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РЕФЕРАТ 

Обсяг пояснювальної записки магістерської дисертації становить 94 сто-

рінки, які включають в себе 5 розділів, 20 ілюстрацій, 20 таблиць, 3 додатки і 

28 бібліографічних найменувань за переліком джерел посилань. 

Ключові слова: ПРЕЦИЗІЙНІ ВИМІРЮВАЧІ ТЕМПЕРАТУРИ, 

ВОЛОКОННО-ОПТИЧНІ ДАВАЧІ ТЕМПЕРАТУРИ, ІМПУЛЬСНА 

МОДУЛЯЦІЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ОПТИЧНОГО ПОТОКУ, ШВИДКОДІЯ, 

ПОХИБКА ВИМІРЮВАЧА ТЕМПЕРАТУРИ. 

Актуальність теми: створення прецизійних вимірювачів температури 

на основі волоконно-оптичних давачів з імпульсною модуляцією інтенсивно-

сті оптичного потоку дасть змогу зменшити похибку вимірювання темпера-

тури, що забезпечить розв’язок широкого спектру наукових та експеримен-

тальних задач сьогодні і в майбутньому.  

Зв’язок роботи з науковими програмами: магістерська дисертація ви-

конана в рамках планових тем кафедри КіВРА. 

Мета дослідження: створити прецизійні вимірювачі температури на ос-

нові волоконно-оптичних давачів температури з імпульсною модуляцією ін-

тенсивності оптичного потоку. 

Об’єкт дослідження: волоконно-оптичні давачі температури з імпульс-

ною модуляцією інтенсивності оптичного потоку. 

Предмет дослідження: швидкодія, точність та собівартість імпульсних 

волоконно-оптичних давачів температури. 

Методи дослідження: моделювання та дослідження. 

Наукова новизна одержаних результатів: показана можливість вимі-

рювання температури з абсолютною похибкою ~ 10-6 К, що на три порядки 

краще, ніж в сучасних вимірювачах на основі волоконно-оптичних давачів 

температури. 

Практичне значення одержаних результатів: матеріали проведеного 

дослідження можуть бути використані для подальшої експериментальної ро-

зробки прецизійних волоконно-оптичних вимірювачів температури. 
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ABSTRACT 

The volume of the explanatory note of the master's thesis consists of 94 pag-

es, which include 5 sections, 20 illustrations, 20 tables, 3 dated and 28 bibliograph-

ic titles in the list of sources of references. 

Key Words: PRECISION TEMPERATURE MEASUREMENTS, FIBER-

OPTICAL TEMPERATURE PREVENTION, IMPULSE MODULATION OF 

OPTICAL FLOW INTENSITY, SPEED COLD, CHANGE OF TEMPERATURE 

MEASUREMENT. 

Relevance of the topic: creation of precision temperature meters based on fi-

ber-optic sensors with pulsed modulation of the intensity of the optical flow will 

reduce the measurement error of the temperature, which will ensure the solution of 

a wide range of scientific and experimental tasks today and in the future. 

Relationship of work with scientific programs: the master's dissertation 

was performed within the framework of the planned topics of the Chair of KIVRA. 

The purpose of research: to create precision temperature meters based on fi-

ber-optic temperature sensors with pulsed modulation of the intensity of the optic 

flow. 

Object of research: Fiber optic temperature sensors with pulsed modulation 

of the intensity of the optical flow. 

Subject of research: speed, precision and cost of impulse fiber-optic temper-

ature sensors. 

Research methods: modeling and research. 

Scientific novelty of the obtained results: the possibility of measuring the 

temperature with an absolute error of ~ 10-6 K, which is three orders of magnitude 

better than in modern meters based on fiber-optic temperature sensors, is shown. 

The practical value of the results obtained: the materials of the conducted 

research can be used for further experimental development of precision fiber-optic 

temperature meters. 
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СКОРОЧЕННЯ ТА УМОВНІ ПОЗНАКИ 

БІНС — безплатформні інерційні навігаційні системи 

БМ — багатомодовий 

БОС — блок опрацювання сигналів 

ВБГ — волоконна бреггівська ґратка 

ВДТ — візуальні дисплейні термінали  

ВОД — волоконно-оптичний давач 

ВОДТ — волоконно-оптичний давач температури 

ВС — волоконний світловод 

ГІ — генератор імпульсів 

ГОСТ — государственный стандарт СССР 

ДБН — державні будівельні норми 

ДС — джерело світла 

ДСН — державні санітарні норми 

ДСНС — державна служба з надзвичайних ситуацій 

ДСТУ — державний стандарт України 

ЕМ — електромагніт 

ЕМВ — електромагнітне випромінювання 

ЕОМ — електронно обчислювальна машина 

ЄС — Європейський Союз 

ІВОД — імпульсний волоконно-оптичний давач 

ІМ — інерційна маса 

КЛА — космічні літальні апарати 

МР — магнітний резонанс 

НАПБ — нормативні акти з пожежної безпеки 

НК — неруйнівний контроль 

НВЧ — надвисокі частоти 

НПАОП — нормативно-правові акти з охорони праці 

ОВ — оптичне волокно 

ОВО — оригінальний виробник обладнання 
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ОМ — одномодовий 

ПЛАС — плани ліквідації аварійних ситуацій 

ПУЕ — правила улаштування електроустановок 

РЧ — радіочастота 

ФП — фотоприймач 

ЧЕ — чутливий елемент 

ЯМР — ядерний магнітний резонанс 

NIST — national Institute of Standards and Technology 

SWOT — strength weak opportunities troubles  
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ВСТУП 

Створення систем автоматичного контролю й керування різними об'єк-

тами, процесами, виробництвами багато в чому визначається досягненнями в 

області вимірювальних перетворювачів (давачів). Багато давачів, що вироб-

ляються, не завжди задовольняють споживача за такими показниками, як ро-

зміри, точність вимірювання, допустимі умови експлуатації. Останнім часом 

сформувався напрям, у якому використовується оптичне випромінювання і 

унікальні властивості оптичних середовищ для реєстрації різних фізичних 

впливів. Цьому сприяли також успіхи в технології волоконних світловодів 

(ВС), які зумовили їх широке використання для передачі інформаційних сиг-

налів.  

Елементи конструкції волоконно-оптичних (ВО) давачів (ВОД) абсолю-

тно індиферентні щодо електричних і магнітних полів. Разом із передаваль-

ними трактамми на основі ВО кабелів, вони поза конкуренцією при роботі в 

умовах сильних електромагнітних полів, в агресивних і вибухонебезпечних 

середовищах, тощо [1].  

Зазначимо загальні переваги кварцових ВС: 

широкосмуговість (до кількох ПГц — «петагерц» — 1015 Гц); малі по-

гонні втрати (до 0,15 дБ/км); малий діаметр (~ 125 мкм); мала маса (~30 

г/км); еластичність (мінімальний радіус згину 2 мм);  висока механічна міц-

ність (витримує навантаження на розрив ~ 7 кг); відсутність взаємної інтер-

ференції; безіндукційність (практично відсутній вплив електромагнітної ін-

дукції, а отже, і негативні явища, зв'язані з грозовими розрядами, близькіс-

тю до лінії електропередачі, імпульсами струму в силових мережах тощо); 

висока електроізоляційна міцність; висока корозійна стійкість, особливо до 

хімічних розчинників, мастил, води.  

У практиці використання ВОД найсуттєвішими є останні чотири власти-

вості. Вельмі корисними є й такі властивості ВС, як еластичність, малий діа-

метр і маса. Широкосмуговість і малі втрати значно підвищують можливості 
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ВС і є їх сутєвими перевагами порівнюючио з традиційними електричними 

лініями зв'язку. 

ВОД — це пристрої для виявлення параметрів певних фізичних величин, 

таких, як механічна напруга або температура, концентрації хімічних речовин, 

прискорення, обертання, тиск, коливання та переміщення. 

ВОД з чутливими елементами на основі ВС під дією вимірюваної фізич-

ної величини змінюють параметри світлових потоків, що розповсюджуються 

по ВС. Такі зміни відбуваються або на межі «осердя — оболонка» у ВС, або 

на створюваних в об’ємі ВС волоконних бреггівських ґратках (ВБҐ). Промо-

дульований оптичний сигнал подається на фотоприймач (ФП), який детектує 

ці зміни, перетворюючи оптичний сигнал в електричний. 

ВОД мають невеликі розміри та малу масу. Вони є стійкими до високо-

температурних та вибухонебезпечних середовищ, мають електроізоляційний 

матеріал, який також робить їх придатними для використання в пристроях, 

які працюють за високих напруг без ризику виникнення електричних іскор. 

Результати магістерської дисертації було опубліковано на наступних 

конференціях: 

1. Сакір С.О. Прецизійний волоконно-оптичний давач температури / 

С. О. Сакір, П. О. Дем‘яненко // Міжнародна науково-технічна конференція 

«Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи». Київ, 19 – 25 березня 2018 

р.: матеріали конференції — Київ, 2018. — 133 – 135 с. 

2. Сакір С.О. Високоточний волоконно-оптичний давач температури / 

С. О. Сакір, П. О. Дем‘яненко // 22-й Міжнародний молодіжний форум «Ра-

діоелектроніка та молодь у ХХІ столітті». Зб. матеріалів форуму. Т. 4. — Ха-

рків: ХНУРЕ. 2018. — 270 – 271 с. 
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1 АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ 

ДАВАЧІВ  

Сучасні ВОД дозволяють вимірювати широкий спектр фізичних вели-

чин. Наприклад, тиск, температуру, відстань, розташування тіл у просторі, 

швидкість обертання, швидкість лінійного переміщення, прискорення, пара-

метри коливання, масу, параметри звукових хвиль, рівень рідини, відносну 

деформацію, коефіцієнт заломлення, електричне поле, електричний струм, 

магнітне поле, концентрацію газу, дозу іонізуючого випромінювання тощо. 

На використанні пучків ВС (ВО «джгутів») ґрунтується техніка ендоскопії. 

1.1 Аналіз наявних рішень 

ВОД температури (ВОДТ) компанії Opsens Solutions застосовуються для 

моніторингу енергетичних середовищ ядерного магнітного резонансу (ЯМР) 

та середовищ із великою кількістю радіочастот (РЧ). 

Ці ВОДТ ідеально підходять для застосувань в енергонасичених середо-

вищах із високим рівнем електромагнітних завад, разом із високовольтним 

обладнанням і т.п. Вони також здатні працювати в середовищах, опроміню-

ваних ЕМ енергією надвисоких частот (НВЧ). 

Такі ВОДТ можуть використовуватися в широкому діапазоні темпера-

тур: від кріогенних середовищ (наприклад, охолодження надпровідних маг-

нітів) до високотемпературних застосувань (до ~350 °C). 

1) Фірма Opsens Solutions пропонує ВОДТ OTG-M170, який є одним із 

найменших серед відомих (рис. 1. 1). Його робота базується на ефекті темпе-

ратурної залежності ширини забороненої зони кристалу GaAs, завдяки якому 

реалізується механізм вимірювального перетворення температури. Його ма-

ленький чутливий кристал GaAs, розташований на кінчику ВС, робить його 

зручним у роботі. 

У поєднанні з технологією підготовки сигналів Opsens Solutions SCBG 

(Semiconductor Bandgap) і з притаманними волоконній оптиці перевагами, 

OTG-M170 забезпечує високу відтворюваність і надійність роботи в несприя-

тливих умовах, таких, як високий рівень електромагнітного випромінювання 
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(ЕМВ), РЧ, магнітного резонансу (МР), ЯМР і НВЧ. 

 
Рисунок 1.1 — ВОД температури OTG-M170 

OTG-M170 виготовлений на основі стандартного ВС, який позгоджуєть-

ся з випромінюванням будь-яких напівпровідникових ДС, призначених для 

збудження ВС. Цей компактний і надійний ВОДТ може виготовлятися на ос-

нові різних ВС із різними варіантами оболонок і може налаштовуватися 

згідно з конкретними програмами клієнтів або вимогами оригінального ви-

робника обладнання (OВО). 

OTG-M170 має технічні характеристики, які наведені в табл. 1. 1, [4]. 

Таблиця 1.1 — Технічні характеристики OTG-M170 

Діапазон вимірюван-

ня температури 
20 °C до +45 °C  

Точність 

± 0,3 °C (абсолютна похибка вимірювання у всьому діапазоні від 

20 до 45 °C 

± 0,8 °C і вище (загальна похибка вимірювання) 

Час відгуку 10 мс або менше 

Діапазон вологості 

під час експлуатації 
0–100% 

Вразливість до МР / 

EMВ / RF 
Повний імунітет 

Калібрування National Institute of Standards and Technology 

Довжина кабеля Стандарт 1,5 метра  

Оптичний роз'єм стандарт ST 

Кабельна оболонка Teflon ™ (≥ 85 ° C) 

ВОД серії OTP призначені для застосувань, які забезпечують контроль 

температури та інших параметрів об'єкту за допомогою одного формувача 

сигналу в один і той же час у середовищі високого температурного поля. 
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2) ВОД температури OTP-M фірми Opsens Solutions, рис. 1. 2, призначе-

ний для роботи в нестійких середовищах промисловості, пропонуючи най-

меншу абсолютну похибку вимірювання та найвищу роздільну здатність 

вимірювання температури. 

ВОД OTP-M використовує температурозалежне подвійне променеза-

ломлення кристалу, як механізм перетворення температури в оптичний сиг-

нал. Завдяки використанню чистого монокристалічного матеріалу OTP-M не 

проявляє термічної повзучості або старіння, як у випадку з іншими ВОД на 

основі термічного розширення скла ВС. 

 
Рисунок 1.2 — ВОД температури OTP-M 

У поєднанні з технологією формування сигналів white light polarization 

interferometry компанії Opsens Solutions з властивими перевагами волоконної 

оптики, OTP-M здатний задовольняти вимогам щодо довгострокової точнос-

ті, низького дрейфу та високої роздільної здатності. 

Технічні характеристики OTР-M наведені в табл. 1. 2, [5]. 

Таблиця 1.2 — Технічні характеристики OTP-M 

Діапазон вимірюван-

ня температури 
Від 0 °C до 85 °C 

1 2 

Точність Абсолютна похибка вимірювання ± 0,15 ° С  

Час відгуку <1 с  

Діапазон вологості 

під час експлуатації 
0–100% 

Вразливість до МР / 

EMВ / RF 
Повний імунітет 

Калібрування NIST  
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Продовження табл. 1. 2 

1 2 

Довжина кабеля Стандарт 1,5 метра  

Оптичний роз'єм стандарт ST 

Кабельна оболонка Teflon ™ (≥ 85 ° C) 

3) ВОДТ моделі FP4700, рис. 1. 3, призначені для використання в сере-

довищах, де існують високі рівні електричних завад або де іскробезпечність є 

проблемою. Як механізм перетворення температури в оптичний сигнал 

FP4700 використовує залежне від температури подвійне заломлення проме-

ню спеціально вибраного кристалу. Цей кристал не проявляє термічної по-

взучості або старіння. 

 
Рисунок 1.3 — ВОД температури FP4700 

FP4700 має технічні характеристики, які наведені в табл. 1. 3, [6]. 

Таблиця 1.3 — Технічні характеристики FP4700 

Діапазон вимірюван-

ня температури 
−40 °С до + 250 °С 

Точність Абсолютна похибка вимірювання ± 1,0 °С 

Час відгуку 1,5 с  

Діапазон вологості 

під час експлуатації 
0–100% 

Вразливість до МР / 

EMВ / RF 
Повний імунітет 

Калібрування NIST 

Довжина кабеля Стандарт 1,5 метра  

4) ВОДТ Т2050 призначений для вимірювання температури на поверхні 
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конструкцій. Корпус ВОД виконаний із неіржавної сталі.  

ВОДТ Т2050, рис. 1. 4, виготовляється з двома кабельними виводами, 

що дозволяє підключати його в ланцюг ВОДТ. 

 
Рисунок 1.4 — ВОД температури Т2050 

Технічні характеристики ВОДТ Т2050 наведені в табл. 1. 4, [7]. 

Таблиця 1.4 — Технічні характеристики Т2050 

Діапазон вимірюван-

ня температури 
−60 °С до + 120 °С 

Діапазон робочих до-

вжин хвиль 
від 1510 нм до 1590 нм 

Точність Абсолютна похибка вимірювання ± 0,5 °С 

Час відгуку 1 с  

Діапазон вологості 

під час експлуатації 
0–100% 

Отже, було розглянуто чотири різних типи ВОД температури. 

ВИСНОВОК ДО РОЗДІЛУ 

У даному розділі була коротко розглянута класифікація ВОД, оптичних 

волокон та вимірювальних пристроїв на їхній основі. До того ж, був проведе-

ний аналіз сучасних ВОДТ різних типів та виробників та порівнняння їх тех-

нічних характеристик, переваг та недоліків. Отже, було закладено фундамент 

для розробки прецизійного ВОДТ. Са
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2 ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТІ 

СТВОРЕННЯ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ ДАВАЧІВ ІЗ 

ПІДВИЩЕНОЮ ТОЧНІСТЮ 

Дамо загальну характеристику ВОД. під цією абревіатурою зазвичай ро-

зуміють і власне ВОД, чутливі елементи (ЧЕ) яких виконані безпосередньо 

на основі ВС, і просто оптичні давачі, що з'єднуються з ВС, якими до них пі-

дводиться немодульований оптичний потік і відводиться модульований.  

Як і електричні, ВОД можуть бути активними й пасивними. Перші під 

впливом на них вимірюваної величини F(χ) самі генерують світлове випро-

мінювання, яке потім по ВС потрапляє до фотоприймача (ФП), який і пере-

творює оптичний сигнал І(χ) в електричний U(χ), рис. 2. 1. 

 
Рисунок 2.1 — Схема включення активного ВОД 

Інформативним параметром оптичного сигналу активних ВОД є його ін-

тенсивність, яка однозначно визначається величиною енергетичного фактору 

F(χ), що діє на ВОД. 

На основі активних ВОД можуть бути створені вимірювачі високих тем-

ператур, інтенсивності ультрафіолетового, рентгенівського, гамма й інших 

випромінювань, енергія яких достатня для перетворення її тим чи іншим спо-

собом в енергію оптичного випромінювання.  

Значно ширше представлені пасивні ВОД, рис. 2. 2. У них вимірювана 

фізична величина, що діє на ВОД, лише модулює параметри оптичного пото-

ку, який проходить через ВОД. А генерується цей потік зовнішнім щодо ВОД 

ДС, що дозволяє формувати потоки випромінювання з необхідними парамет-

рами. 

Потік оптичного випромінювання, що проходить через ВОД може бути 

охарактеризований за допомогою чотирьох параметрів, кожен із яких може 

бути промодульований незалежно від інших. Це, зокрема, інтенсивність оп-
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тичного потоку, частота осциляцій світлових хвиль, їх фаза і просторова орі-

єнтація їх площини поляризації. 

