The theme of the work is relevant in view of the increase in the number of rocket 

models and copters and the need to monitor their movement. 

The purpose of the master's thesis is to expand the function of the system of 

analyzing the movement of mobile devices. 

The object of the study is the analyzer of movement of devices with the function of 

logging. 

The subject of the study is the dependence of the data of temperature sensors, 

pressure, acceleration from the position of the apparatus in space. 

In order to solve the problem, the existing methods of determining the given 

parameters were examined. According to the results of the analysis of the market 

participants of the devices that perform the analysis of model movement, deficiencies 

were identified in their structures, namely the high price and complexity of service. 

As a result of consideration of possible ways of conducting the analysis of motion 

and removal of measurements of pressure and temperature sensors, their 

disadvantages and advantages, a structural scheme was developed, on the basis of 

which an electric circuit diagram of the analyzer was created. 

After selecting the element base, calculating the power supply and the ro-work of the 

first prototype, the performance of the device was confirmed. 

The developed device was placed in a rocket for the analysis of the work of pressure 

gauges and accelerating during the flight layout. 

Keywords: microcontroller, ARM, STM32, MPU6050, BMP280, atm-mospheric 

pressure, pressure sensor, temperature sensor, traffic analyzer.  
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ПЕРЕЛІК СОРОЧЕНЬ 

АЦП —Ана лого-цифрови й перетво рювач.  

FIFO — First In, First Out — «перший прийшов — перший вийшов». 

GPS — Global Positioning System — cистеема глобального позиціонування.   

MEMS — Microelectromechanical systems – мікроелектромеханічні системи. 

SMD  – Surface Mounted Device – прилад, що монтується на поверхню. 
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ВСТУП 

В останні роки стрімко зростають розробки та застосування літальнтх апа-

ратів для цивільного та війскового застосування. Для визначення їх положення 

використовують різні методи. Один із найбільш використовуваних, це визна-

чення положення за допомогою GPS [1]. Але часто для об’єктів, що мають 

відносно невеликі габарити, складно точно відстежити його положення. 

Також часто є потреба в тому, щоб стежити за станом, цього апарату і от-

римувати такі дані, як тиск та температуру, щоб розуміти чи працює пристрій 

виправно, а також для інших цілей спостереження та аналізу. 

Кінець XX століття став фіналом ери геополітичного антагонізму, що сти-

мулював розвиток космічної діяльності з моменту її народження. Майже за 50 

років свого існування світова космонавтика довела свою значущість в галузях 

стратегічного, політичного, наукового та соціально-економічного розвитку 

держав. 

На сьогодні космічна діяльність інтегрує і використовує досягнення таких 

важливих високотехнологічних галузей, як комп'ютерне програмне забезпечен-

ня, електроніка, зв'язок, біотехнології, створення нових матеріалів та ін.   

Космічна діяльність пов'язана з міжнародною торгівлею та політикою, глобаль-

ними ринками, міжнародною конкуренцією, стандартизацією та регулюванням.  

       Далі ми розглянемо кілька варіантів систем позиціонування, що використо-

вують в сучасному світі. Реалізовано окремі функції 

Серед представлених на ринку пристроїв, реалізований лише частоковий 

функціонал, що дозволяють або лише проводити аналіз руху апарату або отми-

мувати значення тиску та температури. Пристрій з комплексним аналізом на 

ринку відсутній.  Гр
иш
ко

, І.
 В

. Р
І-7

1м
п, 

20
18



9 

 

1 СИСТЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ КООРДИНАТ ТА ПАРАМЕТРІВ БЕЗПІЛОТНИХ 

ЛІТАЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ 

1.1 Сучасний стан розвитку безпылотних апаратів. 

2017-й став найбільш значущим роком для комерційних дронів, які вико-

ристовувалися в найрізноманітніших напрямках: від археології до сільського 

господарства. Одним тільки Федеральним авіаційним агентством США серти-

фіковано понад 66 тисяч дистанційних пілотів. Список тенденцій: 

1.1.1 Орієнтація на споживчий сегмент 

Перехід високих технологій в категорію споживчих продуктів, обумовле-

ний спрощенням експлуатації та створенням легких в освоєнні призначених для 

користувача інтерфейсів, спостерігається практично у всіх сферах, і дрони не є 

винятком. 

Для управління багатьма безпілотними апаратами вже не потрібні глибокі 

пізнання і інженерні навички. Успішний приклад демонструє лідер сегмента - 

китайська компанія DJI, якої, за оцінками Skylogic Research, належить 72%[2] 

світового споживчого ринку. А всього роком раніше компанія контролювала 

50%. І це зростання продовжиться, поки конкуренцію не складе міцніші і досві-

дчені виробники, ніж поточні суперники, які як і раніше будуть пропонувати 

переважно нішеві рішення. 

1.1.2 Самостійне використання дронів компаніями 

На сьогоднішній день, за оцінками Skylogic Research, використання сто-

ронніх послуг за завданнями, пов'язаними з дрона, скоротилося до 10%. Дві 

третини компаній справляються з цими завданнями власними силами, а ще тро-

хи менше чверті вдаються до комбінованого підходу. Внутрішні підрозділи з 

пілотування дронів ростуть подібно IT-відділам в епоху, коли великі фірми по-

чали застосовувати комп'ютери. 
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Такий підхід буде зберігатися і далі. При цьому контрактні послуги не зни-

кнуть повністю, але стануть більш спеціалізованими і нішевими, а попит на 

сторонні послуги буде виходити швидше від малого і середнього бізнесу, ніж з 

корпоративного сектора. Багато провайдерів розширять сферу своєї діяльності 

від регіонального до загальнодержавного рівня. А великі компанії будуть ство-

рювати власні спеціалізовані команди, знайомі з їх завданнями, виробничими 

процесами і готовими постійно відповідати на потреби організації. 

1.1.3 Перші великомасштабні розгортання повітряних флотів 

2017 рік показав істотне зрушення у використанні комерційних дронів. У 

наступному році більше компаній розширять свої операції в повітрі, спираю-

чись на широке розгортання дронів. DroneDeploy очікує, що Аерофлот числом 

від 100 до 1000 дронів працюватимуть по всьому світу, постійно збираючи дані 

для вирішення бізнес-завдань. Деякі компанії зроблять за рік понад 100 тисяч 

польотів. 

1.1.4 Розробки в напрямку повної атоматизації 

Оскільки все більше підприємств вдаються до використання в роботі безпі-

лотних літальних апаратів, можна очікувати зростання потреби в системах ав-

томатизації польотів і робочих процесів. Нові API і більш глибока інтеграція 

зв'яжуть дані з дронів з промисловими інструментами, посилюючи співпрацю 

між організаціями. Автоматизація є ключем до зростання індустрії. У міру зро-

стання підприємств, покладаються на дані з дронів, частіше будуть відбуватися 

запуски, а це в свою чергу потребують поліпшеної автоматизації передачі та 

аналізу інформації в цілодобовому форматі. 

 

У 2018 році очікується, що з'являться просунуті засоби автоматичного 

створення планів польотів і планування маршрутів в повітрі. Це зробить дрони 
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застосовними в більш складних умовах і в кінцевому рахунку виллється в ство-

рення повністю автономних безпілотників в найближчі роки. 

1.1.5 Машинне навчання та ІІ 

У 2017 році терміни «штучний інтелект» і «машинне навчання» звучали 

дуже часто в IT-індустрії, однак в області комерційних дронів ці технології по-

ки не особливо поширені. У 2018 році ІІ отримає ще більшого поширення і до-

зволить вирішувати серйозні завдання, які стоять перед такими галузями, як 

сільське господарство, будівництво, спостереження і перевірка роботи різних 

систем. 

З ростом автоматизації польотів зросте і частота збору даних - знадоблять-

ся рішення для більш якісного аналізу зібраних даних, і тут дуже важливо буде 

застосування машинного навчання, щоб мінімізувати участь людини в проце-

сах. Комп'ютери будуть відбирати все більше хліба у пілотів дронів і навіть 

пропонувати рішення тих чи інших проблем, виявлених в процесі аналізу даних 

з автоматичних польотів. Наприклад, дрони зможуть самостійно повідомляти 

про проблеми з безпекою на будівельному майданчику або визначати за один 

політ обсяг врожаю, кількість бур'янів і проблеми з поливом на полях. 

1.2 Супутникова система навігації 

Система глобального позиціонування — сукупність радіоелектронних 

засобів, що дозволяє визначати положення та швидкість руху об'єкта на повер-

хні Землі[1] або в атмосфері. Положення об'єкта обчислюється завдяки викори-

станню розміщеного на ньому GPS-приймача, який приймає та обробляє сигна-

ли супутників космічного сегменту GPS-системи глобального позиціонування. 

Для визначення точних параметрів орбіт супутників та керування GPS-

системою  

 

вона в своєму складі має наземні центри управління.  

Гр
иш
ко

, І.
 В

. Р
І-7

1м
п, 

20
18



12 

 

 

Рисунок 1.1 — Рух GPS-супутників Землі 

 

Основою системи NAVSTAR (Navigation Satellite Time and Ranging) є 24 

супутники, що працюють в єдиній мережі й обертаються на шести різних кру-

гових орбітах, розташованих під кутом 60° одна до одної. На кожній орбіті 

розміщено по 4 супутники, висота орбіт приблизно дорівнює 20 200 км, а 

період обертання кожного супутника навколо Землі дорівнює 12 годинам. Та-

ким чином, із будь-якої точки земної поверхні зазвичай одночасно видно від 

чотирьох до дванадцяти таких супутників. 

Супутники перебувають під контролем станцій, які розташовані на Землі. 

Розміщуються такі станції на Колорадо-Спрінгз, Дієго-Гарсія, острові Воз-

несіння, атолі Кваджелейн і на Гаваях. Вся інформація, що проходить через ці 

станції, записується ними та передається на головну станцію на військовій базі 

Falcon (штат Колорадо). 

GPS-приймач обчислює власне місцезнаходження, вимірюючи час про-

ходження сигналу від GPS-супутників. Кожен супутник постійно надсилає по-

відомлення, в якому міститься інформація про час, точку орбіти супутника, з 

якої було надіслано повідомлення (ефемерида), та загальний стан системи й 

приблизні дані орбіт усіх інших супутників системи GPS (альманах). Ці сигна-

ли розповсюджуються зі швидкістю світла в космосі (і з трохи меншою швид-

кістю — в атмосфері). Приймач визначає час затримки в надходженні сигналу 

та обчислює відстань до супутників, виходячи з якої, застосувавши метод три-
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латерації, визначає своє місце[1]. Отримані координати перетворюються в 

наочну форму (широта та довгота чи положення на карті) та відображаються 

користувачеві. 

Другою ключовою особливістю системи є доступність для кінцевого спо-

живача і універсальність. Установка керуючого програмного забезпечення 

можлива на звичайний домашній комп'ютер, включаючи неттоп. Виробник 

відмовився від створення специфічних мережевих протоколів, обравши за ос-

нову звичайний комп'ютерний ip-протокол. Завдяки цьому використовується 

виключно стандартне комп'ютерне обладнання. Розширення комплексу розум-

ного будинку не зажадає придбання ексклюзивної техніки, тим самим значно 

спрощуючи розгортання, вдосконалення та загальну вартість. На останній фак-

тор також впливає збалансована цінова політика виробника. 

Ядром Home Sapiens є комп'ютерна програма. Вона, будучи встановленою 

на комп'ютер, взаємодіє з усією технікою за допомогою різних адаптерів. В 

якості базового розробник пропонує встановити ІК-адаптер. Саме він дозволяє 

керувати побутовою технікою, що має пульт дистанційного управління в 

своєму комплекті. Спочатку користувач повинен «навчити» ІК-адаптер певно-

му сигналу, направивши на нього пульт від потрібного побутового приладу і 

натиснувши на необхідну кнопку. Потім тільки що записаному в пам'ять про-

грами сигналу присвоюється голосова команда шляхом простого введення тек-

сту з клавіатури комп'ютера. При бажанні можна об'єднати відразу кілька запи-

саних сигналів в один комплекс, який цілком буде викликатися тільки однією 

командою. Замість голосових команд можна використовувати виклик за роз-

кладом (наприклад, включати радіо щоранку о 8 годині), а також інші події. 

Звичайно ж, всі команди і функції системи можуть бути викликані з адміністра-

тивної частини. 

Віддаючи тим чи іншим способом команду Home Sapiens, система відтво-

рює записаний в пам'ять сигнал за допомогою ІК-адаптера, тим самим емулю-

Гр
иш
ко

, І.
 В

. Р
І-7

1м
п, 

20
18



14 

 

ючи пульт дистанційного керування. Прилад приймає команду і виконує необ-

хідну дію. 

Загальним недоліком використання будь-якої радіонавігаційної системи є 

те, що за певних умов сигнал може не доходити до приймача, або надходити зі 

значними спотвореннями чи затримками. Наприклад, практично неможливо 

визначити своє точне розташування в квартирі всередині залізобетонної 

будівлі, у підвалі або в тунелі. Оскільки робоча частота GPS лежить у децимет-

ровому діапазоні радіохвиль, рівень прийому сигналу від супутників може 

значно погіршитись під густим листям дерев або із-за великої хмарності. Нор-

мальному прийому сигналів GPS можуть завадити перешкоди від багатьох 

наземних радіоджерел, а також магнітні бурі. 

Невисокий нахил орбіт супутників GPS (приблизно 55°) значно погіршує 

точність у приполярних районах Землі, оскільки супутники GPS невисоко 

піднімаються над горизонтом 

1.3 Автономний GPS трекер TK905 

Досить цікава модель GPS трекера за відносно низькою ціною. Так як і 

трекер TK05SE [2], дана модель також містить автономну батареєю 5000 мАгод 

,  

1.      Трекер має магніти для монтування на металеві основу, але TK05SE 

володіє магнітом набагато сильнішим. 

2.      Трекер  TK905 менший за розмірами та легший. 

3.      Виробники обох трекерів наголошують про батареї ємністю 5000 мА-

год, але фактично TK05SEв онлайні працює без підзарядки біля 2-2,5 тижнів, а 

TK905 – 1-1,5 тижня. 

4.      Виробник трекера TK05SE надає свою платформу, яка є досить не 

стабільною, тому для використання із даним трекером ми рекомендуємо плат-Гр
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форму Gps-Trace.com. Виробник трекера представленого в даній моделі надає 

свою власну платформу, яка є досить стабільним і завершеним продуктом. 

 

Рисунок 1.2 — Автономний GPS трекер TK905 

Гарячий старт - момент включення GPS-приймача і час, протягом якого він 

починає сканувати частотні діапазони в пошуках потрібних сигналів для точно-

го географічного місця знаходження. Але в основному GPS-приймач запам'ято-

вує останню географічну точку (перед вимиканням), і за рахунок цього точне 

місце розташування прилад коригує за частки секунди. 

Холодний старт - момент первинного включення GPS-приймача і час, про-

тягом якого він починає сканувати частотні діапазони в пошуках потрібних си-

гналів для точного географічного місця знаходження. Точна тривалість зале-

жить від ряду факторів, включаючи кількість видимих супутників і алгоритму 

пошуку амого приладу. В основному холодний старт проводитися тільки в тих 

випадках, коли прилад включають в перший раз або останні координатні дані 

були стерті. 
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Характеристики: 

 Чутливість GPS-приймача: 159.0 (дБ) 

 Точність визначення координат GPS до: 3.0 (м) 

 Гарячий старт: 5.0 (сек) 

 Холодний старт: 45.0 (сек) 

 Захист обладнання від води і пилу IP: IP67 

 Інтерфейс для підключення зовнішніх пристроїв: USB 

 Батарейки: акумуляторного типу 

 Ємність вбудованої АКБ: 5000.0 (мАг) 

 Вага: 1.63 кг 

 

Габаритні розміри 

 Довжина 90.0 (мм) 

 Ширина 72.0 (мм) 

 Висота 22.0 (мм) 

1.4 USB термодавач - логгер температури і вологості RC-4HC 

При тривалих перевезеннях, препарати і продукти харчування вимагають 

оптимальних температурних умов для успішного зберігання. Щоб мінімізувати 

ризик збитків і зберегти перевозяться продукцію в отличном состоянии, досвід-

чені перевізники використовують спеціальний логгер температури. USB дата-

логгер (рис. 2.3) реєструє поточну температуру навколишнього середовища, 

веде облік температурних перепадів і може підключатися до сигналізаційних 

пристроїв для створення бажаного температурного діапазону на тривалий 

період. Температурний реєстратор дозволяє не турбуватись за якісне зберігання 

будь-якої продукції. Пристрій активно використовується в логістичних устано-

вах: зокрема, на складських приміщеннях і при далекобійної перевезення то-

варів.  
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Рисунок 1.3 — USB термодатчик RC-4HC 

Переваги Логгер температури: 

 Температурний логгер оснащений usb-інтерфейсом для зручного 

підключення до ПК. Завдяки спеціальній вшитой програмі, датчик 

детально записує дані про температуру за вказаний період часу. 

Підключивши пристрій до комп'ютера stall.com.ua т, відомості можна 

отримати у вигляді таблиці або графіка в текстових форматах Word / 

Excel / TXT з подальшою можливістю роздруківки; 

 Багатофункціональний usb термодатчик володіє широким діапазоном 

температур: від - 30 до + 60 ° C з періодом записи і моніторингу да-

них до 24 годин поспіль; 

 ЖК-дисплей логгер відображає комплекс базових показників - темпе-

ратуру в Цельсіях, час доби, історію максимальних і мінімальних пе-
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репадів температур; Вбудована пам'ять приладу розрахована на 16 

тисяч записів; 

 Робота термодатчика забезпечується за рахунок енергії однієї пігулки 

батарейки типу CR 2450; 

 Габарити пристрою - 80х44х20 см. 

 USB реєстратор температури - незамінний для продуктових і 

хімічних складських приміщень, морозильних контейнерів, рефри-

жераторів. Даний прилад допоможе зберегти товари відповідно до 

температурних норм, зводячи до мінімуму ризики потенційних 

збитків. 

1.5  Гіроскоп триступеневий МГТУ 05М 

Гіроскоп триступеневий МГТУ 05М [2] 

Також цей прилад може називатися: МГТУ05М, МГТУ05М, МГТУ О5М, 

mgtu 05m, mgtu05m, mgtu05m, mgty 05m. 

 МГТУ 05М гіроскоп триступеневої керований призначений для реагуван-

ня на зміну кутів орієнтації тіла, на якому він встановлений, щодо системи від-

ліку. 

 

Технічні характеристики МГТУ-05М: 

 Максимальна вимірювана кутова швидкість по управлінню - 40 град / с. 

 Величина власного відходу - 160 град / ч. 

 Час безперервної роботи - 3 год. 

 Перерва гіроскопа МГТУ 05М - 0,5 ч. 

 Час готовності - 120 с. 

 Ресурс - 110 ч. 

 Струм МГТУ 05М - 0,3 А. 
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Габаритні розміри: 

- довжина - 59 мм; 

- діаметр - 50,5 мм. 

Маса - не більше 300 г. 

 

Рисунок 1.4 — Гіроскоп триступеневий МГТУ 05М 

 

Умови експлуатації МГТУ 05М: 

Температура навколишнього повітря - від -50 ° С до + 60 ° С. 

Температурна залежність догляду - 0,08 град / ч / ° С. 

Механічна міцність при ударах - 400 м / с2. 

1.6 Висотометр радіотехнічного типу 

Висотометр [3] радіотехнічного типу дозволяє відображати висоту польоту 

за рахунок посилу електронної хвилі в напрямку землі, після чого вона відбива-

ється і приймається приладом на борту літака. Аналізується час повернення си-

гналу, визначається висота літака над поверхнею землі. Основною відмінністю 

Гр
иш
ко

, І.
 В

. Р
І-7

1м
п, 

20
18



20 

 

від барометричного висотоміра є те, що визначається реальна висота, а не від-

носна. Крім того, цей пристрій відображає висоту з більшим ступенем точності. 

 

Все ж на практиці прилад ефективний на невеликих висотах, оскільки для 

великої висоти необхідний потужний випромінювач сигналів і відповідне обла-

днання для фільтрації та усунення перешкод. 

 

Рисунок 1.5 — Альтиметр 44545 

 

Система складається з передавача типу СВЧ і антени, яка розташована на 

нижній частині фюзеляжу літака. Також є відбивачі і приймачі сигналів, систе-

ма обробки і відображення на приладовій дошці в кабіні пілотів. Радіотехнічні 

альтиметр діляться на два типи. Перші працюють на висотах до 1,5 кілометра в 

безперервному режимі. Другі працюють в діапазоні від 1,5 і до 30 кілометрів, 

але вони функціонують в імпульсному режимі. Все висотоміри мають сигнальні 

системи малої висоти польоту, які звуком і світлом повідомляють про зниження 

висоти від попередньо заданої. 

Недоліком даного приладу є те, що промінь від передавача спрямований 

чітко вниз. За рахунок цього ефективним радіотехнічний альтиметр можна вва-

жати тільки на рівнинній місцевості і зовсім марним в гірських районах. Крім 
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того, при великому нахилі машини прилад показує завищені показники, що не 

відповідає дійсності. Говорячи про безпеку, необхідно відзначити, що такі при-

лади подають потужні короткохвильові імпульси, які завдають шкоди біосфері. 
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2 МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ АНАЛІЗУ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ ПАРАМЕТРІВ 

РУХУ, ТИСКУ ТА ТЕМПЕРАТУРИ 

2.1 Принцип функціонування аналізатору руху 

Згідно технічного завдання необхідно розробити «Аналізатор руху з вбу-

дованим давачами температури та тиску», який буде отримувати данні про рух 

ракетної моделі, з подальшим відновленням траєкторії її польоту, визначивши 

при цьому швидкість, прискорення, та поточні координати в кожний момент 

польоту. 

Також необхідно порівняти результати вимірів давачів температури MPU 

6050 та BMP 280 та отримати дані з давачу тиску, щоб в результаті цю величи-

ну перетворити та значення висоти на якій перебувала модель. 

Орієнтуючись на отриманні значення під час польоту, модель знаходячись 

в найвищій точці своєї траєкторії має відкрити парашут для безпечного повер-

нення її на поверхню землі. 

