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РЕФЕРАТ 

Структура й обсяг дипломної роботи 

Магістерська дисертація: 80 c., 21 рис., 30 табл., 2 додатки, 13 джерел 

посилань. 

Ключові слова. Arduino, датчик, сенсор, пари алкоголю. 

Актуальність теми. На сьогоднішній день існує велика кількість 

виробництв або заводів, на яких проводиться робота, що вимагає 

бездоганного стану тверезості. Контроль стану працівників на таких 

підприємствах повинен бути дуже чітким і точним, тому нами запропоновано 

рішення цієї проблеми шляхом покращення існуючих детекторів алкоголю. 

Мета дослідження. Розробити та дослідити пристрій детектування 

парів алкоголю, який на відміну від існуючих пристроїв дасть можливість 

досліджувати вміст помітно більшої кількості газів у різних атмосферах. Для 

досягнення поставленої мети необхідно виконати такі завдання: 

– розробити конструкцію пристрою з застосуванням сучасної 

елементної бази; 

– здійснити математичне моделювання запропонованого сенсора 

парів алкоголю; 

– проаналізувати результатів моделювання і зробити висновки; 

– спроектувати компактний пристрій детектування парів алкоголю; 

– подати матеріали для доповіді на студентському науковому 

семінарі «Наукові розробки РТФ‘2018»; 

– за результатами МД оформити доповідь. 

Об’єкт дослідження — пристрій детектування парів алкоголю у 

повітрі. 

Предмет дослідження — залежність даних сенсора парів від кількості 

парів алкоголю у повітрі і від зміни досліджуваної атмосфери. 

Методи дослідження: для вирішення завдань роботи були застосовані 

наступні методи: комп‘ютерне т+а математичне моделювання датчика парів 
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алкоголю та моделювання пристрою в середовищі Altium Designer. 

Наукова новизна одержаних результатів. Запропоновано 

узагальнений конструктивний підхід для реєстрації та обробки вмісту газів 

різної природи у повітрі. 

Практичне значення одержаних результатів — можливість 

використання цього пристрою на виробництвах, де необхідний тверезий стан 

працівників. 
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ABSTRACT 

Structure of the diploma of robotics 

Master dissertation: 80 p., 21 fig., 30 tabl. 2 aplication, 13sources. 

Keywords. Arduino, Sensor, Sensor, Pair of alcohol 

Relevance of the topic. Today, there are a large number of factories or plants 

in which work is carried out with dangerous substances for humans. The control of 

workers at such enterprises should be very clear and precise, so we have proposed 

a solution to this problem by improving the existing alcohol detector. 

The aim of the study To date, there are a large number of factories or plants 

in which work is carried out, which requires an impeccable state of sobriety. The 

control of employees at such enterprises should be very clear and precise, so we 

have proposed a solution to this problem by improving the existing alcohol 

detectors. 

To achieve this goal, you must accomplish the following tasks: 

- to develop a sensor design with the use of modern 

element base; 

- To carry out mathematical modeling of the proposed sensor 

alcohol vapor; 

- analyze the results of the simulation and draw conclusions; 

- Design a compact device for detecting alcohol vapors; 

- submit materials for a report on a student's scientific 

Workshop "Scientific developments of RTF'2018"; 

- to report on the MD results. 

Object of research: device for detecting alcohol vapor in the air. 

Subject of research: is the dependence of the data of the sensor of vapor on 

the amount of alcohol vapor in the air. 

Research methods: Extending the functionality of the device, namely the 

measurement of different gases. 
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Scientific novelty of the obtained results. A generalized constructive 

approach for registration and processing of the contents of gases of various nature 

in the air is proposed. 

The practical value of the results obtained is the ability to use this device in 

factories where a sober state of workers is required. 
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ВСТУП 

За останні часи дуже часто нещасні випадки пов‘язані з перебуванням 

працівників у стані алкогольного сп‘яніння на робочому місці або ж з 

керуванням громадським транспортом у цім стані. Часто такі випадки 

відбуваються через недостатньо якісну перевірку робочих або ж некоректний 

пристрій перевірки (алкометр). 

Так, наприклад, в ПАТ «Прикарпаттяобленерго» електрослюсарю з 

ремонту устаткування, який перебував у стані алкогольного сп‘яніння, було 

видано наряд-допуск до обслуговування трансформаторної підстанції. Під 

час виконання роботи працівник був смертельно уражений електричним 

струмом.  

Також декількома місяцями раніше у вахтовому селищі, після 

завершення робочої зміни, під час гасіння пожежі майстер та лісоруб ТОВ 

«Слобідка» перебуваючи у стані алкогольного сп‘яніння отримав тяжкі опіки 

тіла різного ступеня і, як наслідок, помер у лікарні. 

З 87 нещасних випадків, пов‘язаних з виробництвом, за 9 місяців 2018 

року в Івано-Франківській області 8 випадків сталися з працівниками, які 

перебували у стані алкогольного сп‘яніння, що становить 10% від загальної 

кількості. Для п‘ятьох працівників вживання алкоголю перед початком 

роботи або у процесі діяльності закінчилося смертельним наслідком. Для 

прикладу у 2017 році таких випадків було тільки 2[1]. 

На сьогоднішній день існує велика кількість виробництв та заводів де 

перебування у не тверезому стані на робочому місці може призвести до 

летального результату не тільки для порушника, а і для цілого колективу, 

тому створення пристрою який базується на новітній елементні базі є 

актуальним. 

У зв‘язку з приведеною вище статистикою, було вирішено дослідити 

обраний сенсор та запропонований пристрій на реагування парів алкоголю. 

 

Жа
кун

, С
. І.

 Р
І-7

2м
п, 

20
18



10 

 

 

1 ОГЛЯД ІСНУЮЧИХ РІШЕНЬ 

1.1 Схемотехнічні рішення 

Датчик парів алкоголю можна зібрати самостійно. Розроблено і 

випробувано досить простий пристрій, що замінює промисловий прилад 

контролю алкоголю. 

Як приклад електрична схема пристрою контролю і звукової сигналізації 

про присутність домішок у вигляді парів алкоголю у повітрі з застосуванням 

датчика алкогольних парів TGS-2620 представлена нижче. 

 

Рисунок 1.1 — Електрична схема пристрою контролю домішок алкоголю у 

повітрі. 

При обробці сигналу датчика використано мікросхему-компаратор, яка 

порівнює напруги на двох своїх входах. Напругу живлення для датчика 

подано на вхід 1. Спільний провід підключено до виходу 2. Компаратор DA2 

під‘єднано до входу 3. 

Операційний підсилювач DA1 з елементами VD1, R6, С2, R7, R9 

забезпечує затримку (1–1,5) хв, необхідну для усунення помилкових 

спрацьовувань пристрою при подачі живлення. 
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Діод VD1 перешкоджає току витоку оксидного конденсатора С2. 

Без цієї затримки протягом (1–1,5) хв після подачі живлення пристрій 

може включити звуковий сигнал незалежно від наявності парів алкоголю [3]. 

Пристрій, який базується на даній схемі, є вузькоспеціалізованим, тобто 

розрахованим лише на вимірювання рівня алкоголю у повітрі. 

Іншим прикладом можна вважати алкогольний дихальний аналізатор, 

наведений на рисунку 1.2. 

 

Рисунок 1.2 — Алкогольний дихальний аналізатор. 

Сенсор MQ-3 має 6 контактів. Виводи нагрівача датчика підключені до 

джерела живлення та до землі. Два аналогових виводи даних (A або B) 

підключені до живлення, а інші два аналогових виводи підключені на один 

кінець дільника напруги мережі. Інший вихід дільника напруги 

навантажений резисторами 470 Ом і 20 кОм. Спільна точка подається на 

вивід 5 LM3914. Виводи 2 і 3 з LM3914 з‘єднані відповідно з Vcc та Gnd. Pin 9 

— це контактний вивід режиму. Для звичайного використання він 

підключений до контакту 3. Вивід 4 підключений до землі, а контактний 

вихід 6 з‘єднаний з виходом 7. Виводи 7 і 8 підключені до опорної напруги. 
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Вихід 7 підключений до одного кінця дільника напруги, утвореного з 

резисторів 2,2 кОм і 3,9 кОм. Інший вихід підключений до землі. Центр 

дільника напруги підключений до виводу 8. Виводи 1, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 

12, 11 і 10 підключені до десяти різних світлодіодів, які ілюструють 

результат. 

Згадані вище схеми мають певні недоліки. Одним з основних є вузька 

спеціалізація вимірювань. Нами запропоновано використання у пристрої 

мікроконтролера Arduino, який може вдосконалити пристрій за допомогою 

програмного коду. 

Розглянемо схему електричну принципову детектору алкоголю у 

повітрі на базі мікроконтролера Arduino наведену нижче. 

 

Рисунок 1.3 — Електрична схема алкогольного детектору на базі 

мікроконтролера Arduino. 

У цьому Алкогольному детекторі, як і у попередньому варіанті для 

виявлення наявного рівня алкоголю під час дихання використано датчик MQ-

3. Рідкокристалічний (РК) дисплей 16 2 мм використаний для відображення 
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значення propromille алкоголю. Мікросхему LM358 IC використано для 

перетворення вихідного рівня напруги датчика алкоголю у цифровий сигнал. 

Також застосований динамік SG1 для показу високого рівня алкоголю. 

Вихід алкогольного датчика підключений до аналогового входу 

Arduino (A0). Звук підключений до D9. Кнопку, яка підключена до цифрового 

контакту D6 Arduino, тут використано для початку зчитування з датчика 

алкоголю. Інші з‘єднання показані на схемі. 

Дане схемотехнічне рішення передбачає використання 

мікроконтролеру Arduino, що дає можливість робити більшу кількість 

обрахунків даних знятих з датчика парів алкоголю у повітрі, а також зменшує 

похибку взаємодії елементів, адже основну обробку даних виконує тільки 

мікроконтролер. 
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2 ВИБІР ДАТЧИКА 

2.1 Види сенсорів детектування газів 

Сенсори детектування газів — основна складова алкотестерів. Вони 

реагують на певну концентрацію парів алкоголю відповідною електричною 

провідністю поверхні датчика. Існують такі різновиди датчиків: 

електрохімічні, напівпровідникові та фотометричні. 

2.1.1 Напівпровідникові сенсори 

Принцип роботи напівпровідникових хімічних датчиків базується на 

зміні електрофізичних властивостей чутливого шару зразка напівпровідника, 

коли змінюється склад середовища, яке аналізують. Резистивний 

напівпровідниковий датчик реагує на зміну концентрації домішки газу 

зміною електропровідності чутливого шару, утвореного полікристалічною 

плівкою з оксидів металів. Аналоговим сигналом на виході резистивного 

датчика є значення опору чутливого шару або напруги на ньому. Залежно від 

типу виявленої домішки (електронних донорів або акцепторів) та типу 

напівпровідникової провідності (n- або p-типу) опір чутливого шару датчика 

збільшується або зменшується. При адсорбції акцепторних часток (О2) на 

поверхні напівпровідника з провідністю n-типу (ZnO) підвищується опір 

чутливого шару (акцепторний сигнал), а при адсорбції донорних часток (Н2) 

опір чутливого шару зменшується; для напівпровідників з p-типом 

провідності (NiO) — зворотне відношення.  