 
Рисунок 2.2 — Схема включення пасивного ВОД 

Потік оптичного випромінювання, що проходить через ВОД може бути 

охарактеризований за допомогою чотирьох параметрів, кожен із яких може 

бути промодульований незалежно від інших. Це, зокрема, інтенсивність оп-

тичного потоку, частота осциляцій світлових хвиль, їх фаза і просторова орі-

єнтація їх площини поляризації. 

Зазначимо загальну важливу вимогу до всіх раніше зазначених типів 

ВОД: безпосередньо перед подачею оптичного потоку на ФП модуляція 

будь-якого параметра цього потоку має бути адекватним чином (без втрат 

інформації про вимірювану величину) перетворена в модуляцію інтенсивнос-

ті. Зумовлена ця вимога тим, що подальша обробка сигналів ВОД здійсню-

ється методами й засобами електронної техніки, а це означає, що оптичні си-

гнали a priori мають бути перетворені в електричні. 

Таке перетворення виконують ФП, в основі роботи яких лежить явище 

фотоефекту. Водночас слід зазначити, що всі без винятку ФП у принципі не в 

змозі відслідковувати миттєві зміни параметрів світлової хвилі. Це можна 

було б пояснити, наприклад, тим, що частота осциляцій світлової хвилі за-

надто висока (~1015 Гц), а елементарні носії інформації, які беруть участь у 

явищі фотоефекту (на вході ФП — фотони, а на його виході — електрони) 

істотно відрізняються своєї інерційністю. Одначе, справа, навіть, не в цьому, 

а в тому, що світлової ЕМ-хвилі, яку прийнято описувати рівняннями Макс-

велла, як такої не існує, а світловий потік є насправді потоком фотонів. А 

проте фотони являють собою коливальні (з частотами ~ 1015 Гц і з неузго-

дженими в загальному випадку фазами) згустки ЕМ-енергії, кожен із яких 

окремо здатний виявляти притаманні йому хвильові властивості. Очевидно, 
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задача безпосередньо відобразити хвильові параметри потоку фотонів за до-

помогою потоку електронів є нереальною. З цієї причини при прямому дете-

ктуванні оптичного сигналу (потоку) за допомогою ФП інформація про мо-

дуляції його хвильових параметрів (фази, частоти, полярізації) буде просто 

безповоротно втрачена. 

Водночас, оскільки модуляція параметрів оптичного потоку, що проті-

кає через ВОД, здійснюється впливаючими на нього фізичними величинами 

природного походження, то і швидкість зміни оптичних параметрів потоку 

при такій їх модуляції буде визначатися швидкістю зміни параметрів цих ви-

мірюваних фізичних величин. Зрозуміло, що часові зміни промодульованих 

таким чином параметрів оптичного потоку будуть уже не такими швидкоп-

линними, як зміни власне хвильових параметрів оптичного потоку, тому во-

ни, у принципі, без проблем можуть бути адекватно відображені у вихідному 

сигналі ФП. 

Одначе, в силу квантово-енергетичної природи фотоефекту, ФП прин-

ципово здатний сприймати і адекватно перетворювати в електричний вигляд 

тільки один параметр оптичного потоку — його інтенсивність, яка є його ін-

тегральним енергетичним параметром, опосередкованим, як за порівняно ве-

ликий відрізок часу t (t >> T, де Т — період коливань світлової хвилі), так і по 

великому числу фотонів. Образно кажучи, ФП здатний адекватно перетво-

рювати тільки густину вхідного потоку фотонів (інтенсивність оптичного по-

току) у густину вихідного потоку електронів (в силу електричного струму — 

фотоструму). 

З цього випливає, що для отримання інформації, закладеної в модуляцію 

хвильових параметрів оптичного потоку їх слід адекватним чином перетво-

рювати в модуляцію інтенсивності. Тільки після такого перетворення стає 

можливим пряме детектування оптичного сигналу за допомогою ФП, яке бу-

де здійснюватися без втрат інформації, закладеної в модуляції хвильових па-

раметрів сигналів. 

Саме необхідністю перетворень модуляції пояснюється наявність додат-

кових оптичних елементів в оптичних схемах усіх ВОД (крім, зазвичай, амп-
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літудних, які із самого початку модулюють інтенсивність оптичного потоку), 

рис. 2. 2. Це, наприклад, елементи опорних пліч в інтерферометричних схе-

мах частотних і фазових ВОД або ж поляризатори й аналізатори в схемах по-

ляризаційних ВОД. 

2.1 Метрологічні можливості аналогових давачів 

Оцінюючи метрологічні можливості ВОД їх не можна розглядати уособ-

лено, оскільки їх можливості, як вимірювальних перетворювачів, можуть бу-

ти реалізовані лише в складі реальних вимірювальних пристроїв. Водночас, 

крім безумовних переваг ВО, на метрологічних параметрах ВОД, відіб'ються 

також і параметри інших, пов'язаних із ним елементів вимірювального трак-

ту, разом із властивими їм перевагами й недоліками. Передусім це стосується 

ДС і ФП, які, власне, і забезпечують працездатність ВОД, рис. 2. 3. Отже, 

оцінка граничних можливостей точності аналогових ВОД проводилася в 

складі ВО вимірювальних систем. 

 
Рисунок 2.3 — Схема вимірювального тракту на основі ВОД 

На рис. 2. 3 умовно показано: ДС — джерело світла для збудження ВС 

— наприклад, напівпровідниковий лазер типу ИЛПН-206 (Р0 = 10-3 Вт;  = 

1,3 мкм); Р0 — потужність оптичного потоку, що підводиться до ВОД;  — 

довжина світлової хвилі оптичного потоку; ВС — волоконно-оптичний ка-

бель, наприклад, типу КВСП-50/125 з погонним загасанням   3 дБ/км; 

F()— вимірювана фізична величина, що діє на ВОД; ФП — напівпровідни-

ковий фотодіод, наприклад, типу ЛФД-2 з лавинним помножуванням фотос-

труму (квантова ефективність  = 0,4; коефіцієнт лавинного множення М = 

20; спектральна густина напруги шумів фотоструму на опорі навантаження 

фотодіода Rн =1 кОм, (Uш)ФП = 3.10-8  В.Гц-0,5; F(M) — фактор-шум неідеаль-
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ності процесів лавинного множення у фотодіоді; Для спрощення аналізу були 

прийняті такі припущення: абсолютна стабільність (температурна, часова й 

ін.) усіх параметрів елементів вимірювального тракту ВОД (ДС, ФП, ВС та 

ін.); смуга пропускання наступного за ФП електричного тракту Δf = 1 Гц. 

Порогова чутливість ВОД — це той найменший приріст вимірюваної 

фізичної величини, що діє на нього, і викликає такий приріст його вихідного 

сигналу, який буде однозначно сприйнятим на фоні шумів. 

Основні складові шуму на резисторі навантаження ФП: 

а) шуми, зумовлені струмами витоку ФД (насамперед його темновим 

струмом); спектральна густина напруги цих шумів ФПшU )(  наведена в пас-

порті на ФД; 

б) фотонні шуми оптичного потоку; обумовлюються його дискретною 

структурою — флуктуаціями густини потоку фотонів; спектральна густина 

напруги фотонних шумів (Uш)фот на резисторі навантаження Rн: 

   
22 η

ν

2

ш нфот

e P
U M F M R

h
  ,   (2.1) 

де  MFM
h

Pe 2



22
 — спектральна густина шумів фотоструму на виході 

ФД; е — заряд электрона, Кл; Р — потужність оптичного потоку на вході 

ФД, Вт;  — квантова ефективність ФД; h — енергія кванта оптичного по-

току, Дж; M 
2 — середній квадрат коефіцієнта лавинного множення; F(M) — 

фактор-шум неідеальності процесів лавинного множення (для безлавинних 

ФД М = F(M) =1). 

в) дробові шуми фотоструму Iф (шуми Шоткі); є наслідком дискретної 

структури електричного струму й зумовлені флуктуаціями густини потоку 

електронів; спектральна густина напруги дробових електронних шумів (Uш)ел 

на резисторі навантаження Rн: 

  2ш н фел
U R eI ;    (2.2) 

де 
η

ν
ф

eР
І

h
  — фотострум, що протікає через резистор Rн. 
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г) шум Найквіста — тепловий шум самого резистора Rн; спектральна 

густина напруги: 

  нRнш kTRU 4 ;      (2.3) 

д) шуми ДС, (Uш)ДС. 

Спектральні густини перерахованих шумів у широкому діапазоні частот 

постійні, джерела цих шумів некорельовані між собою, а тому їх сумарна 

спектральна густина визначиться, як: 

2 222 2( ) ( ) ( ) ( ) ( )ш ш ш шш ш ел ДСфот RФП н

U U U U U U    .  (2.4) 

Запишемо умову порогової чутливості ВОД, приймаючи відношення си-

гнал / шум рівним 1: 

η

ν

пор

н ш

P е
MR U f

h


  ,     (2.5) 

де Pпор — найменший приріст оптичної потужності на вході ФП, який, бу-

дучи перетвореним у приріст його вихідного сигналу (фотоструму), одно-

значно буде сприйнятий на фоні шумів. 

Модуляційну характеристику ВОД вважаємо лінійною: 

0

χ
δ

χ
p  ,        (2.6) 

де p — коефіцієнт пропускання (прозорість) модулятора ВОД, як функція де-

якої узагальненої координати (параметра ЧЕ ВОД) ; 0 — таке значення уза-

гальненої координати ЧЕ, при якому забезпечується найбільша прозорість 

модулятора;  — коефіцієнт внутрішніх втрат оптичного випромінювання у 

ВОД. 

З урахуванням (2.6) і втрат випромінювання у ВО трактах (приймаючи, 

що l1 = l2 = l), вираз для порогового приросту потужності на вході ФП набуде 

вигляду: 

0,2α

0

0

χ
Δ δ 10

χ

пор l

порР Р 


     (2.7) 

де Р0 — потужність оптичного потоку на вході ВОД, Вт; пор — порогова 

зміна узагальненої координати ЧЕ, що зумовлює пороговий приріст оптичної 
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потужності на вході ФП;  — коефіцієнт погонного загасання потужності 

оптичного потоку при його поширенні по ВС, Дбкм; l — відстань між ВОД 

та пунктом збору інформації, км. 

З урахуванням (2.7) вираз (2.1) набуде вигляду: 

   
α

0

0

ηδχ
.

0,5χ ν

2 0,2 l
2

ш нфот

e P 10
U R M F M

h



    (2.8) 

З огляду на (2.1 – 2.4) при підстановці (2.7) і (2.8) в (2.5) і виконуючи не-

обхідні перетворення, отримаємо вираз для порогової чутливості ВОД: 

     

   

2 22 0,2 α

0

α 2 2 2 2

0

0

0

4 2χ ν ηδχ 10
Δχ .

ηδ 0,5χ ν

l
н н ш шФП ДС

пор 0,2 l

н

kTR eIR U Uh F M P

P 10 e R М F M h F M





   
  


 (2.9) 

Із (2.9) легко отримати вираз для оцінки гранично досяжної мінімальної 

похибки вимірювань за допомогою аналогових ВОД. Для цього найбільшу 

зміну узагальненої координати Δтах, яка зумовлює максимальне значення 

сигналу на виході ВОД, приймемо рівною 0,50, а найменшу, відповідно, 

пор. Тоді гранично досяжна мінімальна похибка вимірювання може бути 

представлена в такому вигляді: 

     

   

2 22 0,2α

0

α 2 2 2 2

0

4 2ν ηδ 10
γ .

ηδ ν

l
н н ш шФП ДС

пор 0,2 l

н

kTR eIR U U2h F M P

P 10 e R M F M h F M





   
  


  (2.10) 

Дамо оцінку рівня шумів, зумовленого специфікою процесів генерації 

світла в напівпровідниковому лазері. Рівень шумів оцінювався за виразом 

2

2

0

10
P

N lg
P

 
 

 
, де <P2> — середньоквадратичні флуктуації потужності ви-

промінювання, а <P0> — постійна складова потужності випромінювання.  

Перерахунок цих даних у напругу шумів на резисторі навантаження ФД дав 

величину того ж порядку, що й напруга фотонних шумів оптичного потоку. 

Це означає, що використання лазерного ДС істотно не погіршує граничних 

параметрів аналогових ВОД. 

Оцінка чисельних значень доданків, що входять у вирази (2.9) і (2.10), 

показала, що: 
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0,2α 2 2 2
0

2 2 2 2

ηδ 4 2 ( ) ( )

ν

l

ДСшн н ш ФП

н

P 10 kTR eIR U U

h F M e R M F M


  




.  (2.11) 

З огляду на (2.11) і нехтуючи втратами у ВО тракті (10-0,2αl ≈ 1), вирази 

(2.9) і (2.10) можна істотно спростити: 

 
0

0

ν
Δχ χ

ηδ
пор

h F M

P
 , 

 ν
γ

ηδ
пор

0

h F M
2

P
 .  (2.12) 

Підставляючи чисельні значення величин у вираз (2.12), отримаємо [8]: 

пор   10-6 Гц-0,5 = 10-4 % Гц-0,5. 

Зауважимо, що ця оцінка отримана за умови виконання ідеалізованих 

припущень, які на практиці виконати важко, а тому реально досяжні значен-

ня min  для вимірювачів на основі аналогових ВОД ще гірші [9, 10]. 

Витлумачимо отриманий результат. Невисокі метрологічні можливості 

аналогових ВОД зумовлені метрологічно низькою якістю оптичного потоку, 

що проходить через ВОД. Це, з одного боку, високий рівень його власних 

(фотонних) шумів, а з іншого — відносно низький загальний рівень його ін-

тенсивності. Перша з указаних причин є наслідком дискретності оптичного 

потоку, як потоку високоенергетичних квантів ЕМ енергії (фотонів) і до пев-

ної міри є наслідком іншої причини — малого рівня оптичної потужності, що 

вводиться у ВС від наявних ДС. 

Роботи по вдосконаленню елементної бази ВО ведуться і, зазвичай, бу-

дуть створені ДС, які здатні будуть забезпечити введення в стандартні ВС 

значно більших рівнів потужності оптичного потоку. Одначе, просте збіль-

шення потужності оптичного потоку в тракті ВОД не зможе розв’язати про-

блему підвищення точності вимірювань. По-перше, разом зі зростанням по-

тужності оптичного потоку пропорційно кореню квадратному з її величини 

зростає також і потужність його фотонних (дробових) шумів, а тому 1000-

кратне збільшення потужності обіцяє лише 30-кратне зменшення похибки 

вимірювання. По-друге, введення у ВС значних рівнів потужності викличе 

появу в них нелінійних ефектів, що порушує сам принцип роботи аналогових 

ВОД. 
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Отже, ми змушені констатувати неможливість створення вимірювальних 

пристроїв з аналоговими ВОД, які щодо точності вимірювань могли б склас-

ти гідну конкуренцію традиційним (електричним) вимірювальним пристро-

ям. 

Водночас, переваги ВО, як основи для побудови ВОД безсумнівні і спо-

нукають шукати вихід із ситуації, що склалася. 

2.2 Аналіз проблеми точності вимірювань за допомогою давачів 

Пошук шляхів виходу з описаної ситуації призвів нас до висновку про 

необхідність перегляду, як самих принципів формування інформативних сиг-

налів у ВОД, так і принципів їх подальшої (електричної) обробки [11, 12]. У 

результаті ми прийшли до усвідомлення необхідності відмови від аналогових 

принципів вимірювання та переходу до неаналогових (дискретних) принципів 

вимірювання. Реально це означає, що для підвищення точності вимірювань за 

допомогою ВОД необхідно в процесі модуляції ними оптичного потоку вво-

дити в цей потік нові, додаткові до оптичних, але неоптичні, параметри, на 

які і слід перекласти роль реципієнтів інформації. Такий підхід дозволяє збе-

регти всі переваги ВО, оскільки носієм інформації продовжує залишатися оп-

тичний потік. Одначе, водночас проблема точності вимірювань більше не бу-

де пов'язаною з принципово низькоточними вимірюваннями інтенсивності 

малопотужного оптичного потоку — вона переноситься з області оптичних 

вимірювань в інші, неоптичні області, де цієї проблеми або просто немає, або 

вона там вирішена належним чином. 

У загальному випадку неаналогової модуляції оптичного потоку інфор-

мація може накладатися або на його просторові параметри (координатна мо-

дуляція), або на його часові параметри (імпульсна модуляція). 

У першому випадку вимірювальна інформація може кодуватися дискре-

тно-просторовим (координатним) розподілом параметрів оптичного потоку, 

що виходить із ВОД (як правило, його інтенсивності). 

У другому випадку інформаційним параметром імпульсної послідовнос-

ті може бути: саме́ число імпульсів (вимірювання в такому випадку зводиться 
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до підрахунку числа імпульсів, що, у принципі, можна виконати безпомилко-

во); частота надходження імпульсів (в цьому випадку вимірювання зводиться 

до підрахунку числа імпульсів, що припадають на одиницю часу; зауважимо, 

що вимірювання часових інтервалів також можна виконати з належною точ-

ністю); часові ́ інтервали між імпульсами (вимірювання зводиться до визна-

чення значень часових проміжків між імпульсами; гарантією високої точнос-

ті вимірювань і в цьому випадку виступає можливість високоточних вимірю-

вань часови́х інтервалів), і т.п. 

Сказане передбачає або створення спеціальних, неаналогових ВОД, або, 

що іноді, можливо, використання звичайних аналогових ВОД у невластивих 

їм неаналогових режимах роботи. В останньому випадку, коли вимірювана 

величина може змінюватися в широких межах, можна використовувати влас-

тивість деяких аналогових ВОД циклічно змінювати свій вихідний сигнал. 

Пристроєм обробки сигналів таких ВОД може бути просто лічильник числа 

циклів, безпомилковість роботи якого й гарантує високу точність вимірю-

вань. 

Прикладом практичної реалізації давачів першого типу можуть бути ци-

фрові ВОД для вимірювання кутів повороту на основі дискових растрових 

оптичних модуляторів. Точність вимірювань у цьому випадку визначається 

точністю виготовлення кодуючих дисків (пластин). Очевидна перевага таких 

ВОД — простота отримання результату вимірювань. Серед недоліків таких 

ВОД можна назвати: значні габарити кодуючих дисків, які є тим більшими, 

чим вищими є вимоги до точності вимірювань; мале коло фізичних величин, 

які можуть бути виміряні такими ВОД (практично це тільки кутові й лінійні 

переміщення та їхні похідні). 

Значно більші функціональні можливості мають ВОД, вихідний сигнал 

яких формується у вигляді часово́ї послідовності оптичних імпульсів. 

Іншими словами, маючи потужний апарат обробки сигналів, основний 

тягар інтелектуального навантаження в процесі вимірювань можна переклас-

ти з власне ВОД на пристрої обробки їх сигналів. Це дозволяє знизити рівень 

вимог до власне ВОД (до ретельності їх виготовлення, складання, юстування, 
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умов експлуатації і т.п.), не знижуючи водночас загального високого рівня 

вимог до якості вимірювань загалом. 

З описаних у літературі можна навести приклад ВОД прискорення з мо-

дуляцією інтенсивності оптичного потоку, порогова чутливість якого складає 

2∙10-6 g [13]. Для ВОД прискорення з модуляцією фази світлової хвилі, екс-

периментальні значення порогового прискорення становлять ~ 10-7 g [14]. 