Отримані результати за час польоту мають бути записані на microSD, та пі-

зніше оброблені стороннім програмним рішенням, для побудови графіків зале-

жностей виміряних змінних від часу, на основі чого мають бути зроблені необ-

хідні висновки. 

2.2 Порядок проведення дослідження 

2.2.1 Мінливість і вплив на погоду 

На земній поверхні атмосферний тиск змінюється при переміщенні від од-

ного місця до іншого і в часі. Особливо впливають на погоду неперіодичні 

зміни атмосферного тиску, пов'язані з виникненням, розвитком і руйнуванням 

повільно рухомих областей високого тиску (антициклонів), що відносно швид-

ко перетворються наs вихорі (циклони), в яких панує знижений тиск. Відзначе-
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но коливання атмосферного тиску на рівні моря в межах 641 – 816 мм рт. ст. [4] 

(всередині смерчу тиск падає і може сягати 560 мм рт. ст.) . 

У стаціонарних умовах атмосферний тиск зменшується при збільшенні ви-

соти, оскільки він створюється лише вищими шарами атмосфери. Залежність 

тиску від висоти описується барометричною формулою . 

На картах розподіл атмосферного тиску зображується за допомогою ізобар 

– ізольованих кривих, що об'єднують точки з однаковим атмосферним тиском.  

2.2.2 Атмосферний тиск 

Атмосферний тиск – дуже мінливий метеоелемент. З його визначення слі-

дує, що він залежить від висоти відповідного стовпа повітря, його щільності, 

від прискорення сили тяжіння, яка змінюється від широти місця і висоти над 

рівнем моря. 

1 Па = 0,0075 мм рт. ст. Або 1 мм рт. ст. = 133,3 Па 

2.2.3 Стандартний тиск 

У хімії стандартним атмосферним тиском з 1982 року за рекомендацією 

IUPAC вважається тиск, що дорівнює 100 кПа. Атмосферний тиск є однією з 

найістотніших характеристик стану атмосфери і для даної  точки визначається 

вагою стовпа повітря над горизонтальною поверхнею одиничної площі, яка має 

з точкою одну висоту.  

В Міжнародній системі одиниць СІ тиск 760 мм рт. ст. еквівалентний 

101325 = 1,01325·10
5
 Па або ≈ 101,3 кПа.  

Рівняння статики є законом зміни тиску з висотою [4]:  

 –            (2.1) 

де p — тиск; g — прискорення вільного падіння;  ρ — щільність повітря; Δz — 

товщина шару.  

З цього рівняння витікає, що при збільшенні висоти (Δz > 0) зміна тиску 

від’ємна, тобто тиск зменшується. Строго кажучи, основне рівняння статики 
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справедливе лише для дуже тонкого (нескінченно тонкого) шару повітря Δz. 

Одначе на практиці його застосовують, якщо зміна висоти є достатньо малою 

відносно товщі атмосфери. 

2.2.4 Баричний ступінь 

Висота, на яку слід піднятися чи спуститися, щоб тиск змінився на 1 гПа 

(гектопаскаль), називається «баричним (барометричним) ступенем». Баричним 

ступенем зручно користуватися при розв’язку задач, в яких не потрібна висока 

точність, наприклад, коли необхідно дати оцінку зміни тиску за відомої різниці 

висот. Вважаючи, що атмосфера не зазнає суттєвого вертикального прискорен-

ня (тобто знаходиться в квазістатичному стані), з основного закону статики от-

римуємо, що баричний щабель h дорівнює: 

 

  
   

  
=
 

  
,                                                       (2.2) 

При температурі повітря 0 °C і тиску 1000 гПа, баричний ступінь дорівнює 

8 м / гПа. Отже, щоб відчути зменшення тиску на 1 гПа, слід піднятися на 8 

метрів. Зі збільшенням температури і висоти над рівнем моря баричний ступінь 

зростає (близько 0,4% на кожен градус нагрівання), тобто він прямо пропорцій-

ний температурі і обернено пропорційний тиску. Величина, зворотна барично-

му ступеню, – вертикальний баричний градієнт, тобто зміна тиску при підйомі 

або спусканні на 100 метрів. При температурі 0 °C і тиску 1000 гПа він дорів-

нює 12,5 гПа. При зниженні температури на 1 градус тиск збільшується на 

0,28 мм рт. ст. 

2.2.5 Приведення до рівня моря 

Багато метеостанцій розсилають так звані «синоптичні телеграми», в яких 

вказується тиск, наведений до рівня моря. Це робиться для того, щоб тиск мож-

на було порівнювати на станціях, розташованих на різних висотах, а також для 
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потреб авіації. Наведений тиск використовується також і на синоптичних кар-

тах. 

При приведенні тиску до рівня моря використовують скорочену формулу 

Лапласа [4]: 

           (     )  (
   

   
 )                                (2.3) 

Тобто, знаючи тиск і температуру на рівні z  , можна знайти тиск p 1   

на рівні моря z 1 = 0 . 

Обчислення тиску на висоті h по тиску на рівні моря P 0 і температурі по-

вітря T [4]: 

             
  
      

     ,                                   (2.4) 

де P 0 - Тиск Па на рівні моря [Па]; M - Молярна маса сухого повітря, M = 0,029 

кг / моль; g - Прискорення вільного падіння , g = 9,81 м / с ²; R - Універсальна 

газова постійна , R = 8,31 Дж / моль·К; T - Абсолютна температура повітря, К ,  

T = t + 273 , 15, 

де t - Температура Цельсія, що виражається в градусах Цельсія (позна-

чення: ° C); h - Висота, м. 

На невеликих висотах кожні 12 м підйому зменшують атмосферний тиск 

на 1 мм рт. ст. На великих висотах ця закономірність порушується . 

Простіші розрахунки (без урахування температури) дають [4]: 

 

    P = P 0 ( 0 , 87 ) h = P 0 ⋅ 10
 - 0 , 06 h

,
                                          

(2.5) 

 

Вимірювання і розрахунок показують, що при підйомі над рівнем моря на 

кожен кілометр тиск падатиме на 0,1 Па частку; те ж саме стосується і спуску в 

глибокі шахти – при спусканні на 1 км тиск зростатиме на 0,1 Па  частку свого 

значення. 
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Йдеться про зміну на 0,1 Па від значення на попередній висоті. Це означає, 

що при підйомі на 1 км тиск зменшується від початкового (умовно від 1,0) до 

0,9 (а точніше до 0,87). У прогнозах погоди і зведеннях, які розповсюджуються 

для населення через інтернет і по радіо, використовується неприведений тиск, 

тобто, фактичний тиск на рівні місцевості. 

Для перевірки працездатності та коректності роботи пристрою буде прове-

дено порівняння практичних результатів атмосферного тиску знятих за допомо-

го давачу тиску вбудованого в ракетну модель з теоретичними значеннями.  

2.2.6 Визначення прискорення 

Для порівняння значення висоти в поточний момент часу також буде ви-

значено за допомогою акселерометру. Під час отримання значень прискорення, 

ми також можемо знайти швидкість руху моделі: 

                                   (2.6) 

де V0 — початкова швидкість; V — поточна швидкість; a – прискорення. 

Знайшовши її швидкість, ми можемо знайти її положення в кожен момент 

часу. 

Таким чином, ми можемо отримувати телеметрію апарату, а також оброб-

лювати її, перетворюючи у необхідні дані висоти для порівняння даних з дава-

чем тиску.  

2.2.7 Особливості підготовки до польоту та польоту аналізатору руху 

на борту ракети 

Для підготовчого етапу необхідно виготовити відповідну плату з необхід-

ними модулями, та завантаженим алгоритмом обробки інформації до мікрокон-

тролеру. Перед початком дослідження провести тестовий вимір, для перевірки Гр
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коректності збору даних. Після чого її можна помістити у відсік для обладнання 

у збудованій ракетній моделі для проведення аналізу польоту. 

В день запуску необхідно встановити поточне значення тиску повітря, для 

коректного розрахунку висоти польоту. 

Для модулю MPU 6050 перед початком старту необхідно прийняти точку, з 

якої буде проведений запуск моделі ракети за початок координат, від якої буде 

рахуватись подальший рух. 

Після проведення усіх підготовчих робіт, модель готова до запуску. 

Ввімкнувши аналізатор руху, подати відповідний звуковий сигнал про го-

товність до роботи, та старт процес запису даних, що супроводжуватиме кожен 

успішно записаний блок данних звуковим сигналом, що повідомлятиме про 

правльиний запис до SD карти. 

Вмикається відеозйомка в міні камери, що вбудована всередині моделі. 

Старт моделі відбувається за натиском кнопки на радіопульту, що передає 

сигнал до радіомодуля на платі, який в своє чергу підпалює горючу суміш мо-

делі та призводить до її підйому у повітря. 

В момент, коли модель підійметься до точки апогею, та перехилиться на 

кут 90º від початкового положення, мікроконтроллер подає відповідну команду, 

та відкриє парашут, що дозволяє моделі безпечно повернутись до землі. Після 

відкриття парашуту, аналізатор переходить у енергозберігаючий режим, продо-

вжуючи накопичувати дані з подачею звукового та світлового сигналу. 

Після повернення моделі до землі, SD карта виймається та отмані дані пе-

редаються до додаткового програмного забезпечення, для обробки та переве-

дення з необробленних даних давачів в формат зручний для аналізу людиною.  
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3 СХЕМОТЕХНІЧНЕ ТА КОНСТРУКТОРСЬКЕ ПРОЕКТУВАННЯ 

АНАЛІЗАТОРА 

3.1 Структуна схема 

Для виконання поставленного технічного завдання, необхідно розробити 

пристрій для аналізу руху об’єктів. 

Для розробки пристрою необхідно обрати елементи, що дозволять аппара-

ту виконувати наступні функції: 

 Визначати прискорення пристрою, за осями X,Y,Z 

 Визначати кути нахилу пристрою, за осями X,Y,Z 

 Визначати  атмосферний тиск 

 Визначати  температуру насколишнього серидовища 

 Обробляти отриману інформацію 

Структурна схема розроблюваного пристрою представлена на рис 3.1. 

Структурна схема описує роботу пристрою, за якою виріб отримавши сиг-

нал від радіомодуля починає свою роботу. 
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Рисунок 3.1 — Структуна схема 

 

 Аналізатор руху отримує дані від акселерометру, гіроскопу та давачу тис-

ку та записує їх до накопичувача пам’яті. Даний процес супроводжується запи-

сом відео на міні камеру, а також поданням звукового та світлового сигналу. 

3.2 Схема електрична принципова 

Обґрунтування електричної принципової схеми вимірювального блоку 

На рисунку 3.2 представлена схема електрична принципова вимірювально-

го блоку. 

 

Рисунок 3.2 — Схема електрична принципова вимірювального блоку 

Обгрутування елементної бази наведено в розділі 4. 

При виборі елементної бази потрібно керуватися наступними критеріями: 

• Обрана елементна база повинна забезпечити потрібні електричні 

параметри з потрібною точністю; 

• Правильний вибір елементної бази дозволить оптимізувати вагу та 
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габарити кінцевого виробу; 

• Елементна база визначає надійність приладу; 

• Вибір типу елементної бази впливає на технологію виготовлення 

приладу, впливає на можливість автоматизації збірки; 

• Доступність елементної бази; 

• Елементна база впливає на вартість виробу. 

Спроектований пристрій має як активні елементи, так і пасивні. Пасив-

ні 

слугують для зміни рівня сигналу по напрузі та струму, зменшують 

потужність сигналу через споживання неї самим елементом та перетворен-

ням в тепло. Активні елементи служать для зміни потужності сигналу. 

Для вибору елементів використовується каталог магазину «РАДІОМАГ». 

При виборі елементів слід пам’ятати, що виріб має обмежений простір, тому 

потрібно намагатися обирати елементи, встановлення яких виконується повер-

хневим монтажем, тобто елементи типу SMD. Ще прилад має штучне експери-

ментальне виконання, тому потрібно обирати елементи такого розміру, який 

можливо припаяти вручну за допомогою паяльника. 

3.3 Модуль GY-531 

Для проведення аналізу польоту ракетної моделі, буде використано модуль 

MPU 6050 (рис. 3.3) з вбудованим акселерометром [3], гіроскопом та давачем 

температури.  

       Перш, ніж приступити до розгляду модуля, необхідно визначити принцип 

роботи гіроскопа та акселерометра. 

Характеристики MPU6050: 

    • напруга живлення 2,4 - 3,5 вольт 

    • струм живлення до 4 мА 

    • інтерфейс передачі даних - I
2
C 
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    • максимальна швидкість I
2
C - 400 кГц 

    • внутрішній генератор на 8 МГц (поза модулем можливо підключити зовні-

шній кварцовий резонатор на 32,768 кГц або 19,2 МГц) 

 

Рисунок 3.3 — Зовнішній вигляд модуля MPU 6050 

Функції MPU6050: 

    • MEMS гіроскоп з 16 бітовим АЦП. 

    • MEMS акселерометр з 16 бітовим АЦП. 

    • Digital Motion Processor (DMP) 

    • slave I2C для підключення до мікроконтролеру 

    • master I2C для підключення до мікросхеми додаткового давача 

    • регістри даних давачів 

    • FIFO 

    • переривання 

    • температурний давач 

    • самоперевірка гіроскопа і акселерометра 

    • регістр ідентифікації пристрою 
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Гіроскоп 

Гіроскоп являє собою пристрій, що реагує на зміну кутів орієнтації конт-

рольованого тіла. У класичному поданні це певний інерційний предмет, який 

швидко обертається на підвісах. Як результат, обертаючись предмет завжди бу-

де зберігати напрямок своєї осі обертання, а за положенням підвісів можна ви-

значити кут відхилення. Насправді ж електронні гіроскопи побудовані за іншою 

схемою і влаштовані трохи складніше.  

Акселерометр 

Акселерометр – це пристрій, який вимірює проекцію удаваного приско-

рення, тобто різниці між істинним прискоренням об'єкта та гравітаційним при-

скоренням. На простому прикладі така система являє собою деяку масу, закріп-

лену на пружному підвісі. Якщо дану систему повернути під якимось кутом, 

або кинути, або задати лінійне прискорення, то пружний підвіс відреагує на рух 

під дією маси відхилиться і за цим відхиленням визначається прискорення.  

Таким чином, гіроскоп реагує на зміну в просторі незалежно від напрямку 

руху; за допомогою ж акселерометра можна вимірювати лінійні прискорення 

предмета.  

Мікросхема MPU6050 (рис. 3.3) містить в своєму складі акселерометр, гі-

роскоп, а крім цього ще й температурний давач [5]. 
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Рисунок 3.2 — Схема модуля MPU 6050 

MPU6050 є головним елементом модуля GY-531. Крім цієї мікросхеми на 

платі модуля розташована необхідні компоненти MPU6050, а також стабіліза-

тор напруги на 3,3 вольта з малим падінням напруги (при живленні вже при 3,3 

вольти на виході стабілізатора буде 3 рівно вольти).  

Калібрування  

На початку програми потрібно провести калібрування за першими 10 да-

ними для отримання постійних похибок (зсувів) від давачів. Зміщення відніма-

ємо з необроблених значень давача до перетворення даних в кути. 

Для обчислення орієнтації акселерометром, ми виходимо з того, що завжди на-

явне постійне гравітаційне тяжіння 1 g. Якщо немає додаткових сил, що діють 

на акселерометр, то виявлена величина прискорення буде 1 g. 

Відповідно до опису MPU, не обробленні дані акселерометра програмою перет-

ворюються в прискорення вільного падіння g = 9,8 м/с
 2
 шляхом ділення на ко-

ефіцієнт 16384. При переміщенні і обертанні давача, дані акселерометра сильно 

коливаються. Якщо вони можуть бути очищені від шумів, то акселерометр за-

безпечить точні результати. 

Для обчислення орієнтації, ми повинні спочатку ініціалізувати гіроскоп з 

відомим значенням (можливо, від акселерометра), потім вимірювати кутову 

швидкість ω через інтервали часу Δt. Тоді ω × Δt = зміна кута. Проблема з цим 

підходом полягає в тому, що ми інтегруємо. Багаторазове підсумовування збі-

льшення ω × Δt призведе до дедалі більшої з часом помилки. Це є причиною 

гіроскопічного дрейфу. Але за невеликий час польоту накопичена похибка буде 

незначною і нею можна буде знехтувати. 

Отримані данні з модуля під час польоту у необробленому вигляді будуть 

записані на SD карту, після чого будуть математично оброблені та виражені в 

відповідні візуальні данні різних етапів траєкторії руху. 
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3.4 Давач тиску BMP-280 

BMP280 [6] — це давач для вимірювання барометричного тиску та темпе-

ратури (рис. 3.4).   

 

Рисунок 3.4 — Давач тиску BMP-280 

BMP280 з давачем навколишнього середовища з функцією виміру темпе-

ратури, барометричного тиску, який є наступним поколінням до BMP085 / 

BMP180 / BMP183. Цей сенсор чудово підходить для будь-яких погодних умов, 

і навіть може використовуватися як в I2C, так і SPI! 

Цей прецизійний датчик від Bosch має відносно невисоку ціну та має точне 

зондування для вимірювання барометричного тиску з абсолютною точністю ± 1 

гПа та температурою ± 1,0 °  

Оскільки тиск змінюється з висотою, і вимірювач тиску також добре спра-

вляється і з цією задачею. В такому випаду можливе його використання як ви-

сотоміру з точністю ± 1 метр. 

Давач використовується в багатьох проектах, в тому числі і з використан-

ням Arduino, оскільки у нього практично немає аналогів. Має відносно невели-

ку вартість і доступність.  

Технічні характеристики BMP280 

 • Напруга живлення: від 1,71 В до 3,6 В 

• Макс швидкість I2C інтерфейсу: 3,4 МГц 
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• Струм живлення: 2.7мкА при частоті відсчетів в 1 Гц 

• Інтерфейс: I2C, SPI (4 Провода), SPI (3 Провода) 

• Калібровка: заводська 

• Уровень шума: до 0,2 Па (1,7 см) і 0,01 температури 

• Діапазон вимірюваного тиску: від 300 Па до 1100 гПа (9000м до -500м 

над рівнем моря) 

• Розмір: 21 мм х 18 мм 

Принципова схема давача BMP зображена на (рис 3.5).  

 

Рисунок 3.3 —  Принципова схема давача BMP-280 

Функціонування BMP-280 

Барометричний давач тиску BMP-280 призначений для вимірювання баро-

метричного, абсолютного, диференціального, надлишкового тиску, а також 

значення температури навколишнього середовища. 

Для використання давача тиску спочатку потрібно зібрати на його основі 

макет, попередньо підключивши контакти керування та живлення. Потім давач 

тиску потрібно відкалібрувати за допомогою спеціальних программ. 
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Також для нормальної роботи давача з Arduino та STM32 контролерами 

потрібна спеціальна бібліотека. 

Практичне застосування інтегрується в GPS навігатори, смартфони, прила-

ди і апарати, які переміщуються в атмосфері, вимірювання тиску всередині і 

зовні,  для визначення погоди, для барометричних вимірювань висоти. На кор-

пусі давача є один отвір для закріплення його на будь-якій поверхні і в будь-

якому положенні. 

Керування давачем здійснюється або від Arduino або STM32 контроллера, 

або від іншого мікропроцесорного пристрою керування. Чутливим елементом 

давача є мембрана в корпусі, яка працює за тензорезистивним принципом. Тен-

зорезистивний ефект – залежність опору матеріалу від величини його дефор-

мації. 

3.5 Радіомодуль NRF24L01+ 

Радіомодуль для створення бездротових мереж та каналів дистанційного 

керування. Побудований на однокристальному трансивері NRF24L01 та підси-

лювачі RFX2401C (рис. 3.6). Має малі розміри та конектор SMA для антени 

(антена також є у комплекті). Дані модулі потребують багато енергії при запус-

ку, тому рекомендується поставити для живлення конденсатор номіналом 100 

мкФ. 

Розглянемо ті можливості, які відкриються, якщо буде забезпечено бездро-

тової обмін даними між двома платами Arduino: 

 • Віддалене зняття показів з давачів температури, тиску, систем сиг-

налізації на основі піроелектричних давачів руху і т.п. 

• Бездротове керування і моніторинг стану рооботи на відстанях від 15 до 

600 м. 

• Бездротове керування і моніторинг приміщень в сусідніх будинках. Гр
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• І т.д. і т.п. Загалом, практично все, що вимагає бездротових систем управ-

ління і моніторингу.  

Існує ціла серія радіомодулів 2,4 ГГц, які створені на базі чіпа Nordic 

Semiconductor nRF24L01 +. Nordic nRF24L01 + включає в себе 2,4 ГГц RF тран-

сивер, логіку, яка підтримує високошвидкісний SPI інтерфейс для підключення  

  

Рисунок 3.4 —  NRF24L01 

та обміну даними. Малопотужний, з невеликим радіусом дії (близько 100 

метрів) передавач для Arduino з вбудованою антеною можна придбати менше 

ніж за 3$. 

Технічні характеристики: 

 Інтерфейс підключення: SPI; 

 Напруга живлення: 3,3 В; 

 Частота: 2,4 ГГц; 

 Модуляція: GFSK; 
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 Кількість каналів: 128; 

 Кількість одночасних каналів зв'язку: 6; 

 Адреса мережі: 5 байт; 

 Швиткість передачі даних: 250 кбіт/с, 1 Мбіт/с, 2 Мбіт/с. 

Проблеми живлення NRF24L01 

У багатьох виникають проблеми при запуску модуля nRF24L01. В основ-

ному це пов'язано з тим, що в модулі живлення 3,3 В не передбачено необхідної 

сили струму. Для вирішення ціє проблеми необхідно:  

 Підключити конденсатор на 3,3 або 10 мкФ безпосередньо до модуля 

– від 3,3 В (+) до GND (–). Дехто рекомендує застосовувати 10 мкФ 

або більше.  

 Окреме джерело живлення на 3,3 В.  

 Використовувати сумісний з Arduino YourDuinoRobo1, на якому до-

дано регулятор 3,3 В (в цьому випадку, можливо, варто додати кон-

денсатор на 1 мкФ на радіомодуль). 

 Намагатися максимально уникати додаткових проводів при підклю-

ченні модуля радіопередавача. 

 Розробити окрему плату, на яку встановлюється модуль nRF24L01 і 

додаються конденсатори на 1 і 10 мкФ неподалік від контактів 3,3 В і 

GND. 