Напівпровідниковий датчик представляє собою ізоляційну підкладку (3 

× 3     або менше), на якій розташовані вимірювальні електроди та нагрівач.  
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Рисунок 2.1 — а) вимірювальні електроди і чутливий шар (вид зверху); б) 

нагрівач (вид знизу) 

Нагрівач необхідний тому, що процеси, що відбуваються на поверхні 

напівпровідника при хемосорбції газів, залежать від температури. На 

вимірювальні електроди наносять чутливий шар напівпровідника. Розроблені 

різні конструкції датчиків: чутливий шар і підігрівач датчиків можуть бути 

розташовані на одній або з різних сторін підкладки, наприклад, як показано 

на рисунку 2.1. Краще використовувати платину або золото як матеріал 

нагрівача та вимірювальних електродів, а інші метали або сплави (наприклад 

Ni-Cr) використовують для роботи з неагресивними газами [7].  

Характеристики датчика визначає матеріал чутливого шару (хімічний 

склад і структура), вони також залежать від властивостей усіх складових 

елементів датчика: матеріалу підкладки, матеріалу та геометрії нагрівача, 

вимірювальних електродів, конструкції сенсора. 

У чутливому шарі резистивного напівпровідникового датчика при дії 

газової домішки відбуваються взаємопов‘язані процеси: електронні процеси, 

поверхнева та об‘ємна дифузії адсорбованих часток, перенос носіїв заряду 

між зернами полікристалічної плівки. Отже, опис функціонування 

напівпровідникового датчика газу здійснюється на основі теорій, які 

встановлюють взаємозв‘язок між молекулярними та електронними 

процесами на поверхні напівпровідника, переважно за електронною теорією 

хемосорбції. У моделях, що описують сигнал датчика, який працює у повітрі, 

враховується наявність адсорбованого кисню на поверхні сенсора. Процес 
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передачі заряду між кристалітами розраховують у рамках теорії перколяції, 

моделі поверхневих ям і бар‘єрної провідності. Для опису дифузії у 

чутливому шарі використовують підходи, розроблені при гетерогенному 

каталізі. Розглядають дифузію адсорбованих часток та переносу заряду між 

кристалітами у зв‘язку з структурою кристаліту та морфологією чутливого 

шару.  

Незважаючи на інтенсивні дослідження, створення датчиків з точним 

отриманням заданих характеристик неможливе. Вирішені лише окремі 

питання щодо співвідношення між умовами створення датчиків та їх 

кінцевими характеристиками. Проблема створення датчиків полягає у 

моделюванні сигналу датчика у залежності від параметрів чутливого шару та 

отриманні чутливих шарів з необхідними параметрами у контрольованих 

умовах. 

2.1.2 Електрохімічні сенсори 

Метод базується на зміні електричних параметрів електродів у 

середовищі електроліту, коли до нього входить певний газ (рисунок 2.2). Ці 

зміни є наслідком реакції окиснення-відновлення, що відбувається на 

поверхні електродів. Датчики, виготовлені на основі цієї методики, 

використовують для визначення концентрації кисню, до 100% обсягу, для 

вимірювання концентрації багатьох токсичних речовин (деякі з них у дуже 

низьких концентраціях). 

Датчики мають обмежений термін служби і зберігання. Термін 

експлуатації датчика закінчується навіть при зберіганні на складі у «чистій» 

атмосфері. 

Електрохімічні датчики довго не можуть працювати без кисню. На 

ресурс впливає загальний час впливу цільового компоненту. 

Ресурс зменшується при роботі в умовах низької вологості. Низька 

температура, атмосферний тиск також впливають на чутливість датчика. 

Деякі типи електрохімічних датчиків можуть працювати лише у вузькому 
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діапазоні значень тиску. Для вибору цього методу вимірювання, необхідно 

точно знати склад вимірюваної атмосфери, оскільки чутливість до 

невизначених компонентів перевищує визначену. Деякі датчики можуть 

втратити чутливість від значного впливу на них концентрації 2CO . 

 

Умовні познаки: 

1 — газопроникна мембрана 

2 — електроліт 

3 — електроди 

Рисунок 2.2 — Електрохімічний сенсор 

2.1.3 Фотометричні сенсори 

Велика частина горючих газів і парів є хімічними сполуками, що 

складаються з карбону, гідрогену, оксигену та, іноді, — нітрогену. Ці 

органічні сполуки називають вуглеводнями. Вуглеводні мають специфічну 

властивість поглинати інфрачервоне випромінювання з певною довжиною 

хвилі. Це дозволяє використовувати оптичні інфрачервоні газоаналізатори 

для вимірювання концентрації вуглеводневих газів у повітрі. 

Всі гази, в тому числі і не вуглеводні, поглинають випромінювання в 

тому чи іншому характерному для них спектральному діапазоні, деякі навіть 
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у видимому діапазоні (0,4 мкм – 0,8 мкм). Ось чому хлор — зелено-жовтий, 

бром і діоксид нітрогену — коричнево-червоний, йод — фіолетовий, і так 

далі. Однак гази набувають помітний оком колір тільки при досягненні 

досить високої (і небезпечної для життя людини) концентрації. 

Вуглеводні поглинають випромінювання у певному діапазоні довжин 

хвиль, приблизно від 3,3 мкм до 3,5 мкм. При цьому азот і кисень (основа 

навколишнього повітря) випромінювання з даними довжинами хвиль не 

поглинають, тому саме цю довжину хвилі використовують у оптичних 

інфрачервоних газоаналізаторах вуглеводневих газів. 

Таким чином, інтенсивність інфрачервоного випромінювання, що 

проходить через суміш, наприклад, метану, спирту і т.п. з повітрям 

зменшитися, при чому величина цього ослаблення залежить тільки від 

концентрації вуглеводневого газу. Зменшення інтенсивності інфрачервоного 

випромінювання пояснюється тим, що частина цього випромінювання 

поглинається молекулами вуглеводневого газу, яка, в результаті поглинання 

енергії випромінювання, переходять у так званий збуджений стан [4]. 

Даний фотометричний принцип порівняння величини ослаблення 

інфрачервоного випромінювання при проходженні через повітря і через 

вуглеводневий газ і лежить в основі роботи приладу. Кореляція виміряного 

зниження інтенсивності і концентрації газу в оптичній системі виконується в 

процесі калібрування: дана концентрація газу, згодом, завжди буде 

виробляти ідентичне зниження інтенсивності, та однаковий вихідний 

вимірювальний сигнал сенсора (рисунок 2.3). 
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Рисунок 2.3 — Схема фотометричного газоаналізатора 

Однак, величина ослаблення інфрачервоного випромінювання 

вуглеводневим газом дуже мала, що ускладнює завдання створення 

вимірювальної технології. Тим більше, що зниження інтенсивності 

інфрачервоного випромінювання може бути викликане і іншими причинами, 

(наприклад, — забруднена оптика або зменшення вихідної інтенсивності 

інфрачервоного випромінювання як результат ефекту старіння 

випромінювача). 

Останні два різновиди сенсорів здаються нам помітно складнішими у 

порівнянні з першим і помітно чутливішими до впливу зовнішніх факторів. 

Тому ми зупинили свій вибір на резистивному напівпровідниковому сенсорі. 

2.2 Вибір резистивного напівпровідникового датчика 

Відносно широко використовують дві марки таких датчиків MP503 та 

MQ-3. Проаналізуємо обидві марки. 

2.2.1 Датчик MP503 

Датчик MP503 досить часто використовується у пристроях детектування 

парів алкоголю (рисунок 2.4). Жа
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Рисунок 2.4 — Датчик алкоголю MP503 та його внутрішня схема 

Датчик вимагає дві напруги живлення: напруга нагрівача    і напруга 

живлення електричного кола   . Постійну напругу    використано для 

створення стандартної робочої температури датчика. Напруга     на опорі 

навантаження   , яке під‘єднане послідовно з датчиком, виступає вихідним 

сигналом для нього. 

Особливості: висока чутливість до алкоголю і метану, низьке 

споживання електроенергії, довгий термін придатності, висока вартість. 

Середня ціна: (200 – 250) грн. 

Основні технічні характеристики напівпровідникового датчика 

(сенсора) MP503 наведено у таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1 

Характеристики Значення 

Вимірювані компоненти алкоголь, пропан, метан 

Принцип роботи Каталітичний 

Робоча напруга, В  3 0,1  

Середня споживча потужність 

підігрівача, мВт 

525 
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Продовження таблиці 2.1 

Вихідна чутливість до алкоголю при 

концентрації 5000 ppm, мВ 

13 – 23 

— до метану при концентрації 1800 

ppm, мВ 

6 – 14 

Час спрацьовування, не більше 15 с 

Діапазон робочої температури 

датчика 

Від - 10 до +50   

Інтервал температур при зберіганні  Від - 10 до +60   

 

На рисунку 2.4 зображено чутливість сенсора до різних газів, а також 

графік залежності від температури. 

 

Рисунок 2.4 — Графіки чутливості і температурної залежності датчика 

2.2.2 Датчик MQ-3 

MQ-3 відноситься до напівпровідникових приладів. Принцип роботи 

датчика заснований на зміні опору тонкого шару діоксиду олова 2SnO  за 

його контакту з молекулами досліджуваного газу. Чутливий елемент датчика 

складається з керамічної трубки на основі 2 3Al O , на торець якої нанесено 
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чутливий шар діоксиду олова. Всередині трубки знаходиться нагрівальний 

елемент, що нагріває чутливий шар до температури, за якої він починає 

реагувати на визначений газ (рисунок 2.5) 

 

Рисунок 2.5 — Датчик MQ-3 

. Чутливість до різних газів досягається різною концентрацією домішок 

в чутливому шарi. 

 

 

 

Рисунок 2.6 — Електрична схема датчика MQ-3 

Особливості: 
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 чутливість до алкоголю, бензину, гексану, CO, CH4, природного 

газу; 

 вихідна напруга залежить від концентрації газу який вимірюють; 

 низька вартість; 

 зручність у використанні; 

 наявність аналогового виходу; 

 необхідність прогріву не менше 10 хвилин (виявлено нашими 

дослідженнями). 

Середня ціна: (50 – 80) грн. 

Технічні характеристики датчика MQ-3 наведені у таблиці 2.2. 

Таблиця 2.2 

Характеристики Значення 

Вимірювані компоненти алкоголь, бензин, гексан, CO, CH4, 

природний газ 

Робоча напруга, В 5 0,1  

Напруга живлення підігрівача, В 3,5 – 5 

Значання струму нагрівального 

елементу, мА 

150 

Діапазон чутливості, ppm 300 – 10000 

Час спрацьовування, не більше 10 с 

Діапазон робочої температури 

датчика 

Від - 10 до +50   

Діаметр датчика, не більше 19,5 мм 

Інтервал температур при зберіганні  Від - 20 до +70   

Висота датчика (з виводами), не 

більше 

23,3 мм 

Середній час роботи датчика (у 

нормальних умовах експлуатації), не 

менше 

10 років 
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Чутливість сенсора MQ-3 до вимірювання газів зображена на рисунку 

2.7, де    — опір чутливого елемента при визначенні концентрації газу в 

повітрі,    — опір датчика, виміряний при визначені концентрації 

досліджуваного газу[5]. 

 

 

Рисунок 2.7 — Чутливість сенсора MQ-3 до газів 

Температурна залежність відносного опору датчика для 1000 ppm водню 

при 33% і 85% вологості показана на рисунку 2.8. З графіку видно, що за 

температур від 20    до 50    залежність показів від температури найменша, 

але калібрування все ж необхідне. 
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Рисунок 2.8 — Температурна залежність відносного опору датчика MQ-3 

На основі аналізу даних нами був зроблений вибір на користь сенсору 

MQ-3 для використання у розроблюваному пристрої, хоча він вимагає 

прогріву при кожному включені. До його переваг слід віднести невисоку 

вартість, значно більшу кількість газів, що він може аналізувати і відносно 

малі габарити. 
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3 МАТЕМАТИЧНЕ ТА КОМ’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СЕНСОРА 

MQ-3 

3.1 Математична модель 

Формули для створення моделі датчика у середовищі Mathlab взяті з [6]. 