Рекордну чутливість, ~ 10-9 g, отримали автори [14] при вимірюванні 

прискорення сили тяжіння, опосередкувавши результати вимірювань протя-

гом інтервалу часу 100 с. Ці дані були реалізовані завдяки використанню мо-

більного ато́много гравіметра, що розміщувався на глибині 500 м у підземній 

дослідницькій лабораторії з низьким рівнем шумів. Пробною (чутливою) ма-

сою гравіметра була хмарка охолоджених до температури 2∙10-6 K атомів 

87Rb, які під дією сили тяжіння падали у вакуумі в тривимірну магнітну-

оптичну яму, створювану після адіабатичного відключення лазерних проме-

нів. 

Зауважимо, що у всіх наведених прикладах описані лабораторні макети 

вимірювачів, яким до реальних вимірювальних інструментів необхідно подо-

лати ще не простий шлях. 

З доступних сьогодні на ринку промислових типів вимірників можна за-

значити, наприклад, п’єзоелектричні акселерометри фірми ZETLAB, напри-

клад, типу АР 2050, порогова чутливість якого ~ 2∙10-5 g. 

2.3 Схематичний пристрій і принцип роботи ВОД з імпульсною мо-

дуляцією інтенсивності оптичного потоку 

Результатом проведеної роботи стала розробка нового класу ВОД з ім-

пульсною модуляцією інтенсивності пройденого через них оптичного потоку 

(ІВОД) [16]. 

Принципова можливість реалізації високоточних вимірювань лінійних 

прискорень за допомогою розглянутого нижче прецизійного акселерометра 

на основі розробленого ІВОД базується на: можливості практичної реалізації 

високоточних вимірювань часових інтервалів, що задаються оптичними ім-

пульсами; можливості створення високодобротної кварцової коливальної си-
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стеми; незалежності метрологічних параметрів акселерометра від будь-яких 

нестабільностей параметрів оптичних і електричних елементів вимірюваль-

ного тракту ІВОД. 

Останній пункт пояснюється тим, що вимірюваними (інформаційними) 

величинами у вихідному сигналі ІВОД є не енергетичні параметри оптичного 

потоку (як це має місце в разі аналогових ВОД), а значення величин часових 

інтервалів, які тільки задаються оптичними імпульсами.  

Схематична будова ІВОД прискорення з ЧЕ-модулятором маятникового 

типу наведена на рис. 2. 4. [16]. Пружний підвіс конічного маятника викона-

ний на основі кварцової нитки, якою є ВС 1, консольно закріплений у корпусі 

ІВОД. На вільному кінці консолі ВС 1 закріплена інерційна маса (ІМ) 2, ви-

конана з магнітом’якого матеріалу. 

У робочому режимі ІВОД маятник 2 здійснює круговий обертальний 

рух, який збуджується й підтримується незатухаючим завдяки погодженій 

почерговій силовій дії на ІМ із боку закріплених у корпусі ІВОД електромаг-

нітів 4. Оптична схема ІВОД від’юстована так, що за відсутності бічних при-

скорень вісь конічного маятника збігається з віссю ОZ. Водночас кінець ВС 

рухається в площині, що задається перетином взаємноперпендикулярних 

осей кривини розташованих під ним циліндричних дзеркал 3. Осі цих дзеркал 

(ОХ, ОY і OZ) визначають відповідні напрями просторових осей чутливості 

ІВОД (ОY, ОХ і ОZ, рис. 2. 4, а). 

Щоразу, у момент перетину кінцем ВС осі кривини будь-якого дзеркала, 

частина оптичного потоку, що безперервно витікає із торця ВС, відбивається 

цим дзеркалом назад у ВС. Безперервний оптичний потік, що входить в ІВОД 

і потік оптичних імпульсів, що виходить із нього, розділяються за допомогою 

Y-подібного волоконно-оптичного розподільника-суматора 5. 

Отже, вихідний сигнал ІВОД являє собою часову послідовність корот-

ких оптичних імпульсів. Формально цю послідовність можна розглядати, як 

таку, що складається з двох, «вкладених одна в другу», послідовностей 

рис. 2. 5, кожна з яких формується «своїм» циліндричним дзеркалом [17]. 
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За умови відсутності дії на ІВОД бічних прискорень, інтервали часу пе-

ребування маятника по обидва боки кожної з осей дзеркал будуть однакови-

ми, рис. 2. 5, а. Це означає, що різниця тривалостей будь-яких двох сусідніх 

часови́х інтервалів, що задаються оптичними імпульсами в кожній із послі-

довностей, буде дорівнювати нулю.  

За появи бічного прискорення, описуване кінцем маятника коло обігу 

зміщується від свого початкового положення в напрямі, протилежному на-

пряму вектора прискорення. Величина цього зміщення визначається величи-

ною прискорення, що діє на ІВОД, величиною його ІМ і жорсткістю консолі 

підвісу маятника. 

 
Рисунок 2.4 — Схематична будова ІВОД прискорення 

Унаслідок цього, симетрія інтервалів часу перебування маятника по різ-

ні боки осей дзеркал порушиться — один із кожної пари сусідніх часових 

проміжків, що задаються оптичними імпульсами в кожній із послідовностей, 

збільшить свою тривалість, а інший — зменшить (сумарна їх тривалість вод-

ночас, очевидно, не зміниться) (рис. 2. 5, б). Чим більшою (меншою) буде ве-

личина бічного прискорення, тим, відповідно, більшою (меншою) буде й різ-

ниця тривалостей сусідніх часови́х інтервалів у відповідній послідовності оп-
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тичних імпульсів. 

Саме цю різницю ми і приймаємо в якості міри величини бокового при-

скорення що діє на ІВОД. Знак цієї різниці (плюс або мінус) буде визначати 

напрям проекції вектора прискорення (згідно або проти напряму орієнтації 

відповідної осі чутливості акселерометра). 

За появи вектора прискорення, паралельного осі OZ, симетрія кола обігу 

маятника відносно горизонтальних осей ОХ і ОY не зміниться, а отже, зали-

шаться рівними нулю і згадані вище різниці тривалостей сусідніх часови́х ін-

тервалів у відповідних послідовностях оптичних імпульсів. Одначе, водночас 

зміниться загальна тривалість періоду обертання маятника і зміна са́ме цієї 

величини може бути прийнятою в якості міри величини прискорення, що діє 

на ІВОД уздовж осі OZ. 

Вимірювання часових інтервалів і визначення їх різниць у всіх каналах 

акселерометра («Х», «Y» і «Z») можна здійснювати шляхом підрахунку числа 

імпульсів високочастотного стабілізованого генератора, заповнюючи цими 

імпульсами вимірювані часові інтервали. Очевидно, з плином часу частота 

підрахункових імпульсів повинна бути високостабільною.  

Схема опрацювання сигналу організована у такий спосіб, що після кож-

ного оберту конічного маятника ІВОД, на виході кожного із каналів («Х», 

«Y» і «Z») з’являються числа, кожному з яких зіставляються відповідні їм 

проекції («аХ», «аY» і «аZ») — складові вектора прискорення вздовж кожної із 

просторових осей, що задаються орієнтацією осей дзеркал ІВОД. 

Згідно з принципом роботи ІВОД усі три відліки (вздовж кожної з його 

осей чутливості) є нелінійними функціями відповідних величин прискорень. 

До того ж, дія на ІВОД прискорення вздовж осі ОZ, призводить до спотво-

рення відліків і вздовж інших осей (за умови незмінності величин діючих 

прискорень). 

Одначе, при належній спільній обробці результатів відліків, можна 

отримати неспотворені величини кожної з проекцій довільно оріентованного 

вектора прискорення [17]. 
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Рисунок 2.5 — Часові діаграми вихідного сигналу ІВОД 

Як випливає з принципу роботи акселерометра, величина абсолютної 

похибки вимірювання є постійною у всьому діапазоні вимірюваних величин 

прискорень і визначається дискретністю його рахунку (періодом генератора 

високої частоти). 

ВИСНОВОК ДО РОЗДІЛУ 

У даному розділі був розроблений на основі ІВОД 3-х координатний ак-

селерометр-гравіметр, що має високі технічні характеристики. Він може ста-
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ти основою безплатформових інерційних навігаційних систем (БІНС) для ко-

смічних літальних апаратів (КЛА) [21]. 

Такі БІНС дозволять здійснювати: безпосередній контроль змін параме-

трів орбіт або траєкторій польоту, що обумовлюються дією на КЛА надма-

лих, але довготривалих (протягом усього часу польоту), зовнішніх силових 

факторів (наприклад, гальмівна дія решток атмосфер планет, тиск «сонячного 

вітру» і т.п.); контрольовану корекцію параметрів орбіт (траєкторій) КЛА 

шляхом вмикання малопотужних бортових двигунів або розгортанням «со-

нячних вітрил»; дослідження впливу контрольованих рівнів мікрогравітації 

на характер протікання різних фізико-хімічних і біологічних процесів. 

Так, дрейф КЛА тільки під дією на нього «сонячного вітру» за час його 

перельоту від Землі до Марса, може змістити від розрахункової точку його 

виходу на активну ділянку заключної траєкторії польоту на величину до 100 

тисяч кілометрів. 

Розроблений акселерометр може бути використаний також у якості ви-

сокочутливого гравіметра для проведення геофізичних досліджень. Зокрема, 

з його допомогою можна: проводити експериментальну перевірку стабільно-

сті положення центру мас Землі або інших планет; вимірювати зсув полюсів 

Землі;  вимірювати гравітаційну сталу. 

Такі гравіметри з орбіти штучного супутника здатні фіксувати локальні 

відхилення напруженості гравітаційного поля, зумовлені неоднорідностями 

об'ємної густини земної кори, причиною яких може бути залягання там кори-

сних копалин, густина яких помітно відрізняється від середніх значень, влас-

тивих даному регіону (наприклад, поклади руд важких металів, газу, нафти, 

води і т.п.) 

Важливим застосуванням таких вимірювачів може бути моніторинг сей-

смічної ситуації в забудованих районах міст із підземним метрополітеном. Са
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3 ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ МОДЕЛЕЙ 

ПРЕЦИЗІЙНИХ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ ДАВАЧІВ 

ТЕМПЕРАТУРИ 

На основі ІВОД прискорення була розпочата експериментальна розробка 

прецизійного ВОД температури (ВОДТ) з імпульсною модуляцією вихідного 

сигналу. 

3.1 Прецизійний ВОДТ з імпульсною модуляцією вихідного сигналу 

Схематична будова можливого варіанту прецизійного ВОДТ з імпульс-

ною модуляцією вихідного сигналу наведена на рис. 3. 1. 

 
Рисунок 3.1 — Схематична будова прецизійного ВОДТ з імпульсною модуляцією вихід-

ного сигналу: 1 — кварцова пластина, 2 — інерційна маса із феромагнітного матеріалу, 

3 — електромагніти, 4 — сферичне дзеркало, 5 — ВС, 6 — біметалева пластинка, 7 —
волоконно-оптичний розподільник-суматор 

Оптична схема ВОДТ складена і від’юстована так, що в стані рівноваги 

кварцової пластини 1 її вісь симетрії збігається з головною оптичною віссю 
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сферичного дзеркала 4 і з віссю кінця ВС 5. Водночас радіус кривини сфери-

чного дзеркала 4 збігається з центром прямого торця ВС 5, закріпленого на 

вільному кінці розташованої вертикально (за нормальної температури навко-

лишнього середовища) прямокутної біметалевої пластинки 6, нижній кінець 

якої консольно закріплений у корпусі ВОДТ. У робочому режимі кварцова 

пластина 1 здійснює вільні коливання, які підтримуються незатухаючими за-

вдяки почерговій силовій дії електромагнітів 3, закріплених у корпусі ВОДТ, 

на ІМ 2 із феромагнітного матеріалу, яка разом зі сферичним дзеркалом 4 за-

кріплена на вільному кінці кварцової пластини 1. 

Щоразу, в момент проходження кварцовою пластиною 1 положення рів-

новаги, частина оптичного потоку, який безперервно виходить із торця ВС 5, 

відбивається сферичним дзеркалом 4 назад у ВС 5. Таким чином, із безперер-

вного оптичного потоку, що входить у ВОДТ, в ньому формується і з нього 

витікає послідовність коротких оптичних імпульсів. Вхідний та вихідний оп-

тичні потоки розділяються за допомогою Y-подібного волоконно-оптичного 

розподілювача-суматора 7. Отже, вихідним сигналом ВОДТ є часова́ послі-

довність коротких оптичних імпульсів. 

За нормальної (початкової) температури, коли біметалева пластинка 6 

недеформована, вихідні імпульси ВОДТ являють собою рівномірну послідо-

вність, оскільки інтервали часу перебування центра кривини дзеркала по 

обидва боки від торця ВС 5 будуть однаковими. Це означає, що різниця три-

валостей будь-яких двох сусідніх часови́х інтервалів, які задаються оптични-

ми імпульсами, буде дорівнювати нулю, рис.2, а.  

За рахунок збільшення (зменшення) температури ВОДТ деформація бі-

металевої пластинки 6 зумовить відхилення торця ВС 5 вправо (вліво) від йо-

го рівноважного положення. Внаслідок цього відбудеться зменшення (збіль-

шення) інтервалів часу перебування радіуса кривини дзеркала праворуч (лі-

воруч) від торця ВС (рис.2, б та рис.2, в, відповідно).  Са
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Рисунок 3.2 — Вихідний сигнал ВОДТ: а — при початковій температурі, б — при збіль-

шенні температури, в — при зменшенні температури 

3.1.1 Блок-схема опрацювання сигналу прецизійного ВОДТ  

На рис. 3. 3 зображено блок-схему перетворення вимірюваної темпера-

тури в цифровий сигнал.  

 
Рисунок 3.3 — Блок-схема опрацювання сигналу прецизійного ВОДТ: t — вимірювана 

величина; N(t) — опрацьований цифровий вихідний сигнал ВОДТ 

Вимірювання тривалостей часови́х інтервалів І і ІІ, котрі задаються оп-

тичними імпульсами (рис.2), здійснюється в блоці опрацювання сигналів 

(БОС). Цю операцію можна виконувати таким же чином, як ми це робили у 

випадку розглянутого вище прецизійного акселерометра. Подібно як і там, 

часові інтервали І і ІІ заповнюються підрахунковими кількостями імпульсів 

спеціального високочастотного стабілізованого генератора, який входить до 

складу БОС. Очевидно, генератор підрахункових імпульсів має бути високо-

стабільним. 

Під час роботи вимірювача тривалості сусудніх інтервалів І і ІІ при змі-

нах температури можуть змінюватися (рис.2, б та рис.2, в) і в них, відповідно, 

будуть накопичуватися різні кількості підрахункових імпульсів. Наприклад, 

при збільшенні температури — І-й інтервал може звужуватися на 2ΔТ, а ІІ-й 
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розширюється на 2ΔТ; при зменшенні температури все буде відбуватися на-

впаки. Різницю кількостей підрахункових імпульсів, накопичених в сусідніх 

інтервалах, ми приймаємо в якості інформативного параметра, який потім 

перераховується належним чином у відповідні значення вимірюваної темпе-

ратури, які подаються на вихідний роз’єм прецизійного вимірювача темпера-

тури і індикуються на його інформаційному табло. 

3.1.2 Розрахунок біметалевої пластинки 

Термочутлива біметалева пластинка конструктивно являє собою скріп-

лену із двох різних металів пластину, рис. 3. 4. Один кінець цієї пластини 

жорстко закріплений у корпусі ВОДТ, а інший — може відхилятись вліво 

(вправо), залежно від температури пластинки. 

 
Рисунок 3.4 — Біметалева пластинка 

За умови зміни температури за рахунок різниці коефіцієнтів теплового 

розширення матеріалів біметалевої пластини вона починає вигинатися, вна-

слідок чого її вільний кінець починає зміщуватися. 

Кривина (вигин кривої — зворотна до радіусу вигину величина) бімета-

левої пластинки виготовленої, наприклад, з дюралюмінію та сталі може бути 

розрахована за формулою:  

1 2 1 2 1 2 1 2

2 4 3 2 2 3 2 4

1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2

6 ( ) (α α )
,

4 6 4

E E h h h h T
k

E h E E h h E E h h E E h h E h

  


   
 (3.1) 

де Е1 і Е2 — модулі Юнга дюралюмінію та сталі, відповідно; h1 і h2 — товщи-

на дюралюмінію та сталі, відповідно; α1 і α2 — коефіцієнти теплового розши-

рення дюралюмінію та сталі, відповідно; ΔТ — різниця між температурою, 

при якій обчислюється вигин, і температурою, при якій вигин відсутній, К. 

Для розрахунку кривини біметалевої пластинки приймемо діапазон тем-

ператур 293 – 373 К. Параметри матеріалів, що входять до (3.1), [20,21]: 
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9 6 1 3

1 1 1

9 6 1 3

2 2 2

74 10 Па;         α 26 10 К ;       0,1 10 м;

210 10 Па;       α 9,3 10 К ;      0,1 10 м.      

E h

E h

  

  

     

     
 

У результаті підстановки в (3.1) числових значень, при зміні температу-

ри від 293 до 373 К кривина біметалевої пластинки становитиме k = 9,326 м-1. 

За розрахованим значенням кривини визначимо на скільки при цьому 

вільний кінець біметалевої пластинки довжиною 0,03 м відхилятиметься від 

свого положення рівноваги. Скористаємося рис. 3. 5. 

 
Рисунок 3.5 — Схема відхилення кварцової пластинки 

За розрахованим значенням кривини біметалевої пластинки розрахуємо 

рідіус кривини (вигину) пластинки: 

1 1 1
0,11м

9,326
k R

R k
        (3.2) 

Тоді, згідно з рис. 3. 5 за теоремою Піфагора визначимо на скільки пла-

стинка відхилиться від свого положення рівноваги: 

2 2 2

2 2 2 2

( ) ;

2 .

R x R l

R Rx x R l

  

   
 

Оскільки, значення x на порядок менше від значення R, це нам дозволяє 

в останньому рівнянні знехтувати членом x2 в порівнянні з членом 2Rx, що 

дає змогу отримати: 

2 20,03
0,0042 м.

2 2 0,107

l
x

R
  


 

Отже, за результатами розрахунків при зміні температури від 293 до 

373 К вільний кінець біметалевої пластинки відхилиться від свого рівноваж-

ного положення на ~ 4,2 мм. 
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3.1.3 Оцінка швидкодії прецизійного ВОДТ з імпульсною модуляцією 

вихідного сигналу 

Швидкодія прецизійного ВОДТ визначається періодом коливання квар-

цової пластини, чим менший буде період коливання, тим меншою (кращою) 

буде швидкодія і навпаки.  

Розглянемо рух кінця консолі пружної кварцової пластини з закріпле-

ною на ньому ІМ із феромагнітного матеріалу, як коливальний маятниковий 

рух, рис. 3. 6. 