Проблеми з живленням виникають при використанні таких мікроконтро-

лерів як, наприклад, Arduino Uno, Nano, Mega, в яких на Піни подається всього 

50 мА. На деяких нових модифікаціях плат роблять Піни з силою струму до 

350 мА.. 

Робоча відстань NRF24L01 

Відстань залежить від зовнішніх умов. Тобто: перебуваєте ви в приміщенні 

або на вулиці, чи є перешкоди на шляху сигналу від радіопередавача. Більшість 

виробників модулів nRF24L01 з маленькою потужністю передавача вказують 
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відстань його дії 200 футів або 100 метрів. Це характеристика передавачів, які 

використовуються на відкритому повітрі, без перешкод на шляху сигналу. Ча-

стота передавача налаштована на 2500 кГц. Усередині приміщень, із-за стін і 

інших перешкод відстань зв’язку буде меншою. 

Існують додаткові модулі для трансмітера/ресивера (передавача/приймача), 

які забезпечують бездротову радіопередачу на відстані до 1 км.  

Ці модулі використовують зовнішню антену(рис 3.7), яка може встановлю-

ватися безпосередньо на модуль або антена, яка підключається за допомогою 

додаткових коннекторів.  

 

Для підключення радіопередавача до Arduino використовуються ті ж 8 

контактів і те саме програмне забезпечення. Трансівер використовує частоту 

2,4 ГГц, як і більшість сучасних Wi-Fi роутерів, телефонів. 

 

Рисунок 3.5 — Версія передавача з вбудованою антеною. 

Цей недорогий модуль не так просто освоїти, але програмісти написали 

бібліотеки для Arduino, завдяки яким використовувати ці передавачі стало 

значно простіше. На (рис 3.8) показана схема підключення NRF24L01 до 

Arduino та , яка використовується в усіх наступних прикладах. Гр
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Рисунок 3.6 — Підключення NRF24L01 до Arduino (вид зверху) 

Подібні трансивери відправляють і приймають пакети даних по кілька 

байт.  Передбачена вбудована корекція похибок і можливість відправити дані 

ще раз. 

Кожен окремий модуль NRF24L01 може одночасно обмінюватися даними з 

шістьма аналогічними модулями. 

Більшість проблем при передачі виникає через шуми від джерела живлення 

3,3 В. Особливо це відчувається при використанні плат Arduino Mega. Виріши-

ти цю проблему можна таким чином: додати в схему конденсатор між контак-

том GND і 3,3 В на радіомодулі. Можна використовувати конденсатори 

номіналом 100 нФ. Деякі ставлять конденсатори номіналом від 1 до 10 пФ.  

 

 

— Підключення NRF24L01 до Arduino (вид знизу) Рисунок 3.7 
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Модулі підключаються до 3,3 В, а не 5,0 В, хоча ваш Arduino при цьому 

може працювати і від 5 В. NRF24L01 + IC розрахований на живлення від 3,3 В, 

але контакти витримають і живлення 5 В. 

На платах Arduino Uno і більш ранніх версіях є вихід 3,3 В, який можна ви-

користовувати для деяких версій передавачів (дивіться в статті вище – пробле-

ми ждивлення). Але якщо ви використовуєте потужніші передавачі, на них тре-

ба подавати окреме живлення на 3,3 В. 

3.6 Мікроконтролер STM32 

Компанія STMicroelectronics однією з перших вивела на ринок сімейство 

мікроконтролерів на ядрі ARM Cortex-M3 і на сьогоднішній день по праву зай-

має лідируюче місце серед виробників мікроконтролерів на цьому ядрі. Все по-

чалося в 2007 році з двох сімейств - Performance Line (STM32F103) і Access 

Line (STM32F101). Компанія постійно працює як над розширенням номенкла-

тури сімейства, так і над поліпшенням характеристик, не забуваючи при цьому 

також поповнювати програмну складову продукту. На сьогоднішній момент 

STM32 вже складається з 10 лінійок (рис. 1) для всіляких застосувань – мікро-

контролери 
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Рисунок 3.10 — Сімейство STM32 

 з високою продуктивністю, недорогі мікроконтролери загального застосу-

вання, мікроконтролери з ультранизьким енергоспоживанням, мікроконтролери 

з вбудованим радіомодулем для бездротових рішень, і все це - на одному ядрі 

ARM Cortex -M3. Не можна не відзначити pin-to-pin і програмну сумісність за 

всіма лінійками.  

3.6.1 Вибір програмного інструментарію для розробки 

Під ARM-архітектуру існує досить широкий вибір програмних засобів ро-

зробки. Наведемо лише основні і найпопулярніші програмні пакети на російсь-

кому ринку (табл. 3.1) 

Найбільш популярними (але і найдорожчими) серед розробників для ро-

зробки ПЗ під ARM архітектуру є інструментарії від компаній Keil і IAR 

Systems. Це обумовлено найбільш просунутими С-інструментами з точки зору 

оптимізації і компактності коду. Також, крім лідируючих позицій в С-

інструментаріях, дані компанії надають широкі набори додаткового ПЗ - опе-

раційні системи реального часу, USB-стеки, TCP / IP-стеки і багато іншого, але 

за додаткову плату. До того ж компанія Keil належить ARM, і при користуванні 

послугами цих двох компаній ви отримуєте дуже хорошу технічну підтримку. 

Але все ж вибір буде зроблено на інструментарії від IAR Systems. Вибір обумо-

влений універсальністю інструментарію, що підтримує більшість відомих нам 

архітектур мікроконтролерів таких виробників як STMicroelectronics, Texas 

Instruments, Microchip, Atmel і т.д. 

Таблиця 3.1 — Середовища розробки програмного забезпечення 
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Також слід зазначити популярність засобів на основі компілятора GCC. 

Існують як платні їх варіанти, так і безкоштовні. Крім усього, GCC є лідером за 

кількістю підтримуваних процесорів і операційних систем. Як приклад варіанту 

платних засобів в зведеній таблиці було приведено інструментарії від компаній 

Raisonance і Atollic. У порівнянні з двома раніше описаними варіантами ви от-

римуєте за набагато менші гроші повноцінний C-інструментарій з середовищем 

розробки і технічною підтримкою. Також існує варіант повністю безкоштовно-

го інструментарію, наприклад, середовище розробки Eclipse і компілятор GCC.  

3.6.2 Вибір оціночної плати для розробки 

На ринку існує величезний вибір оціночних плат для STM32 як від 

STMicroelectronics, так і від сторонніх виробників. Наприклад, недорогі і 

оригінальні модулі «Махаон» і «Баракуда» пропонує компанія Терраелек-

троніка. Але наша основна мета - використовувати для ознайомлення і вивчен-

ня мікроконтролерів сімейства STM32 доступні і по можливості недорогі мо-

дулі. Саме для таких цілей компанія STMicroelectronics розробила лінійку 

оціночних плат «Discovery»: для восьмибітних мікроконтролерів - STM8S-

Discovery і STM8L-Discovery, для 32-бітних - STM32VLDiscovery (рис. 3.11).  

Особливість даних оціночних плат полягає в завершеному вирішенні для 

старту розробки програмного забезпечення на мікроконтролерах - сам мікро-

контролер з необхідною обв'язкою і зовнішніми компонентами, а також інте-

грований програматор-відладчик ST-Link. Це повноцінне рішення, яке не по-
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требує додаткових витрат, а ринкова ціна плат «Discovery» становить 10 ... 15 $. 

Використовуючи ці плати у власних розробках, можна застосовувати для про-

грамування і налагодження власних програм вбудований ST-Link через виведе-

ний зовнішній роз'єм. З урахуванням усього вищеописаного, для широкого кола 

радіоаматорів і розробників комерційних компаній відпадає необхідність в са-

мостійному виготовленні налагоджувальних плат і програматорів. 

У журналі «Новини Електроніки» №6 за 2010 рік була опублікована стаття 

«STM8 з нуля», в якій розглядалася отладочная плата STM8S-Discovery, нас же 

цікавлять мікроконтролери сімейства STM32. У зв'язку з цим ми розглянемо 

більш докладно отладочную плату STM32VLDiscovery . 
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Рисунок 3.11 — Оціночний набір STM32VLDiscovery 

 

В основі плати - мікроконтролер лінійки «Value Line» STM32F100RBT6, 

програматор-відладчик ST-Link з виведеним роз'ємом SWD, механічні кнопки, 

світлодіоди і обв'язка. Вільні ніжки мікроконтролера виведені на зовнішні ро-
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3.6.3 Вибір програматора-відладчика для розробки 

Як програматора-відладчика виробник кожної середовища розробки, як 

правило, надає власне рішення, але підтримуються пристрої та інших вироб-

ників. У таблиці 1 можна побачити середовища розробки і підтримувані про-

граматори-отладчики. Більшість середовищ розробки підтримують ST-Link - 

найдешевший варіант на сьогоднішній день. Потрібно визнати, що «рідні» про-

граматори відладчика надають великі можливості по налагодженню ПО, хоча 

різниця в ціні також відчутна. Додамо, що при виборі программаторов-

отладчиков існує кілька варіантів від одного виробника: як простіші з підтрим-

кою основних налагоджувальних функцій, так і професійні версії з підтримкою 

повного спектру функцій налагодження і трасування. Наприклад, програмато-

ри-отладчики для IAR Embedded Workbench - J-Link і J-Trace, для Keil uVision - 

ULink і ULink-Pro. У нашому ж випадку, як писалося вище, ST-Link інтегрова-

ний в отладочную плату, так що далі ми будемо користуватися саме цим ін-

струментом і налагоджування платою STM32VLDiscovery. 

3.6.4 Стандартна бібліотека периферії STM32 

STMicroelectronics для полегшення праці розробників надає безкоштовні 

стандартні бібліотеки периферії для своїх мікроконтролерів і, зокрема, для 

сімейства STM32. Спочатку ми розглянемо бібліотеку, розберемося, як з нею 

працювати, і далі на основі цієї бібліотеки обговоримо невеликий приклад на 

отладочной платі STM32VLDiscovery. Структура бібліотеки представлена на 

малюнку 3.  
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Рисунок 3.12 — Функціональна структура стандартної бібліотеки пери-

ферії 

Стандартна бібліотека периферії написана відповідно до стандарту ANSI C 

і може використовуватися з будь-яким компілятором. Структура бібліотеки не 

така складна, як здається на перший погляд, і складається з двох взаємодопов-

нюючих складових. 

Перша складова - заголовки та файли реалізації всієї периферії мікро-

контролерів STM32 - STM32F10x_StdPeriph_Driver. Вся функціональність пе-

риферійних модулів описана в заголовних файлах і файлах реалізації.  

Друга складова - заголовки та файли реалізації самого ядра ARM Cortex-

M3 від компанії ARM - CMSIS (ARM® CortexTM Microcontroller Software 

Interface Standard). Ядро ARM Cortex-M3 виходить за рамки звичайного поняття 

ядра мікроконтролера і являє собою міні-мікроконтролер з периферією - вбудо-

вані системний таймер, контролер переривань і т.д. CMSIS надає собою кон-

станти і визначення, функції доступу до регістрів і периферійним модулів ядра, 

незалежний інтерфейс для операційних систем реального часу (RTOS).  
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3.7 Виконання розрахунків, що підтверджують працездатність 

3.7.1 Вибір конструкційних матеріалів 

Для проектування обрано двосторонній друкований вузол з металізацією 

отворів. Для виготовлення друкованого вузла пристрою застосовується скло-

текстоліт FR–4 товщиною 1 мм та з шаром металізації 35 мкм. Метод форму-

вання — комбінований позитивний, оскільки він є основним при виготовлен-

ні двосторонніх друкованих плат. Фоторезистом захищають прогалини. По-

тім на всю поверхню плати наносять лакову сорочку (оболонку), свердлять 

монтажні отвори і виконують хімічне міднення (вся плата покривається тон-

ким шаром міді – в декілька мікрон).  

 

Рисунок 3.13 — Зображення шарів плати 

Хімічним реактивом знімається лакова оболонка, а з нею – мідь, (крім того 

шару, що осів на стінках отворів, бо під ним немає лаку). Далі в гальванічній 

ванні нарощують мідь в отворах, і на незахищених фоторезистом місцях фо-

льги (місця провідників і контактних майданчиків). Потім на провідники та 

контактні майданчики наносять захисний шар металу і усувають фоторезист 

з незахищених місць (прогалин). Оголений шар фольги стравлюють.   
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3.7.2 Друкована плата 

Оскільки розміри друкованої плати визначаються доступним вільним 

місцем то обрано друковану плату розміром 24 мм на 88. З аналізу схеми елект-

ричної принципової видно, що на платі присутні провідники, які мають різні 

призначення — силові та сигнальні, з різними значеннями прикладеної напруги 

та з різними струмами, що проходять крізь них. Тому потрібно відповідним чи-

ном вибрати ширину провідника опираючись на струм, що протікає крізь неї. 

Мінімально допустима ширина провідника з урахуванням допустимого рівня 

струму  

 

 

на ньому рахується за формулою: 

 

  
    

     
 ,                                 (3.1) 

де I max — максимальний струм; 

h p — товщина шару металізації; 

j p — допустима щільність струму в провіднику. 

У друкованому провіднику щільність струму   j p= 20 А /мм
2
 

Обирається третій клас точності друкованої плати. Мінімальна ширина 

провідника, обумовлена виробничими можливастями складає 0,3 мм. 

Присутні провідники, по яких протікають струми до 0.5 А та до 50 мА. 

Оптимальна ширина провідників наведена у таблиці 7.1. 

Таблица 3.2 — Оптимальна ширина провідників 

Струм Ширина провідника 

До 0,5 А 0,5 мм 

До 50 мА 0,3 мм 

 

Гр
иш
ко

, І.
 В

. Р
І-7

1м
п, 

20
18



51 

 

  

Гр
иш
ко

, І.
 В

. Р
І-7

1м
п, 

20
18



52 

 

3.8 Вибір елементної бази 

Для схемотехнічного проектування принципової схеми метеостанції розг-

лянемо основні вимоги, що будуть висунуті для елементної бази: 

1. Елементи мають бути недорогими відносно аналогів, при цьому імовір-

ність безвідмовної роботи має бути високою. 

2. Через компактність друкованої плати елементи мають бути виконані в 

мініатюрному корпусі. 

3. При виборі елементної бази перевага буде віддаватися SMD-елементам, 

а не планарним. 

Вибір саме SMD-компонентів зумовлений рядом причин: 

1. Відсутність виводів у компонентів, нема необхідності у їх обрізанні піс-

ля монтажу. 

2. Відсутність паразитних опорів та ємностей. 

3. Менші габарити та маса компонентів. 

4. Нема необхідності свердління отворів на друкованій платі для розмі-

щення компонентів. 

5. Легкість та міцність монтажу. 

6. Кращі теплові характеристики SMD-компонентів. 

3.8.1 Резистори 

Згідно з технічним завдання, метеостанція не буде споживати багато енер-

гії, це значить, що на схемі будуть відсутні великі рівні напруг та струмів. По-

тужність, що виділяється на резисторах, в жодному з випадків не первищує 

0,125 Вт, а задля уніфікації всі резистори будуть виконані в форматі SMD в ко-

рпусі 1206.  

Оскільки на платі наявна двостороння металізація, поверхневий шар міді 

служить радіатором для резисторів. 
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Таблиця 3.3 — Параметри резисторів 

 Назва компанії-виробника 

Параметри 

резисторів 
VIKING Faithful Link YAGEO 

Діапазон робочих темпера-

тур, С 
-

55..+155 
-55..+125 -55..+125 

Максимально допустима 

напруга, В 
150 150 200 

Допуск на номінали, % +/-5 +/-5 +/-5 

Ціна, грн 1,4 0,5 3 

Виробником резисторів обраний Faithful Link через низьку вартість та від-

мінні технічні характеристики. 

3.8.2 Конденсатори 

На схемі наявні: один електролітичний конденсатор та 5 керамічних, всі 

виконані за технологією поверхневого монтажу.  

Таблиця 3.4 — Параметри конденсаторів 

 Назва компанії-виробника 

Параметри 

конденсаторів 
Hitano Epcos AVX 

Діапазон робочих темпе-

ратур, С 
-

55..+125 
-55..+125 -55..+125 

Максимально допустима 

напруга, В 
16 25 16 

Допуск на номінали, % +/-10 +/-10 +/-10 

Ціна, грн 0,8 0,9 0,6 

 

 

Керамічні конденсатори поставляються у корпусі 1206, електролітичний 

має розміри 5х5,4мм. Компанія-виробник компонентів – AVX. Конденсатори 
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працюють за температур від -55º до 125º, а максимально допустима напруга на 

елементах становить 16В.  
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3.9 Проектування плати у середовищі Altium Designer 

3.9.1 Трасування 

Трасування плати виконувалось за допомогою програмного забезпечення 

Altium Designer 17. В результаті трасування було отримано топологічні  

шари, зображені на рисунку 3.14 та рисунку  3.15. 

 

Рисунок  3.14 — Верхній топологічний шар 

 

Рисунок  3.15 — Нижній топологічний шар 

Отримана двухстороння друкована плата. Верхній шар провідників позна-

чено червоним кольором, нижній – синім. Отвори робляться з металізацією.  

3D модель друкованої плати розробленої у середовищі Altium Designer зо-

бражена на (рис  3.16) та (рис  3.17) 
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Рисунок 3.16 — 3D модель розробленої плати. Вид згори 

 

Рисунок 3.17  — 3D модель розробленої плати. Вид знизу. 

Після виготовлення плати та монтажу всіх елементів, вона має наступний 

вигляд (рис. 3.18) та (рис. 3.19) 
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Рисунок 3.18 — Збірка плати анлізатору руху без радіомодулю 

 

Рисунок 3.19 — Збірка плати анлізатору руху без радіомодулю 

.На цьому етап виготовлення друкованої плати можна вважати заверше-

ним, після якого необхідно перейти до етипу його программувати. 
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4  ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ ДАНИХ ДАВАЧІВ ТЕМПЕРАТУРИ, ТИСКУ ТА 

ПРИСКОРЕННЯ ВІД ПОЛОЖЕННЯ АПАРАТУ В ПРОСТОРІ 

4.1 Частотне обмеження 

Для коректного збору даних необхідно дізнатись, який з модулів має най-

меншу частоту запису даних, щоб відштовхуючись від цих даних обрати мак-

симально можливу швидкість, при якій не будуть втрачатись дані через пере-

вищення максимально можливої апаратної швидкості, але і не такою повільною 

щоб аналізатор пропускав готові до запису виміри. Для цього наведено необ-

хідні показники в табл. 4.1. 

Таблиця 4.1 — Порівняння  максимальної частоти запису давачів 

Назва елементу Частота, Гц 

Акселерометр 8000 

Гіроскоп 1000 

Давач тиску 222,2 

Давач температури 222,2 

 Але також необхідно враховувати, що швидкість запису на micro SD скла-

дає 16 000 Б/с. Всі отримані дані будуть зберігатись у масивах по 32 байти, де 

кожен з байтів буде належати відповідній величині, але мінімальний можливий 

разовой запис на microSD складає 512 байт. Тому спочатку буде накоплено де-

кілька вимірювань, а саме 512/32=16 вимірювань. Після чого вони разом будуть 

записані на microSD. Час що витрачається на одне вимірювання в середньому 

складає близько 2 мс. Тобто частот отримання блоку з одним вимірами склада-

тиме 500 Гц. Але так як частота запису давачу температури та тиску менша ніш 

частота запису на накопичувач пам’яті, то дані з них будуть записуватись раз в 

декілька вимір. Відповідно при тривалості польоту близько 15с. буде отримано: 

N = 15 000/2 =  7500 вимірів. 
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Отримана величина задовольняє цілям поставленим технічним завданням. 

4.2 Спосіб збереження даних  

Отриматі дані в процесі руху від кожного давача будуть зберігатись у 16 

системі числення. Один вимір записується до 32 байтного массиву, де кожен з 

байтів відповідає за певну величину давача. 

В таблиці 4.2 приведений список з поясненням, за що відповідає відповід-

ний байт у одному з вимірів: 

Таблиця 4.2 — структура збереження отриманних даних 

Номер 

у массиві 
Пояснення 

0 Кожен новий вимір починається з символу ―[‖ кодування якого 

відповідає 5B. Маркер для відстеження початку массиву. 

1,2 Байти, що відповідають за покази акселерометра по осі Х 

3,4 Байти, що відповідають за покази акселерометра по осі Y 

5,6 Байти, що відповідають за покази акселерометра по осі Z 

7,8 Байти, що відповідають за покази термометра MPU 6050 

9,10 Байти, що відповідають за покази гіроскопу по осі Х 

11,12 Байти, що відповідають за покази гіроскопу по осі Y 

13,14 Байти, що відповідають за покази гіроскопу по осі Z 

15,16 Байти, що відповідають за покази термометра BMP 180 

17,18 Байти, що відповідають за покази  тиску від BMP180 

19,20,21,22 Байти, що відповідають за час роботи аналізатору 

23 Байт, що відповідає за рівень заряду акумулятора 

24 

0-вий біт цього байту слугує флагом чи запущено модель, 1 - чи 

відкрито парашут, 2 – перевірка запалу, 3- перевірка паршюту, 4- 

ввімкненя світлодіод, 5 –  ввімкнення звукової сигналізації 

25, 26, 27, 28 Номер виміру 

29,30 СКС16 – перевірка до 28 елементу масиву, правильність запису 
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31 Кожен новий вимір починається з символу ―]‖ кодування якого 

відповідає 5D. Маркер для відстеження початку массиву. 

Приклад збереження даних наведено на рис 4.1 

 

4.1 — Приклад збереження даних 

Приклад отриманих обробелнних даних наведено в таблиці 

Таблиця 4.3 — Приклад оброблених даних  

Nu
m 

Time, 
ms 

Acc 
X 

Acc 
Y Acc Z 

Gyr 
X 

Gyr 
Y Gyr Z 

Temp 
MPU 

Temp 
BMP 

Press 
BMP 

Batt, 
mV 

1 1882 470 256 
-

10824 
380

5 266 
3276

7 -2398 26112 -23698 4301 

2 1882 432 142 
-

10778 959 
152

5 
-

4982 -2402 26120 -23698 4301 

3 1884 406 186 
-

10764 
352

5 
176

0 3248 -2406 26128 -23698 4335 

4 1886 434 110 
-

10822 
278

9 
138

8 3731 -2399 26136 -23698 4335 

5 1888 424 130 
-

10914 
158

3 549 3904 -2406 26144 -23698 4335 

6 1890 498 130 
-

10850 831 -426 4208 -2400 26152 -23698 4335 

 

4.3 Отримані результати 

4.3.1 Значення атмосферного тиску 

Таблицю з результами, отриманими в процесі польоту ракети, наведена в 

додатку Г. За непередбаченими технічними несправностями не вдалось отрима-

ти дані з гіроскопу під час запуску ракети. 