3.2 Математичне та комп’ютерне моделювання. Калібрування 

датчика 

Для калібрування даного сенсору було створено певні умови та 

використано дану формулу: 

0 ,
c Rs

Rs

V V

sV
R R


   

де  0R  — це опір датчика у речовині; 

  cV  — напруга, яка подана з мікроконтролера; 

  RsV  — напруга на виході датчика; 

  sR  — опір датчика у повітрі 

Протягом певного часу він перебував у повітрі наповненім 

ізопропіловим спиртом з різною його концентрацією. 

Жа
кун

, С
. І.

 Р
І-7

2м
п, 

20
18



27 

 

 

 

Рисунок 3.1 — Зміни вихідної напруги датчика у часі. 

На графіку можна спостерігати різке зростання напруги під час перших 

10 секунд, а потім швидкість зростання поступово зменшується і зростання 

практично зникає. За допомогою функцій програмного забезпечення було 

виявлено лінійне рівняння, яке було використане для калібрування датчика 

газу. 

 0,3012 0,372,V C    (3.1) 

де V — напруга датчика, В, а С — концентрація газу, мг / л 

 

Рисунок 3.2 — Зміни напруги датчика протягом перших 10 секунд за 

різної концентрації спирту. 
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3.3 Математичне та Комп’ютерне моделювання. Дослідження 

датчика  

Розрахунок концентрації парів алкоголю відбувається за наступною 

формулою: 

0
,

b
sR

R
ppm a

 
 
 

   

де     — це опір датчика у речовині; 

    — опір датчика, коли присутнє тільки чисте повітря;  

a = 0,3012 ;  

b = 0,372. 

Звідси знаходимо    (значення опору при дії 100 ppm ізопропілового 

спирту): 

. 

 
1

0
ba

s ppmR R 
  

На рисунку 3.3 наведено залежність вихідної напруги датчика від часу. 

 

Рисунок 3.3 — Зміни вихідної напруги датчика при концентрації спирту в 

2,23 мг/л 

При 30-хвилинному зчитувані у середовищі з 2,23 мг/л ізопропілу було 

виявлено що після 10-хвилинної витримки діапазон відхилення показників 
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становить не більше 0,15 В. Такі спостереження свідчать про те, що даний 

сенсор найбільш ефективно буде працювати у розігрітому стані. 

Наступним кроком є дослідження реакції датчика у повітрі з вмістом 

ізопропілового спирту концентрацією в 2,23 мг/л. При цьому поступово буде 

додаватись СПГ (скраплений або зріджений природний газ).[6] 

 

 

Рисунок 3.4 — Вплив додавання СПГ 

Додавання додаткового зрідженого природного газу у навколишнє 

середовище з 2,23 мг/л ізопропілового спирту було проведене для того, щоб 

створити завади сенсору при детектуванні. Дослідження свідчить, що таке 

додавання практично не впливає на визначення концентрації спирту, що дає 

можливість зробити висновок про достатню точність роботи датчика.  
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4 КОНСТРУКТОРСКІ РОЗРАХУНКИ 

4.1 Обгрунтування методу виготовлення друкованої плати 

 Оскільки схема, відповідно до завдання, має велику кількість елементів, 

то друкована плата орієнтовно матиме двобічний монтаж та два шари 

металізації. Таку плату доцільно виготовляти комбінованим позитивним 

методом, тобто витравлювання малюнка відбувається після металізації 

отворів, а для з‘єднання металізованих отворів з друкованими провідниками 

використовують ще не витравлену фольгу, яка спочатку присутня на 

поверхні заготовки. 

4.2 Вибір типу та розмірів друкованої плати 

 За кількістю шарів було вибрано двобічну плату (ДП), оскільки через 

велику кількість елементів використання однобічної неможливе, а 

використання багатошарової плати буде коштувати значно дорожче.  

 Матеріалом плати обрано фольгований склотекстоліт FR-4 0,35/0,35 

1,5мм, що являє собою шаруватий пресований матеріал на основі 

склотканини, облицьований з двох боків мідною електролітичною 

гальваностійкою фольгою товщиною 35 мкм (Застосовують у радіотехніці, 

приладобудуванні, електроніці для виготовлення звичайних та 

багатошарових друкованих плат високого класу точності. Інтервал 

температур: від - 60ºС до + 135ºС. Клас горючості Y0). 

Після аналізу схеми приладу і вибору усіх компонентів елементної бази, 

які мають бути застосовані для створення принципової схеми пристрою, 

можна розрахувати оптимальний розмір його ДП.. Основні параметри 

компонентів наведені у табл. 4.1. 
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Таблиця 4.1 — Параметри компонентів ДП 

На схемі Назва 

Ширина, 

мм 

Довжина, 

мм 

Площа,

2мм  

К-

сть 

Загальна 

площа, 

2мм  

J1 

Arduino 

shield 65 52 3380 1 3380 

U1 LCD-162 22 14 31 1 31 

R1,R3,R10 

R6,R8,R9 
3216 

8 5 40 6 240 

R2,R4,R5,R7 3218 8 5 40 4 160 

U2 LM358 18 10 180 1 180 

J2 

P125-

1103A0BS1

16A1 30 20 600 1 600 

D1,D2 

19-217-

R6C-

AL1M2VY-

3T 11 6 66 2 132 

J3 H4-2.54 8 5,5 44 1 44 

U3 MQ-3 15 8 120 1 120 

SG1 
BUZZER-

12MM   8  200 1 200 

U4  BC547 16 12 192 1 162 

S1 

2 MIL 

PUSH 

BUTTON 8 6,5 52 1 52 

 

Для того, щоб порахувати загальну площу ДП слід підсумувати площі 

усіх елементів. Загальна площа дорівнює S = 3686 мм². Враховуючи 
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розміщення доріжок і елементів, найбільш вдалими вважаємо розміри плати: 

(70   55) мм². 

ГОСТ 23.751-86 передбачає 5 класів точності друкованих плат. Оскільки 

елементи на платі мають штирові і планарні виводи, площа яких незначна, то 

обираємо клас точності 3. 

4.3 Конструкторсько-технологічний розрахунок елементів 

друкованого монтажу 

Розрахунки виконано за [7]. 

 Визначення мінімальної ширини друкованого провідника за постійного 

струму здійснюють за формулою: 

 
доп

,max
min

I
b

j t



 (5.1) 

де  jдоп = 46 А/мм²  — допустима густина струму за вибраним класом і 

методом;   

t — ширина провідника:  

 ф хм гм ,t h h h    (5.2) 

де  hф = 35 мкм  — товщина мідної фольги;   

 hхм — (0,005-0,008) мм товщина хімічно осадженої міді; 

 hгм — (0,05-0,06) мм товщина гальванічно осадженої міді.  

 0,035 0,06 0,055 0, мм.15t       

Imax = 0,015 А — максимальний постійний струм у провіднику. 

 Отримані данні підставляємо у формулу (5.1) і визначаємо мінімальну 

ширину друкованого провідника:  

 
0,015

0,23
46 0,1

м.
5

мminb  


  

 Визначення мінімальної ширини друкованого провідника за значенням 

допустимого падіння напруги на ньому розраховуємо за формулою:  

 
доп

,max
min

I l
b

t U

 





 (5.3)  
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де  l = 35 мм  — довжина найдовшого провідника на друкованій платі;   

  = 0,0175 Ом мм²/м — питомий опір міді. 

 Значення допустимого падіння напруги на провіднику розраховуємо за 

формулою: 

доп жив5% 0,05 9В 0 В,45 .U E      

 Після проведення розрахунків усі значення підставимо у формулу (5.3) 

та отримаємо значення мінімальної ширини провідника: 

0,015 0,0175 0,035
0,21

0,096 0,45
мм.minb

 
 


 

 Мінімальна номінальна ширина друкованого провідника відповідно до 

класу точності становить 0,25 мм, що доводить те, що вибрана ширина вірна. 

4.3.1 Визначення мінімального значення монтажних отворів та 

діаметрів контактних площадок 

Мінімальне значення монтажних отворів визначаємо за формулою:  

 ,є ноd d d r     (5.4)  

де  dє — мінімальний діаметр виводу конструктивного елемента;   

 Δdно — нижнє граничне відхилення від номінального діаметра 

монтажного отвору. 

 r — різниця між мінімальним діаметром монтажного отвору і 

максимальним діаметром виводу. 

 За підстановки даних, отриманих із документації, а саме: діаметр виводу 

ZQ1  (вивід кварцу) — 0,64 мм, та діаметр виводу роз‘єму mini Jack — 1,6 

мм, у формулу (6.4) отримаємо: 

0,64 0,25 (1,6 0,64) 1,8 мм.5d       

Відповідно до отриманого результату, значення діаметрів монтажних 

отворів повинні бути не меншими за 1,85 мм, що нас цілком задовольняє. 

 Розрахуємо розміри контактних площадок для елементів поверхневого 

монтажу за формулою:  

 к в 0,3,D D   (5.5)  
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де  Dк — розмір контактної площадки;   

 Dв — розмір виводу. 

 Розрахунок проведено за формулою (6.5), отримані значення наведені у 

таблиці 5.1. 

Таблиця 5.1 — Розміри для елементів поверхневого монтажу 

Назва елемента 
Розмір контактного 

майданчика, мм 
Розмір виводу, мм 

Резистор 0,125 Вт 0,6 0,6 

LM358 0,8 0,8 

Динамік 0,8 0,8 

Сенсор 1,0 1,0 

Мікроконтролер 0,6 0,6 

 

 Розрахуємо діаметри отворів для вивідних елементів за формулою: 

0 в 0,2,D D   

де  
0D  — діаметр отвору для вивідного елементу.  

 Розрахуємо діаметри контактних площадок для вивідних елементів за 

формулою:   

к 0 0,6.D D   

 За умови 
0D ≥ 1,1 діаметри контактних площадок розрахуємо за 

формулою: 

к 0 1D D   

  Отримані значення наведені у таблиці 5.2. 
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Таблиця 5.2 — Розміри для вивідних елементів 

Назва елементу 
Діаметр 

виводу, мм 

Діаметр отвору 

для вивідного 

елементу, мм 

Діаметр контактної 

площадки, мм 

Динамік 0,25 0,5 0,55 

Кнопка 0,25 0,45 0,65 

Сенсор 0,25 0,4 0,6 

Роз‘єм живлення 0,25 0,45 0,7 

 

4.3.1 Розрахунок ширини друкованих провідників за рівнями сигналів у 

схемі 

 У схемі присутні як сигнальні так і силові провідники. Силовими 

провідниками підведене живлення. Розрахунок проводиться для обох видів. 

 Мінімальне значення ширини сигнального друкованого провідника 1t  у 

вузькому місці розраховують за формулою:  

 1 1 ,mint t t    (5.6)  

де  Δt — допуск на ширину провідника;   

 tmin1 — мінімальне значення номінальної ширини провідника у вузькому 

місці. 

Отримані дані підставляємо у формулу (5.6) і розраховуємо: 

1 0,25 0,05 0, мм.3t     

 Мінімальне значення ширини сигнального друкованого провідника 2t  у 

широкому місці розраховують за формулою:  

 2 2 ,mint t t    (5.7)  

де  Δt — допуск на ширину провідника;   

 tmin2 — мінімальне значення номінальної ширини провідника у широкому 

місці. 