 
Рисунок 3.6 — Кінематична схема ВОДТ 

Згідно з рис. 3. 6.: 




 атФ  — сила інерції Д'Аламбера; 

а = x




 — доце-

нтрове прискорення; прF A x



 — сила пружності консолі кварцової пластини, 

як підвісу ІМ; А = 3EI/L3 — жорсткість консолі кварцової пластини; E — мо-

дуль Юнга кварцової пластини; I = bh3/12 — полярний момент інерції попе-

речного перерізу кварцової пластини, b і h — ширина та товщина кварцової 

пластини, відповідно; 


зовнF  — зовнішня (з боку електромагнітів 3 див. 

рис.3.1) періодична сила, що компенсує втрати маятником власної енергії; 



опF — сила опору, що є дисипативною силою і виникає, як реакція середо-

вища на рух маятника (при малих швидкостях руху ІМ ця сила пропорційна 

Са
кір

 С
. О

. Р
І-6

1м
, 2

01
8



36 

 

 

швидкості: μ μопF v r

 

  ); μ — коефіцієнт опору середовища. 

Скориставшись рівняннями Лагранжа другого роду ми отримали рів-

няння руху ІМ: 

,т x Ax
 

   

або перепишемо його в такому вигляді: 

20 або ω 0,
A

x x x x
m

   

       (3.3) 

де  
2 = A/m — власна колова частота вільних коливань пружного маятника 

— консолі кварцової пластини. 

Розв’язок рівняння (3.3) у загальному випадку має вигляд: 

1 2cosω sinω .x C t C t        (3.4) 

Для визначення постійних інтегрування приймемо такі початкові та гра-

ничні умови: 

    0

.
0 0; 0 .x Vx    

З урахуванням цього, отримуємо: 

1 2 00;       / ω.     С C V   

тут: V0 =(2Wк /m)1/2 — лінійна швидкість руху ІМ при проходженні маятни-

ком положення рівноваги; Wк — її кінетична енергія. 

Підставляючи постійні інтегрування в (3.4), отримуємо: 

0( / ω) sin ω .x V t          (3.5) 

Рівняння (3.5) є рівнянням руху ІМ із періодом: 

3

0

2π
2π ,

ω 3

mL
T

EI
          (3.6) 

і амплітудою:  

0 / ω.x V         (3.7) 

Якщо скористатися для підвісу маятника кварцовою пластиною з дов-

жиною L = 3 см, товщиною h = 0,2 мм, шириною b = 5 мм та модулем Юнга 

E = 7,31010 Н/м2  і прийнявши інерційну масу m = 1 г, обрахуємо період ко-
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ливань маятника, визначивши спочатку полярний момент інерції поперечно-

го перерізу кварцової пластини: 

 
3

3 33
15 4

5 10 0,2 10
3,33 10 м ;

12 12

b h
I

 


  

     

3 33

0 10 15

2π 10 0,03
2π 2π 0 038,

ω 3 3 7,3 10 3,33 10

mL
T

EI






   

   
с. 

Отже, швидкодія прецизійного ВОДТ складає ~0,04 с. 

3.1.4 Оцінка похибки прецизійного ВОДТ з імпульсною модуляцією 

вихідного сигналу 

Дамо оцінку похибки ВОДТ. Почнемо зі спрощення виразу (3.1) (для по-

значення температури використаємо літеру Θ, оскільки літеру Т ми викорис-

товуємо для позначення періоду): 

1 2 1 2 1 2 1 2

2 4 3 2 2 3 2 4

1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2

6 ( ) (α α )
,

4 6 4

E E h h h h А
k

E h E E h h E E h h E E h h E h В

   
 

   
  (3.8) 

звідки: 

,
B

k
A

         (3.9) 

де: 1 2 1 2 1 2 1 26 ( ) (α α )E E h h hhA   ;  

2 4 3 2 2 3 2 4

1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 24 6 4B E h E E h h E E h h E E h h E h     . 

З огляду на те, що: 
1

k
R

 : 

1 B

R A
  .       (3.10) 

А беручи до уваги ще те, що 

2

2

l
x

R
 : 

2

2x B
Cx

l A
   ,      (3.11) 

де 
2

2B
C

l A
   

Дамо оцінку похибці вимірювача температури на основі такого ВОДТ. 

Умовою похибки вимірювача будемо вважати таку зміну температури ВОДТ, 
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яка обумовить деформацію біметалевої пластинки і призведе до такого зсуву 

її вільного кінця Δхnop, рис. 3. 7, який зумовить появу такої несиметрії трива-

лостей сусідніх інтервалів часу І й ІІ, різниця яких буде дорівнювати трива-

лості одного періоду слідування підрахункових імпульсів високочастотного 

генератора 
1

ГВЧ

ГВЧ

T
f

 . 

 
Рисунок 3.7 — Коливання вільного кінця кварцової пластини 

На рис. 3. 7 наведена крива (синусоїда), яка описує коливання (відхи-

лення х(t)) вільного кінця кварцової пластини, а точніше — центра кривини 

закріпленого на ньому сферичного дзеркала, щодо рівноважного положення 

цього центра, яке збігається з центром торця ВС за нормальної (початкової) 

температури, коли біметалева пластинка недеформована. Ця крива описуєть-

ся виразом (3.5). 

Як видно з, рис. 3. 7, пороговий зсув вільного кінця біметалевої пласти-

нки Δхnop зумовлює появу різниці тривалостей перебування центра кривини 

сферичного дзеркала по обидва боки від центра торця ВС: 

 0,5 2 0,5 2 4 .пnop nор по opрT t TT t t            (3.12) 

Згідно з умовою: 

1
4 .nop nop ГВЧ

ГВЧ

T t T
f

          (3.13) 

Продиференціюємо (3.13): 
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0

2π 2π
cos .dx x t dt

T T

 
  

 
     (3.14) 

Перейдемо в цьому виразі від диференціалів до порогових приростів: 

2π 2π
cos .nop o nopx x t t

T T

 
   

 
    (3.15) 

Беручи до уваги крихітність величини Δtnop спростимо (3.15):  

0

2π
.nop nopx x t

T
        (3.16) 

Об’єднуючи (3.11) і (3.16), отримаємо шуканий вираз для похибки вимі-

рювача температури на основі ВОДТ: 

0 0

2π 2π 1

4
nop nop nop

ГВЧ ГВЧ

D
C x Cx t Cx

T T f f
       , (3.17) 

де 
2

1 2 1 2 1 2 1 2

Н
6 ( ) (α α ) 3,1 ;

м К
A E E h h h h   


 

2 4 3 2 2 3 2 4 2

1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 24 6 4 26,7Н ;B E h E E h h E E h h E E h h E h       E1 = 7,4∙107 Па, 

E2 = 2,1∙108 Па — модулі Юнга дюралюмінію і сталі, відповідно; α1 = 2,6∙10-5  

К–1, α2 = 9,3∙10-6 К–1 — коефіцієнти теплового розширення дюралюмінію та 

сталі, відповідно; h1 = h2 = 10-4 м — товщини дюралюмінієвої та стальної 

пластинок, відповідно; l = 3∙10-2 м — довжина кварцової пластинки маятни-

ка;

2 2
3

0

0,03
4,2 10 м;

2 2 0,107

l
x

R

   


 
3

2

2 К
6,2 10 ;

м

B
C

l A
    

3 3

0

0

π π 6,2 10 4,2 10 К
34 .

2 2 1,2 с

Сх
D

Т

  
      

Як видно з (3.17), похибка ВОДТ є обернено пропорційною частоті ге-

нерації високочастотного генератора — чим вищою буде частота, тим мен-

шою буде похибка. 

Підставивши в (3.17) числові значення відповідних величин, отримаємо: 

6

7

34
3,4 10 К.

10
nop

ГВЧ

D

f

       

Отже, розрахункова похибка вимірювача температури на основі ВОДТ 

nop становить  ~10-6 К. Зауважимо, що оскільки отримане число обумовлю-

Са
кір

 С
. О

. Р
І-6

1м
, 2

01
8



40 

 

 

ється дискретністю підрахункових імпульсів, то воно ж одночасно є й абсо-

лютною похибкою вимірювання. Це означає, що відносна похибка вимірю-

вання кімнатної температури (~300 К) таким вимірювачем складе ~3∙10-6 %. 

Отримане число для похибки підтверджує вірність основних принципів, 

покладених в основу розробки, і принципову можливість побудови прецизій-

них вимірювачів температури.  

Водночас, очевидним недоліком такого ВОДТ, в силу його конструкції, 

є вплив гравітаційного поля Землі на його покази. Врахування гравітаційної 

складової похибки при вимірюванні температури таким ВОДТ є настільки 

проблематичним, що ставить під сумнів доцільність його використання в на-

земних умовах. Отже, застосування такого ВОДТ є реальним лише за умови 

невагомості, наприклад, на борту космічних літальних апаратів, які перебу-

вають в умовах вільного польоту.  

З огляду на це, ми були змушені відмовитися від даної ідеї реалізації 

ВОДТ і перейти до інших принципів побудови термочутливих імпульсних 

ВОДТ, які були б індиферентними до дії на них прискорення будь-якої при-

роди (хоч гравітаційного, хоч інерційного).  

3.2 Прецизійний ВОДТ з генератором імпульсів 

Блок-схему прецизійного ВОДТ із генератором імпульсного сигналу по-

казано на рис. 3. 7. 

На рис. 3. 7: Θ° — вимірювана температура; ГІ — генератор імпульсів; 

ДС — джерело світла (лазер); ВОЛЗ — волоконно-оптична лінія зв’язку, що 

з’єднує ВОДТ з БОС; ФП — фотоприймач; МК — мікроконтролер. 

У схемі на рис. 3. 7 термочутливим елементом є терморезистор, напри-

клад, КМТ-17в або металевий провідник, наприклад, з молібдену, які реагу-

ють на зміну температури і визначають частоту генерації імпульсів, напри-

клад, на базі мультивібратора на двох інверторах. Послідовність електричних 

імпульсів із виходу генератора подається на напівпровідниковий лазер 

(НПЛ), наприклад, ИЛПН-246. 
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Рисунок 3.7 — Блок-схема прецизійного ВОДТ із генератором імпульсів 

Оптичні імпульси з виходу лазера потрапляють до ВОЛЗ, якою вони ка-

налюються до БОС. ФП на вході БОС перетворює вхідні оптичні імпульси на 

електричні для можливості їх опрацювання за допомогою МК. Результат 

опрацювання сигналу ВОДТ відображається на екрані, як температура в оди-

ницях °C або в К. 

3.2.1 Дослідження напівпровідникового резистора КМТ-17в в якості 

чутливого елемента ВОДТ  

Напівпровідниковий резистор КМТ-17в має технічні характеристики, 

наведені в табл. 3. 1. 

Таблиця 3.1 — Технічні характеристики терморезистора КМТ-17в 

Діапазон номінальних опорів при 20 °C, кОм 0,33 – 22 

Допуск, % ±10 

Максимальна потужність при 20 °C 300 

Діапазон робочих температур, °C −60 – 155 

ТКС при 20 °C, %/°C 4,2 – 7 

Постійна В, К 3600 – 6000 

Постійна часу τ, с 30 

Запишемо рівняння залежності опору терморезистора від температури: 

0
0

1 1

( ) ,

B

R R e

 
 

        (3.8) 

де R0 — номінальний опір при 20 °C, 1 кОм; B — коефіцієнт температурної 

чутливості, 4000; Θ0 — номінальна температура, 20 °C. 

Графік залежності (3.8) зображено на рис. 3. 8. 
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Рисунок 3.8 — Залежність опору терморезистора КМТ-17в від температури 

Розрахуємо зміну частоти та періоду ГІ на базі мультивібратора на біпо-

лярних транзисторах при зміні температури терморезистора на 1 °C: 

0

0

1 1 1 1
4000

3 294 293( ) 10 956,8
B

R R e e

                 Ом 

Тобто, при зміні температури терморезистора на 1 °C його опір зменшу-

ється на 43,2 Ом. Тоді частота генерації та період слідування імпульсів ста-

новитимуть: 
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ln 2 1,386 956,8 50 10
f

RC 
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1 1
6,6 10

15,07 10
T

f

   


 с. 

Отже, при збільшенні температури терморезистора на 1 °C частота гене-

рації ГІ збільшилась.  

Як бачимо з розрахунків перевагою терморезистора є його висока чут-

ливість до зміни температури завдяки чому можна отримати мінімальну по-

хибку у вимірюванні. Проте, як видно з, графіка на рис. 3. 8 недоліком такого 

терморезистора є його нелінійність, тому потрібно проводити лінеаризацію, 

щоби виправити цю нелінійність. 
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3.2.2 Дослідження металевого провідника з молібдену в якості ЧЕ 

ВОДТ  

Запишемо рівняння залежності опору провідника з молібдену від темпе-

ратури: 

 0( ) 1 α 20 ,R R          (3.9) 

де R0 — номінальний опір при 20 °C, 1 кОм; α — температурний коефіцієнт 

опору, 10-3/К. 

Графік залежності (3.9) зображено на рис. 3. 9. 
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Рисунок 3.9 — Залежність опору провідника з молібдену від температури 

Розрахуємо зміну частоти та періоду ГІ на базі мультивібратора на біпо-

лярних транзисторах при зміні температури молібдену на 1 °C: 

  3 3

0( ) 1 α ( 20) 10 1 4,5 10 (294 293) 1004R R             Ом 

Тобто, при зміні температури молібденового резистора на 1 °C його опір 

збільшується на 4 Ом і частота генерації та період слідування імпульсів гене-

ратора становитимуть: 

0 12

1 1
14,37

ln 2 1,386 1004 50 10
f

RC 
  

   
 МГц, 

8

6

0

1 1
6,95 10 с.

14,37 10
T

f

   


 

Са
кір

 С
. О

. Р
І-6

1м
, 2

01
8



44 

 

 

Отже, при зміні температури молібденового терморезистора частота ге-

нерації ГІ змінюється не так сильно як у випадку напівпровідникового тер-

морезистора.  

Як видно з розрахунків та з графіка (рис. 3. 9) перевагою молібденового 

провідника є його значно краща лінійність. Проте, його недоліком є м чут-

ливість до зміни температури. 

3.2.3 Оцінка похибки та швидкодії прецизійного ВОДТ із терморези-

стором у якості ЧЕ 

Розрахуємо похибку вимірювача температури на основі ВОДТ, який ге-

нерує послідовність оптичних імпульсів генератора, частота слідування яких 

визначається температурою його термочутливого елемента. Для позначення 

температури у формульних виразах будемо користуватися літерою Θ, оскіль-

ки літеру Т будемо використовувати для позначення тривалості періоду ім-

пульсів.  

 
Рисунок 3.10 — Схема мультивібратора на ЛЕ 

Для генератора імпульсів (рис. 3. 10), частота  

Θ

1 1
,

2
f

R C T




       (3.10) 

визначається опором термістора (напівпровідникового терморезистора): 

exp
2

gW
R R

k
 

 
  

 
,    (3.11) 

де RΘ — опір термістора при температурі Θ, Ом; R∞ — його опір при темпе-

ратурі Θ → ∞, Ом; Wg — ширина забороненої зони матеріалу напівпровідни-

ка термістора, еВ; k = 8,62∙10-5 еВ/К — стала Больцмана. 

Перетворимо рівняння (3.11) до виду: 
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R








,       (3.12) 

де 
2

gW
B

k
   є константою матеріалу, тоді, очевидно, виразові (3.11) можна 

надати у вигляду:  

exp ,
В

R R 

 
  

 
      (3.13) 

Звідки: 

ln

B

R

R




 
 
 
 

 .     (3.14) 

Рівняння (3.14) містить у собі дві невідомі величини: R∞ i B. Визначити 

числові значення цих величини можна таким чином: необхідно визначити 

опір термістора при двох певних температурах. У якості таких точок можна 

взяти реперні точки температурної шкали Цельсія. Перша з них, прийнята за 

0 оС, є температурою плавлення льоду. Цей процес — перехід води із її твер-

дої (кристалічної) фази до рідкого стану (і зворотній процес замерзання води) 

є фазовим переходом І роду, який відбувається при незмінній температурі. 

Друга реперна точка відповідає 100 оС і є температурою кипіння води. Цей 

процес — перехід води при її нагріванні із рідкого стану в пароподібний (і 

зворотній процес — конденсації водяної пари) також є фазовим переходом І 

роду, який також відбувається при незмінній температурі. 

Запишемо рівняння (3.14) двічі (для кожної із цих температур) ій 

об’єднавши отримані рівняння в систему, розв’яжемо її відносно шу́каних 

невідомих В і R∞. Отже: 
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де Θ1 = 0 оС = 273 К; 
1

R  — опір термістора при температурі Θ1; Θ2 = 100 оС 

= 373 К; 
2

R  — опір термістора при температурі Θ2. 

Поділимо почленно рівняння системи (3.15): 

2
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1

2
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ln

R

R

R

R
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Звідки: 
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   (3.16) 

З урахуванням виразу (3.16) із виразу (3.15) визначимо константу мате-

ріалу термістора В: 

1 2

1 2ln ln
R R

B
R R

 

 

   
    

   
, або: 

 

 

 

 

1 22 1 2 1

1 2

1 22 1

2 1

1 1

1 2ln ln
R R

B R R
R R

    

 

  

 

   
      
        
      
      

   

. (3.17) 

Знаючи постійні R∞ і В, вираз (3.14) можна використовувати, як робочу 

формулу для визначення опору терморезистора, як функції його температу-

ри. 

Для знаходження похибки вимірювача на основі ВОДТ пов’яжемо час-

тоту мультивібратора з температурою термістора — його термочутливого 

елемента. 

Підставимо (3.13) → (3.10): 

1
.

2 exp

f
В

R C





 
 
 

    (3.18) 

Спочатку прологарифмуємо (3.18): 
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ln ln1 ln 2 ln ln
B

f R C     


, 

а отриманий вираз почленно продиференціюємо: 

2
.

f
B

f

 



 

В останньому виразі перейдемо від диференціалів до приростів: 

2

f
B

f

 



, 

звідки: 

2

.
f

B f

 
      (3.19) 

З огляду на те, що 
1

f
T

 , надамо (3.19) вигляду (знаком «мінус» — нех-

туємо): 

2 T

B T

 
       (3.20) 

Як бачимо, похибка вимірювача сильно залежить від значення вимірю-

ваної температури. 

Для оцінку похибці ΔΘ вимірювача температури з ВОДТ (рис. 3. 7) 

приймемо: 

В = 4∙103 К; ΔТ = 10-7 с (приймаючи частоту мультивібратора f = 10 

МГц); інерційність вимірювача Т = 1 с. 

Проведемо підрахунок для трьох значень вимірюваної температури:  

Θ1 = − 50 ºС = 223 К; Θ2 = 0 ºС = 273 К; Θ3 = 100 ºС = 373 К. 

Підставляючи числові дані в (3.20), обрахуємо значення абсолютних по-

хибок вимірювання для обраних температур і відповідні їм значення віднос-

них похибок вимірювання: 
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Отримані числа підтверджують вірність основних принципів, покладе-

них в основу розробки, і принципову можливість побудови прецизійних ви-

мірювачів температури.  