Результати отриманих даних від давачу тиску наведені на (рис. 6.3). 
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Рисунок 4.3 — Графік зміни тиску з часом 

За зміною тиску під час роботи апарату можна чітко простежити певні ета-

пи роботи моделі ракети 

Етапи роботи ракетної моделі: 

 0.00 – 1.00: Час роботи двигуна 

 1.00 – 7.25: Підйом за інерцією 

 7.25: Досягнення точки апогею 

 7.25 – 10.00: Вільне падіння моделі 

 10.00 – 11.00: Відкриття парашюту. 

 з 11.00: Спуск моделі на землю на парашюті. 

Значення отримамі з давачу тиску порівняно з автономним GPS трекером 

TK905 мають більшу точність, за винятком коливання значень тиску в момен-

ти часу роботи 1.00, що пояснюються впливом роботи двигуна моделі ракети, 

Гр
иш
ко

, І.
 В

. Р
І-7

1м
п, 

20
18



62 

 

а також коливання знчаень в момент часу 10.00 пояснюються досягненням 

моделі точки апогею та відкриттям парашюту. 

4.3.2 Порівнянн значень висоти за даними барометру та акселерометру 

Для перевірки коректронсті отриманних данних будуть порівняні значення 

висоти отриманих в результаті роботи давача тиску та акселерометру (рис. 6.2 ). 

 

Рисунок 4.2 — Графік порівняння отриманої висоти від давача тиску та ак-

селерометра. 

За отриманимими даними, спостерігається збіг висоти апогею за двома не-

залежними давачами. 

Отримана максимальна висота: 

 за давачем тиску становить – 265 м. 

 за акселерометром становить – 263 м. 
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Отримана різниця максимальних висот рівна величині 2 м.  порівняно з 

автономним GPS трекером TK905, роздільна точність якого 3 м., задо-

вольняє очікування дослідження, що свідчить про коррекність роботи 

двох незалежних давачів та результатів. 

 

Рисунок 4.4 — Залежність відносної похибки від значень висоти за борометром 

до значень висоти за акселерометром. 

4.3.3 Порівняння експериментальних та теоретичних залежностей 

тиску від висоти 

Отримані значення тиску в процесі польоту від давачу тиску можна порів-

няти з ідеалізованими теоретичними значеннями тиску.  

Таблиця 4.4 — Порівнян теоретичних та практичних значень тиску 

Висота над 

рівнем моря, 

м 

Висота від 

точки старту, 

м. 

Тиск за баро-

метром, Па 

Теоретичний 

тиск, Па 

Різниця 

тиску, Па 

Відносна 

похибка 

180 0 99319,1 99175 144,1 0,15 

230 50 98743,5 98575 168,5 0,17 
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280 100 98159,0 98025 134,0 0,14 

330 150 97577,3 97425 152,3 0,16 

380 200 96986,8 96825 161,8 0,17 

430 250 96422,2 96225 197,2 0,20 

Графічне зображення порівня показано на рис 4.5 

Тиск на рівні моря, за стандартних умов прийнято вважати рівним 101325 

Па, що змінюється на 100 Па за кожні 8.43 м. 

Найбільше відхилення між теоретичним і практичним значення рівне 197.2 

Па, що лежить в допустимимх межах, що пояснюється мінливістю погоди, та 

станос атмосфери. 

  

Рисунок 4.5 — Експериментальні та теоретичні залежності тиску Гр
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Рисунок 4.6  — Залежність відносної похибки експериментальних та теоретич-

них значень. 

 

Отримані експериментальні значення тиску в процесі аналізу польоту ракетної 

моделі можна вважати достовірними, оскільки відносна похибки від теоретич-

них значень знаходиться в межах 0,15-0.21%. 
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5 РОЗРОБЛЕННЯ СТАРТАП ПРОЕКТУ 

5.1 Опис ідеї проекту 

5.1.1 Зміст ідеї 

У сучасному світі все більше частину нашого життя займають технології, а 

із ними зростає потреба в тому щоб контролювати положення та стан певного 

апарату чи пристрою. 

Все більшої популярності набувають квадрокоптери та інші літальні апара-

ти. Для визначення їх положення використовують різні методи. Один із 

найбільш використовуваних, це визначення положення за допомогою GPS [22]. 

Але часто для об’єктів, що мають відносно невеликі габарити, складно точно 

відстежити його положення. 

Також часто є потреба в тому, щоб стежити за станом, цього апарату і от-

римувати такі дані, як тиск та температуру, щоб розуміти чи працює пристрій 

виправно, а також для інших цілей спостереження та аналізу. 

Основною ідеєю є створення компакного та недорогого пристрою для 

отримання даних телеметрії. Пристрій в своєму функціоналі нестиме такі мож-

ливості як: отримання значеть атмосферного тиску, температури, прискорення 

за осями X,Y,Z та кути нахилу пристрою від початкового положення за осями 

X,Y,Z. 

Пристрій можна використовувати, в досить широкій сфері завдань, вони 

можуть бути встановленні для квадракоптерів, моделй ракет, моделей літаків, 

машин та інших рухомих апаратів, з висотою руху до 9 км. над рівнем моря. 

Цільовими группами, цього продукту можуть бути як і індивідуальні кори-

стучі, аматори так і промислові компанії, для досягнення свої поставленних за-

вдань. 

Більш детальна та структурована щодо опису ідеї стартап-проекту, цільові 

групи споживання наведена в табл. 5.1. 
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Таблиця 5.1 — Опис ідеї стартап-проекту 

 

Зміст ідеї Цільові групи споживання Вигоди для користу- 

вачів 

Пристрій для отри-

мання теметрії та зна-

чень тиску та темпе-

ратури рухмого об'єк-

ту 

Індивідуальні користувачі, 

що мають літальний аппа-

рат накшталт квадроко-

птеру 

- індивідуальний недо-

рогий пристрій для  

отримання телемтрії 

Невеликі компанії, що 

мають у своєму розпо- 

ряджені ПЗвисокої вар- 

тості 

- Недорогий пристрій для  

отримання телемтрії, що 

можна отримати в вели-

кій партії. 

Промислові компанії, що 

мають у своєму розпо- 

ряджені ПЗвисокої вар- 

тості 

- Недорогий пристрій для  

отримання телемтрії, що 

можна отримати в вели-

кій партії. 

Навчальні заклади 
- Недорогий пристрій для  

отримання телемтрії, що 

можна отримати в вели-

кій партії. 

- Інструмент для навчан-

ня студентів. 
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Напрям використання проекту, що описується, розповсюджується на ПЗве-

ликої вартості, що використвуються великими корпораціями, у промислових 

масштабах, різноманітними студіями та індивідуальними користувачами. До 

такого ПЗвідносяться конструкторські програми, програми обробки відео та 

аудіо, консолі та інше. З вище зазначеної таблиці видно, що до основних цільо-

вих груп користувачів відносяться: індивідуальні користувачі, промислові ком-

панії, навчальні заклади, торгові точки. 

 Продукт за задумом. Реалізація ідеї включає в себе реалізацію двох скла-

дових: програмної складової (програма для обробки отриманих данних, що 

встановлюється на ПК користувача) та електронної складової. 

Електронна складова являє собою новий модуль, що підключається до пер-

сонального комп’ютера користувача. Цей модуль виконаний у вигляді портати-

вного USB-накопичувача, на якому будуть зберігатися результати телеметрії. 

Программа, що встановлюється до ПК користувача, перетрюватиме отри-

мані необробленні значення з давачів в результати, що зручні для сприйняття 

людиною, також буде вбудована функція побудови графіків, в певних проміж-

ках. 

5.1.2 Потреби, що задовольняються 

Основною ідеєю є створення компакного та недорогого пристрою для 

отримання даних телеметрії. Пристрій в своєму функціоналі нестиме такі мож-

ливості як: отримання значеть атмосферного тиску, температури, прискорення 

за осями X,Y,Z та кути нахилу пристрою від початкового положення за осями 

X,Y,Z. 

Таблиця 5.2 — Потреби, що задовольняються 

№ Сутність 

1 Отримання значень тиску 
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2 Отримання значень температури 

3 Отримання значень телемтрії  

4 
Програмне забезпечення для обробки отриманих результатів 

5 Компактність пристрою 

6 Зручність накопичення даних на SD-картку 

7 
Пошук апарату за допомого радіомодулю 

 

5.2 Аналіз ринкових можливостей 

5.2.1 Конкуренти 

До прямих конкурентів можна віднести всіх виробників апаратних 

ключів, адже всі вони ідуть у комплекті з інсталяційним пакетом. Серед 

конкуре- нтів потрібно виділити вітчизняні зразки. Але основним кон-

курентом є ком- панія IBM, яка протягом десятиліть займається розроб-

кою різноманітних систем та ПЗ, що використовується в різноманітних 

сферах та областях. 

До непрямих конкурентів можна віднести вітчизняних виробників. 

Головна різниця полягає в тому, що запропонований стартап орієнтова-

ний на ліцензування ПЗта його захист він несанкціонованого викори-

стання, а не на захист особистих файлів. 

КомпаніяIBMмає ряд готових рішень, що використовуються в га-

лузі апаратних засобів захисту програмного забезпечення від не-

санкціонованого використання. Тому вважається основним конкурен-

том. Детальна інформація про конкурентів наведена в табл. 5.3. 
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Конкурент Відмінності Переваги/недоліки
 ро
б- 

роблюваної ідеї 

Кристал-1 Металевий корпус 

елек- тронного ключа 

Апаратний ключ та 

ПЗвітчизняної розроб-

ки. Направлений на 

викори- 

стання  в  службових 

ці- 

  лях для захисту інфор- 

мації. Особисті ключі 

генеруються, зберіга- 

ються та використову- 

ються тільки усере-

дині 

електронного ключа. 

Алмаз-1К Реалізує протокол роз- 

поділу ключових да-

них Діффі-Гелмана 

Апаратний ключ та 

ПЗвітчизняної розроб-

ки. Направлений на 

викори- стання в 

службових ці- лях для 

захисту інфор- 

мації. 

Кристал-1Д Металевий корпус 

елек- тронного ключа 

Апаратний ключ та 

ПЗвітчизняної розроб-

ки. Направлений на 

викори- стання в 

службових ці- лях для 

захисту інфор- 

мації. 
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IBM Dongle Використовується для 

активації ліцензії та 

збереженні інформації 

про ліцензію 

Ліцензіями мо-

жуть управляти 

адміністрато- ри, та 

користувачі в особи-

стому кабінеті. 

Ліцензії використову- 

ються лише з 

ПЗвироб- 

ника апаратного ключа. 

За рахунок випуску нових версій промислового ПЗ кількість конкурентів 

зростає з кожним днем. Це пов’язано з підвищенням складності ПЗ, необхід- 

  

ності його захисту від піратства та впровадженням нових методів захисту 

ПЗ від несанкціонованого використання. 

5.2.2 Товари - замінники 

Основним товар-замінник — це продукція компанії IBM. Серед інших то-

варів замінників є китайські апаратні ключі, але вони потребують додатко- вого 

налаштування. 

Напрямок захисту ПЗ від несанкціонованого використання був започат- 

кований зі стрімким розвитком дорогого ПЗ, до якого відносяться різномані- 

тні промислові системи, конструкторські системи та інше. За останніх 2 роки на 

території України відбувся скачок за рахунок збільшення кількості інозе- мних 

замовників. За рахунок цього кількість товарів — замінник різко зрос- тає, але 

вони всі відрізняються своєю функціональністю. 

5.2.3 Постачальники та партнери 

Постачальниками є виробники готових USB модулів, виробники друко- ва-

них плат та пластикових/алюмінієвих корпусів для електроніки. Основна ідея— 
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створювати модулі на основі вже готових компонентів. Можливість підбору 

партнерів базується лише на вартості послуг, що партнер пропонує. 

Існує два можливих варіанти підбору постачальників. Перший варіант ба-

зується на підвищенні локалізації виробництва на території України з ме- тою 

підвищити промисловий потенціал країни. Виробництво друкованих плат нала-

годжено в Україні, тому локалізація виробництва складає 100%. Виробництво 

корпусів також має локалізацію виробництва 100%. USB моду- лі не виготов-

ляються на даний момент на території України. Тому це головна ланка, яка має 

бути впроваджена у виробництво. 

Другий полягає на виборі іноземних постачальників, коли за основу бе- 

реться вартість комплектуючих. Основним іноземним постачальником — є ки-

тайські виробники електроніки. 

Розробка програмної частини проекту повністю базується в Україні, що 

знижує собівартість та підвищує якість виконуваних функцій. 

 Партнери — в основному китайські виробники електроніки, так як вони є 

найбільш гнучкими в прийнятті нових рішень. 

За останні 2 роки в Україні зросло виробництво електроніки за рахунок ро-

звитку ВПК, що вплине на локалізацію виробництва друкованих плат та кор-

пусів у кращу сторону. 

5.3 Реалізація проекту 

5.3.1 Фінансування проекту 

Головним питанням, що постає перед розробниками стартап — проекту є 

його фінансування. Для реалізації даного проекту початкове фінансування по-

лягає лише в тому, щоби реалізувати декілька готових макетів. Але основ- не 

фінансування повинно бути витрачене на розроблення програмного забез- пе-

чення з метою реалізації прототипу та його подальшого удосконалення. 
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Першочергове фінансування повинно бути сформоване учасниками / за- 

сновниками стартап проекту для розробки прототипу. Перед початком масо- 

вого виробництва потрібно спочатку знайти компанію, яка буде готова вико- 

ристовувати даний проект. У разі успішності, потрібно залучати інвесторів (в 

більшій мірі з промисловості) для масового виробництва. 

5.3.2 Персонал і команда 

Важливу роль у формуванні стартапу посідає команда. Внутрішня орга- 

нізація команди повинна бути оформлена таким чином, щоби не потрібно бу- 

ло мотивувати кожного члена команди окремо. Тобто, кожен член команди має 

бути зацікавлений у подальшому розвитку ідеї. Кожен учасник команди вно-

сить свій невід’ємний вклад у розвиток ідеї. 

Персонал команди підібраний таким чином, що він повністю складаєть- ся 

з інженерів (електроніки, програмного забезпечення). Команда налічує 4-6 осіб. 

Цього достатньо на першому етапі для формування прототипу, подальшого 

вдосконалення та покращення проекту. 

 Початкова команда (4-6 людей) — це люди, які в перспективі створять 

свою компанію й наберуть більший штаб персоналу. Тому, необхідна злаго- 

джена робота між усіма членами команди. 

Сучасні інструменти просування. До сучасних інструментів просуван- ня 

потрібно віднести інтернет-маркетинг, який включає в себе контекстну рекла-

му. Але на перших етапах у цьому не буде необхідності, адже основна ідея — 

впровадити цей проект уПЗ інших стартапів, що розвиваються. Тобто, реклама 

проекту буде відбуватися на першому етапі як презентація серед ін- ших стар-

тапів, що мають свій програмний продукт. 

На другому етапі просування, потрібно підготувати готові прототипи для 

поширення серед лізингових, логістичних та інших компаній, які можуть бути 

(потенційно) зацікавлені в такому удосконаленні свого ПЗ. 
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Інші сучасні інструменти просування можуть бути використані лише з ме-

тою презентації перед розробниками ПЗ на певних виставках та конферен- ціях. 

Це сприятиме подальшому впровадженні цього проекту в реалізацію. 

5.3.3 Перспективи реєстрації 

Реєстрація / патентування розробки відіграє важливу роль у сучасних рин-

кових відносинах. Зважаючи на тенденції використовувати чужі напра- цюван-

ня, усі розробки повинні бути запатентовані щонайменше в трьох краї- нах 

світу: Україні, Китаї і США. 

Компанія повинна бути зареєстрована в США, як найбільш сприятливій 

країні для розвитку бізнесу. В Україні, Китаї, Німеччині, Ізраїлі, Чехії повин- ні 

бути відкриті філіали компанії з метою впровадження розробок в існуючу про-

мисловість. 

На початкових етапах реєстрація компанії не є першочерговою метою. 

Більшість молодих стартапів розвиваються в країнах, де вони були винайде- ні. 

Подальший ріст відбувається в більш економічно сприятливих країнах, таких як 

США, Естонія. На даному етапі Естонія є дуже сприятливою для реєстрації 

компанії, що пов’язане з дуже розвиненим сегментом підприємницької діяльно-

сті. 

5.4 Висновкипо розділу 

З точки зору ринкової комерціалізації товар є досить перспективним через 

низьку ціну, іноваційну складову та відсутність прямих конкурентів. Конкурен-

тоспроможність проекту є досить високою, поріг входження на ринок досить 

низьким, що дозволить при певних витратах на маркетингову кампанію зайняти 

свою нішу в галузі метеорологічних спостережень. Проте відсутність прямих 

конкурентів не дасть змогу без проблем вийти на ринок збуту, адже у аналогів 

продукції наявні деякі із доступних функцій зняття телеметрії. При агресивній 

рекламі конкуренти зможуть створити проблеми в перші місяці продажів. Аль-
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тернативним варіантом впровадження продукції є поступовий вихід на ринок 

збуту. Через пів року після початку рекламної кампанії клієнти матимуть змогу 

зробити передзамовлення. Подальша імплементація товару є доцільною через 

високий рівень комерціалізації проекту. 
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6 ОХОРОНА ПРАЦІ  

 Даний розділ присвячено розробці заходів щодо охорони праці при 

розробці та монтажі інтелектуального приладу, що аналізує рух тіла.. 

Дипломне проектування передбачає аналіз умов праці з точки зору 

факторів, що шкідливо виливають на здоров’я і якість праці працівників, а 

також розробку заходів, що дозволять знизити вплив шкідливих та 

небезпечних факторів до значень, які є допустимими. До найбільш шкідливих 

факторів, що виникають при проектуванні, виготовленні і налагодженні та екс-

плуатації приладу відносять: вплив електромагнітного випромінювання; небез-

пеку ураження електричним струмом; запиленість і загазованість робочої зони; 

незадовільна освітленість робочих місць чи підвищена яскравість: незадовільні 

метеорологічні умови в робочій зоні; психофізичні перевантаження. 

Згідно законодавства Україні охорона праці — це система правових, 

соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і 

лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження 

життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності. Закон 

України «Про охорону праці» визначає основні положення щодо реалізації 

конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я в процесі 

трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці, регулює за 

участю відповідних органів державної влади відносини між роботодавцем і 

працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і 

встано влює єдиний порядок організації охорони праці в Україні. Тому дотри-

мання безпечних умов праці є обов’язковим для будь-якого 

підприємства, а ухилення від виконання цього закону вважається тяжким 

злочином та переслідується адміністративним або кримінальним кодексом 

України. 
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В даному розділі визначені основні та потенційно небезпечні виробничі чинни-

ки при розробці, використанні та експлуатація  спроектованого пристрою, 

а також запропоновані технічні рішення та організаційні заходи з безпеки і 

гігієни праці та виробничої санітарії і визначив основи захисту з електро-

безпеки. 

6.1  Визначення основних потенційно шкідливих виробничих факто- 

рів при виконанні науково – дослідницької роботи 

До основних шкідливих і небезпечних факторів, що впливають на 

працівників, які задіяні на виробництві розроблюваного приладу, можуть 

відноситись [31]: 

•  Підвищені рівні електромагнітного поля (рівні випромінювань 

повинні відповідати ГОСТ 2.1.006-84); 

•  Недостатня освітленість робочої зони (умови освітленості виробничий 

приміщень повинні задовольняти нормам, які визначні у 

ДБНВ2.5-28-2006); 

•  Небезпека враження електричним струмом; 

•     Незадовільні параметри мікроклімату робочої зони (величини 

показників мікроклімату у виробничих приміщеннях повинні 

задовольняти нормам, які визначні у ГОСТ 12.1.005-88 і ДСН 

3.3.6.042-99); 

•   Вміст (у повітрі робочої зони) шкідливих речовин різного характеру в не-

безпечних концентраціях, що перевищують гранично припустимі 

(граничнодопустима концентрація (ГДК) шкідливих речовин у повітрі 

робочої зони повинна задовольняти нормам, які визначені у ГОСТ 

12.1.005-88 і ГОСТ 12.1.007-80); 

•   Підвищений рівень шуму на робочому місці (припустимі рівні 

звукового тиску в октавних смугах частот, рівні звуку й еквіваленті 
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рівні звуку на робочих місцях варто приймати відповідно до 

санітарним нормам припустимих рівнів шуму на робочих місцях ДСН 

3.3.6.037-99); 

•   Підвищена напруженість електричного поля промислової частоти на ро-

бочому місці (напруженість електричних полів промислової частоти 

на робочих місцях повинна задовольняти нормам, які визначні у ГОСТ 

12.1.002-88). 

Отже для забезпечення безпеки виробництва пристрою потрібно 

дотримуватись усіх приведених норм. 

6.2 Технічні рішення та організаційні заходи з безпеки і гігієни праці та 

виробничої санітарії 

6.2.1 Відповідність параметрів виробничого приміщення санітарним 

нормам 

Дотримання санітарних норм дозволить створити сприятливі умови праці 

для працівників. Основні вимоги до таких приміщень викладені в СНиП 

2.09.02-85 та в інших нормативних документах. 

Висота виробничого приміщення повинна складати 4 м, довжина — 8 м, 

ширина — 6 м.  

Отже площа приміщення складає 48 м
2
, об’єм складає 192 м

3
. 

Загальна кількість працюючих складає 5 чоловік, тому на працюючого 

припадає площа 9,6 м
2
 та об’єм 38,4 м

3
. Згідно СНиП 2.09.02-85 на одного 

працюючого в приміщенні повинно припадати площа не менше 4,5 м
2
, об’єм не 

менше 15 м
3 
, тому таке виробниче приміщення цілком відповідає вимогам. 

