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РЕФЕРАТ 

Магістерська дисертація на тему «Безпровідний велосипедний 

комп’ютер» містить: 72 сторінок, 30 рисунків, 20 таблиці, 28 бібліографічних 

посилань та 2 додатки.  

Актуальність роботи полягає в тому, щоб за рахунок зміни 

функціональних параметрів безпровідних велосипедних комп’ютерів 

зменшити їхню вартість, що в свою чергу призведе до зросту їхньої 

доступності серед користувачів. 

Метою роботи є розширення функціоналу, спрощення та зменшення 

вартості безпровідного велосипедного комп’ютера. 

Призначення дисертації — розробка безпровідного велосипедного 

комп’ютера та дослідження його характеристик. 

Об’єкт дослідження — безпровідний велосипедний комп’ютер.  

Предмет дослідження — конструкція та характеристики пристрою.  

Наукова новизна полягає в пропозиції нової конструкції. 

Створений пристрій рекомендований для встановлення на будь-який 

велотранспорт, на який передбачається встановлення, з вихідними даними, що 

зазначені в технічному завданні. 

Ключові слова: безпровідний велосипедний комп’ютер, ДП, 

мікроконтролер, LCD дисплей, Bluetooth модуль, пульсометр, ЧСС, датчик, 

каденс. 
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ABSTRACT 

The Master's thesis on "Wireless Bicycle Computer" contains: 72 pages, 30 

figures, 20 tables, 28 bibliographic references and two applications. 

The topicality of the work is to reduce the cost of wireless cycling computers 

by changing their functional parameters, thus, increasing their accessibility to users. 

The purpose of the work is to extend the functionality, simplify and reduce the 

cost of a wireless bicycle computer. 

The purpose of the thesis is to develop a wireless bicycle computer and study 

its characteristics. 

The object of the study is a wireless bicycle computer. 

The subject of the study is the design and characteristics of the device. 

The scientific novelty is to offer a new design. 

The device is recommended for installation on any bicycle for which it is 

intended to be installed with the initial data specified in the terms of reference. 

Keywords: wireless bicycle computer, DP, micro-controller, LCD display, 

Blue-tooth module, heart rate monitor, heart rate, sensor, cadence. 
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 ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

ДП – друкована плата; 

ДВ – друкований вузол; 

ЕРЕ – електрорадіоелемент; 

МК – мікроконтролер; 

САПР – система автоматизованого проектування; 

ТЗ – технічне завдання; 

ЧСС – частота серцевих скорочень; 
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ВСТУП 

Сьогодні кількість прихильників велотранспорту різко зростає. 

Причиною цьому стали такі чинники: велотранспорт є корисним для здоров’я, 

екологічно чистим та економічно-вигідним видом транспорту. У великих 

містах, особливо зранку, коли потрібно добиратися до роботи, чи у вечорі, 

коли потрібно повертатися додому, зростає інтенсивність транспортного 

потоку і як результат – сповільнюється рух транспорту, виникають затори і 

через це утворюється велика втрата часу. Тому для вирішення цієї проблеми 

почали широко застосовувати велосипеди.  

Також слід відзначити, що задля підвищення безпеки під час їзди на 

велосипедних транспортних засобах встановлюють додаткове обладнання: 

фари, світлоповертаючі маячки, звукові сигнали, велосипедні комп’ютери в 

комплекті зі спеціальними датчиками та інше.  

Для велосипедистів одним із найпопулярніших аксесуарів з ряду 

елементів додаткового обладнання є велосипедний комп’ютер, завдяки якому 

можна: моніторити швидкість руху транспортного засобу, частоту обертів 

педалей, відстежувати своє пересування по геолокації, а також моніторити та 

реєструвати фізіологічні показники велосипедиста (частоту серцевих 

скорочень (ЧСС), навіть кількість спалених калорій). 