Як показали підрахунки, похибка вимірювача температури ΔΘ на основі 

ВОДТ із терморезистором у якості термочутливого елемента, у визначеному 

діапазоні температур лежить у межах від ~10-6 до ~10-5 К. Отримані числа 

похибок визначаються дискретністю підрахункових імпульсів. Відповідні 

значення відносних похибок вимірювання лежать у межах від ~5∙10-7 % до 

~4∙10-6 %.  

Отже, проведені підрахунки показали потенційно високу чутливість ви-

мірювачів температури на основі ВОДТ із терморезистором у якості термо-

чутливого елемента. Водночас, слід зазначити, що у визначеному діапазоні 

температур (від 223 до 373 К або від −50 ºС до + 100 ºС) відносна похибка 

вимірювання змінюється більш ніж на порядок, що не є добре. Очевидною 

причиною цього є висока нелінійність залежності опору напівпровідникового 

терморезистора від температури. 

3.2.4 Лінеаризація терморезистора КМТ-17в 

У якості ЧЕ прецизійного ВОДТ обираємо терморезистор КМТ-17в че-

рез його високу чутливість зміни опору при зміні температури, а нелінійність 

можна виправити шляхом лінеаризації його характеристики за допомогою 

мікроконтролера.  

Одним із кращих методів лінеаризації терморезистора є використання 

поліноміальною рівняння Стейнхарта-Харта. 

Для того щоби скласти рівняння, будуть потрібні три коефіцієнта термо-

резистора — A, B і C. Для того щоби їх отримати, необхідно розв’язати рів-

няння Стейнхарта-Харта для трьох різних температурних точок. Використо-

вуваний нами мікроконтролер PIC16F887 розв’язує ці рівняння за 40 мс. 
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Для терморезистора КМТ-17в значення опору при трьох різних темпера-

турах наведено в табл. 3. 2. 

Таблиця 3.2 — Опір терморезистора КМТ-17в 

Температура, °C Опір, кОм 

10 1581,3 

20 1000 

30 651,79 

В цих трьох вимірах температура в градусах Цельсія перетворюється в 

градуси Кельвіна й підставляється в три рівняння Стейнхарта-Харта: 

1 3

1 1

2 3

2 2

3 3

3 3

1
;

ln( ) ln( )

1
;

ln( ) ln( )

1
.

ln( ) ln( )

T
A B R C R

T
A B R C R

T
A B R C R


 


 


 

    (3.21) 

Розв’язуючи (3.20), отримуємо коефіцієнти A, B і C в табл. 3. 3. 

Таблиця 3.3 — Коефіцієнти терморезистора КМТ-17в 

Коефіцієнт Значення 

A 1,596∙10-3 

B 2,63∙10-4 

C 1,1∙10-9 

Підставляючи знайдені коефіцієнти в рівняння Стейнхарта-Харта, отри-

муємо вираз для терморезистора: 

   
33 4 9

1
.

1,596 10 2,63 10 ln ( ) 1,1 10 ln ( )
t

R R  
 

      
  (3.22) 

Завдання мікроконтролера PIC16F887 полягає в тому, щоб, використо-

вуючи рівняння (3.22), отримати справжні показники температури. Для цього 

буде потрібно 1227 слів пам'яті мікроконтролера. Вихідний код програми 

терморезистора міститься в додатку Б. 

Отже, мікроконтролер PIC16F887 випраляє нелінійність шкали залежно-

сті опору терморезистора від температури, проте ніяк не впливає на покази 

похибки.  
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3.2.5 Оцінка похибки та швидкодії прецизійного ВОДТ з металевим 

провідником у якості ЧЕ 

Значно кращу лінійність залежності опору від температури мають мета-

леві провідники. Температурна залежність опору для більшості металів бли-

зька до лінійної в широкому діапазоні температур і описується формулою: 

   
0 001 α 1 αR R R  
        ,    (3.23) 

де: RΘ — електричний опір при температурі Θ; 
0

R — електричний опір при 

початковій температурі Θ0 (приймемо: Θ0 = 20 ºС = 293 К); α — температур-

ний коефіцієнт електричного опору, показує, на яку частину початкового 

опору змінюється опір провідника при нагріванні його на один градус; ΔΘ = 

(Θ −Θ0) — зміна температури провідника. 

Для знаходження похибки вимірювача на основі ВОДТ пов’яжемо час-

тоту мультивібратора з температурою резистора — його термочутливого 

елемента. 

Підставимо (3.23) → (3.10): 

 
0 0

1
.

2 1 α
f

R





   

    (3.24) 

Спочатку прологарифмуємо (3.24): 

   
0 0ln ln1 ln 2 ln ln 1f R  

        , 

а отриманий вираз почленно продиференціюємо: 

   

 
 
   

0

0 0 0

1 α α
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1 α 1 α 1 α

f
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В останньому виразі перейдемо від диференціалів до приростів: 

 

 0

α ,
1 α

f

f





 
 

   
 

звідки: 

   01 α
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f
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            (3.25) 
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З огляду на те, що 
1

f
T

 , надамо (3.25) вигляду (знаком «мінус» — нех-

туємо): 

   01 α
.

α

T

T





            (3.26) 

Як бачимо, тепер похибка вимірювача вже не так сильно, як у випадку 

напівпровідникового терморезистора, залежить від значення вимірюваної те-

мператури. 

Для оцінки похибки ΔΘ вимірювача температури з ВОДТ (рис. 3. 7) 

приймемо: 

α = 6,5∙10-3 К-1; ΔТ = 10-7 с (приймаючи частоту мультивібратора f = 10 

МГц); інерційність вимірювача Т = 1 с.  

Проведемо підрахунок для трьох значень вимірюваної температури:  

Θ1 = − 50 ºС = 223 К; Θ2 = 0 ºС = 273 К; Θ3 = 100 ºС = 373 К. 

Підставляючи числові дані в (3.26), обрахуємо значення абсолютних по-

хибок вимірювання для обраних температур і відповідні їм значення віднос-

них похибок вимірювання: 

 3 7
6

1 3

1 6,5 10 223 293 10
8,4 10

6,5 10 1

 




  
    


К;

6
8 61

1

1

8,4 10
δ 3,8 10 5,4 10 %

223


  

      


; 

 3 7

5
2 3

1 6,5 10 273 293 10
,1 3 10

6,5 10 1

 




  
    


К; 

5
8 62

2

2

1,3 10
δ 4,8 10 4,8 10 %

273


  

      


; 

 3 7

5
3 3

1 6,5 10 373 293 10
,3 102

6,5 10 1

 




  
    


К;  

5
8 63

3

3

2,3 10
δ 6,2 10 6,2 10 %

373


  

      


. 

Отримані числа підтвердили вірність основних принципів, покладених в 

основу розробки, і принципову можливість побудови прецизійних вимірюва-
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чів температури з ВОДТ на основі металевих провідників, як термочутливих 

елементів.  

Як показали підрахунки, похибка вимірювача температури ΔΘ на основі 

ВОДТ із металевим провідником у якості термочутливого елемента, у визна-

ченому діапазоні температур змінюється лише ~2,7 раза. Отримані числа по-

хибки визначаються дискретністю підрахункових імпульсів. Відповідні зна-

чення відносних похибок вимірювання лежать у межах від ~4,8∙10-6 % до 

~6,2∙10-6 %, тобто змінюється лише ~1,3 раза.  

Отже, проведені підрахунки показали потенційно високу чутливість ви-

мірювачів температури й на основі ВОДТ із металевими резисторами в якості 

термочутливих елементів. Слід зазначити, що у визначеному діапазоні тем-

ператур (від 223 до 373 К або від −50 ºС до + 100 ºС) відносна похибка вимі-

рювання змінюється лише ~1,6 раза, що є добре. Очевидною причиною цього 

є хороша лінійність залежності опору металевого резистора від температури. 

ВИСНОВОК ДО РОЗДІЛУ 

У рамках даного розділу було розроблено прецизійні ВОДТ на основі 

імпульсної модуляції вихідного сигналу та на основі генератора імпульсів, 

які працюють у діапазоні температур 223 – 373 К. 

1. Швидкодія прецизійного ВОДТ із імпульсною модуляцією та преци-

зійного ВОДТ з генератором імпульсів становить ~ 0,04 с та ~ 1 с, відповідно. 

2. Похибка прецизійного ВОДТ з імпульсною модуляцією становить ~ 

10-6 К 

3. похибки прецизійного ВОДТ з генератором імпульсів із терморезис-

тором та металевим провідником у якості термочутливого елемента лежать у 

межах від ~10-6 до ~10-5 К. 
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4 РОЗРОБЛЕННЯ СТАРТАП ПРОЕКТУ 

Стартап (від англ. Start up — «запускати») — це новостворена компанія, 

або компанія, яка перебуває ще в процесі створення. Термін стартап має на 

увазі, що компанія має певну бізнес ідею, яку хоче розвинути і просунути на 

ринку, але вона поки ще тільки займається ринковими дослідженнями й по-

шуком шляхів просування своєї ідеї, у тому числі — шукає джерела фінансу-

вання, [22]. 

Мета — формування інноваційного мислення, підприємницького духу 

та формування здатностей щодо оцінювання ринкових перспектив і можли-

востей комерціалізації прецизійних волоконно-оптичних давачів температу-

ри, сформованих у попередній частині магістерської дисертації у вигляді ро-

зроблення концепції стартап-проекту в умовах висококонкурентної ринкової 

економіки глобалізаційних процесів. 

Завдання: 

а) продемонструвати знання: 

– сутності та особливостей ринку інноваційної продукції, його інститу-

ціональних складових; 

– особливостей поведінки споживачів інноваційної продукції; 

– засад, етапів та принципів маркетингового ситуаційного аналізу ринку; 

– основних груп ринкових факторів, що формують можливості та загро-

зи для реалізації стартап-проекту; 

– засади пошуку інформації для проведення ринкового аналізу; 

– потенційно можливі джерела фінансування стартап-проекту, їх сильні 

та слабкі сторони. 

б) продемонструвати уміння:  

– використовувати ринково-орієнтований економічний підхід до вирі-

шення науково-технічних завдань; 

– аналізувати ринкове середовище для стартап-проектів із зазначенням 

факторів впливу; 

– формувати систему складових маркетингової стратегії для стартап-
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проектів; 

– проводити порівняльний аналіз переваг та недоліків різних стартап-

проектів. 

4.1 Обгрунтування сутності стартап проекту 

За останні кілька років волоконно-оптичні давачі почали ширше засто-

совуватися для структурного зондування і моніторингу в таких галузях про-

мисловості, як будівництво, аерокосмічній, морській, нафти й газу, компози-

тних матеріалів та систем смарт-структур. Експлуатація волоконно-оптичних 

давачів й приладів стала зрозумілою і добре розробленою. Волоконно-

оптичні давачі — гарний вибір для неруйнівного контролю (НК), з лгляду на  

їх невеликі розміри, легку вагу й конструкцію з діелектричного скла, що ро-

бить їх імунними до електричних перешкод і електро-магнітної інтерференції 

на відміну від більшості звичайних електронних систем моніторингу. 

Для цілісного уявлення про зміст ідеї стартап-проекту проаналізуємо та 

занесемо інформацію до табл. 4. 1. 

Таблиця 4.1 — Опис ідеї стартап-проекту 

Зміст ідеї Напрями застосування Вигоди для користувача 

Ідеєю даного-

проекту є до-

слідження мож-

ливості 

створення пре-

цизійних воло-

конно-оптичних 

давачів темпера-

тури 

1. Аерокосмічна сфера 

Користувач отримає високу надійність, точ-

ність, технологічність, своєчасність, просто-

ту та можливість виміру температури для 

неруйнівного контролю апаратури, компо-

нентів, матеріалів і.т.д. з найменшою похи-

бкою. Також, завдяки усім вищезазначеним 

перевагам, користувач отримає економію у 

фінансовій сфері, ніж при використанні зви-

чайних давачів. 

2. Кораблебудування 

3. Лінії передачі 

4. Авіація 

5. Автомобілебудування 

6. Будівництво 
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Метод дослідження проекту необхідно проводити за допомогою теоре-

тичних, практичних розрахунків, а також завдяки створенню моделей пре-

цизійних волоконно-оптичних давачів температури, які допоможуть 

дізнатись необхідні параметри та характеристики для створення давача. 

Продуктом за задумом є пристрій аналізу та фіксування температури з 

досить великою точністю (з найменшою похибкою) у подальшому іменуєть-

ся, як «товар» або «проект». 

Цільова група — категорія покупців, на яку переважно орієнтується да-

не підприємство, виробник товару, наприклад, молодь, любителі спорту й ак-

тивного відпочинку, немолоді люди, власники автомобілів, сім'ї з маленьки-

ми дітьми, люди з високими доходами, власники дач і заміських будинків. 

Проведемо аналіз потенційних техніко-економічних переваг ідеї (чим 

відрізняється від наявних аналогів та замінників) порівнюючи із пропозиція-

ми конкурентів, який занесемо до табл. 4. 2. 

Таблиця 4.2 — Визначення сильних, слабких та нейтральних характеристик ідеї проекту 

№ 

Техніко-

економічні 

характерис-

тики ідеї 

Склад показників товару 

W  

(слабка 

сторона) 

N  

(нейтральна 

сторона) 

S  

(сильна сто-

рона) Мій проект 

 

Конкуренти 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Надійність 

Безвідмовність, довговічність, ремонто-

придатність 
– 

Ремонто-

придат-

ність 

Безвідмов-

ність, довго-

вічність, 

стабільність 
Стабільність – 

2 
Економіч-

ність 

Вартість обслуговування, експлуатація, 

утилізація, ремонт, знижки 
Вар-

тість 

сервісу 

Ремонт, 

знижки, 

експлуата-

ція 

Витратні 

матеріали, 

утилізація – Витратні матеріали 

3 
Технологіч-

ність 

Трудомісткість виготовлення, техноло-

гічна собівартість 

 

– 

Технологі-

чна собіва-

ртість 

Трудоміст-

кість виго-

товлення 
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Продовження табл. 4. 2 

1 2 3 4 5 6 

4 
Ергономіч-

ність 

Гігієнічні, антропометричні, фізіологіч-

ні, психологічні 
– 

антропоме-

тричні 

Гігієнічні, 

фізіологічні, 

психологічні 

5 Естетичність 

Інформаційна виразність, цілісність 

композиції, досконалість виробничого 

виконання, стабільність товарного ви-

гляду 

Раціо-

наль-

ність 

форми 

Інформа-

ційна вира-

зність, ці-

лісність 

композиції 

Відповід-

ність моді, 

відповід-

ність стилю 
Відповідність 

моді, відповід-

ність стилю 

Раціональність фо-

рми 

6 Безпека 
ізоляція, аварійна сигналізація, елект-

рична міцність 
– 

Ізоляція, 

електрична 

міцність, 

сигналіза-

ція 

– 

7 
Екологіч-

ність 
Збереження, експлуатація – 

Збережен-

ня, експлу-

атація 

– 

Отже, визначений перелік слабких, сильних та нейтральних характерис-

тик та властивостей ідеї потенційного товару є підґрунтям для формування 

його конкурентоспроможності та подальшого аналізу. 

4.2 Аналіз ринкових можливостей 

Окрім вивчення поведінки споживачів, комплексне дослідження ринку 

передбачає аналіз ринкових можливостей, перспектив розвитку попиту на 

товар, позиції конкурентів на ринку, їх сильні і слабкі сторони, які відкрива-

ються перед продажом товару. Визначення ринкових можливостей, які мож-

на використати під час ринкового впровадження проекту, та ринкових загроз, 

які можуть перешкодити реалізації проекту, дозволяє спланувати напрями 

розвитку проекту з урахуванням стану ринкового середовища, потреб потен-

ційних клієнтів та пропозицій проектів-конкурентів. 

Розпочнемо аналіз ринку для продажу прецизійних волоконно-оптичних 
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давачів температури з визначення загальних рис конкуренції на ринку, які 

занесемо до табл. 4. 3. 

Таблиця 4.3 — Ступеневий аналіз конкуренції на ринку 

Особливості конкурентного 

середовища 

У чому проявляється дана 

характеристика 

Вплив на діяльність підприєм-

ства (можливі дії компанії, 

щоби бути конкурентоспро-

можною) 

1. Тип конкуренції — оліго-

полія  

Домінує невелика кількість 

конкуруючих фірм 

Зменшення прибутку, попиту, 

клієнтів, та втрата свого місця 

на ринку та багато чого іншо-

го, якщо не вдосконалювати 

свій товар і не бути активним 

на ринку 

2. За рівнем конкурентної бо-

ротьби — національна та ло-

кальна 

Даний товар виробляється й 

постачається в нашій дер-

жаві та за її межами 

3. За галузевою ознакою — 

внутрішньогалузева 

Товар може виробляється в 

одній галузі 

4. За характером конкурент-

них переваг — нецінова 

Перевагою даного товару є 

саме його якість та надій-

ність та безпечність, а не 

ціна 

Після ступеневого аналізу конкуренції на ринку проведемо більш дета-

льний аналіз умов конкуренції в галузі, який занесемо до табл. 4. 4.   

Таблиця 4.4 — Аналіз конкуренції в галузі 

Скла-

дові 

аналізу 

Прямі кон-

куренти в 

галузі 

Потенційні 

конкуренти 

Постача-

льники 
Клієнти Партнери 

Товари- 

замінники 

2 3 4 5 6 7 

1. FinMark 

2. Step4Net 

3. Одеска-

бель 

Отримання 

ліцензії на 

випуск, кон-

троль, необ-

хідний рі-

вень чутли-

вості давача  

Сервісне 

обслуго-

вування, 

ціна 

Особисті фак-

тори спожи-

вача, емоції, 

договір 

1. Камкабель 

2. Метінвест 

Ціна, якість, 

кращі параме-

три, простота 
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Продовження табл. 4. 4 

1 2 3 4 5 6 7 

Висно-

вки: 

Прямі конку-

ренти мають 

високу попу-

лярність на 

ринку, якіс-

ний товар, 

попит. Тому, 

необхідно 

якомога кра-

ще предста-

вити свій то-

вар для кон-

курентоспро-

можності 

Якщо всі 

вищезазна-

чені умови 

будуть ви-

конані, то 

можуть 

з’явитися 

потенційні 

конкуренти, 

які матимуть 

можливість 

входу на ри-

нок за коро-

ткий термін 

Поста-

чальни-

ки вста-

новлю-

ють ці-

ну, тер-

міни та 

місце 

поста-

чання 

товару 

Клієнти мо-

жуть спереча-

тися через ці-

ну товару, йо-

го якість, га-

рантію та ін-

ше, а також 

через невід-

повідність йо-

го параметрів 

Партнери 

займають 

вагоме місце 

на ринку з 

якими в нас  

заключено 

експортно-

імпортну 

угоду на го-

тову проду-

кцію 

Товар поки 

що є малові-

домим, тому 

не є широко 

поширеним, 

проте, має як-

ість на най-

вищому рівні 

і відповідно з 

підвищенням 

популярності 

ціна на його 

буде зростати 

Отже, з огляду на конкурентну ситуацію, а саме її переваги та недоліки 

можна сказати, що товар можна представляти на ринку. Даний товар має ба-

гато сильних сторін, а саме: високу надійність, якість, точність, недорогу ці-

ну, простоту у використанні та найкращі характеристики, які роблять товар 

конкурентоспроможним на ринку.    