При розробці пристрою в лабораторії розробником виконуються 

дослідницькі роботи з технічною документацією, макетами вимірювальних 

приладів, конструкторські роботи (розрахунок вимірювальних схем 

пристроїв, виготовлення креслень); практичні роботи (монтаж схем 
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складених блоків апарату і їхня збірка, пайка друкованих плат, пе-

ревірка працездатності пристрою та основних його характеристик). 

Виконувані роботи не вимагають систематичного значного фізич-

ного навантаження і відносяться до легких фізичних робіт з енер-

говитратами до 120 ккал/година (категорія Іа, постійне робоче міс-

це). 

6.2.2 Відповідність рівня освітленості робочої зони санітарним нормам 

Для світлого часу доби використовується природне освітлення через 

вікна в стінах будинку, а також штучне освітлення, що складається із 

загального освітлення приміщення й місцевого., тобто має місце суміщене 

освітлення. 

Загальне штучне освітлення забезпечується за допомогою світильників з 

лампами денного світла типу ЛТБ-40, потужністю 40Вт, а індивідуальне за 

допомогою настільних світильників з лампами накалювання потужністю 

60Вт, і напругою 36 В. 

Основною величиною для розрахунку й нормування природного 

освітлення усередині приміщень прийнятий метод коефіцієнта  

використання світлового потоку, призначеного для розрахунку загаль-

ного       рівномірного освітлення горизонтальних поверхонь, при 

відсутності предметів, що затемнюють. При цьому в розрахунках 

враховується пряме та відбите світло. Необхідний світловий потік 

ламп у кожному світильнику визначається по формулі: 

                                                   (6.1) 

Фактичне висвітлення робочих місць штучним освітленням визначається 

 

по формулі: 

Гр
иш
ко

, І.
 В

. Р
І-7

1м
п, 

20
18



80 

 

   
     ⋅  

  ⋅ ⋅ 
                                                  (6.2) 

де FЛ — світловий потік лампи, лм; N — кількість ламп, од; n— кількість ламп 

в світильнику, од; η— коефіцієнт використання світлового потоку; S — 

площа приміщення, м2; z k — коефіцієнт запасу, обираємо k = 1,5; z— кое-

фіцієнт нерівномірності, обираємо z =1,1. 

Для визначення коефіцієнта використання світлового потоку визначаємо 

індекс приміщення i та коефіцієнти відбиття стелі ρп, стін ρс, робочої поверхні 

ρр: 

                                                 (6.3) 

де a— довжина приміщення, м; b— ширина приміщення, м; hс — висота підвісу 

світильників над робочою поверхнею, м. 

 

Коефіцієнт відбиття побіленої стелі ρп = 0,7, побілених стін при 

незавішених вікнах ρс = 0,5, середніх робочих поверхонь ρр = 0,3. 

Виходячи з коефіцієнту і обираємо коефіцієнти використання світлового 

потоку. За табличними даними отримаємо 𝜂 = 0,43. 

Знаючи тип ламп, а саме ЛТБ-40 (чотири лампи з розсіювачем), за 

табличними даними визначаємо номінальний світловий потік, лм. Отримаємо 

𝐹л = 3120 лм. Тоді: 

 

Штучне освітлення в приміщеннях регламентується нормами ДБН 

В.2.5.-28-2006. Для зорової роботи категорії 3в при загальному освітленні це 

600 лм. У нашому випадку фактичне освітлення більше припустимих 

норм. 
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6.2.3 Відповідність параметрів мікроклімату в робочій зоні санітарним 

нормам 

Для підвищення працездатності і збереження здоров’я важливо створити 

для людини стабільні метеорологічні умови — мікроклімат повітряного 

середовища, до якого входять температура, відносна вологість, швидкість 

руху повітря та інтенсивність теплового опромінення. 

Мікроклімат виробничих приміщень - умови внутрішнього середовища 

цих приміщень, що впливають на тепловий обмін працюючих з оточенням 

шляхом конвекції, кондукції, теплового випромінювання та випаровування 

вологи. Ці умови визначаються поєднанням температури, відносної вологості та 

швидкості руху повітря, температури оточуючих людину поверхонь та ін-

тенсивністю теплового (інфрачервоного) опромінення. 

Оптимальні мікрокліматичні умови поєднання параметрів мікроклімату, 

які при тривалому та систематичному впливі на людину забезпечують 

зберігання нормального теплового стану організму без активізації механізмів 

терморегуляції. Вони забезпечують відчуття теплового комфорту та 

створюють передумови для високого рівня працездатності. 

При відхиленні параметрів мікроклімату від комфортних в організмі 

людини відбуваються процеси, спрямовані на терморегулювання. Розрізняють 

хімічну і фізичну терморегуляцію організму. Хімічна відбувається завдяки 

зниженню рівня обміну речовин, а фізична – за допомогою теплопровідно-

сті, конвекції, випромінювання і випарювання. 

Значні відхилення параметрів мікроклімату від оптимальних можуть 

стати причиною ряду простудних захворювань, які можуть перейти в більш 

важкі захворювання, якщо не прийняти відповідні заходи по оздоровленню та 

покращенню мікроклімату приміщення. 

Робочою зоною вважається простір, обмежений конструкціями 
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виробничих приміщень, що мають значну висоту над рівнем підлоги чи 

площадки, на яких знаходяться місця постійного чи непостійного перебування 

працюючих. Склад повітря робочої зони залежить від складу атмосферного 

повітря і впливу на нього виробничих факторів, що утворюються в проце-

сітрудової діяльності людини. 

Для нормальної життєдіяльності людини важливий парціальний тиск 

кисню – 21331 Па (160 мм рт.ст.) і необхідно, щоб у повітрі приміщень 

містилось не менше 19-20% кисню. 

Важливо, щоб повітря мало визначений іонний склад. У повітрі містяться 

негативні і позитивні іони, що по рухливості розрізняються на легкі, середні та 

важкі. На життєдіяльність організму людини позитивно впливають 

негативні іони кисню. Вміст легких іонів у повітрі виробничих і громадських 

приміщень, повітряне середовище яких піддається спеціальній обробці в 

системах кондиціонування, приведено в таблиці 6.1. 

Таблиця 6.1 — Припустимий вміст легких іонів у повітрі робочої зони 

Рівень 

іонізації 

повітря 

Число іонів у 1 см
2
 повітря 

 

Значення 

показників 

полярності 

 n+ n- 

 

Мінімально 

необхідний 

400 600 -0,2 

 

Оптимальний 1000-3000    3000-5000 від -0,67 до 0 

 

Максимально 

припустимий 

5000 5000 від -0,05 до +0,05 

Бажано, щоб рівень іонізації повітря в виробничому приміщенні 

відповідав оптимальному рівню. 

Для забезпечення нормованих параметрів мікроклімату в робочій зоні 
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розробника користуються ГОСТ 12.4.021-75 та СНиП 2.04.05-84. Самі 

нормовані значення параметрів мікроклімату в робочій зоні розробника 

наведені в таблиці 6.2. 

Таблиця 6.2 — Нормовані значення параметрів мікроклімату в робочій 

зоні розробника 

Період 

року 

 

Параметр 

мікроклімату 

 

Нормативні значення 

параметрів мікроклімату 

 

Оптимальні Допустимі 

 

Холодний Температура, ℃ 22-24 21-25 

 

Відносна вологість, % 40-60 75 

 

Швидкість руху, м/с Не більше 0,1 Не більше 0,1 

 

Теплий Температура, ℃ 23-25 22-28 

 

Відносна вологість, % 40-60 55 при 28℃ 

 

Швидкість руху, м/с Не більше 0,1 0,1-0,2 

 

 

Бажано дотримуватись оптимальних нормованих значень параметрів 

мікроклімату. Щоб це досягти потрібно використовувати спеціальні 

охолоджуючі чи обігріваючі мікрокліматичні пристрої. Слід пам’ятати, що 

мікроклімат окрім організму людини також впливає на вимірювальну техніку, 

тому недотримання вимог мікроклімату може значно вплинути на точність 

цієї техніки, що може призвести до збільшення кількості бракованих виро-

бів лише через те, що вони не пройшли нормоконтроль. 

Слід зазначити, що холодним періодом року вважається період, який 

характеризується середньодобовою температурою зовнішнього повітря, що 

дорівнює +10° C і нижче. Теплим періодом року вважається період, який 
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характеризується середньодобовою температурою зовнішнього середовища 

вище +10° C. 

6.3 Електробезпека 

Розроблений пристрій згідно з ГОСТ 12.2.007.0-75 має III клас за 

електрозахистом (Vжив. = 4В) 

Інша вимірювальна апаратура в робочому процесі має відповідати 0I та І класам 

за електорзахистом. 

Робоче приміщення нежарке, сухе, відноситься до класу приміщень без 

підвищеної небезпеки поразки персоналом електричним струмом, оскільки 

відносна вологість повітря не перевищує 75%, температура не більше 35℃, 

відсутні хімічно агресивні середовища (ПУЕ). 

Живлення електроприладів у робочому приміщенні здійснюється від 

трьохфазної мережі із глухозаземленою нейтралю напругою 220В і частотою 

50Гц із використанням автоматів струмового захисту. У приміщенні 

застосована схема занулення. 

Для зменшення значень напруги дотику й відповідних їм величин струму, 

при нормальному й аварійному режимах роботи устаткування необхідно 

виконати повторне захисне заземлення нульового дроту. Відповідно до ГОСТ 

12.2.007.0-75 все встаткування (крім ЕОМ - II клас) відноситься до I класу, 

воно має робочу ізоляцію відповідно до ГОСТ 12.1.009-76 і підключається 

до електромережі за допомогою трьохконтактних вилок, один з виводів 

яких підключений до заземленого виводу розетки. Підключення устатку-

вання виконане відповідно до вимог ПУЕ. 

Виконаємо електричний розрахунок електромережі на перевірку 

вимикаючої здатності автоматів струмового захисту. 

При розрахунку струму однофазного короткого замикання скористаємося 

формулою: 
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                                              (6.4) 

де R0— опір нульового дроту; Rф— опір фазного дроту; Zt — розрахунковий 

опір трансформатора. 

 

Оскільки для струмового захисту використовується автоматичний 

вимикач, обчислимо номінальний струм його спрацювання Iср. 

Для надійної роботи автоматів струмового захисту необхідно виконання 

наступної умови: 

I кз >I ср ⋅ 1,25                             (6.5) 

Одержуємо: I ср < 81,6 А,  

де I ср – номінальний струм спрацювання автомату струмового захисту, який за-

стосовується в робочому приміщені, задовольняє цій вимозі. 

Знайти величину напруг на корпусах при аварійному режимі роботи (пробій 

робочої ізоляції). 

Uк.макс = Iк.з.∙R0 = 50 B. 

Це значення менше Uдоп(Uдоп=500В, при t < 0,1) згідно ГОСТ 12.1.038-87. 

6.4 Безпека в надзвичайних ситуаціях 

Безпека в надзвичайних ситуаціях регламентується ПЛАС. Основними 

складовими ПЛАС є розробки технічних рішень та організаційних заходів 

щодо оповіщення, евакуації та дій персоналу в надзвичайних ситуаціях, 

а та- кож визначення основних заходів із пожежної безпеки. 

6.4.1 Вимоги щодо організацій ефективної роботи системи опові- 

щеннявиробничого персоналу в разі виникнення надзвичайної ситуації 

Для підвищення безпеки в надзвичайних ситуаціях (НС) пропонується 
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встановлення системи оповіщення (СО) виробничого персоналу. 

Оповіщення виробничого персоналу в разі виникнення НС, 

наприклад при пожежі, здійснюється відповідно до вимог НАПБ 

А.01.003-2009. 

Оповіщення про НС та управління евакуацією людей здійснюється 

од- ним із наступних способів або їх комбінацією: 

- поданням звукових і (або) світлових сигналів в усі виробничі 

при- міщення будівлі з постійним або тимчасовим перебу-

ванням лю- дей; 

- трансляцією текстів про необхідність евакуації, шляхи еваку-

ації, напрямок руху й інші дії, спрямовані на забезпечення 

безпеки лю- дей; 

- трансляцією спеціально розроблених текстів, спрямованих на 
за- побігання паніці й іншим явищам, що ускладнюють ева-

куацію; 

- ввімкненням евакуаційних знаків "Вихід"; 

- ввімкненням евакуаційного освітлення та світлових покаж-
чиків напрямку евакуації; 

- дистанційним відкриванням дверей евакуаційних виходів; 

Як правило, СО вмикається автоматично від сигналу про пожежу, 

який формується системою пожежної сигналізації або системою по-

жежогасіння. Також із приміщення оперативного (чергового) персоналу 

СО (диспетчера пожежного поста) слід передбачати можливість запуску 

СО вручну, що за- безпечує надійну роботу СО не тільки при пожежі, а 

йу разі виникнення будь-якої іншої НС. 

Згідно з вимогами ДБН В.1.1-7-2002 необхідно забезпечити мож-

ливість прямої трансляції мовленнєвого оповіщення та керівних команд 

через мікрофон для оперативного реагування в разі зміни обставин або 

порушення нор- мальних умов евакуації виробничого персоналу. 
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Оповіщення виробничого персоналу про НС здійснюється за допо-

могою світлових та/або звукових оповіщувачів - обладнуються всі ви-

робничі при- міщення. 

СО повинна розпочати трансляцію сигналу оповіщення про НС, 

не піз- ніше трьох секунд із моменту отримання сигналу про НС. 

Пульти управління СО необхідно розміщувати в приміщенні по-

жежного поста, диспетчерської або іншого спеціального приміщення (в 

разі його ная- вності). Ці приміщення повинні відповідати вимогам 

пунктів ДБН В.2.5-56- 2014. Пожежна автоматика будинків і споруд". 

Кількість звукових та мовленнєвих оповіщувачів, їх розміщення та 

по- тужність повинні забезпечувати необхідний рівень звуку в усіх 

місцях пос- тійного або тимчасового перебування виробничого персо-

налу. 

Звукові оповіщувачі повинні комбінуватися зі світловими, які 

працюють у режимі спалахування, у таких випадках: 

- у приміщеннях, де люди перебувають у шумозахисному спо-
ря- дженні; 

- у приміщеннях із рівнем шуму понад 95 дБ. 

Допускається використовувати евакуаційні світлові покажчики, що 

ав- томатично вмикаються при отриманні СО командного імпульсу про 

початок оповіщення про НС /пожежу/ та (або) аварійному припиненні 

живлення ро- бочого освітлення. 

Вимоги до світлових покажчиків "Вихід" приймаються відповідно 

до ДБН В.2.5-28-2006 "Інженерне обладнання будинків і споруд. При-

родне і штучне освітлення". 

СО в режимі "Тривога" повинна функціонувати протягом часу, 

необхід- ного для евакуації людей із будинку, але не менше 15 хвилин. 

Вихід із ладу одного з оповіщувачів не повинен призводити до ви-

веден- ня з ладу ланки оповіщувачів, до якої вони під’єднанні. 
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Електропостачання СО здійснюється за I категорією надійності 

згідно з ПУЕ від двох незалежних джерел енергії: основного - від ме-

режі змінного струму, резервного - від акумуляторних батарей тощо. 

Перехід з основного джерела електропостачання на резервний та у 

зво- ротному напрямку в разі відновлення централізованого електропо-

стачання повинен бути автоматичним. 

Тривалість роботи СО від резервного джерела енергії в черговому 

ре- жимі має бути не менш 24 годин. 

Тривалість роботи СО від резервного джерела енергії в режимі 

"Триво- га" має бути не менше 15 хвилин. 

Звукові оповіщувачі повинні відповідати вимогам ДСТУ EN 54-

3:2003 "Системи пожежної сигналізації. Частина 3. Оповіщувачі по-

жежні звукові". Світлові оповіщувачі, які працюють у режимі спала-

хування, повинні бути червоного кольору, мати частоту мигтіння в 

межах від 0,5 Гц до 5 Гц та роз- ташовуватись у межах прямої види-

мості з постійних робочих місць. 

6.4.2 Обов’язки та дії персоналу в разі виникнення надзвичайної 

ситуації 

У разі виявлення ознак НС працівник, який їх помітив повинен: 

6.4.2.1. негайно повідомити про це засобами зв’язку органи-

Державної Служби з НС (ДСНС), вказати при цьому адре-

су, кількість повер- хів, місце виникнення пожежі, на-

явність людей, а також своє прі- звище; 

6.4.2.2. повідомити про НС керівника, адміністрацію, пожежну 

охорону підприємства; 

6.4.2.3. організувати оповіщення людей про НС; 

6.4.2.4. вжити заходів щодо евакуації людей та матеріальних цінно-

стей; 
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6.4.2.5. вжити заходів щодо ліквідацій наслідків НС із викори-

станням ная- вних засобів. 

Керівник та пожежна охорона установки, яким повідомлено про 

виник- нення пожежі, повинні: 

6.4.2.6. перевірити, чи викликані підрозділи ДСНС; 

6.4.2.7. вимкнути в разі необхідності струмоприймачі та вентиляцію; 

6.4.2.8. у разі загрози життю людей негайно організувати їх 

евакуацію, та їх рятування, вивести за межі небезпечної зо-

ни всіх працівників, які не беруть участь у ліквідації НС; 

6.4.2.9. перевірити здійснення оповіщення людей про НС; 

6.4.2.10. забезпечити дотримання техніки безпеки працівника-
ми, які беруть участь у ліквідації НС ; 

6.4.2.11. організувати зустріч підрозділів Державної пожежної 
охорони, на- дати їм допомогу в локалізації й ліквідації НС. 

Після прибуття на НС підрозділів ДСНС повинен бути забезпечений без-

перешкодний доступ їх до місця, де виникла НС. 

6.5 Пожежна безпека 

Згідно з НАПБ Б.03.002-2007 та СНиП 2.09.02-5 приміщення, де 

виконуються електромонтажні роботи, по рівню пожежної безпеки та 

вибухонебезпеки належать до категорії В (пожежнонебезпечні). В приміщенні 

знаходяться тверді горючі речовини, що не здатні переходити в зважений 

стан, тому робочі зони приміщення по пожежонебезпеці належать класу ІІ-

ІІа [32]. 

Причиною виникнення пожежі може бути порушення ізоляції 

струмоведучих дротів, коротке замикання, паління в приміщенні і порушення 

правил експлуатації електроприладів. 

На випадок виникнення пожежі повинна бути забезпечена можливість 

безпечної евакуації людей через евакуаційні виходи. Потрібна кількість 
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виходів, ширина проходів та ступінь вогнестійкості будівлі повинна 

відповідати СНиП 2.01.02-85 та СНиП 2.09.02-85. 

В будівлі присутні три евакуаційні виходи — фасад і два виходи з бокових 

сторін. 

Кількість, розташування та умови зберігання засобів для гасіння пожежі 

(вогнегасники, пожежні гідранти і т.п.) повинні відповідати ГОСТ 12.1.004-85 

та ГОСТ 3675-98, ISO 3941-77. 

В приміщенні встановлені два вогнегасники ВВ-8 — вглекисневих 

восьмилітрових для гасіння електроустановок напругою до 1000 В. 

Передбачаються наступні заходи з метою забезпечення пожежної 

безпеки: 

• Постійний контроль стану засобів пожежогасіння; 

• Контроль за станом ізоляції струмоведучих дротів; 

• Заборонено паління в приміщенні; 

• Неприпустимість перевантажень, перегріву при роботі обладнання; 

• Заборона експлуатації обладнання з саморобними запобіжниками; 

• Неприпустимість знаходження в приміщенні горючих та 

вибухонебезпечних речовин. 

• Встановлення пожежних сповіщувачів потрібного типу, які зможуть 

захистити увесь виробничий простір. 

 

 

 

  

Гр
иш
ко

, І.
 В

. Р
І-7

1м
п, 

20
18



91 

 

ВИСНОВКИ 

1. За результатами проведеного аналізу доступних на ринку приладів, які викону-

ють аналіз руху моделей, було визначено їх недоліки, а саме ціна та складність 

обслуговування. Для порівнянн точності визначення положення обрано авто-

номний GPS трекер TK905, точність якого становить - 3м.  

2. Після вибору елементної бази, розрахунку джерела живлення та розробки 

першого прототипу було підтверджено працездатність пристрою. В результаті 

цього запропонована і розроблена друкована плата та загальний вид кон-

струкції зрозмірами (Ш)х(Д)х(В) см: 90х24х10. 

3. Розроблена конструкторська документацію, відповідає усім вимогам ЄСКД.  

4. Розроблений макет аналізатору руху включає в себе: 

мікроконтролер - STM32F103RCT6, давач тиску - BMP 280, акселемрометр – 

MPU 6050. 

5. У розробленому пристрої робоча сила струму може досягати 0,5 А при напрузі 

від 4,2 до 3.3 В.  

6. Розрахована максимальна швидкість запису даних у розробленому аналізаторі 

руху  - 500 Гц, задовольняє умовам проведення досліду. 

7. Отримані експериментальні значення тиску в процесі аналізу польоту ракетної 

моделі можна вважати достовірними, оскільки відносна похибки від теоретич-

них значень знаходиться в межах 0,15-0,21%. 

8. Розроблена конструкція, за виключенням отримання значень кутів нахилу від 

гіроскопу задовольняє вимогам технічного завдання. 
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ДОДАТОК Б 

Гришко І.В.., студент 6 курсу 

. Нелін Є.А. д.т.н., проф 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут іме-

ні Ігоря Сікорського» 

Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури, Радіотехнічний факу-

льтет 

АНАЛІЗАТОР РУХУ З ВБУДОВАНИМИ ДАВАЧАМИ ТИСКУ ТА 

ТЕМПЕРАТУРИ 

У сучасному світі все більше частину нашого життя займають тех-нології, 

а із ними зростає потреба в тому щоб контролювати положення та стан певного 

апарату чи пристрою. 

Все більшої популярності набувають квадрокоптери та інші літальні апара-

ти. Для визначення їх положення використовують різні методи. Один із 

найбільш використовуваних, це визначення положення за допомогою GPS [1]. 

Але часто для об’єктів, що мають відносно невеликі габарити, складно точно 

відстежити його положення. 

Також часто є потреба в тому, щоб стежити за станом, цього апарату і от-

римувати такі дані, як тиск та температуру, щоб розуміти чи працює пристрій 

виправно, а також для інших цілей спостереження та аналізу. 