Сучасні велосипедні комп’ютери мають наступний склад: основний блок 

(комп'ютер) – мозок всієї системи, датчик швидкості (в основному кріпиться 

на колесо та ногу вилки велосипеда та фіксує кількість обертів колеса), датчик 

каденса (кріпиться на одну із педалей та ногу вилки велосипеда та фіксує 

кількість обертів педалей), датчик пульсу (одягається на руку або кріпиться на 

тілі велосипедиста та фіксує частоту серцевих скорочень). Також хочеться 

відзначити, що у деяких сучасних моделях велосипедних комп'ютерів є 

вбудована GPS - навігація з картами. 

Велосипедні комп'ютери бувають двох типів: провідні та безпровідні. У 

провідних сигнал з датчика передається по проводах, які доводиться 
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прокладати по велосипеду. Але під час їзди на велосипеді виникають такі 

ситуації як падіння чи врізання велосипеда, що в свою чергу може призвести  

до перетирання чи обривання проводів, і велосипедний комп'ютер перестає 

функціонувати належним чином. У більш сучасних моделях 

використовуються безпровідні технології, які працюють на певній 

радіочастоті. Простенькі безпровідні велосипедні комп'ютери мають 

властивість переривання зв’язку між комп’ютером та датчиками, дорожчі, як 

правило, використовують "кодований" канал передачі даних, що в свою чергу 

дозволяє забезпечити стабільний канал зв’язку в умовах підвищеного 

електромагнітного випромінювання, а також при їзді в групі. Сучасні моделі 

велосипедних комп'ютерів відрізняються водонепроникністю і стійкістю до 

несильних ударів. 

Сьогодні на ринку представлена досить велика кількість велосипедних 

комп’ютерів, які різняться за типом, функціоналом та вартістю. Однак, 

більшість з них має основну конструкцію і дуже високу ціну, яка,по-перше, не 

виправдовує роботу приладу, а, по-друге, вимагає доукоплектації.  

Тому метою дисертаційної роботи є представлення власної конструкції 

безпровідного велосипедного комп’ютера з розширеним функціоналом та 

невисокою собівартістю, що дає можливість збільшити кількість користувачів.  
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1 АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ 

Згідно з технічним завданням необхідно розробити пристрій, який 

дозволить реєструвати швидкісні та часові показники пересування 

велотранспорту, а також фізіологічні показники велосипедиста під час поїздки 

за рахунок використання спеціальних датчиків, а також матиме всі необхідні 

стандартні функції велосипедного комп’ютера. Тобто, годинник (поточний 

час, загальний час поїздки), швидкість руху (поточну, середню, максимальну), 

загальний пробіг транспортного засобу,  забезпечувати виконання основних та 

додаткових функцій завдяки спеціальним датчикам (вимірювання кількості 

обертів колеса та кількості обертів педалей, а також забезпечуватиме: 

безпровідний прийом/передачу даних від датчиків та безпровідну 

синхронізацію зі смартфоном за допомогою системи Blutooth. Живлення для 

самого комп’ютера буде надходити від двох послідовно з’єднаних батарейок 

типу CR2032 (6 В). Для годинника реального часу, на випадок відсутності 

основного джерела живлення, передбачається резервне джерело живлення 

(батарейка типу CR2032 з напругою 3 В), і окремо для датчиків має надходити 

живлення від таких же батарейок типу CR2032 на 3 В, тому в конструкції 

пристрою слід передбачити посадочні місця під елементи живлення. 

 Аналіз умов експлуатації та вимоги до технічного 

обслуговування та ремонту 

Розроблюваний у даній дипломному проекті велосипедний комп’ютер 

повинен відповідати умовам, що забезпечують можливість використання 

даного пристрою на велотранспорті та відповідати умовам кліматичного 

виконання згідно ГОСТ 15150-69, У1 [1]. 

У — макрокліматичні райони з помірним кліматом, 1 — для експлуатації 

на відкритому повітрі (вплив сукупності кліматичних факторів, характерних 

для даного макрокліматичного району). 

Кліматичні вимоги: 
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– Робоча температура повітря: – 45…+ 40 °С; 

– Гранична робоча температура повітря: – 50 …+ 45 °С; 

– Середньорічне значення вологості повітря 75% при 15°С; 

– Верхнє значення вологості повітря 100% при 25°С; 

– Абсолютна вологість, середньорічне значення 11 г⋅м-3; 

–  Атмосферний тиск 84 кПа (630 мм рт.ст.). 