На основі аналізу конкуренції, проведеного в табл. 4. 4, а також з ураху-

ванням характеристик ідеї проекту (табл. 4. 1) визначимо та обґрунтуємо пе-

релік факторів конкурентоспроможності, які занесемо до табл. 4. 5. 

Таблиця 4.5 — Обґрунтування факторів конкурентоспроможності 

№ 
Фактор конкурентоспромож-

ності 

Чинники, що роблять фактор для порівняння кон-

курентних проектів вагомим 

1 2 3 

1 Якісний Надійність 

Товар має найкращі технічні характеристики, те-

хнічний рівень проектування, фізичні властивос-

ті, конструкцію, безвідмовність, довговічність, 

ремонтопридатність, стабільність та швидкодію. 
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Продовження табл. 4. 5 

1 2 3 

2 

Якісний 

Суб’єктивний 

Товар є якісним та надійним через те, що профе-

сійна підготовка робітника, його фізіологічні та 

емоційні можливості є на високому рівні 

3 Естетичність 
Товар має відмінний технологічний дизайн, який 

є приємним для очей і для дотику 

4 Безпека 

Оскільки товар зроблений з оптоволоконних ма-

теріалів, то він є безпечним і нешкідливим для 

користування  

5 

Вартісний 

Ціна купівлі  Товар має невелику ціну та низьку собівартість 

6 
Ціна викорис-

тання 

Товар має невеликий рівень затрат на технічне 

обслуговування та ремонт 

Отже, з огляду на всі вищезазначені фактори конкурентоспроможності, 

які роблять товар лідером серед конкурентів можна сказати, що товар можна 

представляти на ринку.  

За визначеними факторами конкурентоспроможності (табл. 4. 5) прово-

димо аналіз сильних та слабких сторін стартап-проекту, які занесемо до 

табл.  4. 6. 

Таблиця 4.6 — Порівняльний аналіз сильних та слабких сторін «прецизійний волоконно-

оптичний давач температури» 

№ Фактор конкурентоспроможності 
Вага, 

0–1 

Порівняння товарів-конкурентів у з 

моїм товаром 

−3 −2 −1 0 +1 +2 +3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Якісний 

Надійність 0,3   •     

2 Суб’єктивний 0,1   •     

3 Естетичність 0,1     •   

4 Безпека 0,15   •     

5 
Вартісний 

Ціна купівлі  0,2  •      

6 Ціна використання 0,15  •      

Отже, як видно з, табл. 4. 5 мій товар є найякіснішим, найдешевшим, 

найбезпечнішим, суб’єктивний фактор на найвищому рівні, а за естетичністю 

поступається товару-конкуренту. 
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Після ринкового аналізу можливостей впровадження проекту проведемо 

SWOT-аналіз, тобто, складемо: матрицю аналізу сильних (Strength) та слаб-

ких (Weak) сторін, загроз (Troubles) та можливостей (Opportunities) на основі 

виділених ринкових загроз та можливостей, та сильних і слабких сторін 

(табл. 4. 6) і занесемо до табл. 4. 7. 

Таблиця 4.7 — SWOT-аналіз стартап-проекту 

Сильні сторони:  

1. Висока надійність товару 

2. Висока якість товару 

3. Недорога ціна на товар 

4. Простота у використанні товару 

5. Відмінні характеристики давача 

6. Задоволення клієнтів 

7. Висока кваліфікація робітників 

8. Якісне обладнання 

Слабкі сторони: 

1. Слабкий імідж продукції 

2. Низька репутація компанії 

3. Невідомий товар 

4. Мало додаткових послуг 

5. Мало оборотних коштів 

6. Слабкий маркетинг 

 

Можливості: 

1. Нові види товару 

2. Нові технології створення 

3. Підвищення ціни на товар 

4. Додаткові послуги 

5. Співпраця з іншими компаніями 

6. Збільшення реклами 

Загрози: 

1. Товари-замінники 

2. Нові гравці на ринку 

3. Зміна тенденції попиту 

4. Активність конкурентів 

5. Економічний спад 

Отже, як видно з, SWOT-аналіз (табл. 4. 7) товар може успішно бути ви-

веденим на ринок. 

4.3 Фінансування проекту 

Фінансування — забезпечення проекту ресурсами, до складу яких вхо-

дять не лише грошові кошти, але й виражені в грошовому еквіваленті інші 

інвестиції, У даному проекті пошук фінансів будемо проводити через 

Kickstarter, Ukrainian Angel та через венчурні фонди. 

Kickstarter — сайт фінансування творчих проектів за схе-

мою краудфандингу. Kickstarter фінансує різноманітні проекти, в 13-ти кате-

горіях: мистецтво, комікс, танець, дизайн, мода, фільми і відео, їжа, відеоіг-

ри, музика, фотографія, видавництво, технологія, театр. За 3 роки існування 
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понад 1 800 000 людей своїми пожертвами повністю успішно профінансува-

ли понад 20 000 проектів, зібравши більше $200 000 000. 

 Фінансування за допомогою Kickstarter є перспективним через те, що 

його спеціалізація є широкою, він підтримує амбітні, інноваційні та творчі 

проекти, які втілюються в життя через пряму підтримку інших проектів. Фі-

нансування відбувається за принципом "все-або-нічого". Автор проекту сам 

встановлює суму, цілі й терміни. Якщо проект зібрав необхідне фінансуван-

ня, після закінчення терміну з карток усіх спонсорів стягується плата. Якщо 

проект не зібрав необхідну суму, гроші не стягуються.  

Отже, Kickstarter є молодим і досить перспективним варіантом для фі-

нансування мого проекту. 

Бізнес-ангел — це приватний інвестор, який вкладає власні кошти в не-

звичайні та перспективні проекти на етапі створення компанії в обмін на час-

тку в її капіталі. Це, як правило, високоосвічені професіонали середнього та 

старшого віку, головним чином в сфері ділового адміністрування, консалтин-

гу або технічних секторах.  Більшість з них має багаторічний досвід бізнес-

діяльності та володіє значними фінансовими ресурсами, накопиченими за-

вдяки власній праці. На сьогодні у світі працюють понад 500 000 бізнес-

ангелів. 

Венчурний фонд — інвестиційний фонд, що орієнтований на роботу 

з інноваційними підприємствами та стартапами». Венчурні фонди здійсню-

ють інвестиції в цінні папери або частки підприємств із високим або відносно 

високим ступенем ризику в очікуванні надзвичайно високого прибутку. За-

звичай, 70–80 % проектів не приносять віддачі, але прибуток від тих, що за-

лишилися на 20–30 % окупає всі збитки. 

Особливістю даного виду фондів є законодавчий дозвіл проводити 

більш ризиковану діяльність: відсутня або різко знижена необхідність дивер-

сифікації ризиків, їм дозволено не тільки купувати корпоративні права, але і 

кредитувати компанії (наприклад, через купівлю векселів). Єдине, що їм за-

боронено, — вкладати кошти в банківську, страхову, інвестиційну галузі. 
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Фінансування через є перспективним через: можливість використання 

податкової пільги та мінімізація розмірів податків до сплати, відсутність об-

межень щодо структури активів, високу ліквідність та конфіденційність 

Отже, фінансування за допомогою венчурних фондів також є перспекти-

вним для мого стартапу. 

4.4 Персонал, команда та сучасні інструменти просування 

На тому чи іншому етапі від виникнення ідеї до виготовлення продук-

ції виникає питання де знайти персонал або команду, зі скількох людей вони 

складатимуться. 

 Кожен член команди має відповідати переліку якостей: ставлення до 

справи, як власника, а не, як найманого працівника; розуміння ризикованості 

затії. розуміння, що тільки від нього самого залежить, у який бік зміниться 

вищезгадана пропорція 10/90 (а не від політичної ситуації в країні, сумлінно-

сті постачальників, кризи або інших об'єктивних чинників); готовність узяти 

на себе відповідальність за право власності на продукт, якого поки що немає; 

відчуття причетності до спільної справи має бути не в тягар, а, навпаки — у 

радість;  

Існує декілька основних принципів підбору персоналу та команди для 

стартапу. 

1. Знайти правильних співзасновників 

2. Не вигадувати посад для друзів 

3. Знайти правильних виконавців 

Пошук необхідної команди або персоналу можна здійснити за допомо-

гою представлених нижче інтернет платформ: 

- Team Finding — сервіс, який об'єднує керівників проектів, що шука-

ють фахівців для реалізації найсміливіших ідей, і людей, які мріють працю-

вати в стартапі. 

- Pruffi — рекрутингове агентство, спеціалізується на пошуку ключових 

і рідкісних фахівців у різних професійних галузях. Закривають найскладніші 

вакансії й шукають кандидатів тільки через власних експертів і краудсорсін-
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говий сервіс PRUFFI Friends, ніколи не використовуючи відкриті джерела. Це 

дозволяє знаходити, навіть, тих фахівців, чиє резюме відсутня в інтернеті. 

- Spark —платформа для обміну досвідом та розміщення вакансій. Тут 

збираються технологічні проекти для того, щоби розповісти про себе, поста-

вити запитання, знайти перших партнерів і інвесторів. У базі «Спарка» за-

реєстровано вже понад 2 000 проектів. 

Для розробки прецизійного волоконно оптичного давача температури 

на першому етапі необхідні: розробник пристрою; розробник різних додат-

ків; розробник реклами. 

На наступних етапах зі збільшенням обсягів виробництва приладів та 

виходом товару на ринок планується розширення персоналу та залучення 

широкого кола спеціалістів з області інтернет маркетингу. 

4.5 Перспективи реєстрації в Україні, на Кіпрі, в Естонії 

Під час вибору країни для реєстрації проекту було розглянуто такі краї-

ни, як Україна, Кіпр та Естонія. 

4.5.1 Реєстрація в Україні 

Перспективи реєстрація бізнесу в Україні для молодих підприємців є на 

досить низькому рівні. Для того, щоби зрозуміти, як можна покращити цю 

ситуацію проаналізуємо «проблеми» які існують у даному механізмі; після 

запропонуємо шляхи вирішення цієї проблеми.   

Найбільш важливими проблемами реєстрації підприємства в Україні на 

думку підприємців та фахівців, є «самодержавність» органів державної пода-

ткової адміністрації, які не тільки контролюють відповідність дій підприєм-

ців тим чи іншим законодавчим актам, а й розробляють власні внутрішні но-

рмативні документи (які в переважній більшості не подаються до Міністерс-

тва юстиції України); а також складність, обсяг і частота подання звітності, 

виконання інших обов’язкових процедур, а також частота їх змін, термін 

прийняття рішень, недостатня кваліфікація працівників відповідних держав-

них органів. 
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4.5.2 Перспективи реєстрації на Кіпрі: 

Всупереч поширеній думці, офіційно і фактично Кіпр не є офшорною 

зоною. Одначе, на острові, як і в багатьох інших країнах Європейського Сою-

зу (ЄС) таких, як: Словаччина, Нідерланди, Великобританія і т. ін. існують 

сприятливі умови для оптимізації оподаткування. 

Ось кілька переваг реєстрації компанії на Кіпрі: вигідна податкова сис-

тема; наявність пільгових режимів сплати податків часто є вирішальним фак-

тором для інвестора; можливість використовувати компанії на Кіпрі для ор-

ганізації внутрішньогрупового фінансування; можливість зареєструвати ком-

панію, як платника податку на додану вартість у ЄС; фактор респектабельно-

сті юрисдикції суттєво впливає на інвесторів із країн, які не входять до ЄС. 

Для них це можливість зміцнити ділові зв'язки з європейськими та іншими 

міжнародними партнерами, а також поліпшити імідж компанії; відсутні ви-

моги до тонкої капіталізації; відсутнє суворе законодавство у сфері трансфе-

ртного ціноутворення. 

Недоліки реєстрації компанії на Кіпрі: оскільки країна є членом ЄС, дані 

про засновників і акціонерів компаній-резидентів перебувають у відкритому 

доступі; контроль і управління компанією повинні здійснюватися з Кіпру; 

вам усе ж доведеться подавати податкову декларацію, при чому робити це 

необхідно в електронній формі до 31 грудня року, наступного за звітним. 

Кіпр — гарний варіант юрисдикції для законної оптимізації податків, 

але не для кожного бізнесу.  

4.5.3 Перспективи реєстрації в Естонії 

Естонія — це маленька країна Північної Європи, яка вважається найпро-

гресивнішою електронною державою Європейського союзу. І все завдяки 

тому, що практично все спілкування громадян із держструктурами, місцеви-

ми органами влади та банківськими установами відбувається онлайн. Ці змі-

ни дозволили покращити інвестиційну привабливість країни, скоротити час 

на реєстрацію бізнесу й адміністративні витрати. 

Естонія має бездоганну репутацію в світовій спільноті й хороше транс-
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портне сполучення. Країна перебуває в максимальній близькості до більшос-

ті розвинених європейських держав, що відкриває для підприємців нові рин-

ки. Це хороший варіант для торгового посередництва, транспортного, логіс-

тичного, виробничого та ін. бізнесів, як частина міжнародних холдингів, для 

здійснення експортно-імпортних операцій у країни Євросоюзу (в країні добре 

розвинені порти з вільними митними зонами). Оскільки Естонія — частина 

ЄС, можливо, також розширювати свій бізнес і на інші країни Євросоюзу. 

Усі закони Естонії зведено в один єдиний документ — Комерційний кодекс 

Естонської Республіки, а стабільність правової системи й податків, які нечас-

то змінюються, викликає довіру в інвесторів. 

По суті Естонія — це «якісний офшор» (її часто називають податковою 

гаванню Європи), оскільки податок на прибуток (якщо його не розподіляти, 

не виводити з компанії, а реінвестувати в подальший розвиток бізнесу) ста-

новить 0%. Дану систему оподаткування було введено в країні ще у 2000 ро-

ці, і за цей час вона не змінилася. І навряд чи естонська влада захоче щось 

кардинально міняти, аби не зменшувати приплив іноземних інвестицій у кра-

їну. 

Отже, можна зробити висновок, що реєстрація бізнесу найсприятливіша 

в Естонії. 

ВИСНОВОК ДО РОЗДІЛУ 

У даному розділі було розроблено стартап-проект прецизійного воло-

конно-оптичного давача температури. Був проведений аналіз ідеї, ринкових 

можливостей, фінансування, персоналу, команди та перспектив реєстрації 

стартап-проекту. З проведеного аналізу можна зробити висновки: 

– є можливість ринкової комерціалізації проекту. Аналіз показав, що то-

вар має велику кількість сильних сторін, що робить його лідером серед кон-

курентів, тому попит та динаміка ринку на товар є високою; 

– товар варто впроваджувати через його високу конкурентоспромож-

ність внаслідок усіх зазначених в аналізі переваг та недоліків; 

– є широкі можливості для фінансування, просування та реєстрації това-

ру в інших країнах. 
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5 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЯХ 

Охорона праці — це система законодавчих актів, соціально-

економічних, гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів і засобів, які 

забезпечують безпеку, збереження  здоров’я і працездатності людини в про-

цесі праці. 

Завдання охорони праці — звести до мінімуму імовірність травм та за-

хворювань працюючих з одночасним забезпеченням комфортних умов праці. 

Реальні виробничі умови характеризуються, як правило, наявністю небезпеч-

них і шкідливих виробничих факторів [23]. 

У даному розділі визначені основні потенційно шкідливі й небезпечні 

виробничі чинники, що виникають при розробці, виробництві та експлуатації 

спроектованого пристрою. Запропоновані відповідні заходи щодо зменшення 

шкідливих впливів цих факторів на людину, як в процесі експлуатації виро-

бу, так і при його виробництві. Також, у рамках даного розділу запропонова-

ні технічні рішення та організаційні заходи з безпеки й гігієни праці та виро-

бничої санітарії, а також визначаються основні заходи з безпеки в надзвичай-

них ситуаціях та пожежної безпеки.  

Основна увага в розділі приділена питанню забезпечення безпеки при 

використанні джерела лазерного випромінювання, що має місце при роботі з 

прецизійним ВОДТ. 

5.1 Визначення основних потенційно небезпечних та шкідливих ви-

робничих факторів при виконанні магістерської дисертації 

У процесі виконання магістерської дисертації був спроектований преци-

зійний ВОДТ для вимірювання температури в стаціонарних приміщеннях. 

Під час роботи з ВОДТ та джерелом лазерного випромінювання, який пра-

цює від 220 В людина піддається впливу шкідливих та небезпечних випромі-

нювань ВДТ ЕОМ, рівні яких повинні відповідати вимогам ДСанПіН 

3.3.2.007-98 «Державні санітарні правила й норми роботи з візуальними дис-
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плейними терміналами електронно-обчислювальних машин (ВДТ ЕОМ)» 

[24].  

Під час проведення повного циклу робіт із проектування та експлуа-

тації лазера потенційно небезпечними та шкідливими факторами є: 

1. Можливість ураження електричним струмом; 

2. Наявність лазерного випромінювання видимого діапазону; 

3. Підвищені рівні електромагнітного поля (рівні випромінювання по-

винні відповідати ГОСТ 12.1.006-84); 

4. Незадовільні параметри мікроклімату робочої зони (величини показ-

ників мікроклімату у виробничих приміщеннях повинні задовольняти нор-

мам, визначеним у ГОСТ 12.1.005-88 і державних санітарних нормах ДСН 

3.3.6.042-99); 

5. Вміст (у повітрі робочої зони) шкідливих речовин різного характеру в 

небезпечних концентраціях, що перевищують гранично допустимі концент-

рації шкідливих речовин у повітрі робочої зони повинні задовольняти нор-

мам, визначеним у ГОСТ 12.1.005-88 і ГОСТ 12.1.007-80); 

6. Підвищений рівень шуму на робочому місці (припустимі рівні звуко-

вого тиску, рівні звуку й еквівалентні рівні звуку на робочих місцях варто 

приймати відповідно до санітарних норм припустимих рівнів шуму на робо-

чих місцях ДСН 3.3.6.037-99); 

7. Підвищена напруженість електричного поля промислової частоти на 

робочому місці (напруженість електричних полів промислової частоти на ро-

бочих місцях повинна задовольняти нормам, визначеним у ГОСТ 12.1.002-

88); 

8. Можливість виникнення пожежі внаслідок короткого замикання, пе-

регрівання приладу і.т.д.; 

5.2 Технічні рішення та організаційні заходи з безпеки й гігієни пра-

ці та виробничої санітарії 

5.2.1 Забезпечення лазерної безпеки 

Під лазерною безпекою розуміється сукупність технічних, санітарно-

гігієнічних і організаційних заходів, що забезпечують безпечні умови праці 
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персоналу при використанні лазерів.  

Прийняття тих чи інших мір лазерної безпеки залежить, насамперед від 

класу лазера, який наведено в табл. 5. 1. Клас небезпеки лазера 

встановлюється підприємством-виготовлювачем. 