Для вирішення цієї проблеми буде створена комплексна система аналізу 

руху для точного контролю положення апарату, його швидкості та прискорен-

ня. Також будуть вбудовані давачі тиску та температури. Всі ці дані будуть за-

писуватись до флеш накопичувача для подальшого аналізу. 

З визначення «Атмосферний тиск» слідує, що він залежить від висоти 

відповідного стовпа повітря, його щільності, від прискорення сили тяжіння, яка 

змінюється від широти місця і висоти над рівнем моря. 

Висота, на яку слід піднятися чи спуститися, щоб тиск змінився на 1 гПа, 

називається «баричним (барометричним) ступенем». Баричним ступенем зруч-
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но користуватися при розв’язку задач, в яких не потрібна висока точність, 

наприклад, коли необхідно дати оцінку зміни тиску за відомої різниці висот. 

Вважаючи, що атмосфера не зазнає суттєвого вертикального прискорення (тоб-

то знаходиться в квазістатичному стані), з основного закону статики отри-

муємо, що барична ступінь h дорівнює: 

 

  
   

  
=
 

   
,                                                       (1) 

При температурі повітря 0 °C і тиску 1000 гПа, баричний ступінь дорівнює 

8 м / гПа. Отже, щоб відчути зменшення тиску на 1 гПа, слід піднятися на 8 

метрів. Зі збільшенням температури і висоти над рівнем моря баричний ступінь 

зростає (близько 0,4% на кожен градус нагрівання), тобто він прямо пропорцій-

ний температурі і обернено пропорційний тиску. Графік залежності співвідно-

шення між висотою місцевості над рівнем моря, атмосферним тиском і 

парціальним тиском кисню наведено на (рис.1) [2].  

Величина, зворотна баричному ступеню, – вертикальний баричний 

градієнт, тобто зміна тиску при підйомі або спусканні на 100 метрів. При тем-

пературі 0 °C і тиску 1000 гПа він дорівнює 12,5 гПа. При зниженні температу-

ри на 1 градус тиск збільшується на 0,28 мм рт. ст.  

 

Рисунок 1 – Співвідношення між висотою місцевості над рівнем моря, ат-

мосферним тиском і парціальним тиском кисню. 
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Багато метеостанцій розсилають так звані «синоптичні телеграми», в яких 

вказується тиск, наведений до рівня моря. Це робиться для того, щоб тиск мож-

на було порівнювати на станціях, розташованих на різних висотах, а також для 

потреб авіації. Наведений тиск використовується також і на синоптичних кар-

тах. 

Для перевірки працездатності та коректності роботи пристрою буде прове-

дено порівняння практичних результатів атмосферного тиску знятих за допомо-

го давачу тиску BMP 280 вбудованого в ракетну модель з теоретичними зна-

ченнями.  

Під час отримання значень прискорення, ми також можемо знайти  

швидкість руху моделі: 

                                   (2) 

Знайшовши її швидкість, ми можемо знайти її положення в кожен момент 

часу. 

Таким чином, ми можемо отримувати телеметрію апарату, а також оброб-

лювати її, перетворюючи у необхідні дані. Отримання значень прискорення 

відбуватиметься за допомогою давачу прискорення MPU 6050. 

Також цю систему можна зв’язати з системою керування. Знаючи рух апа-

рату, ми можемо відслідковувати кожне положення, і при заданих умовах, 

можливе програмування апарату на виконання певних дій. Кількість дій, що 

необхідно буде виконати апарату досить широке: це може бути обмеження для 

руху по висоті для квадрокоптерів, що не дозволить їм підніматись вище зазна-

ченої відмітки, зміна системного стану повітряних метеорологічних станцій чи 

відкриття парашуту для ракетних моделей в той момент, коли вони досягнуть 

апогею, та відхиляться від початкового положення на 90 градусів. Виконання 
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цих дій та оброблення отриманих даних від давачів буде реалізовано за допо-

могою мікроконтролеру STM32. 

Для підготовчого етапу необхідно виготовити відповідну плату з вище пе-

речисленними функціями, та завантаженим алгоритмом обробки інформації до 

мікроконтролеру, провести тестовий вимір, для перевірки коректності збору 

даних. Після чого її можна помістити у відсік для обладнання у збудованій ра-

кетній моделі для проведення аналізу польоту. 

В день запуску необхідно встановити поточне значення тиску повітря, для 

коректного розрахунку висоти польоту. 

Дана технологія має досить широке коло застосування та зростаючу сферу 

застосування.  

 

Перелік посилань 

1. GPS | Супутникові системи навігації — Режим доступу: http://www.fcp-

pbdd.ru/special_equipment/20042/— Назва з екрану 

2. Співвідношення між висотою місцевості над рівнем моря, атмосферним 

тиском і парціальним тиском кисню — Режим доступу: 

http://mounts.narod.ru/advice/atm-press.htm — Назва з екрану 

 

Анотація 

Описано пристрій для визначення телеметрії рухомих об’єктів. Отримання 

таких параметрів, як: температури, тиск, прискорення, швидкість та кути нахи-

лу для моніторингу стану рухомого апарату. 

Ключові слова: Аналізатор руху, тиск, температура, прискорення, швид-

кість. 

Abstract  

A device for determining the telemetry of moving objects is described. Getting 

parameters such as: temperature, pressure, acceleration, speed and angle of 

inclination to monitor the state of the machine. 

Keywords: motion analyzer, pressure, temperature, acceleration, speed. 
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ДОДАТОК В 

#include <SPI.h> 

#include "SdFat.h" 

#include "FreeStack.h" 

#include "MPU6050.h" 

#include "BMP280.h" 

#include "I2Cdev.h" 

#include "crc16.c" 

#include "cameraControl.c" 

 

/* TODO: 

  Apogee detect 

  Camera control 

  NRF24 launch*  

 */ 

 

#define MEAS_DEBUG  0 

#define FUSE_FIRE_TIMEOUT  1000 

#define LOG_TIMEOUT_AFTER_PARACHUTE 60000 

 

#define mpuInterruptPin         2 

#define sdCardCSpin             8 

#define batteryMeasurePin       A7 

#define batteryMeasureEnablePin A1 

#define camRecPin               3 

#define camOnPin                4 

#define ledPin                  5 

#define paraPin                 7 

#define paraChekPin             6 

#define enginePin               A2 

#define engineChekPin           A0 

#define buzzerPin               A3 

#define nrfCSpin                9 

#define nrfCEpin                10 

 

const char fileName [] = "data.bin"; 

 

//#define error(s) sd.errorHalt(F(s)) 

 

void logToCard (void); 

void fusesInit (void); 

void sdCardInit (void); 

void battMeasureInit (void); 

void i2cInit (void); 

void mpu6050Init  (void); 

void bmp180Init  (void); 

void mpuDataReadyIRQ  (void); 

void writeBufferToFile  (void); 

void writeBufferToSDcard  (void); 

void writeDataFromMpu (uint8_t * toSend); 

void writeDataFromBmp (uint8_t * toSend); 

void writeBatteryLevel  (uint8_t * toSend); 

Гр
иш
ко

, І.
 В

. Р
І-7

1м
п, 

20
18



 
void writeTimeFromStart (uint8_t * toSend); 

void writeSystemStates (uint8_t * toSend); 

void writeMeasureNum (uint8_t * toSend); 

void writeCRC16 (uint8_t * toSend); 

void writeMeasureBorders (uint8_t * toSend); 

void addToBuffer (uint8_t * toSend); 

void batteryLevelUpdate   (void); 

void writeMeasuredDataToCard (void); 

bool parachuteCheck (void); 

bool engineCheck (void); 

void parachuteFireFuse (void); 

void engineFireFuse (void); 

void engineDisableFuse (void); 

void parachuteDisableFuse (void); 

void beeperInit (void); 

void beeperOn (void); 

void beeperOff  (void); 

void ledInit  (void); 

void ledOn (void); 

void ledOff  (void); 

void cameraInit (void); 

void cameraOn (void); 

void cameraOff  (void); 

void cameraRecStart (void); 

void cameraRecStop  (void); 

void radioSignalUpdate  (void); 

bool apogeeDetect (void); 

void searchingMode (void); 

 

MPU6050 mpu6050; 

BMP180 bmp180; 

 

SdFat sd; 

SdFile file; 

 

uint8_t * dataBuffer; 

uint32_t measureNum; 

uint16_t pressureRaw = 0; 

uint16_t pressureSmooth = 0; 

uint32_t engineLaunchTime = 0; 

uint32_t paraLaunchTime = 0; 

bool newPressureData = false; 

 

void setup() 

{ 

     

    Serial.begin(250000); 

    Serial.println(); 

    Serial.println("Power up"); 

    Serial.print("GPIO init..."); 

    beeperInit(); 

    beeperOn(); 

    cameraInit(); 

    cameraOn(); 

    fusesInit(); 

    ledInit(); 
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    Serial.println("OK"); 

    sdCardInit(); 

    battMeasureInit(); 

     

    i2cInit(); 

    bmp180Init(); 

    mpu6050Init(); 

    beeperOff(); 

    delay(500); 

     

    Serial.print("engine "); 

    if (engineCheck()) 

    { 

      Serial.println("OK"); 

      beeperOn(); 

      delay(200); 

      beeperOff(); 

      delay(700); 

    } 

    else 

    { 

      Serial.println("FAILURE!!!"); 

    } 

     

    Serial.print("parachute "); 

    if (parachuteCheck()) 

    { 

      Serial.println("OK"); 

      for (uint8_t k = 2; k > 0; k--) 

      { 

        beeperOn(); 

        delay(100); 

        beeperOff(); 

        delay(50); 

      } 

    } 

    else 

    { 

      Serial.println("FAILURE!!!"); 

    } 

    Serial.println("Logging sterted!"); 

    cameraRecStart(); 

    noInterrupts(); 

    measureNum = 0; 

    interrupts(); 

    logToCard();  //start main logging loop 

    searchingMode(); 

} 

 

void searchingMode  (void) 

{ 

  cameraRecStop(); 

  delay(3000); 

  cameraOff(); 

  while (true) 

  { 
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    beeperOn(); 

    ledOn(); 

    delay(100); 

    ledOff(); 

    delay(400); 

    beeperOff(); 

    delay(500); 

  } 

} 

 

void cameraInit (void) 

{ 

  pinMode(camOnPin, INPUT); 

  digitalWrite(camRecPin, HIGH); 

  pinMode(camRecPin, INPUT); 

} 

 

void cameraOn (void) 

{ 

  pinMode(camOnPin, OUTPUT); 

  digitalWrite(camOnPin, HIGH); 

  delay(2000); 

  pinMode(camOnPin, INPUT); 

} 

 

void cameraOff (void) 

{ 

  cameraOn(); 

} 

 

void cameraRecStart (void) 

{ 

  pinMode(camRecPin, OUTPUT); 

  digitalWrite(camRecPin, HIGH); 

  delay(400); 

  pinMode(camRecPin, INPUT); 

} 

 

void cameraRecStop (void) 

{ 

  cameraRecStart(); 

} 

 

void beeperInit (void) 

{ 

  pinMode(buzzerPin, OUTPUT); 

  beeperOff(); 

} 

 

void beeperOn (void) 

{ 

  digitalWrite(buzzerPin, HIGH); 

} 

 

void beeperOff (void) 

{ 
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  digitalWrite(buzzerPin, LOW); 

} 

 

void ledInit  (void) 

{ 

  pinMode(ledPin, OUTPUT); 

  ledOff(); 

} 

void ledOn (void) 

{ 

  digitalWrite(ledPin, HIGH); 

} 

 

void ledOff  (void) 

{ 

  digitalWrite(ledPin, LOW); 

} 

 

void fusesInit (void) 

{ 

  pinMode(paraChekPin, INPUT); 

  pinMode(engineChekPin, INPUT); 

   

  pinMode(paraPin, INPUT); 

  pinMode(enginePin, INPUT); 

} 

 

bool parachuteCheck (void) 

{ 

  return (digitalRead(paraChekPin)); 

} 

 

bool engineCheck (void) 

{ 

  return (digitalRead(engineChekPin)); 

} 

 

void parachuteFireFuse (void) 

{ 

  pinMode(paraPin, OUTPUT); 

  digitalWrite(paraPin, HIGH); 

} 

 

void engineFireFuse (void) 

{ 

  pinMode(enginePin, OUTPUT); 

  digitalWrite(enginePin, HIGH); 

} 

 

void parachuteDisableFuse (void) 

{ 

  digitalWrite(paraPin, LOW); 

  pinMode(paraPin, INPUT); 

} 

 

void engineDisableFuse (void) 
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{ 

  digitalWrite(enginePin, LOW); 

  pinMode(enginePin, INPUT); 

} 

 

void battMeasureInit (void) 

{ 

  pinMode(batteryMeasureEnablePin, OUTPUT); 

  digitalWrite(batteryMeasureEnablePin, LOW); 

  pinMode(batteryMeasurePin, INPUT); 

  analogReference(INTERNAL); 

  batteryLevelUpdate (); 

} 

 

void successCheck (bool operationSuccess) 

{ 

  if (operationSuccess) 

  { 

    Serial.println("OK"); 

  } 

  else 

  { 

    Serial.println("ERROR!!!"); 

    while(true) 

    {} 

  } 

} 

 

void sdCardInit (void) 

{ 

  uint32_t bgnBlock, endBlock; 

  uint32_t freeSpaceOnCard; 

   

  Serial.print("SD card init..."); 

  successCheck(sd.begin(sdCardCSpin, SPI_FULL_SPEED)); 

   

  sd.remove(fileName);    //delete in final 

   

  Serial.print("Free space: "); 

  freeSpaceOnCard = sd.freeClusterCount() * sd.blocksPerCluster() * 512; 

  Serial.print(freeSpaceOnCard); 

  Serial.println(" bytes"); 

  Serial.print("Free clusters: "); 

  //freeSpaceOnCard = 16777216; 

  Serial.println(sd.freeClusterCount()); 

  Serial.print("Creating file..."); 

  successCheck (file.createContiguous(sd.vwd(), fileName, freeSpaceOnCard)); 

   

  //Serial.println(sd.freeClusterCount()); 

  Serial.print("File check..."); 

  successCheck (file.contiguousRange(&bgnBlock, &endBlock)); 

  dataBuffer = (uint8_t*)sd.vol()->cacheClear(); 

 

  Serial.print("Write test..."); 

  successCheck (sd.card()->writeStart(bgnBlock, freeSpaceOnCard/512)); 
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  memset(dataBuffer, '-', 512); 

  char startMessage [] = "start! "; 

  memcpy(dataBuffer, startMessage, sizeof(startMessage) - 1); 

  writeBufferToSDcard(); 

} 

 

void i2cInit (void) 

{ 

  Fastwire::setup(400, true); 

} 

 

void mpu6050Init (void) 

{ 

  Serial.print("MPU init..."); 

  mpu6050.initialize(); 

  mpu6050.setDLPFMode(1);           //set low-pass filter for gyro and acc 188Hz (maximum) 

  mpu6050.setRate(1);               //set 500Hz for acelerometer 

  mpu6050.setInterruptMode(1);      //set interrupt active low 

  mpu6050.setInterruptDrive(MPU6050_INTDRV_PUSHPULL);   //set interrupt output to push-pull 

  mpu6050.setInterruptLatch(MPU6050_INTLATCH_50USPULSE);      //set interrupt until clear 

  mpu6050.setInterruptLatchClear(true);             //clear interrupt register at any read operation 

  mpu6050.setIntMotionEnabled(false);               //disable motion interrupt 

  mpu6050.setIntZeroMotionEnabled(false);           //disable zero gravity interrupt 

  mpu6050.setIntDataReadyEnabled(true);             //ENABLE data ready interrupt 

  mpu6050.setIntI2CMasterEnabled(false);            //disable i2c interrupt 

  mpu6050.setIntFIFOBufferOverflowEnabled(false);   //disable FIFO overflow interrupt 

  mpu6050.setFIFOEnabled(false);                    //disable FIFO, totaly 

  mpu6050.setI2CMasterModeEnabled(false);           //disable i2c master 

  mpu6050.setFullScaleGyroRange(MPU6050_GYRO_FS_2000); 

  mpu6050.setFullScaleAccelRange(MPU6050_ACCEL_FS_16); 

  successCheck(mpu6050.testConnection()); 

  delay(5); 

  pinMode(mpuInterruptPin, INPUT); //mpu interrupt init 

  attachInterrupt(0, mpuDataReadyIRQ, FALLING); 

} 

 

void bmp180Init (void) 

{ 

  Serial.print("BMP init..."); 

  successCheck(bmp180.begin()); 

   

  memset(dataBuffer, ' ', 512); 

  Fastwire::readBuf(BMP180_ADDR << 1, 

BMP180_REG_CALIBRATING_REGISTERS_BEGIN_ADDRESS, &dataBuffer[0], 

CALIBRATING_REGISTERS_SIZE); 

  writeBufferToSDcard(); 

  bmp180.startPressure(); 

  while (false) 

  { 

    Serial.println(bmp180.readByte(BMP180_REG_CONTROL_ADDRESS)); 

  } 

} 

 

const uint8_t accSize = 2; 

const uint8_t mpuTempSize = 2; 

const uint8_t gyroSize = 2; 
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const uint8_t mpuDataSize = 3*accSize + 3*gyroSize + mpuTempSize; 

const uint8_t bmpTempSize = 2; 

const uint8_t pressureSize = 2;  

const uint8_t bmpDataSize = bmpTempSize + pressureSize; 

const uint8_t millisSize = 4; 

const uint8_t batteryChargeSize = 1; 

const uint8_t systemStatesSize = 1; 

const uint8_t measureNumSize = 4; 

const uint8_t CRC16Size      = 2; 

const uint8_t CRC16FirstElement = 1; 

const uint8_t CRC16LastElement  = 28; 

const uint8_t CRC16InputLength  = CRC16LastElement - CRC16FirstElement + 1; 

const uint8_t endSize = 1; 

const uint8_t singleMeasureSize = 32; 

 

#define FIRST_BORDER_POS  0 

#define MPU_START_POS     1 

#define BMP_START_POS    15 

#define TIME_POS         19 

#define BATT_POS         23 

#define SYSTEM_STATE_POS 24 

#define MEASURE_NUM_POS  25 

#define CRC16_POS        29 

#define LAST_BORDER_POS  31 

 

uint8_t toSend [singleMeasureSize]; 

 

uint8_t bufferOffset = 0; 

bool bufferFull = false; 

 

const uint8_t queueSize = 1; 

uint8_t queueBuffer [singleMeasureSize * queueSize]; 

bool queueBufferUsed = false; 

 

volatile bool newMpuDataReady = false; 

 

void mpuDataReadyIRQ (void) 

{   

  newMpuDataReady = true; 

  measureNum++; 

} 

 

uint32_t lastBatteryReadTime = 0; 

const uint16_t batteryReadPeriod = 500; 

 

void logToCard (void) 

{ 

  bool logEnable = true; 

  bool apogeeCrossed = false; 

  bool engineFuseEnabled = digitalRead(enginePin); 

  bool paraFuseEnabled = false; 

  uint32_t parachuteLaunchTime; 

   

  while (logEnable) 

  { 

    if (bufferFull) 
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  { 

    beeperOn(); 

    writeMeasuredDataToCard (); 

    beeperOff(); 

  } 

  else if (newMpuDataReady) 

  { 

    writeDataFromMpu    (toSend); 

    writeDataFromBmp    (toSend); 

    writeTimeFromStart  (toSend); 

    writeBatteryLevel   (toSend); 

    writeSystemStates   (toSend); 

    writeMeasureNum     (toSend); 

    writeCRC16          (toSend); 

    writeMeasureBorders (toSend); 

    addToBuffer         (toSend); 

  } 

  else    //free time 

  { 

    if (engineFuseEnabled && (millis() - engineLaunchTime) > FUSE_FIRE_TIMEOUT) 

    { 

      engineDisableFuse(); 

      engineFuseEnabled = false; 

    } 

    if (newPressureData && !apogeeCrossed) 

    { 

      apogeeCrossed = apogeeDetect(); 

      newPressureData = false; 

      if (apogeeCrossed) 

      { 

        parachuteFireFuse(); 

        paraFuseEnabled = true; 

        parachuteLaunchTime = millis(); 

      } 

    } 

    else if (apogeeCrossed) 

    { 

      if(paraFuseEnabled && (millis() - parachuteLaunchTime) > FUSE_FIRE_TIMEOUT) 

      { 

        parachuteDisableFuse(); 

      } 

      else if ((millis() - parachuteLaunchTime) > LOG_TIMEOUT_AFTER_PARACHUTE) 

      { 

        logEnable = false; 

      } 

    } 

     

    if ((millis() - lastBatteryReadTime) > batteryReadPeriod) 

    { 

      lastBatteryReadTime = millis(); 

      batteryLevelUpdate (); 

    } 

     

  } 

  } 

} 
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void loop() { 

   

} 

 

uint32_t pressureLastNotIncrasingTime; 

uint8_t pressureThresholdsNum = 0; 

#define PRESS_DIFF_GAIN 10 

 

bool apogeeDetect (void) 

{ 

  if (pressureSmooth == 0) 

  { 

    pressureSmooth = pressureRaw; 

    pressureLastNotIncrasingTime = millis(); 

    return (false); 

  } 

  if ((pressureRaw - pressureSmooth) > PRESS_DIFF_GAIN) 

  { 

    //pressureThresholdsNum++; 

     

    if(pressureThresholdsNum > 5) 

    { 

        return (true); 

    } 

  } 

  else 

  { 

    pressureThresholdsNum = 0; 

    pressureLastNotIncrasingTime = millis(); 

  } 

  Serial.print (pressureRaw); 

  Serial.print('\t'); 

  Serial.print (pressureSmooth); 

  Serial.print('\t'); 

  pressureSmooth = pressureSmooth/2 + pressureRaw/2 ; 

  Serial.println (pressureSmooth); 

  return (false); 

} 

 

uint32_t measureNumToWrite = 0; 

 

void writeMeasureNum (uint8_t * toSend) 

{ 

  memcpy(&toSend [MEASURE_NUM_POS], &measureNumToWrite, measureNumSize); 

} 

 

void writeMeasureBorders (uint8_t * toSend) 