Експлуатація приладу повинна задовольняти вимоги ГОСТ 16019, В4. 

До апаратури, вказаної в ГОСТ 16019, В4 відносяться прилади, які 

перевозяться та можуть бути встановлені в автомобілях, на мотоциклах, у 

сільськогосподарській, дорожній та будівельній техніці. 

Апаратура в умовах експлуатації повинна бути міцною, стійкою до 

впливів зовнішніх факторів, характеристики і значення яких наведені в 

таблиці 1.1 [2]. 

 Таблиця 1.1 — Характеристика і значення механічних та кліматичних 

факторів, які впливають на апаратуру 

Фактор впливу Характеристика 

Значення 

фактору 

для 

апаратури 

В4 

Допустимі 

відхилення 

норм 

режимів 

1 2 3 4 

1 Синусоїдальна 

вібрація 

Діапазон частот, Гц 10-70 ±1 

Амплітуда прискорення, м/с2 

(g) 
19,6 (2) ± 2 (0,2) 

Тривалість дії, хв 90  

1 2 3 4 

2 Механічні удари 
При 

експлуатації 

Ударне 

прискорення, м/с2 

(g) 

147 (15) ±20% 

Тривалість удару, 

мс 
10 — 
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Продовження таблиці 1.1 

 

 

К-сть ударів в 

кожному 

напрямку 

1000 — 

При 

транспортув

анні 

Пікове ударне 

прискорення, 

м/с2 (g) 

250 (25) ±20% 

Тривалість 

удару, мс 

6 — 

К-сть ударів в 

кожному 

напрямку 

4000 — 

1 2 3 4 

3 Знижена 

температура для 

виконання за 

степенем 

міцності 

1 Робоча 

температура, ºС 

-25 ±3% 

Гранична 

температура, ºС  

-40 ±3% 

Час витримки, 

год 

2 — 

2 Робоча 

температура, ºС 

-40 ±3% 

Гранична 

температура, ºС  

-55 ±3% 

Час витримки, 

год 

2 — 

4 Підвищена 

температура 

Робоча 

температура

, ºС 

+55 ±3%  
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Продовження таблиці 1.1 

 Гранична 

температура, ºС  

+55 ±3%  

Час витримки, 

год 

2 —  

5 Знижений 

атмосферний 

тиск 

Атмосферний 

тиск, кПа 

55 ±10%  

Час витримки в 

камері, хв 

60 —  

1 2 3 4 

6 Соляний туман в 

циклічному 

режимі 

Тривалість дії соляного 

туману, год 
2  

Тривалість дії вологості, год 22  

Кількість циклів 3  

7 Вологість при 

підвищеній 

температурі при 

постійному 

режимові для 

виконання за 

степенем 

міцності 

1 

Відносна 

вологість, % 
93 ±3% 

Температура, 

ºС  
25 ±3% 

Тривалість, 

год 
144 — 

2 

 93 ±3% 

 40 ±3% 

 144 — 

8 Пил та пісок 

Відношення піску та пилу 1:1 — 

Тривалість дії, год 1 — 

Температура, ºС 35 ±3% 
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 Аналіз вимог до безпеки обслуговування 

Пристрій, який розробляється в даному дипломному проекті має бути 

безпечним, простим та зручним у застосуванні і відповідати вимогам безпеки 

згідно з ГОСТ 1220070-75, ГОСТ 12.1.019-79, ГОСТ 12.1.038-88, ГОСТ 

12.2.007.0-76. 