 Отримані дані підставляємо у формулу (5.7) і розраховуємо: 
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2 0,65 0,05 0, мм.7t     

 Мінімальне значення ширини силового друкованого провідника 3t  у 

вузькому місці розраховується за формулою:  

 3 3 ,mint t t    (5.8)  

де  Δt — допуск на ширину провідника;   

 tmin3 — мінімальне значення номінальної ширини провідника у вузькому 

місці. 

 Отримані дані підставляємо у формулу (5.8) і розраховуємо: 

3 0,35 0,05 0, мм.4t     

 Мінімальне значення ширини силового друкованого провідника 4t у 

вузькому місці розраховується за формулою:  

 4 4 ,mint t t    (5.9)  

де  Δt — допуск на ширину провідника;   

 tmin4 — мінімальне значення номінальної ширини провідника у широкому 

місці. 

 Отримані дані підставляємо у формулу (5.9) і розраховуємо: 

4 0,55 0,05 0, мм.6t     

 Усі допуски на ширину провідника і мінімальні значення номінальної 

ширини провідника обираємо відповідно до обраного класу точності ДП. 

Отже, отримані результати: 

1. Мінімальне значення ширини сигнального друкованого провідника  у 

вузькому місці — 0,3 мм; 

2. Мінімальне значення ширини сигнального друкованого провідника t у 

широкому місці — 0,7 мм; 

3. Мінімальне значення ширини силового друкованого провідника t у 

вузькому місці — 0,4 мм; 

4. Мінімальне значення ширини силового друкованого провідника t у 

широкому місці — 0,6 мм; 

Жа
кун

, С
. І.

 Р
І-7

2м
п, 

20
18



37 

 

 

5. Мінімальне значення ширини друкованого провідника за постійного 

струму — 0,15 мм; 

6. Мінімальне значення ширини друкованого провідника за допустимого 

падіння напруги — 0,21 мм. 

 За основу беремо найгірший варіант, а саме 0,7мм.  

4.3.2 Визначення мінімальної відстані між елементами рисунку 

провідників 

 Найменша відстань Smin між елементами рисунку провідників 

визначається за формулою:  

 ,minS S t    (5.10)  

де  S — номінальна допустима відстань між провідниками за класом 

точності;   

 Δt — допуск на ширину провідника. 

 За підстановки даних у формулу (5.10), отримаємо: 

0,25 0,05 мм.0,3minS     

Тобто, найменша відстань між елементами рисунку провідників становить 

0,3 мм. 

Відстань між провідником і контактною площадкою (рис. 5.1) можна 

визначити за формулою:  

 1 2 ( 1) ,
2

min min

D D
L N t S N T


        (5.11)  

де  D1 та D2 — мінімальні діаметри контактних площадок; 

 Smin — мінімальна відстань між елементами рисунку провідників; 

 T — відстань між осями; 

 tmin — обрана ширина провідника. 

За підстановки даних у формулу (5.10), отримаємо: 

0,254 0,254
1 0,7 0,3 (1 1) 0,1 м1,654

2
м.L
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D1 D2Smin tmin

1 N

L

 

Рисунок 5.1 — Відстань між провідником і контактною площадкою 

 Отримане значення відстані більше за обрану ширину провідника, тому 

провідник, прокладений між двома КП (контактними площадками), не буде 

торкатися до будь-якої з них. 

4.4 Електричний розрахунок друкованої плати 

Розрахунки виконано за [7]. 

4.4.1 Визначення взаємної ємності паралельних провідників та 

взаємної індуктивності 

 Взаємна ємність розраховуємо за формулою:  

 п

пр пр

0,12
,

2
lg( )

l
C

S

h t

 





 (5.12)  

де  S = 0,3 мм — зазор між краями провідників;   

 lп  — довжина взаємного покриття провідників; 

 tпр  — товщина провідника; 

 hпр  — товщина гальванічно осадженої міді. 

Після підстановки даних у формулу (5.12) отримаємо: 
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0,12 6 30
63,5

2 0,3
lg( )

0,0975 0,35

пФ.C
 

 




 

 Взаємна ємність між провідниками становить 63,5 пФ. Що для нас є 

несуттєвим значенням. 

Взаємна індуктивність розраховуємо за формулою:  

 
пр пр пр пр

п

пр пр пр п

0,004 (lg 0,2235 0,5),
S h S h h t

L l
h t t l

  
   


 (5.13)  

де  S = 0,3 мм — зазор між провідниками;   

 lп — загальна довжина провідників; 

 tпр  — товщина провідника; 

 hпр — товщина гальванічно осадженої міді. 

Після підстановки даних у формулу (6.13) отримаємо: 

0,3 0,0975 0,3 0,0975 0,0975 0,35
0,004 30 (lg 0,2235 0,5)

0,0975 0,35 0,35 30

0,15 мкГн.

L
  

      




 

Значення паразитної індуктивності є незначним. Отже їм можна знехтувати. 

4.5 Розведння друкованої плати у середовищі Altium Designer 

 За користування AltiumDesigner створимо бібліотеки елементів (SchLib) 

та footprint (PcbLib). Розміри відображаємо відповідно до умовно графічних 

позначень (УГП) та конструкторської документації. Визначаємо варіант 

встановлення. Символи загального застосування використовуємо за ГОСТ 

2.721-74, резистори, конденсатори — за ГОСТ 2.728-74.  

 У редакторі PCB проводимо трасування, тобто створюємо доріжки та 

полігони. Заливку землі (GND) також виконано полігоном з обох сторін 

плати. Результати трасування друкованої плати наведено на рис. 5.2, вид 

плати знизу — рис. 5.3.  Жа
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Рисунок 5.2 — Трасування верхнього шару друкованої плати   

 

Рисунок 5.3 — Трасування нижнього шару друкованої плати 
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5 РОЗРОБЛЕННЯ СТАРТАП-ПРОЕКТУ 

Даний розділ має на меті проведення маркетингового аналізу стартап 

проекту задля визначення принципової можливості його ринкового 

впровадження та можливих напрямів реалізації цього впровадження. 

5.1 Опис ідеї проекту 

У межах цього підрозділу аналізується зміст ідеї, можливі напрямки 

застосування, основі вигоди які може отримати користувач товару та 

відмінності від існуючих аналогів та замінників. 

Таблиця 6.1 —  Опис ідеї стартап-проекту 

Зміст ідеї Напрямки застосування Вигоди для користувача 

Пристрій на новітній 

елементній базі, з 

перспективою збільшення 

можливостей вимірювання 

Виробництво Використання 

представленого пристрою 

на виробництві  

Наука 

Основним конкурентом розроблюваному проекту є сертифіковані 

прилади вимірювання парів алкоголю в повітрі. Вагомою перевагою 

представленого пристрою є дешева вартість та можливість збільшення 

кількості вимірюваних газів програмним шляхом. 

Таблиця 6.2 — Визначення сильних, слабких та нейтральних характеристик ідеї проекту 

№ 

п/п 

Техніко-

економічні 

характеристики 

ідеї 

Товари конкурентів W 

(слабка 

сторона) 

N 

(нейтральна 

сторона) 

S (сильна 

сторона) 

Мій 

проект 

Конкурент 

1 Простота     ✔ 

2 Дешевизна     ✔ 

3 Швидкодія     ✔ Жа
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5.2 Технологічний аудит ідеї проекту 

У межах даного підрозділу проводиться аудит технології, за допомогою 

якої можна реалізувати ідею проекту. 

Для реалізації цього проекту потрібно вибрати мову програмування чи 

середовище програмування. Оглянуто три  варіанта: 

1. Mathcad — система комп'ютерної алгебри з класу систем 

автоматизованого проектування, орієнтована на підготовку інтерактивних 

документів з обчисленнями і візуальним супроводженням, відрізняється 

легкістю використання і застосування для колективної роботи. 

2. Мова програмування C++ —  мова програмування високого рівня з 

підтримкою кількох парадигм програмування: об'єктно-орієнтованої, 

узагальненої та процедурної.[8]  

3. Мова програмування JavaScript — динамічна, об'єктно-орієнтована мова 

програмування. Реалізація стандарту ECMA Script. Найчастіше 

використовується для створення сценаріїв веб-сторінок, що надає 

можливість на стороні клієнта (пристрої кінцевого користувача) 

взаємодіяти з користувачем, керувати браузером, асинхронно 

обмінюватися даними з сервером, змінювати структуру та зовнішній 

вигляд веб-сторінки. 

Таблиця 6.3 —  Технологічна здійсненність проекту 

№ 

п/п 

Ідея проекту Технології її 

реалізації 

Наявність 

технології 

Доступність 

технології 

1 Оптимізація показників 

надійності, що визначаються 

тепловими режимами в 

блоці радіоелектронної 

апаратури 

Mathcad Так Так 

2 C++ Так Так 

3 JavaScript Ні Так 

Обрана технологія реалізації ідеї проекту:JavaScript 

Даний проект можливо реалізувати і у якості технологічного шляху 

обрано JavaScript через наявність у автора проекту знань у мові 
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програмування JavaScript та можливості розробки програми у браузері, що 

значно прискорює процес тренування мережі. 

5.3 Аналіз ринкових можливостей запуску стартап-проекту 

У межах даного підрозділу проводиться визначення ринкових 

можливостей, які можна використати під час ринкового впровадження 

проекту, та ринкових загроз, які можуть перешкодити реалізації проекту. 

Визначення ринкових можливостей дозволяє спланувати напрями розвитку 

проекту із урахуванням стану ринкового середовища, потреб потенційних 

клієнтів та пропозицій проектів-конкурентів. 

Таблиця 6.4 — Попередня характеристика потенційного ринку стартап-проекту 

№ 

п/п 

Показники стану ринку Характеристика 

1 Кількість головних гравців, од 1 

2 Загальний обсяг продаж, ум. од. Невідомий 

3 Динаміка ринку Зростає 

4 Наявність обмежень для входу Невідома 

5 Специфічні вимоги до стандартизації та сертифікації Існують 

6 Середня норма рентабельності в галузі, % Невідома 

За результатами аналізу важно зробити висновок щодо привабливості 

для входження за попереднім оцінюванням. 

Визначимо потенційні групи клієнтів. 

Таблиця 6.5 — Характеристика потенційних клієнтів стартап-проекту 

№ 

п/п 

Потреба, що формує ринок Цільова 

аудиторія 

Відмінності у 

поведінці 

різних 

потенційних 

цільових груп 

клієнтів 

Вимоги 

споживачів до 

товару 

1 Значно менша ціна ніж уже 

існуючих пристроїв на ринку, 

а також більший спектр 

функціоналу. 

Власники 

великого 

виробництва, 

поліція. 

Невідомі Точність, 

швидкість 

обрахунку, 

адекватність 

результату 
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Проведемо аналіз ринкового середовища: складемо таблиці факторів, що 

сприяють ринковому впровадженню проекту, та факторів, що йому 

перешкоджають. 

Таблиця 6.6 — Фактори загроз 

№ 

п/п 

Фактор Зміст загрози Можлива реакція 

компанії 

1 Новий 

функціонал ПЗ 

конкурентів 

Нові пристрої можуть оснастити 

потужнішою елементною базою та 

кращими датчиками. 

Вихід з ринку 

Таблиця 6.7 Фактори можливостей 

№ 

п/п 

Фактор Зміст можливості Можлива реакція 

компанії 

1 Новий 

функціонал у 

проекті що 

розробляється 

Додавання нових моделей та 

можливостей у проект, що 

розроблюється 

Розроблення цього 

функціоналу 

Проведемо аналіз пропозиції: визначимо загальні риси конкуренції на 

ринку. 