{ 

  toSend[FIRST_BORDER_POS] = '['; 

  toSend[ LAST_BORDER_POS] = ']'; 

} 

 

void writeDataFromMpu (uint8_t * toSend) 

{ 

  noInterrupts(); 
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  Fastwire::readBuf(MPU6050_DEFAULT_ADDRESS << 1, MPU6050_RA_ACCEL_XOUT_H, 

&toSend[1], mpuDataSize);   

  measureNumToWrite = measureNum; 

  newMpuDataReady = false; 

  interrupts(); 

  if (MEAS_DEBUG) 

  { 

    Serial.print('m'); 

  } 

} 

 

#define MEASURE_TEMP_INTERVAL 10 

uint8_t measureBmpNum = 0; 

 

void writeDataFromBmp (uint8_t * toSend) 

{ 

  memset(&toSend[BMP_START_POS], 0x00, bmpDataSize); 

  if(bmp180.checkDataReady()) 

  { 

    measureBmpNum++; 

    if (measureBmpNum >= MEASURE_TEMP_INTERVAL) 

    {  

      uint8_t * pTemp = bmp180.getTemperature(); 

 

      if(MEAS_DEBUG) 

      { 

        Serial.print('t'); 

      } 

      memcpy(&toSend[15], pTemp, bmpTempSize); 

      measureBmpNum = 0; 

      bmp180.startPressure(); 

    } 

    else 

    { 

      uint8_t * pPressure = bmp180.getPressure(); 

 

      pressureRaw = *pPressure; 

      pressureRaw = pressureRaw*256 + *(pPressure + 1); 

      newPressureData = true; 

 

      if (MEAS_DEBUG) 

      { 

        Serial.print('p'); 

      } 

      memcpy(&toSend[17], pPressure, pressureSize); 

      if (measureBmpNum == (MEASURE_TEMP_INTERVAL - 1)) 

      { 

        bmp180.startTemperature(); 

      } 

      else 

      { 

        bmp180.startPressure(); 

      } 

    } 

  } 

} 
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void writeTimeFromStart (uint8_t * toSend) 

{ 

  uint32_t milisec; 

  milisec = millis(); 

  memcpy(&toSend [TIME_POS], &milisec, millisSize); 

} 

 

void writeCRC16 (uint8_t * toSend) 

{ 

  uint16_t CRC16; 

   

  CRC16 = getCRC16(&toSend[1], CRC16InputLength); 

  memcpy(&toSend [CRC16_POS], &CRC16, CRC16Size); 

} 

 

bool radioSignal; 

void radioSignalUpdate  (void) 

{ 

   

} 

 

uint8_t batteryLevel; 

void batteryLevelUpdate (void) 

{ 

  batteryLevel = analogRead(batteryMeasurePin) >> 2; 

  if (MEAS_DEBUG) 

  { 

    Serial.print("b="); 

    Serial.print(batteryLevel); 

  } 

} 

 

void writeBatteryLevel (uint8_t * toSend) 

{ 

  toSend [BATT_POS] = batteryLevel; 

} 

 

void writeSystemStates (uint8_t * toSend) 

{ 

  uint8_t systemStates; 

   

  systemStates = digitalRead(enginePin)<<0 + digitalRead(paraPin)<<1 + digitalRead(engineChekPin)<<2 + 

digitalRead(paraChekPin)<<3 + digitalRead(ledPin)<<4 + radioSignal<<5; 

  memcpy(&toSend [SYSTEM_STATE_POS], &systemStates, systemStatesSize); 

} 

 

void addToBuffer (uint8_t * toSend) 

{ 

  if (!bufferFull) 

  { 

    if (queueBufferUsed) 

    { 

      memcpy(dataBuffer, queueBuffer, bufferOffset * singleMeasureSize); 

      queueBufferUsed = false; 

    } 
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    memcpy(&dataBuffer [bufferOffset * singleMeasureSize], toSend, singleMeasureSize); 

  } 

  else 

  { 

    if (bufferOffset > queueSize) 

    { 

      Serial.println("queueBuffer overloaded!!!!"); 

    } 

    queueBufferUsed = true; 

    memcpy(&queueBuffer [bufferOffset * singleMeasureSize], toSend, singleMeasureSize); 

  } 

 

  bufferOffset++; 

  if (bufferOffset > 15) 

  { 

    bufferOffset = 0; 

    bufferFull = true; 

  } 

} 

 

void writeMeasuredDataToCard (void) 

{ 

  writeBufferToSDcard(); 

  bufferFull = false; 

  if (MEAS_DEBUG) 

  { 

    Serial.println ('w'); 

  } 

} 

 

void writeBufferToSDcard  (void) 

{ 

  if (!sd.card()->writeData(dataBuffer)) 

  { 

    Serial.println("writeData failed"); 

  } 

}  
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ДОДАТОК Г 

Номер 

виміру 
Час, с 

Тиск, 

Па 

Висота за 

барометром, 

м 

Прискорення, 

м/с^2 

Швидкість, 

м/с 

Висота за аксе-

лерометром, м 

Різниця висоти 

барометру та 

акселерометру, 

м 

Відносна  

похибка 

висоти, % 

0 0,00 99319,1 1 0,0 0,0 0,0 1 100,00 

1 0,05 99319,1 1 0,0 0,0 0,0 2 91,67 

2 0,10 99307,3 2 66,7 3,3 0,2 3 86,11 

3 0,15 99295,5 3 33,3 5,0 0,4 3 82,08 

4 0,20 99283,8 4 20,0 6,0 0,7 4 79,00 

5 0,25 99272,0 5 13,3 6,7 1,1 5 76,55 

6 0,30 99260,2 6 9,5 7,1 1,4 5 74,54 

7 0,35 99248,5 7 7,1 7,5 1,8 8 78,01 

8 0,40 99213,2 10 16,7 8,3 2,2 8 75,97 

9 0,45 99201,4 11 11,1 8,9 2,6 29 89,52 

10 0,50 98954,6 32 106,2 14,2 3,4 43 90,56 

11 0,55 98767,0 48 188,0 23,6 4,5 55 89,72 

12 0,60 98614,7 61 222,7 34,7 6,3 42 83,13 

13 0,65 98743,5 50 171,3 43,3 8,4 52 82,31 

14 0,70 98591,3 63 218,0 54,2 11,1 53 78,47 

15 0,75 98544,5 67 229,3 65,7 14,4 40 68,65 

16 0,80 98649,8 58 189,0 75,1 18,2 29 56,21 

17 0,85 98731,8 51 156,7 83,0 22,3 28 51,17 

18 0,90 98684,9 55 151,7 90,5 26,9 34 51,71 

19 0,95 98556,2 66 193,3 100,2 31,9 32 46,47 

20 1,00 98521,1 69 24,0 101,4 36,9 34 44,98 

21 1,05 98439,2 76 -76,0 97,6 41,8 35 42,83 

22 1,10 98380,8 81 -156,0 89,8 46,3 28 35,93 

23 1,15 98404,1 79 -72,0 86,2 50,6 25 31,86 

24 1,20 98392,5 80 -168,0 77,8 54,5 24 29,36 

25 1,25 98369,1 82 -188,0 68,4 57,9 23 27,28 

26 1,30 98345,7 84 -104,0 63,2 61,1 21 24,53 

27 1,35 98334,1 85 -40,0 61,2 64,1 21 23,76 

28 1,40 98299,0 88 -48,0 58,8 67,1 20 22,54 

29 1,45 98275,7 90 -124,0 52,6 69,7 22 23,16 
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30 1,50 98229,0 94 -48,0 50,2 72,2 22 23,02 

31 1,55 98194,0 97 -28,0 48,8 74,7 23 22,90 

32 1,60 98159,0 100 -4,0 48,6 77,1 24 22,84 

33 1,65 98124,0 103 -20,0 47,6 79,5 24 22,69 

34 1,70 98089,0 106 36,0 49,4 81,9 24 22,44 

35 1,75 98054,1 109 48,0 51,8 84,5 25 22,19 

36 1,80 98019,1 112 8,0 52,2 87,1 24 21,31 

37 1,85 97995,8 114 -20,0 51,2 89,7 26 21,83 

38 1,90 97949,3 118 -12,0 50,6 92,2 26 21,62 

39 1,95 97914,3 121 28,0 52,0 94,8 26 20,75 

40 2,00 97891,1 123 16,0 52,8 97,5 26 20,48 

41 2,05 97856,2 126 32,0 54,4 100,2 25 19,52 

42 2,10 97832,9 128 36,0 56,2 103,0 26 19,80 

43 2,15 97786,4 132 20,0 57,2 105,9 26 19,44 

44 2,20 97751,5 135 12,0 57,8 108,8 25 18,50 

45 2,25 97728,3 137 4,0 58,0 111,7 25 18,17 

46 2,30 97693,4 140 0,0 58,0 114,6 26 17,86 

47 2,35 97658,5 143 0,0 58,0 117,5 25 17,02 

48 2,40 97635,3 145 -12,0 57,4 120,3 25 16,79 

49 2,45 97600,5 148 -16,0 56,6 123,2 24 16,02 

50 2,50 97577,3 150 -8,0 56,2 126,0 23 15,30 

51 2,55 97554,1 152 -12,0 55,6 128,7 23 15,15 

52 2,60 97519,3 155 -4,0 55,4 131,5 23 14,49 

53 2,65 97496,1 157 -16,0 54,6 134,2 23 14,41 

54 2,70 97461,3 160 -16,0 53,8 136,9 23 14,35 

55 2,75 97426,5 163 -8,0 53,4 139,6 23 13,79 

56 2,80 97403,3 165 -12,0 52,8 142,2 22 13,27 

57 2,85 97380,1 167 -20,0 51,8 144,8 22 12,78 

58 2,90 97357,0 169 -12,0 51,2 147,4 22 12,83 

59 2,95 97322,2 172 -12,0 50,6 149,9 21 11,90 

60 3,00 97310,6 173 -16,0 49,8 152,4 20 11,50 

61 3,05 97287,5 175 -12,0 49,2 154,9 21 11,63 

62 3,10 97252,7 178 -16,0 48,4 157,3 20 11,28 

63 3,15 97229,6 180 -8,0 48,0 159,7 20 10,95 

64 3,20 97206,4 182 -12,0 47,4 162,1 20 10,66 
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65 3,25 97183,3 184 -20,0 46,4 164,4 19 10,39 

66 3,30 97160,2 186 -16,0 45,6 166,7 19 10,15 

67 3,35 97137,0 188 -12,0 45,0 168,9 19 9,93 

68 3,40 97113,9 190 -12,0 44,4 171,1 19 9,73 

69 3,45 97090,8 192 -16,0 43,6 173,3 19 9,55 

70 3,50 97067,7 194 -8,0 43,2 175,5 18 9,38 

71 3,55 97044,6 196 -8,0 42,8 177,6 17 8,77 

72 3,60 97033,0 197 -16,0 42,0 179,7 17 8,65 

73 3,65 97009,9 199 -16,0 41,2 181,8 17 8,55 

74 3,70 96986,8 201 -12,0 40,6 183,8 17 8,46 

75 3,75 96963,7 203 -8,0 40,2 185,8 17 8,39 

76 3,80 96940,6 205 -8,0 39,8 187,8 17 8,32 

77 3,85 96917,5 207 -8,0 39,4 189,8 17 8,26 

78 3,90 96894,4 209 -8,0 39,0 191,7 16 7,78 

79 3,95 96882,9 210 -8,0 38,6 193,7 15 7,32 

80 4,00 96871,4 211 -16,0 37,8 195,5 17 7,75 

81 4,05 96836,8 214 -12,0 37,2 197,4 16 7,32 

82 4,10 96825,2 215 -4,0 37,0 199,3 15 6,90 

83 4,15 96813,7 216 -8,0 36,6 201,1 15 6,93 

84 4,20 96790,6 218 -8,0 36,2 202,9 15 6,96 

85 4,25 96767,6 220 -8,0 35,8 204,7 15 6,58 

86 4,30 96756,0 221 -12,0 35,2 206,4 15 6,65 

87 4,35 96733,0 223 -12,0 34,6 208,2 14 6,31 

88 4,40 96721,5 224 -16,0 33,8 209,9 14 6,40 

89 4,45 96698,4 226 -8,0 33,4 211,5 14 6,08 

90 4,50 96686,9 227 -4,0 33,2 213,2 13 5,78 

91 4,55 96675,4 228 -16,0 32,4 214,8 14 5,91 

92 4,60 96652,3 230 -12,0 31,8 216,4 13 5,64 

93 4,65 96640,8 231 -8,0 31,4 218,0 12 5,38 

94 4,70 96629,3 232 -12,0 30,8 219,5 12 5,14 

95 4,75 96617,8 233 -16,0 30,0 221,0 13 5,32 

96 4,80 96594,8 235 -8,0 29,6 222,5 12 5,11 

97 4,85 96583,3 236 -12,0 29,0 223,9 12 4,90 

98 4,90 96571,7 237 -8,0 28,6 225,4 12 5,11 

99 4,95 96548,7 239 -12,0 28,0 226,8 12 4,94 
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100 5,00 96537,2 240 -12,0 27,4 228,1 11 4,77 

101 5,05 96525,7 241 -4,0 27,2 229,5 10 4,22 

102 5,10 96525,7 241 -16,0 26,4 230,8 11 4,48 

103 5,15 96502,7 243 -12,0 25,8 232,1 11 4,35 

104 5,20 96491,2 244 -8,0 25,4 233,4 10 4,23 

105 5,25 96479,7 245 -4,0 25,2 234,6 10 4,11 

106 5,30 96468,2 246 -12,0 24,6 235,9 10 4,01 

107 5,35 96456,7 247 -8,0 24,2 237,1 10 3,92 

108 5,40 96445,2 248 -8,0 23,8 238,3 10 3,84 

109 5,45 96433,7 249 -12,0 23,2 239,4 9 3,77 

110 5,50 96422,2 250 -12,0 22,6 240,6 9 3,72 

111 5,55 96410,7 251 -12,0 22,0 241,7 9 3,66 

112 5,60 96399,2 252 0,0 22,0 242,8 8 3,24 

113 5,65 96399,2 252 -12,0 21,4 243,8 8 3,21 

114 5,70 96387,7 253 -12,0 20,8 244,9 8 3,19 

115 5,75 96376,2 254 -12,0 20,2 245,9 8 3,19 

116 5,80 96364,8 255 -8,0 19,8 246,9 8 3,18 

117 5,85 96353,3 256 -8,0 19,4 247,8 7 2,82 

118 5,90 96353,3 256 -12,0 18,8 248,8 7 2,84 

119 5,95 96341,8 257 -8,0 18,4 249,7 7 2,87 

120 6,00 96330,3 258 -8,0 18,0 250,6 7 2,53 

121 6,05 96330,3 258 -12,0 17,4 251,5 7 2,58 

122 6,10 96318,8 259 -16,0 16,6 252,3 7 2,64 

123 6,15 96307,3 260 -4,0 16,4 253,1 6 2,34 

124 6,20 96307,3 260 -8,0 16,0 253,9 5 2,04 

125 6,25 96307,3 260 -12,0 15,4 254,7 6 2,13 

126 6,30 96295,8 261 -12,0 14,8 255,4 5 1,86 

127 6,35 96295,8 261 -16,0 14,0 256,1 5 1,98 

128 6,40 96284,4 262 -8,0 13,6 256,8 5 1,73 

129 6,45 96284,4 262 -12,0 13,0 257,5 4 1,50 

130 6,50 96284,4 262 -16,0 12,2 258,1 3 1,28 

131 6,55 96284,4 262 -12,0 11,6 258,7 4 1,44 

132 6,60 96272,9 263 -12,0 11,0 259,2 3 1,25 

133 6,65 96272,9 263 -20,0 10,0 259,7 3 1,08 

134 6,70 96272,9 263 -16,0 9,2 260,2 2 0,91 
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135 6,75 96272,9 263 -12,0 8,6 260,6 3 1,14 

136 6,80 96261,4 264 -12,0 8,0 261,0 3 0,99 

137 6,85 96261,4 264 -8,0 7,6 261,4 2 0,86 

138 6,90 96261,4 264 -16,0 6,8 261,7 3 1,12 

139 6,95 96249,9 265 -8,0 6,4 262,0 2 0,63 

140 7,00 96261,4 264 -8,0 6,0 262,3 2 0,90 

141 7,05 96249,9 265 -4,0 5,8 262,6 2 0,79 

142 7,10 96249,9 265 -8,0 5,4 262,9 1 0,32 

143 7,15 96261,4 264 -8,0 5,0 263,1 2 0,61 

144 7,20 96249,9 265 -4,0 4,8 263,4 1 0,52 

146 7,30 96249,9 265 -8,0 4,2 263,8 1 0,44 

147 7,35 96249,9 265 -8,0 3,8 264,0 1 0,37 

148 7,40 96261,4 264 -8,0 3,4 264,2 0 -0,07 

149 7,45 96261,4 264 -16,0 2,6 264,3 0 -0,12 

150 7,50 96261,4 264 -8,0 2,2 264,4 0 -0,16 

151 7,55 96261,4 264 -16,0 1,4 264,5 0 -0,19 

152 7,60 96261,4 264 -12,0 0,8 264,5 -1 -0,20 

153 7,65 96272,9 263 -8,0 0,4 264,6 -2 -0,59 

154 7,70 96284,4 262 -20,0 -0,6 264,5 -3 -0,96 

155 7,75 96272,9 263 -16,0 -1,4 264,5 -1 -0,55 

156 7,80 96272,9 263 -12,0 -2,0 264,4 -1 -0,52 

157 7,85 96272,9 263 -12,0 -2,6 264,2 -1 -0,47 

158 7,90 96284,4 262 -8,0 -3,0 264,1 -2 -0,79 

159 7,95 96284,4 262 -4,0 -3,2 263,9 -2 -0,73 

160 8,00 96284,4 262 -8,0 -3,6 263,7 -2 -0,66 

161 8,05 96295,8 261 -8,0 -4,0 263,5 -3 -0,97 

162 8,10 96295,8 261 -8,0 -4,4 263,3 -2 -0,89 

163 8,15 96307,3 260 -8,0 -4,8 263,1 -3 -1,18 

164 8,20 96307,3 260 4,0 -4,6 262,8 -3 -1,10 

165 8,25 96307,3 260 -4,0 -4,8 262,6 -3 -1,00 

166 8,30 96318,8 259 -8,0 -5,2 262,3 -3 -1,29 

167 8,35 96318,8 259 -8,0 -5,6 262,1 -3 -1,18 

168 8,40 96318,8 259 -4,0 -5,8 261,8 -3 -1,07 

169 8,45 96330,3 258 -8,0 -6,2 261,5 -3 -1,34 

170 8,50 96330,3 258 -8,0 -6,6 261,1 -3 -1,22 
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171 8,55 96330,3 258 0,0 -6,6 260,8 -3 -1,09 

172 8,60 96341,8 257 -4,0 -6,8 260,5 -3 -1,35 

173 8,65 96341,8 257 0,0 -6,8 260,1 -3 -1,22 

174 8,70 96353,3 256 -8,0 -7,2 259,8 -4 -1,47 

175 8,75 96353,3 256 -4,0 -7,4 259,4 -3 -1,33 

176 8,80 96364,8 255 0,0 -7,4 259,0 -4 -1,58 

177 8,85 96376,2 254 -4,0 -7,6 258,6 -5 -1,83 

178 8,90 96387,7 253 -12,0 -8,2 258,2 -5 -2,07 

179 8,95 96399,2 252 -8,0 -8,6 257,8 -6 -2,30 

180 9,00 96410,7 251 -12,0 -9,2 257,3 -6 -2,53 

181 9,05 96433,7 249 -24,0 -10,4 256,8 -8 -3,14 

182 9,10 96445,2 248 -20,0 -11,4 256,3 -8 -3,33 

183 9,15 96445,2 248 -24,0 -12,6 255,6 -8 -3,08 

184 9,20 96456,7 247 -20,0 -13,6 254,9 -8 -3,22 

185 9,25 96468,2 246 -24,0 -14,8 254,2 -8 -3,34 

186 9,30 96479,7 245 -24,0 -16,0 253,4 -8 -3,43 

187 9,35 96491,2 244 -20,0 -17,0 252,6 -9 -3,51 

188 9,40 96502,7 243 -16,0 -17,8 251,7 -9 -3,57 

189 9,45 96514,2 242 -16,0 -18,6 250,7 -9 -3,61 

190 9,50 96525,7 241 -12,0 -19,2 249,8 -9 -3,64 

191 9,55 96537,2 240 0,0 -19,2 248,8 -9 -3,67 

192 9,60 96548,7 239 0,0 -19,2 247,9 -9 -3,71 

193 9,65 96571,7 237 -8,0 -19,6 246,9 -10 -4,17 

194 9,70 96583,3 236 -8,0 -20,0 245,9 -10 -4,19 

195 9,75 96594,8 235 -4,0 -20,2 244,9 -10 -4,20 

196 9,80 96606,3 234 -4,0 -20,4 243,8 -10 -4,21 

197 9,85 96617,8 233 -4,0 -20,6 242,8 -10 -4,21 

198 9,90 96640,8 231 -8,0 -21,0 241,8 -11 -4,66 

199 9,95 96652,3 230 -8,0 -21,4 240,7 -11 -4,65 

200 10,00 96663,9 229 -8,0 -21,8 239,6 -11 -4,63 

201 10,05 96802,2 217 -56,0 -24,6 238,4 -21 -9,85 

202 10,10 96698,4 226 -16,0 -25,4 237,1 -11 -4,92 

203 10,15 96709,9 225 -4,0 -25,6 235,8 -11 -4,81 

204 10,20 96721,5 224 -4,0 -25,8 234,5 -11 -4,70 

205 10,25 96779,1 219 -20,0 -26,8 233,2 -14 -6,48 
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206 10,30 96882,9 210 -52,0 -29,4 231,7 -22 -10,35 