До електричних пристроїв та їх частин висувають вимоги, виконання яких 

є запорукою безпечної та комфортної експлуатації виробу. Відповідно до 

наведених вище вимог, такі пристрої повинні відповідати правилам: 

1. У конструкції електротехнічних виробів повинні бути передбачені 

засоби шумо- і віброзахисту, що забезпечують рівні шуму і вібрації на робочих 

місцях відповідно до затверджених санітарними нормами. Допустимі 

значення шумових і вібраційних характеристик електротехнічних виробів 

мають бути встановлені в стандартах і технічних умовах на вироби конкретних 

видів і не повинні перевищувати значень, зазначених в ГОСТ 12.1.083-83 та 

ГОСТ 12.1.012-78; 

2. Електрична схема виробу повинна унеможливлювати його довільне 

включення і відключення; 

3. Розташування та з’єднання частин виробів повинні бути виконані з 

урахуванням зручності та безпеки спостереження за виробом при виконанні 

складальних робіт, проведені огляду, випробувань та обслуговування; 

4. При необхідності вироби повинні бути обладнані сигналізацією, 

написами і табличками; 

5. Пожежна безпека виробу і його елементів повинна забезпечуватися 

як у нормальному, так і в аварійному режимах роботи; 

Зниження пожежної небезпеки електротехнічних виробів та їх частин 

досягається: 

–  зменшенням використання в конструкції виробів легкозаймистих  

матеріалів відповідно до ГОСТ 12.1.044-84; 
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–  застосуванням засобів та (або) елементів, призначених для 

автоматичного відключення виробу в аварійному режимі роботи 

(перевантаження, перегрівання, коротке замикання та ін.) виключаючи 

загорання частин виробів, виконаних з електроізоляційних матеріалів; 

–  доведенням величини перехідних опорів в контактних з’єднаннях до 

рівня, встановленого стандартами на конкретні вироби; 

–  зменшенням використання виробів, здатних виділяти токсичні 

продукти горіння в кількості, що становлять небезпеку для життя і здоров’я 

людей та ін. 

 Аналіз вимог до охорони природи 

Пристрій, який розробляється в дипломному проекті, має бути 

сконструйований та виготовлений таким чином, щоб він був безпечним як за 

нормальної експлуатації, так і за умов несправності. При цьому повинні бути 

забезпечені: 

–  захист користувача від ураження електричним струмом; 

–  захист користувача від впливу високих температур; 

–  захист користувача від впливу випромінювання; 

–  захист користувача від наслідків порушення механічної рівноваги 

апарату і його рухомих частин. 

 Аналіз вимог до маркування і пакування 

Виріб необхідно маркувати згідно ГОСТ 24388-88. 

Маркування має бути: 

–  однозначно зрозумілим і легко розрізнятися на пристрої, готовому 

до експлуатації; 

–  стійким до води; 

–  літерні позначення фізичних величин та одиниці їх вимірювання 

мають відповідати ГОСТ 25874. 
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Упаковка виробу має забезпечувати захист від зовнішніх чинників при 

транспортуванні, а також при зберіганні протягом строку, встановленому 

стандартними або технічними умовами. 

Упаковка має гарантувати захист від зарядів статичного струму. 

Необхідність застосування такого пакування визначається стандартами та 

технічними умовами на виріб. 
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2 АНАЛІЗ  ІСНУЮЧИХ КОНСТРУКЦІЙ 

У наш час на ринку готової продукції існує чимало велосипедних 

комп’ютерів. Різні моделі мають різний функціонал, зовнішній вигляд, методи 

зв’язку з користувачем (сенсорний дисплей, клавіші). Проаналізуємо  деякі 

моделі, що є на ринку. 

 Безпровідний велосипедний комп’ютер Sigma Sport (BC 14.16 

STS) 

Безпровідний велосипедний комп’ютер Sigma Sport (BC 14.16 STS) 

(рис.2.1) – це пристрій, призначений для установки на кермо або виніс керма 

двохколісних транспортних засобів з розміром коліс не менше 14 дюймів. 

Унікальність Sigma Sport в тому, що  є оптимальним велокомп'ютером для 

гірської місцевості. Розширені функції девайса включають визначення висоти 

над рівнем моря і нахил підйому. Завдяки технології NFC і безкоштовному 

додатку Sigma Link BC 14.16 може обмінюватися даними зі смартфонами на 

базі ОС Android. Комплектація STS CAD включає в себе бездротові датчики 

швидкості і каденса [3]. 

 

Рисунок 2.1— Безпровідний велосипедний комп’ютер Sigma Sport (BC 14.16 

STS) 
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Функціональність: 

1. Швидкість (поточна/середня/максимальна). 