Таблиця 6.8 — Ступеневий аналіз конкуренції на ринку 

Особливості конкурентного 

середовища 

В чому проявляється дана 

характеристика 

Вплив на діяльність 

підприємства 

Тип конкуренції — 

монополістична 

Одне підприємство майже 

зайняло усю нішу 

Значний 

За рівнем конкурентної 

боротьби — національне 

Дане підприємство відомо 

по усьому світу 

Значний 

За галузевою ознакою — 

внутрішньогалузева 

Конкуренція виконується в 

рамках однієї галузі 

Значний 

Конкуренція за видами 

товарів — невідомо 

  

За характером 

конкурентних переваг — 

цінова 

Товар даного підприємства 

має дуже високу вартість 

Значний 

За інтенсивністю —

невідомо 

  

 

Проведемо більш детальний аналіз умов конкуренції у галузі. 
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Таблиця 6.9 — Аналіз конкуренції в галузі за М. Портером 

Складові 

аналізу 

Прямі 

конкуренти в 

галузі 

Потенційні 

конкуренти 

Постачальники Клієнти Товари-

замінники 

Сертифіковані 

прилади 

Пристрої 

детектування 

парів 

Невідомо Невідомо Невідомо 

Висновки Маючи майже 

монопольне 

положення на 

ринку 

розробник 

цього ПЗ не 

буде приділяти 

уваги розробці 

Є 

можливість 

виходу на 

ринок 

Невідомо Невідомо Невідомо 

За результатами аналізу можна зробити висновок, що працювати на 

даному ринку можна незважаючи на конкурентну ситуацію. Для поширення 

продукту він повинен володіти рядом факторів, які відрізняють його від 

існуючого конкурента. 

Перелічимо фактори конкурентоспроможності 

Таблиця 6.10 —  Обґрунтування факторів конкурентоспроможності 

№ 

п/п 

Фактор 

конкурентоспроможності 

Обґрунтування 

1 Простота Дана розробка не вимагає від користувача особливих 

знань у галузі 

2 Дешевизна Поширюється безкоштовно і кожний має можливість 

користуватися нею 

3 Швидкодія Розраховуються найкращі показники для конкретного 

проекту 

Проведемо аналіз сильних та слабких сторін стартап-проекту. 

 

 

Таблиця 6.11 —  Порівняльний аналіз сильних та слабких сторін проекту 
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№ 

п/п 

Фактор 

конкурентоспроможності 

Бали 

1-20 

Рейтинг товарів —конкурентів у порівнянні з 

проектом, що розробляється 

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

1 Простота         

2 Дешевизна         

3 Швидкодія         

Проведемо SWOT-аналіз 

Таблиця 6.12 — SWOT-аналіз стартап-проекту 

Сильні сторони: 

Простота 

Дешевизна 

Швидкодія 

Слабкі сторони: 

Невідома компанія 

Відсутність стартового капіталу 

Можливості: 

Розширення функціоналу 

Нові технології 

Загрози: 

Продукти-замінники 

З огляду на SWOT-аналіз можна прийти до висновку що нема потреби 

розробляти альтернативи ринкового впровадження цього проекту. 

5.4 Розроблення ринкової стратегії проекту 

Розроблення ринкової стратегії першим кроком передбачає визначення 

стратегії охоплення ринку, а саме опис цільових груп потенційних 

споживачів.[9] 

Таблиця 6.13 —  Вибір цільових груп потенційних споживачів 

№ 

п/п 

Опис профілю 

цільової групи 

потенційних клієнтів 

Готовність 

споживачів 

сприйняти 

продукт 

Орієнтовний 

попит в 

межах 

цільової 

групи 

Інтенсивність 

конкуренції в 

сегменті 

Простота 

входу у 

сегмент 

1 Науковці Готові Високий У сегменті 

значна 

конкуренція 

Важко 

2 Розробники 

радіоелектронної 

апаратури 

Готові Високий У сегменті не 

значна 

конкуренція 

Важко 

Які цільові групи обрано: науковці, розробники радіоелектронної апаратури 

Для роботи в обраних сегментах ринку сформулюємо базову стратегію 

розвитку. 
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Таблиця 6.14 —  Визначення базової стратегії розвитку 

№ 

п/п 

Стратегія 

охоплення ринку 

Ключові конкурентоспроможні позиції  Базова 

стратегія ринку 

1 Диференційований 

маркетинг 

Простота, дешевизна, швидкодія Стратегія 

спеціалізації 

Виберемо конкурентну поведінку 

Таблиця 6.15 — Визначення базової стратегії конкурентної поведінки 

№ 

п/п 

Чи є проект 

«першопроходьцем» 

на ринку? 

Чи буде компанія 

шукати нових 

споживачів, або 

забирати існуючих 

у конкурентів? 

Чи буде компанія 

копіювати основні 

характеристики 

товару 

конкуренту? 

Стратегія 

конкурентної 

поведінки 

1 Так Ні Ні Заняття 

конкурентної ніші 

Розробимо стратегію позиціонування, що полягає у формуванні 

ринкової позиції, за яким споживачі мають ідентифікувати проект. 

Таблиця 6.16 —  Визначення стратегії позиціонування 

№ 

п/п 

Вимоги до 

товару 

цільової 

аудиторії 

Базова стратегія 

розвитку 

Ключові 

конкурентоспроможні 

позиції власного 

стартап-проекту 

Вибір асоціацій, які 

мають сформувати 

комплексну позицію 

власного проекту 

1 Точність    

 

5.5 Розроблення маркетингової програми стартап-проекту 

Сформуємо маркетингову концепцію товару, який отримає споживач. 

Таблиця 6.17 — Визначення ключових переваг концепції потенційного товару 

№ 

п/п 

Потреба Вигода, яку пропонує товар Ключові переваги 

перед 

конкурентами 

1 Оптимізація показників 

надійності, що визначаються 

тепловими режимами в блоці 

радіоелектронної апаратури 

Швидке створення 

розміщення чарунок в блоці 

радіоелектронної апаратури та 

швидка оптимізація 

показників надійності 

Швидкодія, 

безкоштовність, 

точність 
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Таблиця 6.18 —  Опис трьох рівнів моделі товару 

Рівні товару Сутність та складові 

1. Товар за задумом Оптимізація показників надійності, що визначаються 

тепловими режимами в блоці радіоелектронної апаратури 

2. Товар у реальному 

виконанні 

Властивості: 

1. Простота 

2. Дешевизна 

3. Швидкодія 

Якість: апробація на готових фізичних моделях 

Пакування: відсутнє 

Марка: відсутня 

3. Товар із 

підкріпленням 

До продажу: невідомо 

Після продажу: невідомо 

Товар не буде якимось чином захищатись від копіювання та буде 

поширюватись як є. 

Визначимо цінові межі, якими необхідно керуватись при встановленні 

ціни на товар. 

Таблиця 6.19 — Визначення меж встановлення ціни 

№ 

п/п 

Рівень цін на товари-

замінники 

Рівень цін на 

товари-аналоги 

Рівень доходів 

цільової групи 

споживачів 

Верхня та 

нижня межі 

встановлення 

ціни на товар 

1 70-100 тис. ум. од. До 10 тис ум. 

од. 

Високий Безкоштовно 

Визначимо оптимальну систему збуту 
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Таблиця 6.20 —  Формування системи збуту 

№ 

п/п 

Специфіка закупівельної 

поведінки цільових клієнтів 

Функції збуту, 

які має 

виконувати 

постачальник 

товару 

Глибина каналу 

збуту 

Оптимальна 

система збуту 

1 Невідома Вільний доступ 

до товару 

Невідома Вільний доступ 

до товару 

Розробимо концепцію маркетингових комунікацій 

Таблиця 6.21 — Концепція маркетингових комунікацій 

№ 

п/п 

Специфіка 

поведінки цільових 

клієнтів 

Канали 

комунікацій, 

якими 

користуються 

клієнти 

Ключові 

позиції, обрані 

для 

позиціонування 

Завдання 

рекламного 

повідомлення 

Концепція 

рекламного 

звернення 

1 Невідома Інтернет, 

наукові 

публікації 

Можливості 

проекту 

Донести про 

можливості 

проекту 

Донесення 

про 

можливості 

та сильні 

стороні 

проекту 

5.6 Висновки за розділом 

За результатами проведеного аналізу можна зробити висновок, що є 

можливість ринкової комерційності проекту оскільки на ринку є попит на 

таку продукцію. Але оскільки метою цього проекту не є матеріальне 

збагачення, продукт буде поширюватись вільно, безкоштовно та без 

обмежень[10]. 
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6 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

Оскільки ця робота має дослідницький напрям, пов‘язаний, в основному, 

з використанням ВДТ ЕОМ, основну увагу було приділено питання щодо 

забезпечення безпеки та комфортних умов на робочих місцях користувачів 

ВДТ ЕОМ з урахуванням вимог ДСТУ.9241:6-2004, ДСанПІН 3.3.2.007-08 та 

ДНАОП 0.00-1.31-99. 

В даному розділі визначені основні потенційно небезпечні і шкідливі 

фактори, що виникають під час роботи за обчислюваною технікою. 

Розглянуто вплив цих факторів на користувачів ВДТ. Також запропоновано 

відповідні технічні рішення та організаційні заходи безпеки і гігієни праці, та 

визначено основні дії з безпеки в надзвичайних ситуаціях. 

6.1 Визначення основних потенційно небезпечних iшкідлвих 

виробничих факторів при виконанні науково – дослідної роботи 

Основні небезпечні та шкідливі фактори при проведенні наукових 

досліджень, які пов‘язані з використання ПЕОМ, є такі: 

– електормагнітне випромінювання радіочастотного діапазону; 

– недостатня освітленість робочих місць; 

– електростатичне поле; 

– випромінювання оптичного діапазону(ультрафіолетове, інфрачервоне і 

випромінювання видимого діапазону); 

– тривале перебування в одному й тому ж самому положенні сидячи, що 

викликає застійні явища в організмі людини; 

– підвищений рівень шуму; 

– наявність шкідливих речовин в повітрі робочої зони; 

– можливість виникнення пожежі тощо; 

– група психофізичних факторів: перевантаження фізичне та 

психологічне; 
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6.2 Технічне рішення та організаційні заходи з безпеки і гігієни 

праціта виробничої санітарії. 

6.2.1 Електробезпека 

Відповідно до  ГОСТ 12.2.007.0-75 електроустаткування в робочому 

приміщенні (крім ВДТ ПЕОМ - II клас та вимірювальної техніки — 0I клас) 

відноситься до I класу, так як воно має робочу ізоляцію відповідно до ГОСТ 

12.1.009-76 і підключається до електромережі  за допомогою 

трьохконтактних вилок, один з виводів яких підключений до заземленого 

виводу розетки. Підключення устаткування виконане відповідно до вимог 

ПУЕ й ДНАОП 0.00-1.21-98. 

Робоче приміщення нежарке, сухе, відноситься до класу приміщень без 

підвищеної небезпеки поразки персоналом електричним струмом, оскільки 

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

відсутні хімічно агресивні середовища (ПУЕ-87, ПБЕ й ОНТП24-86), а також 

відсутня можливість одночасного дотику до металоконструкцій будівлі, що 

мають контакт із землею, та до струмопровідних елементів 

електроустаткування. Живлення електроприладів у робочому приміщенні 

здійснюється від трьохфазної мережі із глухозаземленоюнейтраллю 

напругою 220 В і частотою 50 Гц із використанням автоматів струмового 

захисту. У приміщенні застосована схема занулення. 