207 10,35 96998,4 200 -88,0 -33,8 230,0 -30 -15,02 

208 10,40 97079,2 193 -104,0 -39,0 228,1 -35 -18,18 

209 10,45 96929,1 206 -48,0 -41,4 226,0 -20 -9,72 

210 10,50 97009,9 199 -72,0 -45,0 223,8 -25 -12,45 

211 10,55 97044,6 196 8,0 -44,6 221,5 -26 -13,03 

212 10,60 96859,8 212 -4,0 -44,8 219,3 -7 -3,44 

213 10,65 96756,0 221 32,0 -43,2 217,1 4 1,75 

214 10,70 96698,4 226 56,0 -40,4 215,1 11 4,81 

215 10,75 96686,9 227 96,0 -35,6 213,3 14 6,02 

216 10,80 96813,7 216 120,0 -29,6 211,9 4 1,92 

217 10,85 96917,5 207 160,0 -21,6 210,8 -4 -1,83 

218 10,90 96894,4 209 216,0 -10,8 210,2 -1 -0,59 

219 10,95 96952,2 204 88,0 -6,4 209,9 -6 -2,90 

220 11,00 96940,6 205 144,0 0,8 210,0 -5 -2,42 

221 11,05 96929,1 206 124,0 7,0 210,3 -4 -2,09 

222 11,10 96952,2 204 24,0 8,2 210,7 -7 -3,29 

223 11,15 96963,7 203 -56,0 5,4 211,0 -8 -3,94 

224 11,20 96975,3 202 -104,0 0,2 211,0 -9 -4,45 

225 11,25 96986,8 201 -136,0 -6,6 210,7 -10 -4,81 

226 11,30 96998,4 200 -88,0 -11,0 210,1 -10 -5,06 

227 11,35 97009,9 199 -60,0 -14,0 209,4 -10 -5,24 

228 11,40 96998,4 200 -100,0 -19,0 208,5 -8 -4,23 

229 11,45 96986,8 201 -4,0 -19,2 207,5 -7 -3,24 

230 11,50 96998,4 200 -44,0 -21,4 206,4 -6 -3,22 

231 11,55 97009,9 199 -68,0 -24,8 205,2 -6 -3,11 

232 11,60 96998,4 200 16,0 -24,0 204,0 -4 -2,00 

233 11,65 96998,4 200 60,0 -21,0 202,9 -3 -1,47 

234 11,70 97009,9 199 84,0 -16,8 202,1 -3 -1,56 

235 11,75 96986,8 201 104,0 -11,6 201,5 -1 -0,26 

236 11,80 96998,4 200 64,0 -8,4 201,1 -1 -0,55 

237 11,85 97009,9 199 32,0 -6,8 200,8 -2 -0,89 

238 11,90 97009,9 199 32,0 -5,2 200,5 -2 -0,76 

239 11,95 97009,9 199 4,0 -5,0 200,3 -1 -0,63 

240 12,00 96986,8 201 24,0 -3,8 200,1 1 0,46 
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241 12,05 96998,4 200 32,0 -2,2 200,0 0 0,02 

242 12,10 97021,5 198 8,0 -1,8 199,9 -2 -0,94 

243 12,15 97021,5 198 4,0 -1,6 199,8 -2 -0,90 

244 12,20 97021,5 198 8,0 -1,2 199,7 -2 -0,87 

245 12,25 97021,5 198 -12,0 -1,8 199,6 -2 -0,83 

246 12,30 97021,5 198 -8,0 -2,2 199,5 -2 -0,77 

247 12,35 97021,5 198 -4,0 -2,4 199,4 -1 -0,71 

248 12,40 97033,0 197 -4,0 -2,6 199,3 -2 -1,16 

249 12,45 97033,0 197 0,0 -2,6 199,1 -2 -1,09 

250 12,50 97033,0 197 -20,0 -3,6 199,0 -2 -1,00 

251 12,55 97044,6 196 -20,0 -4,6 198,7 -3 -1,40 

252 12,60 97044,6 196 0,0 -4,6 198,5 -3 -1,28 

253 12,65 97044,6 196 0,0 -4,6 198,3 -2 -1,16 

254 12,70 97044,6 196 -4,0 -4,8 198,0 -2 -1,04 

255 12,75 97033,0 197 8,0 -4,4 197,8 -1 -0,42 

256 12,80 97044,6 196 0,0 -4,4 197,6 -2 -0,82 

257 12,85 97056,1 195 -8,0 -4,8 197,4 -2 -1,21 

258 12,90 97056,1 195 0,0 -4,8 197,1 -2 -1,09 

259 12,95 97067,7 194 -4,0 -5,0 196,9 -3 -1,48 

260 13,00 97079,2 193 0,0 -5,0 196,6 -4 -1,87 

261 13,05 97067,7 194 8,0 -4,6 196,4 -2 -1,23 

262 13,10 97067,7 194 0,0 -4,6 196,2 -2 -1,11 

263 13,15 97079,2 193 -4,0 -4,8 195,9 -3 -1,51 

264 13,20 97079,2 193 -4,0 -5,0 195,7 -3 -1,38 

265 13,25 97067,7 194 -8,0 -5,4 195,4 -1 -0,72 

266 13,30 97090,8 192 -8,0 -5,8 195,1 -3 -1,62 

267 13,35 97090,8 192 0,0 -5,8 194,8 -3 -1,47 

268 13,40 97113,9 190 -12,0 -6,4 194,5 -4 -2,37 

269 13,45 97113,9 190 -4,0 -6,6 194,2 -4 -2,19 

270 13,50 97113,9 190 4,0 -6,4 193,8 -4 -2,03 

271 13,55 97113,9 190 -8,0 -6,8 193,5 -4 -1,85 

272 13,60 97113,9 190 -8,0 -7,2 193,1 -3 -1,66 

273 13,65 97125,5 189 -4,0 -7,4 192,8 -4 -2,00 

274 13,70 97125,5 189 -4,0 -7,6 192,4 -3 -1,80 

275 13,75 97125,5 189 -8,0 -8,0 192,0 -3 -1,59 
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276 13,80 97125,5 189 4,0 -7,8 191,6 -3 -1,38 

277 13,85 97137,0 188 -4,0 -8,0 191,2 -3 -1,71 

278 13,90 97137,0 188 12,0 -7,4 190,8 -3 -1,51 

279 13,95 97137,0 188 8,0 -7,0 190,5 -2 -1,32 

280 14,00 97148,6 187 0,0 -7,0 190,1 -3 -1,68 

281 14,05 97137,0 188 8,0 -6,6 189,8 -2 -0,96 

282 14,10 97148,6 187 4,0 -6,4 189,5 -2 -1,33 

283 14,15 97160,2 186 4,0 -6,2 189,2 -3 -1,71 

284 14,20 97148,6 187 8,0 -5,8 188,9 -2 -1,01 

285 14,25 97160,2 186 8,0 -5,4 188,6 -3 -1,41 

286 14,30 97148,6 187 4,0 -5,2 188,4 -1 -0,73 

287 14,35 97160,2 186 8,0 -4,8 188,1 -2 -1,14 

288 14,40 97160,2 186 0,0 -4,8 187,9 -2 -1,01 

289 14,45 97160,2 186 0,0 -4,8 187,6 -2 -0,88 

290 14,50 97160,2 186 8,0 -4,4 187,4 -1 -0,76 

291 14,55 97160,2 186 0,0 -4,4 187,2 -1 -0,64 

292 14,60 97171,7 185 4,0 -4,2 187,0 -2 -1,07 

293 14,65 97183,3 184 4,0 -4,0 186,8 -3 -1,52 

294 14,70 97194,9 183 -8,0 -4,4 186,6 -4 -1,95 

295 14,75 97206,4 182 -4,0 -4,6 186,3 -4 -2,38 

296 14,80 97206,4 182 -12,0 -5,2 186,1 -4 -2,24 

297 14,85 97206,4 182 -8,0 -5,6 185,8 -4 -2,09 

298 14,90 97206,4 182 -8,0 -6,0 185,5 -3 -1,92 

299 14,95 97206,4 182 -8,0 -6,4 185,2 -3 -1,75 

300 15,00 97206,4 182 -12,0 -7,0 184,8 -3 -1,55 

301 15,05 97206,4 182 -8,0 -7,4 184,5 -2 -1,35 

302 15,10 97206,4 182 -4,0 -7,6 184,1 -2 -1,14 

303 15,15 97218,0 181 -4,0 -7,8 183,7 -3 -1,49 

304 15,20 97218,0 181 8,0 -7,4 183,3 -2 -1,28 

305 15,25 97229,6 180 8,0 -7,0 183,0 -3 -1,65 

306 15,30 97229,6 180 12,0 -6,4 182,6 -3 -1,47 

307 15,35 97229,6 180 8,0 -6,0 182,3 -2 -1,30 

308 15,40 97229,6 180 8,0 -5,6 182,1 -2 -1,15 

309 15,45 97241,2 179 4,0 -5,4 181,8 -3 -1,56 

310 15,50 97229,6 180 8,0 -5,0 181,5 -2 -0,86 
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311 15,55 97241,2 179 4,0 -4,8 181,3 -2 -1,29 

312 15,60 97241,2 179 0,0 -4,8 181,1 -2 -1,16 

313 15,65 97252,7 178 0,0 -4,8 180,8 -3 -1,59 

314 15,70 97252,7 178 -4,0 -5,0 180,6 -3 -1,45 

315 15,75 97252,7 178 0,0 -5,0 180,3 -2 -1,31 

316 15,80 97252,7 178 0,0 -5,0 180,1 -2 -1,17 

317 15,85 97252,7 178 0,0 -5,0 179,8 -2 -1,03 

318 15,90 97252,7 178 0,0 -5,0 179,6 -2 -0,89 

319 15,95 97252,7 178 8,0 -4,6 179,3 -1 -0,76 

320 16,00 97264,3 177 -4,0 -4,8 179,1 -2 -1,19 

321 16,05 97275,9 176 0,0 -4,8 178,9 -3 -1,63 

322 16,10 97264,3 177 4,0 -4,6 178,6 -2 -0,93 

323 16,15 97264,3 177 8,0 -4,2 178,4 -1 -0,81 

324 16,20 97264,3 177 8,0 -3,8 178,2 -1 -0,70 

325 16,25 97264,3 177 4,0 -3,6 178,1 -1 -0,60 

326 16,30 97275,9 176 0,0 -3,6 177,9 -2 -1,07 

327 16,35 97264,3 177 4,0 -3,4 177,7 -1 -0,40 

328 16,40 97275,9 176 0,0 -3,4 177,5 -2 -0,87 

329 16,45 97275,9 176 -4,0 -3,6 177,4 -1 -0,77 

330 16,50 97275,9 176 8,0 -3,2 177,2 -1 -0,68 

331 16,55 97275,9 176 12,0 -2,6 177,1 -1 -0,61 

332 16,60 97275,9 176 4,0 -2,4 176,9 -1 -0,54 

333 16,65 97287,5 175 -4,0 -2,6 176,8 -2 -1,04 

334 16,70 97287,5 175 -4,0 -2,8 176,7 -2 -0,96 

335 16,75 97299,0 174 -8,0 -3,2 176,5 -3 -1,45 

336 16,80 97299,0 174 0,0 -3,2 176,4 -2 -1,36 

337 16,85 97310,6 173 -12,0 -3,8 176,2 -3 -1,83 

338 16,90 97310,6 173 -4,0 -4,0 176,0 -3 -1,72 

339 16,95 97310,6 173 -4,0 -4,2 175,8 -3 -1,59 

340 17,00 97322,2 172 -12,0 -4,8 175,5 -4 -2,05 

341 17,05 97322,2 172 -16,0 -5,6 175,2 -3 -1,88 

342 17,10 97322,2 172 -12,0 -6,2 174,9 -3 -1,70 

343 17,15 97322,2 172 -4,0 -6,4 174,6 -3 -1,52 

344 17,20 97322,2 172 -4,0 -6,6 174,3 -2 -1,32 

345 17,25 97322,2 172 4,0 -6,4 174,0 -2 -1,14 
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346 17,30 97333,8 171 -4,0 -6,6 173,6 -3 -1,54 

347 17,35 97345,4 170 4,0 -6,4 173,3 -3 -1,95 

348 17,40 97345,4 170 0,0 -6,4 173,0 -3 -1,76 

349 17,45 97333,8 171 4,0 -6,2 172,7 -2 -0,98 

350 17,50 97333,8 171 12,0 -5,6 172,4 -1 -0,82 

351 17,55 97345,4 170 8,0 -5,2 172,1 -2 -1,26 

352 17,60 97345,4 170 8,0 -4,8 171,9 -2 -1,12 

353 17,65 97345,4 170 4,0 -4,6 171,7 -2 -0,98 

354 17,70 97345,4 170 4,0 -4,4 171,4 -1 -0,85 

355 17,75 97345,4 170 0,0 -4,4 171,2 -1 -0,72 

356 17,80 97345,4 170 8,0 -4,0 171,0 -1 -0,60 

357 17,85 97345,4 170 12,0 -3,4 170,9 -1 -0,50 

358 17,90 97357,0 169 8,0 -3,0 170,7 -2 -1,01 

359 17,95 97368,5 168 -4,0 -3,2 170,5 -3 -1,52 

360 18,00 97391,7 166 -16,0 -4,0 170,3 -4 -2,62 

361 18,05 97380,1 167 -4,0 -4,2 170,1 -3 -1,88 

362 18,10 97380,1 167 -4,0 -4,4 169,9 -3 -1,75 

363 18,15 97368,5 168 0,0 -4,4 169,7 -2 -1,01 

364 18,20 97380,1 167 -4,0 -4,6 169,5 -2 -1,48 

365 18,25 97380,1 167 -4,0 -4,8 169,2 -2 -1,33 

366 18,30 97380,1 167 -8,0 -5,2 169,0 -2 -1,18 

367 18,35 97391,7 166 -16,0 -6,0 168,7 -3 -1,61 

368 18,40 97391,7 166 -8,0 -6,4 168,3 -2 -1,41 

369 18,45 97391,7 166 4,0 -6,2 168,0 -2 -1,23 

370 18,50 97391,7 166 20,0 -5,2 167,8 -2 -1,07 

371 18,55 97403,3 165 4,0 -5,0 167,5 -3 -1,53 

372 18,60 97391,7 166 8,0 -4,6 167,3 -1 -0,78 

373 18,65 97403,3 165 -4,0 -4,8 167,1 -2 -1,25 

374 18,70 97414,9 164 0,0 -4,8 166,8 -3 -1,72 

375 18,75 97414,9 164 0,0 -4,8 166,6 -3 -1,57 

376 18,80 97426,5 163 -4,0 -5,0 166,3 -3 -2,04 

377 18,85 97426,5 163 4,0 -4,8 166,1 -3 -1,89 

378 18,90 97426,5 163 0,0 -4,8 165,8 -3 -1,75 

379 18,95 97426,5 163 -4,0 -5,0 165,6 -3 -1,59 

380 19,00 97426,5 163 -12,0 -5,6 165,3 -2 -1,42 
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381 19,05 97426,5 163 0,0 -5,6 165,0 -2 -1,25 

382 19,10 97426,5 163 -8,0 -6,0 164,7 -2 -1,07 

383 19,15 97426,5 163 4,0 -5,8 164,4 -1 -0,89 

384 19,20 97438,1 162 4,0 -5,6 164,2 -2 -1,34 

385 19,25 97438,1 162 4,0 -5,4 163,9 -2 -1,17 

386 19,30 97426,5 163 16,0 -4,6 163,7 -1 -0,41 

387 19,35 97414,9 164 16,0 -3,8 163,5 1 0,32 

388 19,40 97438,1 162 8,0 -3,4 163,3 -1 -0,81 

389 19,45 97449,7 161 4,0 -3,2 163,1 -2 -1,33 

390 19,50 97449,7 161 4,0 -3,0 163,0 -2 -1,24 

391 19,55 97449,7 161 0,0 -3,0 162,8 -2 -1,15 

392 19,60 97449,7 161 4,0 -2,8 162,7 -2 -1,06 

393 19,65 97461,3 160 -4,0 -3,0 162,6 -3 -1,60 

394 19,70 97461,3 160 0,0 -3,0 162,4 -2 -1,51 

395 19,75 97472,9 159 -4,0 -3,2 162,2 -3 -2,04 

396 19,80 97472,9 159 -16,0 -4,0 162,0 -3 -1,92 

397 19,85 97472,9 159 -24,0 -5,2 161,8 -3 -1,75 

398 19,90 97484,5 158 -12,0 -5,8 161,5 -3 -2,21 

399 19,95 97484,5 158 -4,0 -6,0 161,2 -3 -2,02 

400 20,00 97484,5 158 -4,0 -6,2 160,9 -3 -1,83 

401 20,05 97484,5 158 -4,0 -6,4 160,6 -3 -1,63 

402 20,10 97496,1 157 -8,0 -6,8 160,2 -3 -2,06 

403 20,15 97496,1 157 0,0 -6,8 159,9 -3 -1,84 

404 20,20 97496,1 157 -4,0 -7,0 159,5 -3 -1,62 

405 20,25 97496,1 157 4,0 -6,8 159,2 -2 -1,40 

406 20,30 97496,1 157 8,0 -6,4 158,9 -2 -1,20 

407 20,35 97507,7 156 8,0 -6,0 158,6 -3 -1,65 

408 20,40 97507,7 156 8,0 -5,6 158,3 -2 -1,47 

409 20,45 97507,7 156 4,0 -5,4 158,0 -2 -1,30 

410 20,50 97507,7 156 4,0 -5,2 157,8 -2 -1,13 

411 20,55 97507,7 156 4,0 -5,0 157,5 -2 -0,97 

412 20,60 97519,3 155 8,0 -4,6 157,3 -2 -1,48 

413 20,65 97519,3 155 4,0 -4,4 157,1 -2 -1,33 

414 20,70 97530,9 154 0,0 -4,4 156,8 -3 -1,85 

415 20,75 97530,9 154 -4,0 -4,6 156,6 -3 -1,70 
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416 20,80 97530,9 154 -4,0 -4,8 156,4 -2 -1,54 

417 20,85 97542,5 153 0,0 -4,8 156,1 -3 -2,05 

418 20,90 97542,5 153 -4,0 -5,0 155,9 -3 -1,89 

419 20,95 97542,5 153 -4,0 -5,2 155,6 -3 -1,72 

420 21,00 97542,5 153 -4,0 -5,4 155,4 -2 -1,54 

421 21,05 97554,1 152 -8,0 -5,8 155,1 -3 -2,02 

422 21,10 97565,7 151 -8,0 -6,2 154,8 -4 -2,49 

423 21,15 97577,3 150 -12,0 -6,8 154,4 -4 -2,95 

424 21,20 97577,3 150 -4,0 -7,0 154,1 -4 -2,71 

425 21,25 97577,3 150 -4,0 -7,2 153,7 -4 -2,47 

426 21,30 97588,9 149 -8,0 -7,6 153,3 -4 -2,90 

427 21,35 97588,9 149 -4,0 -7,8 152,9 -4 -2,64 

428 21,40 97588,9 149 -4,0 -8,0 152,5 -4 -2,37 

429 21,45 97588,9 149 -4,0 -8,2 152,1 -3 -2,10 

430 21,50 97577,3 150 0,0 -8,2 151,7 -2 -1,15 

431 21,55 97588,9 149 4,0 -8,0 151,3 -2 -1,56 

432 21,60 97588,9 149 8,0 -7,6 150,9 -2 -1,30 

433 21,65 97600,5 148 12,0 -7,0 150,6 -3 -1,75 

434 21,70 97600,5 148 8,0 -6,6 150,3 -2 -1,53 

435 21,75 97612,1 147 4,0 -6,4 149,9 -3 -2,00 

436 21,80 97612,1 147 12,0 -5,8 149,6 -3 -1,80 

437 21,85 97612,1 147 8,0 -5,4 149,4 -2 -1,62 

438 21,90 97612,1 147 8,0 -5,0 149,1 -2 -1,45 

439 21,95 97623,7 146 4,0 -4,8 148,9 -3 -1,98 

440 22,00 97623,7 146 -4,0 -5,0 148,6 -3 -1,81 

441 22,05 97623,7 146 0,0 -5,0 148,4 -2 -1,64 

442 22,10 97623,7 146 -4,0 -5,2 148,1 -2 -1,46 

443 22,15 97635,3 145 -4,0 -5,4 147,9 -3 -1,97 

444 22,20 97646,9 144 -8,0 -5,8 147,6 -4 -2,48 

445 22,25 97635,3 145 4,0 -5,6 147,3 -2 -1,58 

446 22,30 97646,9 144 -4,0 -5,8 147,0 -3 -2,08 

447 22,35 97646,9 144 -4,0 -6,0 146,7 -3 -1,87 

448 22,40 97646,9 144 -4,0 -6,2 146,4 -2 -1,66 

449 22,45 97646,9 144 4,0 -6,0 146,1 -2 -1,45 

450 22,50 97658,5 143 4,0 -5,8 145,8 -3 -1,96 
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451 22,55 97658,5 143 0,0 -5,8 145,5 -3 -1,75 

452 22,60 97658,5 143 0,0 -5,8 145,2 -2 -1,55 

453 22,65 97658,5 143 4,0 -5,6 144,9 -2 -1,36 

454 22,70 97658,5 143 12,0 -5,0 144,7 -2 -1,18 

455 22,75 97646,9 144 4,0 -4,8 144,4 0 -0,31 

456 22,80 97658,5 143 8,0 -4,4 144,2 -1 -0,86 

457 22,85 97658,5 143 8,0 -4,0 144,0 -1 -0,72 

458 22,90 97658,5 143 8,0 -3,6 143,8 -1 -0,59 

459 22,95 97670,2 142 0,0 -3,6 143,7 -2 -1,17 

460 23,00 97681,8 141 4,0 -3,4 143,5 -2 -1,77 

461 23,05 97681,8 141 4,0 -3,2 143,3 -2 -1,66 

462 23,10 97681,8 141 4,0 -3,0 143,2 -2 -1,55 

463 23,15 97693,4 140 -4,0 -3,2 143,0 -3 -2,16 

464 23,20 97693,4 140 -8,0 -3,6 142,8 -3 -2,03 

465 23,25 97693,4 140 -12,0 -4,2 142,6 -3 -1,88 

466 23,30 97705,0 139 -12,0 -4,8 142,4 -3 -2,44 

467 23,35 97716,6 138 -16,0 -5,6 142,1 -4 -2,98 

468 23,40 97716,6 138 -16,0 -6,4 141,8 -4 -2,75 

469 23,45 97728,3 137 -12,0 -7,0 141,4 -4 -3,25 

470 23,50 97728,3 137 -8,0 -7,4 141,1 -4 -2,98 
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