2. Порівняння  поточної і середньої швидкості. 

3. Відстань поїздки для 1 та 2 велосипедів.  

4. Температура. 

5. Годинник. 

6. Моніторинг висоти відносно рівня моря (поточна, середня, 

максимальна). 

7. Моніторинг частоти обертання педалей. 

8. Поточний нахил. 

9. Таймер. 

Основні особливості пристрою: 

1. Вбудований NFC чип. 

2. Вбудований альтиметр. 

3. Безкоштовний додаток  Sigma Link. 

4. Синхронізація комп’ютера зі смартфоном. 

5. Завантаження даних поїздки через безкоштовний додаток  Sigma 

Link. 

6. Водонепроникність. 

7. Подвійний розмір шин (якщо ви використовуєте комп’ютер на 

двох різних велосипедах) 

8. Програмований одометр. 

Всі зареєстровані дані зберігаються в енергонезалежній пам'яті приладу, 

а також їх можна перенести на смартфон за допомогою NFC чипу або ж до 

сховища у безкоштовний додаток  Sigma Link.  

Перевагою даного пристрою є наявність альтиметру, що дозволяє 

моніторити кути підйому та спуску, а також наявність високочастотного 

каналу зв’язку для обміну даними завдяки вбудованому NFC чипу. 
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Недоліком даної моделі є його ціна та відсутність датчика ЧСС. Дана 

модель коштує близько 2,5 тисячі гривень, що робить його менш доступним 

для користувачів.  

 Безпровідний велосипедний комп’ютер CatEye STRADA Digital 

Wireless (CC-RD 420DW) 

Безпровідний велосипедний комп'ютер CatEye STRADA Digital Wireless 

(CC-RD 420DW) поєднує в собі всі необхідні функції в одному компактному 

корпусі, в тому числі швидкість і пульс за допомогою цифрової технології 

2.4GHz передачі даних, що виключає перехресні перешкоди [4]. 

 

Рисунок 2.2 — Безпровідний велосипедний комп'ютер CatEye STRADA 

Digital Wireless (CC-RD 420DW) 

Закріплення безпровідного датчика швидкості та каденса показано на 

рисунку 2.3. 
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У даному випадку сам датчик кріпиться до ноги вилки велосипеда, а 

додаткові магніти, один на спиці колеса (призначений для реєстрації даних 

частоти обертів колеса), а другий на шатун педалі (призначений для реєстрації 

даних обертів педалей). 

  

Рисунок 2.3 — Закріплення безпровідного датчика швидкості та каденса  

Закріплення безпровідного датчика ЧСС показано на рисунку 2.4. 

 

Рисунок 2.4 — Закріплення безпровідного датчика ЧСС 
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Функціональність: 

Основні функції: 

1. Швидкість (поточна/середня/максимальна). 

2. Затрачений час поїздки. 

3. Відстань поїздки для 1 та 2 велосипедів. 

4. Поточна частота серцевих скорочень (опціонально, необхідний 

датчик). 

5. Поточна енергія (потужність). 

6. Поточна частота обертання педалей (опціонально, необхідний 

датчик). 

7. Годинник (12/24 години). 

Особливості пристрою: 

1. Безпровідний датчик швидкості SPD-10. 

2. Безпровідний ЧСС HR-10. 

3. Індикація розряду батареї. 

4. Бездротова передача даних (цифровий сигнал 2.4GHz). 

5. Одометр з можливістю програмування. 

6. Кріпильний кронштейн FlexTight. 

7. Режим сну 

8. Розмір двох покришок (можливо використовувати на двох різних 

велосипедах або двох різних покришках). 

9. Автоматичний старт/стоп. 

10. Автоматичний режим енергозбереження. 

Перевагою даного пристрою є наявність двох датчиків: датчика ЧСС, 

який дозволяє моніторити ЧСС велосипедиста під час поїздки, а також датчика 

каденса, який дозволяє моніторити частоту обертів педалей під час поїздки. 