Для зменшення значень напруг дотику й відповідних їм величин 

струму, при нормальному й аварійному режимах роботи електроустатку-

вання необхідно виконати повторне захисне заземлення нульового дроту. 

Виконаємо електричний розрахунок електромережі на перевірку вимикаючої 

здатності автоматів струмового захисту. 

Розрахунок на вимикаючу здатність, включає визначення значення 

струму К.З. і перевірку кратності його стосовно номінального струму при-

строїв максимального струмового захисту. Вихідні дані для розрахунку: 

а) Uф = 220В — фазова напруга; 
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б) кабель чотирьох жильний, матеріал — алюміній (ρ=0,028 Ом*мм
2
/м); 

в) відстань від трансформатора до споживача (L) =150м; 

г) номінальний струм спрацьовування автомата захисту (Iном) =15 А. 

Струм однофазного К.З. визначається по формулі: 

ф
. .

ф 0

220
45 А,

2,3 2,4 0,16

3

к з

U
I

Zт
R R

  
 

   

де: 

Rф= 2,3 Ом— активний опір фазного проводу; 

R0 = 2,4 Ом— активний опір нульового проводу; 

Zm/3 = 0,16Ом— розрахунковий опір трансформатора потужністю 250 

Вт. 

Кратність струму однофазного короткого замикання стосовно 

номінального струму спрацьовування автомата захисту. Для надійної роботи 

автомату захисту повинна виконуватись наступна: 

    
     

    
 =1,4 

де IК.З. — струм короткого замикання; IНОМ.— номінальний струм 

спрацювання автомату захисту (          ). Підставивши значення 

отримаємо. 

        

З розрахунків видно, що при однофазному К.З. автомат струмового 

захисту буде надійно спрацьовувати.  

При однофазному К.З. максимальне значення напруги яка появиться на 

корпусі при аварійному режимі за час спрацювання максимального 

струмового захисту, Umax. щодо землі: Umax.= к.з.I R0 = 45 ∙ 2,4 = 108 В. Ця 

напруга менша Uдоп =500 В (tдії< 0,1 сек.) згідно ГОСТ 12.1.038-88. З метою 

зниження Umax. як у нормальному, так і у аварійному режимі варто 

використовувати повторне заземлення нульового дроту. 

Струм короткого замикання (КЗ) визначажться за формулою: 
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(1.1) 

 

де    — фазова напруга мержі, становить 220 В;    — опір фазового 

проводу, становить   1,6 Ом;    — опір нульвого проводу , становить 0,1 

Ом; 

Підставимо значення у формулу (1.1), остаточно отримаємо: 

       
   

              
          

Для надійного спрацювання автоматів струмового захисту необхідно, 

щоб виконувалась умова 

                     

Відповідно, струм відключення автомату       повинен бути не більше: 

            
     
   

 
     

   
           

Мережа в робочому приміщенні обладнана автоматом струмового 

захисту, розрахованого на струм      = 15 А. Таким чином, струм КЗ при 

виникненні аварійної ситуації в (            = 66,26/15   4,42) рази перевищує 

номінальний струм спрацювання автомату, що задовольняє встановленим 

нормам. 

Напруга дотику до зануленого обладнання визначають за формулою: 

                                        

Напруга дотику (                  ) за час спрацювання автоматів 

струмовго захисту (       ) не перевищує допустимого значення, що 

відповідає вимогам ГОСТ 12.1.038-88. 

6.2.2 Організація робочих місць обладнаних ВДТ ПЕОМ 

Комп‘ютерна техніка, яка встановлена в даному приміщені — сучасна, 

виконана з необхідними вимогами щодо охорони праці. Наприклад 
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відеомонітри мають тип LR/NI (Low Radiation), особливістю якого є низький 

рівен випромінювання екрана монітору. Тип NI (Non-Interlaced) має 

послідовне розгорнення, що сприяє меншому стомленню очей при роботі з 

ВДТ. 

ВДТ ПЕОМ являється джерелом як електромагнітних випромінювань 

(м‘ягкого ренгенівського, ультрафіолетового, інфрачервоного та 

радіочастотного діапазону) так і електричного поля. 

ВДТ ПЕОМ — це пристрій, який створений для візуального 

відображення інформації, яка була збережена електронним засобом. 

Складається з: дисплейного екрана, системного блока обробки виведеної 

інформації і клавіатури. 

При неправильному положен,і під час тривалої роботи за комп‘ютером, 

можна викликати в організмі людини такі види фізіологічних захворювань, 

як сколіоз — дугоподібне викривлення хрбета, чи остреоходнроз — 

дистрофіний процес у кістковій та хрящовій тканині. 

Частіше всього користувачі комп‘ютерної техніки скаржаться на біль у 

руках, плечових суглобах, шиї, у верхній частині ніг та у спині. Основні 

симтоми захворювань, що повязані з постійним інтенсивним використанням 

клавіатури, це больові відчуття у суглобах та м‘язах кистей рук, оніміння та 

дуже повільна рухливість пальців, судоми м‘язів кистей рук, поява ниючого 

болю в ділянках зап‘ястя. 

Саме праця за клавіатурою потребує найбільш інтенсивної динамічної 

роботи кістково-м‘язового апрату кистей рук і одночасного статичного 

напруження м‘язів передпліччя і плеча. Виконання однотипних, фізично 

неважких рухів кистей, що здаються зовсім не обтяжливими для людини, 

можуть призвести навіть до функціональних змін в її організмі, при цьому 

розвиватися вони можуть непомітно протягом декількох років. 

Слід зауважити, що не тільки робота за клавіатурою призводить до 

даного виду порушень в організмі. Як згадувалось вище, використання в 

роботі такого пристрою як "миша" також неспиятливо впливає на організм 
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користувача комп‘ютерної техніки. Маніпулюючи нею людиназдійснює 

велику кількість дрібних однотипних рухів, що призводить до постійного 

навантаження на кисть руки, передпліччя та плече. Все це обумовлює появу 

неприємних, а згодом і болісних відчуттів у ділянці зап‘ястка, у ліктьовому і 

особливо плечовому суглобах. 

Таким чином, можна констатувати, що основне перенапруження 

опорнорухової системи людини при роботі з комп‘ютерною технікою 

спричиняється, в першу чергу багатогодинною напруженою роботою в 

одноманітному положенні сидячи, а значить і обмеженою загальною 

руховою активністю (гіподинамією),  а також однотипним інтенсивним 

циклічним навантаженням, які мають місце при роботі з клавіатурою та з 

пристроєм типу "миша". 

Крім того, праця користувачів персональних комп‘ютерів 

супроводжується активізацією уваги й інших вищиї психічних функцій, а 

також може супроводитися порушенням режиму праці і відпочинку. 

6.2.3 Правила безпекипід час експлуатації електронно-

обчислювальних машин 

Правила безпеки під час експлуатації ВДТ ЕОМ 

регламентуютьсяДСТУISO 9241:6-2004 та ДНАОП 0.00—1.31—99, які 

встановлюють вимоги безпеки та санітарно-гігієнічні вимоги до обладнання 

робочих місць користувачів ЕОМ і працівників, що виконують 

обслуговування, ремонт та налагодження ЕОМ, та роботи з застосуванням 

ЕОМ, відповідно до сучасного стану техніки та наукових досліджень у сфері 

безпечної організації робіт з експлуатації ЕОМ та з урахуванням положень 

міжнародних нормативно-правових актів з цих питань (директиви Ради 

Європейського союзу 90/270/ЄЕС, 89/391/ЄЕС, 89/654/ЄЕС, 89/655/ЄЕС, 
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6.2.4 Вимоги до приміщень в якихрозміщені ЕОМ 

Облаштування робочих місць, обладнаних ЕОМ, ВДТ, повинно 

забезпечувати: 

— належні умови освітлення приміщення і робочого місця, відсутність 

відблисків; 

— оптимальні параметри мікроклімату (температура, відносна вологість, 

швидкість руху, рівень іонізації повітря); 

— належні ергономічні характеристики основних елементів робочого 

місця; 

Будівлі та приміщення, в яких експлуатуються ЕОМ та виконуються їх 

обслуговування, налагодження і ремонт, повинні відповідати  вимогам: 

СНиП 2.09.02-85 ―Производственныездания‖, СНиП 2.09.04-87 

―Административные и бытовыездания‖, ―Правил 

устройстваэлектроустановок‖, затверджених Головдерженергонаглядом 

СРСР 1984 р. (ПВЕ), ―Правил 

техническойэксплуатацииэлектроустановокпотребителей‖, затверджених 

Головдерженергонаглядом СРСР 21.12.84 (ПТЕ, СНиП 2.08.02-89 

―Общественныездания и сооружения‖ з доповненнями, затвердженими 

наказом Держкоммістобудування України від 29.12.94 № 106, СН 512-78 

―Инструкция по проектированию зданий и помещений для электронно-

вычислительных машин‖, затверджених Держбудом СРСР,  ДСанПіН 3.3.2.-

007-98 ‗‗Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними 

дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин‗‗, 

затверджених МОЗ України 10.12.98. 

Заборонено розміщувати робочі місця з ВДТ, ЕОМ у підвальних 

приміщеннях,  на цокольних поверхах, поряд з приміщеннями, в яких рівні 

шуму та вібрації перевищують допустимі значення (поряд з механічними 

цехами, майстернями тощо), з мокрими виробництвами, з 

вибухопожежонебезпечними приміщеннями категорій А і Б, а також над 

такими приміщеннями або під ними.  
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Приміщення мають бути обладнані системами водяного опалення, 

кондиціонування або припливно-витяжною вентиляцією відповідно до СНиП 

2.04.05-91. 

Згідно з ДНАОП 0.00-1.31-99 площу приміщень визначають із 

розрахунку, що на одне робоче місце вона має становити не менше ніж 6 м
2
, а 

об'єм не менше ніж 20 м
3
 з урахуванням максимальної кількості осіб, які 

одночасно працюють у зміні. Приміщення являє собою кімнату розміром 7 х 

5 м., висотою 4 м. Розмір дверного прорізу 1,5м. 

Площа й об‘єм приміщення знаходимо по формулах: 

S = ab, 

V =Sh, 

де а— довжина, b— ширина, h — висота приміщення. 

Маємо: 

S=7∙5=35 м
2
, V=35∙4=140 м

3
. 

Зведемо нормативні та фактичні дані приміщення в таблицю 5.1. 

Таблиця 5.1 — Параметри приміщення 

Назва характеристики Норматив

не 

Фактичн

е Площа приміщення з розрахунку 

на 1 чоловік 

>6 м
2
 35 м

2
 

Об‘єм приміщення з розрахунку на 1 

 

 

чоловік 

>20 м
3
 140 м

3
 

Висота приміщення 3,5 — 4 м 4 м 

Розміри дверей 1,1х1.8м 1,5х2 м 

Відстань від стіни зі світловими 

прорізами до ВДТ 
1м 1,5 м 

На підставі отриманих результатів можна зробити висновок, що 

геометричні розміри приміщення цілком відповідають нормативним 

вимогам. 

Оздоблюють стіни, стелю, підлогу приміщення з матеріалів, які 

дозволені органами державного санітарно-епідеміологічного нагляду. 