Таблиця 5.1 — Клас лазера 

Клас лазера Небезпека вихідного випромінювання лазера 

І Не представляє небезпеки для очей і шкіри 

ІІ 
Становить небезпеку при опроміненні очей прямим чи дзеркально 

відбитим випромінюванням 

ІІІ 

Становить небезпеку при опроміненні очей прямим, дзеркально 

відбитим, а також дифузійно відбитим випромінюванням на відстані 10 см 

від дифузно відбиваючої поверхні чи при опроміненні шкіри прямим чи 

дзеркально відбитим випромінюванням 

ІV 
Становить небезпеку при опроміненні шкіри дифузно відбитим 

випромінюванням на відстані 10 см від дифузно відбиваючої поверхні 

У даній магістерській дисертації використовується високостабільний 

лазерний випромінювач типу ИЛПН-246. Цей тип лазеру згідно з ДНАОП 

0.03-3.09-91 "Санітарні норми і правила устрою та експлуатації лазерів 5804-

91" належить до II класу небезпеки вихідного випромінювання. 

Лазер маркований знаком лазерної небезпеки по ІІ класу. Усі предмети, 

за винятком спеціальної апаратури не мають дзеркальних поверхонь. У 

лабораторії стіни та стелі мають матову поверхню. 

Для екранування пучка випромінювання передбачені огородження 

лазерно-небезпечної зони. Періодичний дозиметричний контроль один раз у 

рік проводиться при експлуатації цього лазеру. Методи й апаратура 

дозиметричного контролю лазерного випромінювання викладені в ГОСТ 

12.1.031-81 «ССБТ. Лазери. Методи дозиметричного контролю лазерного 

випромінювання». Стандарт встановлює методи дозиметричного контролю 

безупинного, імпульсного й імпульсно-модульованого лазерного 

випромінювання в діапазоні хвиль 0,25...0,4; 0,4...1,4 і 1,4...20 мкм, як для 

випромінювання з невідомими параметрами в заданій точці контролю, так і 

для випромінювання з відомими спектральними, тимчасовими, приватними і 
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просторовими параметрами в заданій точці контролю. У тих випадках, коли 

лазерна безпека колективними засобами захисту не забезпечується, 

застосовуються індивідуальні засоби захисту «окуляри». Залежно від 

довжини хвилі лазерного випромінювання в проти лазерних окулярах 

використовуються жовтогарячі, синьо-зелені чи безбарвні скельця. 

5.2.2 Електробезпека 

Згідно з ГОСТ 12.2.007.0-75, пристрій, що розробляється належить до I 

класу за електрозахистом (живиться напругою 220 В, використовується ро-

боча ізоляція й елемент для заземлення і приєднується до електромережі за 

допомогою трьох контактних вилок, один із контактів якої з'єднується з кон-

тактом розетки, який заземлений). Усе інше електрообладнання можна відне-

сти до 0І та II (ВДТ, ЕОМ) класів електрозахисту. Устаткування 0І класу має 

робочу ізоляцію й елемент для заземлення, а II клас — устаткування, яке має 

подвійну робочу ізоляцію і приєднується до електромережі за допомогою 

трьох контактних вилок, один із контактів якої з'єднується з контактом розе-

тки, який заземлений. 

У процесі експлуатації електронно-обчислювального обладнання люди-

на може доторкнутися до частин електроустаткування, які перебувають під 

напругою. Оцінка небезпеки дотику до струмоведучих частин належить до 

визначення сили струму, що протікає через тіло людини, і порівняння його із 

допустимим значенням відповідно до ГОСТ 12.1.038-88. У загальному випа-

дку допустима величина струму, що протікає через тіло людини, залежить 

від схеми підключення електроустаткування до електромережі, роду й вели-

чини напруги живлення, схеми включення. 

Під час виконання розрахунків для магістерської дисертації використо-

вувався імпульсний генератор сигралів, що належить до І класу захисту й 

живиться напругою 220 В. Для правильного визначення необхідних засобів 

та заходів захисту від ураження електричним струмом необхідно знати допу-

стимі значення напруги дотику та струмів, що проходять через тіло людини. 

Напруга дотику — це напруга між двома точками електричного кола, до 

яких одночасно доторкається людина. Гранично допустимі значення напруги 
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дотику та сили струму для нормального (безаварійного) та аварійного режи-

мів електроустановок при проходженні струму через тіло людини по шляху 

«рука – рука» чи «рука – ноги» регламентуються за ГОСТ 12.1.038-88. Необ-

хідні дані для подальшого розрахунку наведені в табл. 5. 2. 

Таблиця 5.2 — Граничнодопустимі значення напруги дотику  та сили струму , що 

проходить через тіло людини при нормальному режимі електроустановки 

Рід струму , В , мА 

 не більше 

Змінний, 50 Гц 2,0 0,3 

Змінний, 400 Гц 3,0 0,4 

Постійний 8,0 1,0 

Примітки: 

1 Напруги дотику і струми наведені при тривалості впливів не більше ніж 10 

хв у добу й установлені, виходячи з реакції відчуття. 

2 Напруги дотику і струми для осіб, що виконують роботу в умовах високих 

температур (вище 25°С) і вологості (відносна вологість більше ніж 75%), по-

винні бути зменшені втричі. 

Граничнодопустимі значення сили струму (змінного та постійного), що 

проходить через тіло людини при тривалості дії понад 1 с нижчі за пороговий 

струм, тому при таких значеннях людина, доторкнувшись до струмопровід-

них частин установки, здатна самостійно звільнитися від дії електричного 

струму. Необхідні дані для подальшого розрахунку наведені в табл. 5. 3. 

Таблиця 5.3 — Гранично допустимі значення напруги дотику  та , що проходить 

через тіло людини при аварійному режимі електроустановки 

Вид струму 
Нормоване 

значення 

Тривалість дії струму t, с 

0,1 0,2 0,5 0,7 1,0 >1,0 

Змінний, 50 Гц 

, В 500 250 100 70 50 36 

, мА 500 250 100 70 50 6 

Постійний 

, В 500 400 250 230 200 40 

, мА 500 400 250 230 200 15 
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5.2.3 Розрахунок електромережі на вимикаючу здатність 

Захист електромережі здійснюється автоматом струмового захисту, що 

має час спрацьовування tспр = 0,2 с та номінальний струм Іном = 15 А. 

Напруга корпуса Uк електроустановки відносно землі в аварійному ре-

жимі роботи при однофазному короткому замиканні розраховується за фор-

мулою: 

 Uк= Uф· R0 / (R0 + Rф + Zт/3),  

де Uф — напруга фази, В; Rф — опір фазового проводу, Ом; R0 — опір нульо-

вого проводу, Ом; Zт/3 — еквівалентний опір трансформатору; 

Приймається Uф = 220 В, Rф = R0 = 1 Ом, Zт/3 = 0,2 Ом.  

Uк = 220·1/(1 + 1+0,2) = 100 В. 

Отримана напруга згідно з ГОСТ 12.1.038-88 не перевищує гранично 

припустимого значення напруги дотику Uпр = 250 В, при тривалості дії tд = 

0,2 с. 

Струм короткого замикання:  

Ік.з. = Uф/ (R0 + Rф + Zт/3); 

Ік.з. = 220/(1+1+0,2) =100 А. 

Для обраного автомату струмового захисту номінальний робочий струм 

зпрацювання Іном =15 А. Для надійної роботи автомату необхідне виконання 

такої умови:  

Ік.з.> 1,25·Іном; 

1Ік.з. = 100 А > 1,25·Іном=21 А. 

Дана умова виконується. Заходи щодо забезпечення електробезпеки в 

робочому приміщенні розроблялися з урахуванням ДСТУ 7237:2011. 

5.2.4 Мікроклімат робочої зони 

Мікроклімат у виробничих умовах визначається такими параметрами: 

температурою повітря, відносною вологістю повітря, швидкістю руху повітря 

й інтенсивністю теплового випромінювання на робочому місці, температу-

рою поверхні. 

Для забезпечення нормального мікроклімату в робочій зоні «Санітарні 

норми мікроклімату виробничих приміщень» ДСН 3.3.6.042-99 встановлю-
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ють оптимальне й допустиме значення параметрів мікроклімату залежно від 

періоду року й категорії робіт [25]. У таблиці наводяться оптимальні й допу-

стимі значення параметрів мікроклімату для категорій тяжкості робіт «Іа»  

(роботи, виконувані сидячи й не потребуючі фізичної напруги при витраті 

енергії не більше ніж 120 ккал/година). Параметри мікроклімату наведені в 

табл. 5. 4. 

Таблиця 5.4 — Оптимальні й допустимі параметри (для постійного робочого місця) мік-

роклімату в приміщенні. 

Параметри 

Холодний період Теплий період 

оптимальні допустимі оптимальні допустимі 

Температура 0С 22–24 21–25 23–25 22–28 

Відносна вологість, % 40-60 80 40-60 75 

Швидкість руху повітря, м/с 0,1 0,1 0,1 0,1–0,2 

У приміщенні використовуються дві восьми секційні чавунні батареї 

центрального опалення для підтримки нормальної температури повітря в хо-

лодну пору року. Виконана тепло ізоляція вікон. Також є кондиціонер для 

підтримки постійної температури в приміщенні. 

Для підтримки необхідних параметрів повітря в приміщенні використо-

вується природна  вентиляція. У приміщенні є два вікна, які можна відкрива-

ти, якщо буде потреба в теплий період. Шкідливі речовини в приміщенні не 

зберігаються й не використовуються. 

Фактичні параметри мікроклімату в робочій зоні відповідають приведе-

ним вище нормам ДСН 3.3.6.042-99. 

5.2.5 Виробничий шум робочої зони 

Відповідно до ДСН 3.3.6.037-99 [26] рівень шуму в приміщенні не пови-

нен перевищувати 50 дБА. 

Приміщення розташоване далеко від проїздної частини вулиці. Основ-

ними джерелами шуму в приміщенні є устаткування й люди. Розглянута кім-

ната не призначена для прийому відвідувачів і тому в ній не спостерігається 

великого скупчення людей. Тому основним джерелом шуму в приміщенні є 

персональні комп'ютери, лазер, принтер, кондиціонер, голоси людей і т.д. Зо-
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внішні джерела шуму відсутні. 

Допустимі рівні звуку й рівні звукового тиску в актавних смугах частот 

представлені в табл. 5. 5. 

Таблиця 5.5 — Допустимі рівні звукового тиску й рівні звуку для постійного (непостійно-

го) широкосмугового (тонального) шуму 

 

Характер 

робіт 

Допустимі рівні звукового тиску (дБ) у стандартизованих 

октавних смугах частот із середньо геометричними зна-

ченнями (Гц) 

Допустимий 

рівень звуку 

(ДБА) 
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Інженер тех-

нічної лабо-

раторії 

86 71 61 54 49 45 42 40 38 50 

Допустимі рівні звукового тиску, рівні звуку й еквівалентні рівні звуку 

на робочих місцях нормуються відповідно до нормативно-правових актів з 

охорони праці НПАОП 0.00-1.28-10 та ДСН 3.3.6.037-99. Загальний рівень 

звуку не перевищує 50 дБ. 

Відповідно до ГОСТ 12.1.003-83 та ДСН 3.3.6.037-99 захист від шуму в 

приміщенні, створеного на робочих місцях внутрішніми джерелами повинен 

здійснюватися такими методами: зменшенням шуму в джерелі, раціональним 

плануванням і оздобленням робочого приміщення звукоізоляційними матері-

алами. 

5.3 Безпека в надзвичайних ситуаціях 

Безпека в надзвичайних ситуаціях регламентується планами ліквідації 

аварійних ситуацій (ПЛАС). Основними складовими частинами ПЛАС є роз-

робка технічних рішень та організаційних заходів щодо  оповіщення, евакуа-

ції та дій персоналу в разі виникнення надзвичайних ситуацій, а також вирі-

шення питань із пожежної безпеки.  

5.3.1 Вимоги щодо організації ефективної роботи системи 

оповіщення персоналу при надзвичайних ситуаціях 

Оповіщення виробничого персоналу в разі виникнення надзвичайної си-

туації (НС), наприклад, при пожежі, здійснюється відповідно до вимог НАПБ 

Са
кір

 С
. О

. Р
І-6

1м
, 2

01
8



74 

 

 

А.01.003-2009. 

Необхідність обладнання виробничих приміщень певним типом системи 

оповіщення (СО) визначається згідно з додатком Е до ДБН В.1.1-7-2002 "За-

хист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва". 

Під час обладнання виробничих будівель системою оповіщення, їх не-

обхідно поділяти на зони оповіщення з урахуванням об'ємно-планувальних 

рішень будинків, шляхів евакуації, поділення на протипожежні відсіки тощо, 

а також з урахуванням вимог, що наведені в примітці 1 таблиці Е.1 додатка Е 

до ДБН В.1.1-7-2002.  

Оповіщення про НС та управління евакуацією людей здійснюється од-

ним із таких способів або їх комбінацією: поданням звукових або світлових 

сигналів в усі виробничі приміщення будівлі з постійним або тимчасовим пе-

ребуванням людей; трансляцією текстів про необхідність евакуації, шляхи 

евакуації, напрям руху й інші дії, спрямовані на забезпечення безпеки людей; 

трансляцією спеціально розроблених текстів, спрямованих на запобігання 

паніці й іншим явищам, що ускладнюють евакуацію; розміщенням знаків 

безпеки на шляхах евакуації згідно з ДСТУ ISO 6309; ввімкненням евакуа-

ційних знаків "Вихід"; ввімкненням евакуаційного освітлення та світлових 

покажчиків напряму евакуації; дистанційним відкриванням дверей евакуа-

ційних виходів; зв'язком оперативного (чергового) персоналу СО (диспетчера 

пожежного поста) із зонами оповіщення.  

Повинен бути забезпечений розподіл пріоритетів щодо  повідомлень для 

виробничого персоналу в такій послідовності:  

I (найвищий) — повідомлення оперативного (чергового) персоналу СО 

(диспетчера пожежного поста) під час пожежі, або в разі виникнення будь-

якої іншої НС;  

II — повідомлення, які записані на будь-якому носії та вмикаються ав-

томатично від спрацювання систем пожежної автоматики, або за сигналом 

оперативного (чергового) персоналу СО (диспетчера пожежного поста);  

III — службові повідомлення, що не стосуються організації та управлін-

ня евакуацією людей. 
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Затримку часу оповіщення про НС для різних поверхів будинку необхі-

дно передбачати з урахуванням злиття потоків людей на шляхах евакуації 

відповідно до розрахунків по ГОСТ 12.1.004 "ССБТ. Пожежна безпека. Зага-

льні вимоги".  

Пульти управління СО необхідно розміщувати в приміщенні пожежного 

поста, диспетчерської або іншого спеціального приміщення (в разі його ная-

вності). Ці приміщення повинні відповідати вимогам ДБН В.2.5-56:2014 «Си-

стеми протипожежного захисту».  

Встановлення звукових та мовних оповіщувачів у виробничих примі-

щеннях повинно виключати можливість концентрації та нерівномірного роз-

поділу звуку.  

Настінні звукові та мовні оповіщувачі кріпляться на висоті не менше 2,2 

м від підлоги, водночас відстань від стелі до оповіщувача повинна становити 

не менше 150 мм.  

Звукові оповіщувачі повинні комбінуватися зі світловими, які працюють 

у режимі спалахування, у таких випадках:  

– у приміщеннях, де люди перебувають у шумозахисному спорядженні;  

– у приміщеннях із рівнем шуму понад 95 дБ.  

Евакуаційні світлові покажчики "Вихід" слід вмикати разом з основними 

освітлювальними приладами робочого освітлення.  

Вимоги до світлових покажчиків "Вихід" приймаються відповідно до 

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

штучне освітлення".  

Електропостачання, заземлення, занулення, вибір та прокладання мереж 

оповіщення приймаються згідно з вимогами до систем пожежної сигналізації 

за ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».  

Вимоги до евакуаційного освітлення приймаються відповідно до ДБН 

В.2.5-28-2006 "Природне та штучне освітлення".  

СО в режимі "Тривога" повинна функціонувати протягом часу, необхід-

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

Електропостачання СО здійснюється за I категорією надійності згідно з 
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ПУЕ від двох незалежних джерел енергії: основного — від мережі змінного 

струму, резервного — від акумуляторних батарей тощо.  

Звукові оповіщувачі повинні відповідати вимогам ДСТУ EN 54-3:2003 

"Системи пожежної сигналізації. Частина 3. Оповіщувачі пожежні звукові".  

5.3.2 Обов’язки та дії персоналу в разі виникнення НС 

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

– негайно повідомити про це засобами зв’язку органи державної служби 

з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та державної пожежної охорони, вказати 

водночас адресу, кількість поверхів, місце виникнення пожежі, наявність лю-

дей, а також своє прізвище; 

– організувати оповіщення людей про НС; 

– вжити заходів щодо еввакуації людей та матеріальних цінностей; 

– вжити заходів щодо ліквідації наслідків НС із використанням наявних       

засобів. 

Керівник та пожежна охорона установи, яким повідомлено про виник-

нення НС, повинні: 

– перевірити, чи викликано підрпозділи ДСНС та державної пожежної 

охорони; 

– вимкнути в разі необхідності струмоприймачі та вентиляцію; 

– у разі загрози життю людей негайно організувати їх евакуацію та їх 

рятування, вивести за межі небезпечної зони всіх працівників, які не беруть 

участь у лікцвідації наслідків НС; 

– перевірити здійснення оповіщення людей про НС;  

– забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть уч-

асть у ліквідації наслідків НС; 

– організувати зустріч підрозділів ДСНС та державної пожежної охоро-

ни, надати їм допомогу в локалізації пожежі. 

Після прибуття підрозділів ДСНС та Державної пожежної охорони по-

винен бути забезпечений безперешкодний доступ їх до місця, де виникла НС. 
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5.3.3 Пожежна безпека  

У робочому приміщенні виконуються всі вимоги нормативних актів із 

пожежної безпеки НАПБ.А.01.001-14 «Правила пожежної безпеки в Україні» 

[27]. 

Причиною виникнення пожежі можуть стати порушення ізоляції стру-

моведучих дротів, коротке замикання, паління в приміщенні, порушення пра-

вил експлуатації електроприладів і потрапляння води на електричні контакти, 

плату і.т.д. 

Відповідно до НАПБ Б.07.005-86 та НАПБ Б.03.002-2007 робоче примі-

щення належить до категорії В по вибухопожежній небезпеці.  Відповідно  

до НПАОП 40.1-1.32-01 клас робочих зон приміщення по пожежонебезпеці 

— II-IIа. У зв’язку з цим, відповідно до вимог ПУЕ, необхідно передбачити 

такі заходи: постійний контроль стану засобів пожежогасіння; контроль за 

станом ізоляції струмоведучих дротів і з’єднань; заборона паління в примі-

щенні; неприпустимість перевантажень, перегріву при роботі обладнання; 

заборона експлуатації обладнання із саморобними запобіжниками; неприпус-

тимість знаходження в приміщенні горючих та вибухонебезпечних речовин. 