Недоліком даної моделі є його ціна. Дана модель коштує близько 

2,5 тисячі гривень, що зменшує діапазон користувачів.  
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Висновки до другого розділу 

Проаналізувавши пропозиції ринку, видно, що дані пристрої мають певні 

переваги та недоліки. Основним недоліком є висока вартість на пристрій. Тому 

доцільно буде виконати розробку власного безпровідного велосипедного 

комп’ютера, забезпечивши наявність в пристрої усіх необхідних 

функціональних можливостей та знизити його вартість, щоб розширити коло 

користувачів. 
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3 МОДЕРНІЗАЦІЯ ПРИСТРОЮ 

Провівши аналіз аналогів на ринку готвої продукції та визначивши їхні 

переваги та недоліки було вирішено модернізувати конструкцію пристрою та 

додати такі функції: вимірювання швидкості (поточної, середньої, 

максимальної); дистанція (поточна, загальна); годинник 12/24; вимірювання 

частоти обертання педалей (каденс); вимірювання частоти серцевих скорочень 

(ЧСС). 

 Розробка схеми структурної 

На основі проведеного аналізу створено функціональну структурну схему 

(рис.3.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 — Структурна схема безпровідного велосипедного комп’ютера 

За допомогою САПР Altium Designer було розроблено схему електричну 

принципову (рис. 3.2) 
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Рисунок 3.2 — Схема електрична принципова безпровідного велосипедного 

комп’ютера 

Схема нашого пристрою побудована на базі МК ATmega8 (рис.3.3) [5], 

який виконує логічно-арифметичні операції пристрою, опрацьовує отримані 

дані від датчиків та відправляє їх на LCD дисплей (рис.3.4) [6].  

 

 

Рисунок 3.3 — Топологія мікросхеми Да
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Рисунок 3.4 — LCD дисплей Nokia-5110  

Для мікроконтролера необхідно передбачити встановлення кварцового 

резонатора з частотою тактового сигналу 4,5 МГц (рис.3.5) [7]. 

 

Рисунок 3.5 — Кварцовий резонатор HC — 49SM 

Даний кварцовий резонатор виступає генератором частоти тактового 

сигналу для МК. 

Завдяки Bluetooth модулю HC-05 (рис.3.6) забезпечується безпровідний 

зв’язок по радіо каналу Bluetooth між МК та безпровідними датчиками [8]. 

 

Рисунок 3.6 — Модуль Bluetooth HC-05 

Да
ви
дю
к О

.В
. Р
І-8

1м
п, 

20
19



22 

 

 

Для вимірювання швидкості та каденса використовується безпровідний 

датчик SunDing Bluetooth (рис. 3.7) [9]. 

 

Рисунок 3.7 — Безпровідний датчик швидкості та каденса SunDing  

Даний датчик має автономне джерело живлення у вигляді батареї типу 

CR2032, 3,3В та поєднує в собі виконання відразу двох функцій: реєстрацію 

обертів колеса (дані про швидкість) та реєстрацію обертів педалей (каденс). 

Для реєстрації показників ЧСС використовується фітнес браслет Smart 

Band 2  (рис.3.8) [10].  

 

Рисунок 3.8 — фітнес браслет Smart Band M2   

 

Даний датчик виконано у формі бралету, який одягається на зап’ястя 

велосипедиста, реєструє показники ЧСС та відправляє їх по каналу Bluetooth 

на МК. Попередньо в мікрокотролері прописані норми ЧСС для кожної вікової 

групи людей, що дозволяє аналізувати отримані показники та порівнювати їх 

з нормованими значеннями ЧСС (рис.3.9) [11].  Да
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Рисунок 3.9 —Графік зоної діаграми ЧСС від вікового показника 

 

Також браслет має ряд додаткових функцій, однією з яких є функція 

сповіщення, яка проявляється у вигляді вібраційних. Під час поїздки, коли у 

велосипедиста показники ЧСС будуть перевищувати норму, МК подаватиме 

сигнал сповіщення на браслет, що  дозволить попередити зайві навантаження 

на серцево-судинну систему велосипедиста.  

Також до схеми пристрою додано мікросхему пам’яті 24LC512 (рис.3.10) 

[12].  