Заборонено застосовувати полімерні матеріали (деревостружкові плити, 

шпалери, що можна мити, рулонні синтетичні матеріали, шаруватий 
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паперовий пластик, тощо), що виділяють у повітря шкідливі хімічні 

речовини. За розміщенням робочих місць з ВДТ, ЕОМ потрібно витримувати 

такі відстані: від стін зі світловими прорізами не менше 1 м; між бічними 

поверхнями ВДТ не менше 1,2 м; між тильною поверхнею одного ВДТ та 

екраном іншого не менше 2,5 м; прохід між рядами робочих місць не менше 

1 м. Робочі місця з ВДТ щодо світлових прорізів розміщують так, щоб 

природне світло падало збоку, переважно зліва. Екран ВДТ і клавіатура 

мають розміщуватися на оптимальний відстані від очей користувача, але не 

ближче 600 мм з урахуванням розміру алфавітно-цифрових знаків і символів. 

Розміщення екрана ВДТ має забезпечувати зручність зорового 

спостереження у вертикальній площині під кутом ± 30° від лінії зору 

працівника. 

Усі вище перераховані вимоги відповідають робочому приміщенню, де 

проводяться дослідження. 

6.2.5 Відповідність параметрі мікроклімату в робочій зоні 

санітарним нормам 

Для нормалізації мікроклімату, згідно з ДСН 3.3.6.042—99. «Державні 

санітарні норми параметрів мікроклімату у виробничих приміщеннях», 

приміщення з ЗОТ обладнане системою опалення, а також системою 

кондиціювання повітря з індивідуальним регулюванням температури та 

об'єму повітря, що подається, у відповідності до СНиП 2.04.05—91 

«Отопление, вентиляция и кондиционирование». Для захисту від 

перегрівання в теплий період року та радіаційного охолодження — в 

зимовий, приміщення обладнане жалюзі і екранами. 

На робочому місці роботи виконуються сидячи і не 

потребуютьфізичного напруження. Таким чином їх можна віднести до 

категорії Іа, що охоплює види діяльності з витратами енергії до 120 ккал/год. 

Відповідно до ДСН 3.3.6.042—99 «Державні санітарні норми параметрів 

мікроклімату у виробничих приміщеннях» та ГОСТ 12.005-88. 

«ССБТ.Общиесанитарно—гигиеническиетребования к воздухурабочейзоны» 
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параметри мікроклімату, що нормуються: температура (t,С) і відносна 

вологість (W,%) повітря, швидкість руху повітря (V,м/с). 

Оптимальні та допустимі параметри мікроклімату для умов, що 

розглядаються (категорія робіт та період року) наведені в табл.5.2. 

Таблиця 5.2 — Параметри мікроклімату. 

Період 

Року 

Оптимальні Допустимі 

t,С W,% V,м/с t,С W,% V,м/с 

Теплий 23-25 40-60 0,1 22-28 55 0,2-0,1 

Холодний 22-24 40-60 0,1 21-25 75 ≤ 0,1 

 

Фактичні параметри мікроклімату в робочій зоні відповідають 

приведеним вище нормам ДСН 3.3.6.042—99. 

6.2.6 Вимоги до освітлення робочих місць користувачів 

відеодисплейних терміналів персональних електронно—обчислювальних 

машин. 

Приміщення з ЕОМ повинні мати природне і штучне освітлення 

відповідно до ДБН В 2.5—28—2006. Природне світло повинно проникати 

через бічні світлопрорізи, зорієнтовані, як правило, на північ чи північний 

схід, і забезпечувати коефіцієнт природної освітленості не нижче 1,5 %. 

Розрахунки коефіцієнта природної освітленості проводяться відповідно до 

ДБН В.2.5—28— 2006. Приміщення з ВДТ, ЕОМ мають бути оснащені 

природним і штучним освітленням відповідно до ДБН В.2.5—28—2006. 

Природне освітлення має здійснюватись через світлові прорізи, які 

орієнтовані переважно на північ чи північний схід і обладнані 

регулювальними пристроями відкривання та жалюзями, завісками, 

зовнішніми козирками. 
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Приміщення має бічне природне та штучне освітлення, центральне 

водяне опалення. У приміщенні три вікна розміром 2x2,2 м. Штучне 

освітлення забезпечує чотири люмінесцентних світильники з лампами ЛБ —

40, розміщених у ряд. 

Отже, усі вимоги до освітлення робочого місця відповідають параметрам 

освітлення приміщення, де проводяться дослідження. 

6.2.7 Заходи щодо нормалізації умов праці 

Для усунення шкідливого впливу НРВ на організм інженерів-

програмістів можна рекомендувати скоротит час перебування за екраном 

дисплея до годин у зміну, причому після 2 годин безупинної робти радиться 

30-хвилинна перерва (бажано на відкритому повітрі). 

З метою автоматичної підтримки параметрів мікроклімату в необхідних 

межах протягом всіх сезонів року, очищення повітря від пилюки і шкідливих 

речовин, зниження рівня іонізації в помешканні лабораторії проводиться 

вентиляція за допомогою двох витяжних вентиляторів типу АИСИ-4 і 

щоденне вологе прибирання. 

Світильники розташовані в два ряди і під‘єднані до різних фаз 

електромережі для усунення мерехтіння світлового потоку (коефіцієнт 

пульсації менше 10%) 

Для послаблення шкідливого впливу електростатичних полів у 

лабораторії застосовуються захисні скляні фільтри (екрани) з 

електропровідним покриттям, що має відвід для заземлення, що 

прикріплються на екран монітора. 

Для зниження рівня шуму в лабораторії використовується 

шумопоглинаюче облицювання з перфорованим покриттям: гіпсові плити 

товщиною 7-9 мм із заповненням із склотканини. Жа
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6.3 Безпека в надзвичайнихситуаціях 

Безпека в надзвичайних ситуаціях регламентується ПЛАС. Основними 

складовими частинами ПЛАС є розробка технічних рішень та організаційних 

заходів щодо оповіщення, евакуації та дій персоналу у разі виникнення 

надзвичайних ситуацій, а також визначення основних заходів з пожежної 

безпеки.[11] 

6.3.1 Вимоги щодо організації ефективної роботи системи 

оповіщення персоналу при надзвичайнихситуаціях. 

Для підвищення безпеки в надзвичайних ситуаціях (НС) пропонується 

встановлення системи оповіщення (СО) виробничого персоналу. 

Оповіщення виробничого персоналу у разі виникнення НС, наприклад  

при пожежі, здійснюється відповідно до вимог НАПБ А.01.003-2009. 

Оповіщення про НС та управління евакуацією людей здійснюється 

одним з наступних способів або їх комбінацією:  

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

приміщення будівлі з постійним або тимчасовим перебуванням людей;  

— трансляцією текстів про необхідність евакуації, шляхи евакуації, 

напрямок руху й інші дії, спрямовані на забезпечення безпеки людей;  

— трансляцією спеціально розроблених текстів, спрямованих на 

запобігання паніці й іншим явищам, що ускладнюють евакуацію;  

— ввімкненням евакуаційних знаків "Вихід";  

— ввімкненням евакуаційного освітлення та світлових покажчиків 

напрямку евакуації;  

— дистанційним відкриванням дверей евакуаційних виходів;  

Як правило, СО вмикається автоматично від сигналу про пожежу, який 

формується системою пожежної сигналізації або системою пожежогасіння. 

Також з приміщення оперативного (чергового) персоналу СО (диспетчера 

пожежного поста) слід передбачати можливість запуску СО вручну, що 
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забезпечує надійну роботу СО не тільки при пожежі, а і у разі виникнення 

будь-якої іншої НС. 

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

прямої трансляції мовленнєвого оповіщення та керівних команд через 

мікрофон для оперативного реагування в разі зміни обставин або порушення 

нормальних умов евакуації виробничого персоналу.  

Оповіщення виробничого персоналу про НС /пожежу/ здійснюється за 

допомогою світлових  та/або звукових оповіщувачів — обладнуються всі 

виробничі приміщення.  

СО повинна розпочати трансляцію сигналу оповіщення про НС 

(пожежу), не пізніше трьох секунд з моменту отримання сигналу про НС 

(пожежу).  

Пульти управління СО необхідно розміщувати у приміщенні пожежного 

поста, диспетчерської або іншого спеціального приміщення (в разі його 

наявності). Ці приміщення повинні відповідати вимогам пунктів ДБН В.2.5-

56-2014 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика 

будинків і споруд".  

Кількість звукових та мовленнєвих оповіщувачів, їх розміщення та 

потужність повинні забезпечувати необхідний рівень звуку в усіх місцях 

постійного або тимчасового перебування виробничого  персоналу. 

Звукові оповіщувачі повинні комбінуватися зі світловими, які працюють 

у режимі спалахування, у таких випадках:  

— у приміщеннях, де люди перебувають у шумозахисному спорядженні;  

— у приміщеннях з рівнем шуму понад 95 дБ.  

Допускається використовувати евакуаційні світлові покажчики, що 

автоматично вмикаються при отриманні СО командного імпульсу про 

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

живлення робочого освітлення.  
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Вимоги до світлових покажчиків "Вихід" приймаються відповідно до 

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

штучне освітлення".  

СО в режимі "Тривога" повинна функціонувати протягом часу, 

необхідного для евакуації людей з будинку, але не менше 15 хвилин.  

Вихід з ладу одного з оповіщувачів не повинен призводити до виведення 

з ладу ланки оповіщувачів, до якої вони під‘єднанні.  

Електропостачання СО здійснюється за I категорією надійності згідно з 

"Правилами устройстваэлектроустановок" (ПУЕ) від двох незалежних 

джерел енергії: основного — від мережі змінного струму, резервного — від 

акумуляторних батарей тощо.  

Перехід з основного джерела електропостачання на резервний та у 

зворотному напрямку в разі відновлення централізованого 

електропостачання повинен бути автоматичним.  

Тривалість роботи СО від резервного джерела енергії у черговому 

режимі має бути не менш 24 годин.  

Тривалість роботи СО від резервного джерела енергії у режимі 

"Тривога" має бути не менше 15 хвилин. 

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

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

Світлові оповіщувачі, які працюють у режимі спалахування, повинні 

бути червоного кольору, мати частоту мигтіння в межах від 0,5 Гц до 5 Гц та 

розташовуватись у межах прямої видимості з постійних робочих місць.[12] 

6.3.2 Обов’зки та дії персоналу у разі виникнення надзвичайної 

ситуації 

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

повідомити про це засобами зв‘язку органи ДСНС та пожежної охорони, 

вказати при цьому адресу, кількість поверхів, місце виникнення пожежі, 

наявність людей, а також своє прізвище; 
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—повідомити про НС керівника, адміністрацію, пожежну охорону 

підприємства; 

—організувати оповіщення людей про НС; 

—вжити заходів щодо евакуації людей та матеріальних цінностей; 

—вжити заходів щодо ліквідації наслідків НС з використанням наявних 

засобів. 

Керівник та пожежна охорона установки, яким повідомлено про 

виникнення пожежі, повинні: 

— перевірити, чи викликані підрозділи ДСНС; 

— вимкнути у 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 ліквідації НС; 

— перевірити здійснення оповіщення людей про НС; 

— забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть 

участь у ліквідації НС ; 

— організувати зустріч підрозділів ДСНС та Державної пожежної 

охорони, надати їм допомогу у локалізації і ліквідації НС. 

Після прибуття на НС підрозділів ДСНС та пожежної охорониповинен 

бути забезпечений безперешкодний доступ їх до місця, де виникла НС. 

6.3.3 Пожежнабезпека 

Відповідно до НАПБ Б.03.002-2007 робоче приміщення лабораторії 

відноситься до категорії В по вибухопожежній небезпеці. Відповідно до ПУЕ 

(ДНАОП 0.00-1.32-01) клас робочих зон приміщення лабораторії по 

пожежонебезпеці — П-IIа. Можливими причинами пожежі в приміщенні є 

несправність електроустаткування, коротке замикання проводки, і 

порушення протипожежного режиму (використання побутових нагрівальних 

приладів, паління). У зв‘язку з цим, відповідно до вимог ПБЕ та ПУЕ, 

необхідно передбачити наступні заходи: 
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1. Ретельну ізоляцію всіх струмоведучих провідників до робочих місць, 

періодичний огляд та перевірку ізоляції. 