Приміщення обладнане чотирма пожежними датчиками типу ДТЛ (пло-

ща, що перебуває під захистом одного давача, становить 15 м2), відстань між 

датчиками рівна 4 м, що відповідає нормам ДБН В 2.5-56:2014. Відповідно до 

ГОСТ 12.4.009-75 й ISO 3941-77 для гасіння пожежі в робочому приміщені 

(клас пожежі «Е» — наявність електрообладнання під напругою) використо-

вуються два вогнегасники вуглекислотно-брометиленові ВВБ-3. Вибір вогне-

гасної речовини ґрунтується на тому, що у вогні можуть опинитись електри-

чні пристрої, що перебуває під напругою.  

Отже, кількість, розміщення і вміст первинних засобів гасіння пожеж ці-

лком задовольняють усім вимогам ГОСТ 12.4.009-75 й  ISO 3941-77. Крім то-

го, у коридорі є пожежний гідрант і ящик із піском. Дотримано всіх заходів 

безпеки відповідно до ГОСТ 12.3.019-80 і НАПБ А.01.001-14 «Правила по-

жежної безпеки в Українi». 
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ВИСНОВОК ДО РОЗДІЛУ 

У даному розділі було розроблено заходи щодо охорони праці експлуа-

тації та виробництва прецизійних волоконно-оптичних давачів температури. 

Було виявлено небезпечні та шкідливі виробничі фактори при розробці, виго-

товленні та експлуатації давачів, були проведені технічні рішення та органі-

заційні заходи з безпеки й гігієни праці та виробничої санітарії, а також ви-

значені основні заходи з безпеки в надзвичайних ситуаціях та пожежної без-

пеки які показали, що: 

– дозиметричний контроль лазерного випромінювання відповідає ГОСТ 

12.1.031-81; 

– рівень електробезпеки є безпечним і відповідає вимогам ГОСТ 

12.1.038-88; 

– фактичні параметри мікроклімату в робочій зоні відповідають нормам 

ДСН 3.3.6.042-99; 

– рівень шуму на робочих місцях відповідає ДСН 3.3.6.037-99; 

До того ж, у робочому приміщенні виконуються всі вимоги безпеки в 

НС за НАПБ.А.01.001-14. 
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ВИСНОВКИ 

1. В процесі проведеного аналітичного огляду літературних джерел було 

з’ясовано, що відносна похибка сучасних вимірювачів на основі ВОД не ме-

нша ніж 0,2 %, чого недостатньо для вирішення ряду практичних задач, на-

приклад, визначення стабільності температури фазового переходу. Зроблено 

висновок, про необхідність підвищення прецизійності вимірювачів на основі 

ВОД.  

2. Показано, що для побудови прецизійних вимірювачів на основі воло-

конно-оптичних давачів слід відмовлятися від аналогових принципів моду-

ляції на користь дискретних. Для цього в оптичний потік під час модуляції в 

ВОД необхідно вводити додаткові неоптичні параметри, які і будуть слугува-

ти носіями інформації. З огляду на існуючі можливості прецизійних вимірю-

вань інтервалів часу, приймаємо часово-імпульсну модуляцію оптичного по-

току. Зроблено висновок, що для створення прецизійних вимірювачів темпе-

ратури необхідно створити ВОД з імпульсною модуляцією інтенсивності оп-

тичного потоку, що і дозволить підвищити точність вимірювань. 

3. Розроблені прецизійні волоконно-оптичні давачі температури з імпу-

льсною модуляцією інтенсивності оптичного потоку з термочутливим елеме-

нтом на основі біметалевої пластинки та на основі генераторів оптичних ім-

пульсів з термісторним та металевим ЧЕ, які працюють у діапазоні темпера-

тур 223  – 373 К. Отримані розрахункові результати похибки (дискрети вимі-

рювання) для розроблених прецизійних ВОДТ склали ~ 10-6 К. 
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1 ПІДСТАВА ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

Підставою для виконання роботи є завдання на магістерську дисертацію. 

2 МЕТА І ПРИЗНАЧЕННЯ  

Створення прецизійних волоконно-оптичних давачів температури дасть 

змогу вимірювати температуру з високою точністю, що дасть можливість ви-

рішити наукові та експериментальні задачі.  

За допомогою прецизійних волоконно-оптичних давачів температури 

можна моніторити температуру тіла людини, контролювати температуру фа-

зового переходу І-го роду, проводити вимірювання температури різних тіл 

під час експериментів в лабораторних приміщеннях.    

Актуальним є застосування даних давачів в тих умовах, де застосування 

традиційних давачів є неможливим. 

2.1 Об’єкт та предмет дослідження 

Об'єкт дослідження: прецизійні волоконно-оптичні давачі температури. 

Предмет дослідження: експлуатаційні та метрологічні параметри пре-

цизійних волоконно-оптичних давачів температури. 

2.2 Мета роботи  

Дослідити можливість створення волоконно-оптичних давачів темпера-

тури з малою інерційністю та високою точністю. 

2.3 Задачі, які потребують вирішення 

2.3.1 Дослідити комп'ютерним моделюванням інерційність та точність 

прецизійних волоконно-оптичних давачів температури. 

2.3.2 Дослідити маркетинговим аналізом собівартість прецизійних воло-

конно-оптичних давачів температури. 

2.3.3 Знайти та встановити оптимальні рішення, за яких можна створити 

дані давачі.  
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2.4 Вихідні дані для проведення Роботи 

1. П. В. Волков. Волоконно-оптический датчик температуры / П. В. Вол-

ков, А. В. Горюнов, А. Ю. Лукьянов, М. В. Беликович, 2011, — 78–143 с. 

2. Мешковский И.К. Волоконно-оптический датчик температуры / Меш-

ковский И.К., Попков О.С., Вознесенская А.О, 2008, — 87–114 с. 

3. B. Lee, “Review of the present status of optical fiber sensors,” Optical 

Fiber Technology, 2003. — 57–79 с. 

4. В. И. Бусурин, А. С. Семенов, Н. П. Удалов, "Оптические и волокон-

но-оптические датчики (обзор)", "Журнал квантовой электроники", 1985, — 

595-621 с. 

5. K. T. V. Grattan and T. Sun, “Fiber optic sensor technology: an 

overview,” Sensors and Actuators, A: Physical, 2000, — 40–61 p. 

6. A. D. Kersey, “A review of recent developments in fiber optic sensor 

technology,” Optical Fiber Technology, 1996, — 291–317 p. 

7. W. H. Tsai and C. J. Lin, “A novel structure for the intrinsic Fabry-Perot 

fiber-optic temperature sensor,” Journal of Lightwave Technology, 2001, — 682–

686 p. 

8. X. Bao and L. Chen, “Recent progress in Brillouin scattering based fiber 

sensors,” Sensors, 2011, — 4152–4187 p. 

9. M. McSherry. Review of luminescent based fibre optic temperature sensors 

/ M. McSherry, C. Fitzpatrick, E. Lewis., “Emerald Group Publishing Limited”, 

2005, — 246 p. 

10. A. D. Kersey, “A review on recent developments in fiber optic sensor 

technology”, Opt. Fiber Technol, 1996, — 291 p. 

11. B. Lee, “Review of the present status of optical fiber sensors”, Opt. Fiber 

Technol, 2003, — 57 p. 

3 ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ  

4.1 Провести огляд літератури, присвяченої волоконно-оптичним дава-

чам температури. 
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4.2 Розробити принципи побудови прецизійного волоконно-оптичного 

давача температури.  

4.3 Створити модель прецизійного волоконно-оптичного давача темпе-

ратури. 

4.4 Дослідити можливості реалізації прецизійних вимірювань темпера-

тури на основі розробленої моделі. 

4.5 Розробити конструкцію прецизійного волоконно-оптичного давача 

температури. 

4.6 Розробити стартап-проект прецизійного волоконно-оптичного давача 

температури. 

4 ЕТАПИ І ТЕРМІНИ ЇХ ВИКОНАННЯ  

Таблиця 5.1 – Етапи і терміни виконання МД 

Етап роботи Зміст етапу Термін виконання 

1 2 3 

Вибір напряму 

дослідження 

Добір, вивчення та узагальнення науково-технічної 

документації 

Розглядання можливих напрямів досліджень та їх ре-

зультатів 

Вибір напряму дослідження 

Розроблення, погодження та затвердження ТЗ 

Складання та оформлення проміжного звіту за етапом 

Розглядання результатів та узгодження з керівником 

Перший рік 

магістратури 

Теоретичні та 

експериментальні 

дослідження 

Теоретичний пошук, виконання розрахунків та до-

слідження принципових питань 

Розроблення документації 

Проведення експериментальних робіт та досліджень 

(комп'ютерне моделювання) 

Оброблення і коригування результатів теоретичних та 

експериментальних досліджень 

Складання висновків за результатами досліджень 

Розглядання результатів та узгодження з керівником 

Вересень 2017 ро-

ку – лютий 2018 
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Продовження табл. 5.1 

1 2 3 

Узагальнення та 

оцінювання ре-

зультатів до-

сліджень, скла-

дання звітної до-

кументації 

Узагальнення результатів теоретичних досліджень та 

експериментальних робіт 

Оцінювання повноти та якості вирішення поставле-

них завдань 

Підготовлення комплекту звітної документації 

Формулювання висновків за результатами досліджень 

і розроблення рекомендацій щодо застосування ре-

зультатів дисертації 

Березень – тра-

вень 2018 року 

Приймання 

дисертації 

Представлення дисертації кафедрі 

Попередній захист 

Захист перед екзаменаційною комісією 

Травень 2018 року 

5 ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ 

6.1 Огляд літератури волоконно-оптичних давачів температури. 

6.2 Принципи побудови прецизійного волоконно-оптичного давача тем-

ператури. 

6.3 Модель прецизійного волоконно-оптичного давача температури. 

6.4 Реалізація прецизійних вимірювань температури на основі розробле-

ної моделі. 

6.5 Конструкція прецизійного волоконно-оптичного давача температури. 

6.6 Стартап-проект прецизійного волоконно-оптичного давача темпера-

тури. 

6 МАТЕРІАЛИ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ПО ЗАКІНЧЕННІ 

ДИСЕРТАЦІЇ 

7.1 Завдання на магістерську дисертацію. 

7.2 Технічне завдання. 

7.3 Пояснювальна записка. 

7.4 Мультимедійна презентація. 
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8 ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ДИСЕРТАЦІЇ ТА ЇЇ ЕТАПІВ 

8.1 Поетапне узгодження з керівником. 

8.2 Представлення кафедрі. 

8.3 Попередній захист. 

8.4 Захист перед екзаменаційною комісією. 

9 ВИМОГИ ДО РОЗРОБЛЮВАНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

9.1 ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структу-

ра і правила оформлення. 

9.2 ДСТУ 3973-2000 Система розроблення та поставлення продукції на 

виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні поло-

ження. 

10 ПРИБЛИЗНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

10.1 Огляд волоконно-оптичних давачів температури. 

10.2 Пошук моделей для експериментів. 

10.3 Виконання теоретичних розрахунків та проведення експериментів, 

обробка експериментальних даних. 

10.4 Розробка стартап-проекту. 

10.5 Висновки. 

 

 

Виконавець                                               _______    ____________________ 

                                                                    (підпис)   (розшифровка підпису) 

 

Науковий керівник                                  _______    ____________________ 
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Listing 1: Software program for the Thermistor. 

TRISA= %00000111;         (A0-A2) set as inputs 

ANSEL= %00000111;        (AN0-AN2) set as analog  

TRISB= %00000000;          PORT B set as output 

ANSELH=0;                        PORT B set as digital 

TRISC= %00000001;          PORTC.0 configured as an input (T1CKl) 

TRISD= %00000000;          PORTD configured as an Output 

TRISE= %00001000;          PORTE.3 (MCLR) set as input 

ADCON1 = %10001110;   A/D Result format is Right Justified 

DEFINE ADC_BITS 10: DEFINE ADC_CLOCK 3: DEFINE SAMPLEUS 50; 

A var byte;                           Stores 2nd Digit Reading in XOR with common pin) 

B VAR BYTE;                    Stores 1st Digit Reading in XOR with common pin 

C VAR byte;                        Stores 3rd Digit Reading in XOR with common pin 

D VAR byte;                        Stores 4th Digit Reading in XOR with common pin 

L VAR BYTE;   Stores the signal’s value which drives the LCD common pin in 8 bits. 

volt var word;                       Voltage reading 

pattern0 var byte: pattern1 var byte:pattern2 var byte:pattern3 var byte; 

I var byte: s var word: z var word: f var word: ma var word :h var word ; 

y var word :w var word :r var word: k var word: ln var word: ka var word; 

ca var word: ja var word: resta var word: Temp var word: lna var word; 

lnb var word: lnc var word:lna1 var word :dif var word; 

aa var word; Coefficient “a” of Steinhart-Hart equation 

bb var word; Coefficient “b” of Steinhart-Hart 

cc var word; Coefficient “c” of Steinhart-Hart 

aa=2501: bb=35050: cc=1415: lna1 =0: volt=0 

X: 

Temp=0: z=1: s=0: f=0: ma=0: y=0: resta=0: w=0: dif=0: k=0: r=0: ka=0: ca=0: ja=0; 

;*******************  Reading thermistor’s resistance (r) 

ADCIN 0, volt ;             voltage reading in thermistor 

volt = 48828 * volt ;      1024*4882=49,999,872;  binary to decimal conversion 

volt= DIV32 10000 ;     Thermistor’s Voltage  

;******************* Voltage divider: 

dif= 5000-volt;               power supply voltage minus thermistor’s voltage  

volt=volt*10000;            thermistor’s voltage product with 10K fixed resistor 

r= DIV32 dif;                 r= vf*r/(vf-vt), thermistor’s resistance is equal to power supply voltage times  

                                       fixed resistor divided by power supply voltage minus thermistor’s voltage.  

; ****************** Computing base 2 logarithm 

ca= (ncd r) -1;              computing logarithm’s characteristic  

for s=0 to (ca-1);          cycle to get value of  "ja" which will be used to find the mantissa 

z=1; 

if r.0=1 then;                if r has a “1” in the first bit it is odd, therefore when divided by “   “ it will 

                                     include a value for "ja" 

for k= (ca-s) to 1 step-1 ; cycle to compute the attachment of q in the bit 0 for "ja" 

z=z*2 

next k 

ja=(10000/z)+ja;           the attachment to "ja" depends of the number of division n by 2 executed 

endif 

r=r/2;                             dividing r by 2 

next s  

 

Mantisa: 

ma=1000+(ja/10);       Al fraction number “ ja" is added with a unit "unidad"
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z=1 

; ***************** Computing the Mantissa 

for h=1 to 15 ;            Cycle to compute the mantissa with 4 bits in base 2 

ma=ma*ma   ;            "ma" is raised to the square 

ma=div32 1000 

z=z*2 

if ma>2000 Then ;      “ma” is compared with 2000 

y=y+(10000/z);            if it is greater than 2000, supplies a value to the mantissa 

ma=ma/2     ;                “ma” is divided by 2 

endif 

Next h 

y=y/10; 

; COMPUTING THE NATURAL LOGARITHM 

ln= (ca*1000)+y;        THE base 2 log is equal to the  characteristic plus the mantissa 

ln=ln*6931;                Base Change 

ln= div32 10000;        Computing natural log  multiplying by the constant 0.6931 

; ***************   COMPUTING THE  Steinhart-Hart EQUATION 

lnc=ln*ln; 

lnc=div32 10000; 

lnc=ln*lnc; 

lnc=div32 10000; 

lnc=cc*lnc; 

lnc=div32 10000; 

lnb=ln*bb; 

lnb=div32 10000; 

lna=aa+lnb-lnc 

lna=lna/10; 

; **************** COMPUTING the denominator’s reciprocal  

y=10000/lna; 

lna1=10000//lna; 

lna1=lna1*10; 

w=lna1/lna; 

lna1=lna1//lna; 

lna1=lna1*10; 

ka=lna1/lna; 

lna1=lna1//lna; 

lna1=lna1*10; 

s= lna1/lna; 

Temp= (y*1000)+(w*100)+(ka*10)+s ; Summing 4 coefficients with their respective weight 

Temp=Temp-2730;                                 Converting temperature to Celsius C*10, Tf*10-2300 

 

; STORING EACH TEMPERATURE DIGIT IN A SINGLE VARIABLE 

y= Temp DIG 3;      Stores value of digit 3 

w= Temp DIG 2;     Stores value of digit 2 

ka= Temp DIG 1;    Stores value of digit 3 

s= Temp DIG 0;      Stores value of digit 3 

;***********   Generating 50- Hz square pulses for the glass display 

FOR I=1 to 20;  Cycle of 20 loops to make a measurement every (20x20 mS) = 0.4 S  

PORTD.1=1;     10 ms High time for the LCD’s Common pin 

GOSUB M; 

pause 10; 

PORTD.1=0;     10 mS Low time for the LCD’s Common pin 

GOSUB M; 

pause 10;
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NEXT I; 

GOTO X; 

;DRIVING THE NUMERICAL GLASS LCD  

M:lookup y,[$3F,$06,$5B,$4F,$66,$6D,$7D,$07,$7F,$6F],pattern3; 

L= (PORTD.1) * (%11111111) ;  Product of Common with a byte of ones 

B= (pattern3) ^ (L);  XOR function of Common pin with segments to display in LSD digit 

PORTC.7=B.0;a1 

PORTD.4=B.1;b1 

PORTC.2=B.2;c1 

PORTC.3=B.3;d1 

PORTD.0=B.4;e1 

PORTC.6=B.5;f1 

PORTC.5=B.6;g1 

lookup w,[$3F,$06,$5B,$4F,$66,$6D,$7D,$07,$7F,$6F],pattern2; 

A= (pattern2) ^ (L); XOR function of Common pin with segments to display in the 2nd digit 

PORTD.7=A.0;a2 

PORTB.0=A.1;b2 

PORTE.2=A.2;c2 

PORTA.7=A.3;d2 

PORTA.6=A.4;e2 

PORTD.6=A.5;f2 

PORTD.5=A.6;g2 

PORTC.1=(PORTD.1) 

PORTE.1=~(PORTD.1) 

lookup ka,[$3F,$06,$5B,$4F,$66,$6D,$7D,$07,$7F,$6F],pattern1; 

C= (pattern1) ^ (L); XOR function of Common pin with segments to display in the 3rd digit 

PORTB.3=C.0;a3 

PORTB.4=C.1;b3 

PORTA.4=C.2;c3 

PORTA.5=C.3;d3 

PORTE.0=C.4;e3 

PORTB.2=C.5;f3 

PORTB.1=C.6;g3 

lookup s,[$3F,$06,$5B,$4F,$66,$6D,$7D,$07,$7F,$6F],pattern0; 

D= (pattern0) ^ (L);  XOR function of Common pin with segments to display in the 4th digit 

PORTB.7=D.0;a4 

PORTD.2=D.1;b4 

PORTD.3=D.2;c4 

PORTC.4=D.3;d4 

PORTA.3=D.4;e4 

PORTB.6=D.5;f4 

PORTB.5=D.6;g4 

RETURN 

END
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