 

Рисунок 3.10 — Мікросхема пам’яті 24LC512  

Дана мікросхема призначена для розширення пам’яті нашого пристрою, 

та виконує функцію зберігання отриманих даних швидкісних показників 

транспортного засобу та фізіологічних показників велосипедиста. 

Даний пристрій додатково оснащений мікросхемою годинника реального 

часу DS1307 (рис.3.11) [13]. 
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Рисунок 3.11 — Мікросхема DS1307 

Ця мікросхема виконує функцію годинника-календаря та дозволяє 

велосипедисту стежити за часом під час поїздки. Мікросхемою передбачається 

виявлення перебоїв живлення і автоматично перемикається на резервне 

джерело від батареї типу CR2032, 3,3В (рис.3.12) [14]. 

 

Рисунок 3.12 — Роз’єм BH810 для батареї типу CR2032 

Для мікросхеми годинника реально часу необхідно передбачити 

встановлення кварцового резонатора з частотою тактового сигналу 32,768 кГц 

(рис.3.13) [15], KX—327NHT виступає генератором. 

 

Рисунок 3.13 — Кварцовий резонатор KX—327NHT 

Також схему оснащено світлодіодами LED F3 в кількості 5 шт. (рис.3.14) 

[16]. 
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Рисунок 3.14 — Світлодіод LED F3 

Чотири світлодіоди виконують функцію габаритних вогнів, а один 

виконує функцію сповіщення про під’єднання безпровідних датчиків під час 

моніторингу. 

Модернізований пристрій оснащений трьома кнопками керування SB1, 

SB2 та SB3 (рис.3.15) [17]. 

 

Рисунок 3.15 —Кнопка KLS7-TS6601-5,0-180 

З них SB1 та SB2 будуть виконувати фукції налаштування пристрою та 

перемикання між відображенням функцій на дисплеї, а SB3 буде виконувати 

функцію увімкнення/вимкнення габаритного світла. 

 Розробка моделі ДВ 

В ході проектування безпровідного велосипедного комп’ютера 

попередньо було розраховано розміри ДП.  

Матеріалом основи ДП обрано FR-4 35/35 1,5 [18] – композитний матеріал 

на основі скловолокна (склотекстоліт). Він має високе значення адгезії фольги 

до підкладки діелектрика при дії високої температури та високий поверхневий 

електричний опір. 

Плату виготовлено комбінованим позитивним методом. Цей метод 

представляє собою виготовлення ДП на фольгованому діелектрику з 

металізацією отворів, при якому спочатку виконується свердлення отворів і 

металізація, а потім виконується травлення міді з пробільних місць. При 
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нанесенні рисунку схеми пробільні місця покриваються захисним шаром. 

Після свердлення і хімічного міднення отворів здійснюється гальванічне 

осадження міді на провідники, контактні площадки та в отвори, потім 

наноситься шар металу (срібло, сплав олово-свинець і т.п.), після чого 

видаляється захисний шар із пробільних місць і стравлюється фольга. 

Метод дозволяє виготовляти ДП із підвищеною щільністю монтажу, 

високими електричними параметрами і високою міцністю зчеплення 

провідників [19].  

В середовищі Altium Designer було створено модель друкованого вузла 

(рис.3.16 та рис.3.17). 

 

Рисунок 3.16 — Модель ДВ (вид зверху) 

         
Рисунок 3.17 — Модель ДВ (вид знизу) 
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 Представлений ДВ модернізований під всі необхідні функції якими має 

володіти наш пристрій для подальшого використання.  

 Розробка моделі корпусу  

Для розробки власної конструкції корпусу було проведено попердній 

огляд та аналіз аналогів готових корпусів. У результаті, в якості прикладу, 

було взято модель готової конструкцію корпусу (рис.3.18) [20]. 

 

Рисунок 3.18 — Корпус з ABS пластика 

 

Дана модель корпусу виготовлена із ABS пластика, має естетично 

привабливий вигляд, хороші ергономічні та механічні характеристики 

(табл.3.1) . 