2. Строге дотримання норм протипожежної безпеки на робочих місцях. 

3. Відповідні організаційні заходи (заборона паління, інструктаж). 

Приміщення обладнане чотирма пожежними датчиками типу ДТЛ 

(площа, що знаходиться під захистом одного датчика, становить 15 м
2
), 

відстань між датчиками рівна 4 м, що відповідає нормам ДБНВ 2.5-56-2014. 

Відповідно до ГОСТ 12.4.009-75 й ISO 3941-77 для гасіння пожежі в 

робочому приміщені лабораторії (клас пожежі „Е‖ — наявність 

електрообладнання під напругою) використовуються два вогнегасники 

вуглекислотно–брометиленові ОУБ-3. Вибір вогнегасної речовини 

ґрунтується на тому, що у вогні можуть опинитись електричні пристрої, що 

знаходяться під напругою. 

Таким чином, кількість, розміщення й вміст первинних засобів гасіння 

пожеж цілком задовольняють всім вимогам ДСТУ 3675-98й ISO 3941-77. 

Крім того, у коридорі є 2 пожежних крана і ящик з піском. Дотримано усіх 

заходів безпеки відповідно до ГОСТ 12.3.019-80 і НАПБ А.01.001-2004 

«Правила пожежної безпеки в Українi».[13] 

Дотримано усі вимоги ДБН В.1.1-7-2003 та СНиП 2.09.02-85 по 

вогнестійкості будинку і ширині евакуаційних проходів і виходів із 

приміщень назовні. Значення основних параметрів шляхів евакуації 

приведені в таблиці 5.4. 
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Таблиця 5.4 — Характеристики і норми евакуаційних виходів 

Параметр Фактичне значення  Норма 

Висота дверних прорізів 2,0 м Не менше 2 м 

Ширина дверних прорізів 1,5 м Не менше 0,8 м 

Ширина проходу для евакуації Більше 1,5 м Не менше 1 м 

Ширина коридору 3 м Не менше 2 м  

Число виходів з коридору 2 Не менше 2 

Ширина сходової клітки 1,5 м Не менше 1 м 

Висота поруччя сходів 1 м Не менше 0,9 м 
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ВИСНОВКИ 

1. Відмінність розробленого пристрою від існуючих, полягає у тім, що 

представлений пристрій має новітню елементну базу, а також у ньому є 

можливість розширення кількості досліджуваних газів. 

2. Моделювання у середовищі Mathlab дозволило проаналізувати 

поведінку сенсора за зміни концентрації алкоголю та за незмінної 

концентрації алкоголю у різному атмосферному середовищі. 

3. Дослідження, що були проведені, довели, що використаний сенсор 

найбільш ефективно працює після 10 хвилин прогріву, адекватно реагує на 

зміну концентрації алкоголю у атмосфері, при 0,785 мг
л

 напруга на виході 

датчика 0,8 В, при 1,57 мг
л

 — 1,1 В, при 2,36 мг
л

 — 1,3 В,тобто зі 

збільшенням концентрації збільшується напруга на виході датчика. Зміна 

досліджуваної атмосфери практично не впливає на визначення концентрації 

спирту, діапазон зміни вихідної напруги: (2,1 – 2,4) В, що є незначним. 

4. Графіки, що представляють результати дослідження, вказують на 

достатню точність роботи датчика. 

5. Спроектовано друковану плату пристрою, яка ілюструє невелику його 

габаритність, що також є перевагою. Розроблена конструкція задовольняє 

усім вимогам ТЗ та має такі параметри: розмір (70   55) мм², мікроконтролер 

Arduino , датчик MQ – 3 та LCD – екран. 
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1 Підстава для виконання магістерської дисертації 

Підставою для виконання магістерської дисертації (МД) є завдання, 

видане кафедрою радіоконструювання та виробництва радіоапаратури, 

керівник та тема МД затверджені наказом № _____ від 

«___»_________2018 р. 

 Термін виконання: 

 початок 01 вересня 2017 р, 

 закінчення: 30 листопада 2018 р. 

2 Мета і призначення магістерської дисертації 

Метою магістерської дисертації (МД) є дослідження сенсора парів 

алкоголю та інтеграція його у пристрій детектування парів алкоголю. 

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати такі задачі:  

– розробка конструкції сенсора з застосуванням сучасної 

елементної бази; 

– математичне моделювання запропонованого сенсора парів 

алкоголю; 

– аналіз результатів моделювання та висновки; 

– проектування компактного пристрою детектування алкоголю; 

– подання матеріалів для доповіді на студентському науковому 

семінарі «Наукові розробки РТФ‘2018»; 

– за результатами МД оформити доповідь. 

3 Вихідні дання для проведення магістерської дисертації 

Робота базується на статті: 

1. Arduino Alcohol Detector Circuit Board [Електронний ресурс]. —

 Режим доступу:https://circuitdigest.com/microcontroller-projects/arduino-

alcohol-detector-circuit-board. 

2. Принцип роботи сенсора MQ-3 [Електронний ресурс]. —

 Режим доступу: https://www.terraelectronica.ru/news/2054. 

4 Вимоги до виконання НДР 

1. Провести аналіз існуючих рішень. 
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2. Розробити схему електричну принципову.  

3. Виконати симуляцію датчика парів алкоголю у середовищі Matlab.  

4. Спроектувати плату у середовищі Altium Designer. 

5 Етапи магістерської дисертації та терміни їх виконання 

№ Назви етапів Термін виконання Форма звітності 

початок кінець 

1 Аналіз джерел інформації за 

напрямом дослідження 

15.01.18 15.02.18 Звіт магістра,  

розділ 1, 2 МД 

2 Теоретичні дослідження,  

розробка математичної 

моделі  

15.03.18 15.05.18 Звіт магістра,  

розділ 3 МД, 

математична модель 

3 Комп‘ютерне моделювання 15.05.18 1.06.18 Звіт магістра 

4 Проектування пристрою 

детектування парів алкоголю 

у повітрі  

1.09.18 

 

1.10.18 модель в Altium 

Designer 

5 Представлення 

результатів МД 

1.11.18 

 

1.12.18 Магістерська 

дисертація, 

презентація 

6 Захист МД 19.12.18 19.12.18  

 

6 Очікувані результати та порядок реалізації НДР 

В процесі виконання даної МД мають бути одержані такі результати: 

1. Звіт-порівняння існуючих аналогів. 

2. Опис схеми електричної принципової. 

3. Результати дослідження впливу алкоголю у повітрі на сенсор. 

4. Конструкторські розрахунки друкованої плати. 

7 Матеріали, які подають під час закінчення МД та її етапів 

Результати виконання етапів МД слід подати керівнику. Після 

закінчення роботи слід подати такі матеріали:  

Завдання, технічне завдання, пояснювальна записка, електронна 

презентація, матеріали доповіді. 

— магістерська дисертація; 

— математична модель у середовищі MATLAB; 

— публікація у вигляді матеріалів доповіді на науковому семінарі; 
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— презентація роботи (не менше 12 слайдів). 

8 Зміст магістерської дисертації 

ВСТУП ............................................................................................................. 9 

1 ОГЛЯД ІСНУЮЧИХ РІШЕНЬ ................................................................. 10 
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ДОДАТОК Б 

ПРИСТРІЙ ДЕТЕКТУВАННЯ ПАРІВ АЛКОГОЛЮ В ПОВІТРІ 

Автор Жакун С. І. 

 (науковий керівник — ст. викладач, Непочатих Ю. В.)  

На сьогоднішній день існує велика кількість пристроїв для детектування 

парів алкоголю в повітрі — алкотестерів. Більшість схемотехнічних рішень 

даного пристрою базуються на використанні застарілої елементної бази, що 

свідчить про низьку швидкодію. 

Нами вирішено використати схему електричну принципову детектору на 

базі мікроконтролеру Arduino (наведений на рисунку 1). 

 

Рисунок 1 — Електрична схема алкогольного детектору на Arduino. 

 

У цьому Алкогольному детекторі викорстовується датчик MQ3 для 

виявлення наявного рівня алкоголю під час дихання. Рідкокристалічний (РК) 

дисплей 16x2 використовується для відображення значення propromille 
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алкоголю. І LM358 IC для перетворення вихідного датчика рівня алкоголю в 

цифровий (ця функція є необов'язковою). Також застосований динамік для 

показу високого рівня алкоголю. 

 Вихід алкогольного датчика підключений на аналоговому вході 

Arduino (A0). Звук підключений до D9. Кнопка тут використовується для 

початку читання з датчика алкоголю, підключена на цифровий контакт D6 

Arduino. Інші з'єднання показані на схемі. 

Дане схемотехнічне рішення передбачає собою використання 

мікроконтрелеру Arduino, що дає можливість робити більшу кількість 

обрахунків даних знятих з датчика парів алкоголю в повітрі, також зменшує 

похибку взаємодії елементів, адже основну обробку даних виконує тільки 

мікроконтролер. 

Датчик алкоголю MQ-3 корисний також для проектів, які 

випробовують рівень  бензину, гексану в повітрі, але найпопулярніше його 

використання як аналізатора дихання для тих, хто пив пиво, вино або інший 

алкоголь. 

За даними, датчик алкоголю MQ-3 виявляє від 25 до 500 ppm алкоголю 

(етан). На рисунку 2 зображено графік концентрації напруги та концентрації 

алкоголю. 

 

Рисунок 2 —  Графік залежності напруги від концетрації парів. 
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Слід зауважити, що графік був отриманий з навантаженням 4,7 кОм. 

Було б важко відтворити результати дослідження, якщо використовувати 

MQ-3 як дихальний аналізатор. Замість цього розглянемо графік RS / R0, що 

зображений на рисунку 3. 

 

Рисунок 3 —  Кількість опопру сенсору від кількості газів в повітрі. 

Тут ми бачимо різні криві для кожного газу, який може виявити MQ-3. 

Rs – це опір датчика в речовині, а R0 – опір датчика, коли присутнє тільки 

чисте повітря. 

Даний сенсор має одні з найменших серед існуючих габарити, що дає 

нам можливість створити компактний пристрій. По вартості пристрій також 

буде дешевим, адже використовується дешева елемента база.  

 

Перелік посилань 

1. 3. Датчик паров своими рукапми [Електронний ресурс] – Режим доступу 

https://www.qrz.ru/schemes/contribute/security/datcik_parov_alkogola_svoimi_rukami_shema.h

tml. 

 

2. Datasheat MQ-3 [Електронний ресурс] – Режим доступу 

http://wiki.amperka.ru/_media/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1

%82%D1%8B:mq3:troyka-mq3_datasheet.pdf. 

Анотація 

Представлений пристрій буде мати компактні габарити та низьку собівартість, адже 

використовується дешева елементна база. Використання мікроконтролера Arduino, 
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дозволяє отримати більш точніші значення, тому що обробку сигналу з сенсору проводить 

тільки він, а також використовується новітня елементна база. 

Ключові слова: Arduino, сенсор парів. 

Abstract  

The presented device will have compact dimensions and low cost, because a cheap element 

base is used. Using the Arduino microcontroller allows you to get more precise values, because 

only the signal is processed by the sensor, and the newest element base is used. 

Keywords: Arduino, steam sensor. 
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