Таблиця 3.1 — Характеристики матеріалу корпусу 

Пластик 
ABS 

Параметр 

Густина кг/м3 1050 

Модуль пружності при розтягу МПа 2340 

Модуль пружності вигину МПа 2400 

Температурний діапазон ℃ 
-45 

+110 

Найменша товщина мм 1,5 
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Оскільки дана модель корпусу відноситься до класу негерметичних 

корпусів, то необхідно удосконалити його кострукцію, щоб забезпечити 

надійну та стабільну експлуатацію відповідно до експлуатаційних умов. 

В програмному забезпеченні Solid Works було спроектовано корпус, 

габаритні розміри якого наступні: 105 × 55 × 26,5 мм. В корпусі буде 

розміщуватися друкована плата розмірами 100 × 50 ×1,6.  

Корпус складається з двох частин, верхньої та нижньої, які скріплюються 

між собою чотирма гвинтами. 

У верхній частині корпусу виконано 9 отворів: 1 прямокутний отвір 

розміром 44×42 мм для LCD екрану, 3 круглих отвори для кнопок управління, 

1 отвір під RGB світлодіод, який виконує функцію індикатора про роботу 

безпровідних датчиків, в передній торцевій частині виконано 4 круглих отвори 

для світлодіодів, які виконують функцію габаритних вогнів. 

На задній частині створений один отвір для заміни елементу живлення 

годинника реального часу у вигляді однієї батареї типу CR2032, який 

закриватися герметичною кришкою. У центрі задньої кришки створено виступ 

циліндричної форми на верхівці якого зроблено бокові виступи, які 

розташовані по діагоналі один від одного і призначені для фіксації в 

уніфікованому кріпленні (рис. 3.19), яке встановлюється на виносі руля. В 

середині цього циліндричного виступу зроблено отвір, в якому розміщуються 

елементи живлення пристрою у вигляді двох батарейок типу CR2032, який 

закриватися герметичною кришкою.  
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Рисунок 3.19 — Уніфіковане кріплення для велосипедного комп’ютера 

Також на задній кришці зроблені чотири циліндричні отвори з фаскою для 

гвинтів кріплення.  

Для розроблення моделі корпусу безпровідного велосипедного 

комп’ютера, було використано пластик ABS з товщиною стінок 2 мм. 

На рисунках 3.20 та 3.21 представлено модель безпровідного 

велосипедного комп’ютера. 

 

Рисунок 3.20 — Модель безпровідного велосипедного комп’ютера (вигляд 
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Рисунок 3.21 — Модель безпровідного велосипедного комп’ютера (вигляд 

знизу)  

ДВ встановлюється на направляючі між верхньою та нижньою кришками 

(рис.3.22) на відповідне місце та фіксується 4-ма гвинтами М3×15, які також 

з’єднують частини корпусу один з одним. 

 

Рисунок 3.22 — Роміщення ДВ в корпусі 

Оскільки модель корпусу нашого пристрою буде виготовлено методом  

3Д друку, суть якого полягає в пошаровому нанесенні розплавленого ABS 

пластику, то на поверхні деталі утворяться мікронерівності, які необхідно буде 

усунути виконавши додаткому операцію по очищенню поверхні. 
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 Зменшення дії зовнішніх впливів навколишнього середовища 

Будь-які матеріали конструкцій мають свій експлуатаційний період. Але 

існують методи, які дозволяють подовжити експлуатаційний термін матеріалу. 

Одним із таких методів є нанесення захисного покриття на поверхню 

матеріалу, що дозволяє не лише зменшити вплин зовнішніх факторів на  

покриту поверхню, а також дозволить усунути всі мікронерівності поверхні.  

Всі захисні покриття поділяють на три типи: металеві, неметалеві та 

хімічні [21]. 

Металеві покриття – це шар стійкого до корозії металу, який 

знаходиться на поверхні основного металу і захищає його від корозії. 

Способи нанесення захисного металу на поверхню основного: 

- гальванопокриття (наносять за допомогою електролізу); 

- розпилення розплавленого захисного металу по поверхні основного; 

- занурювання основного металу в розплавлений захисний метал; 

- сукупний прокат двох металів. 

Всі металеві покриття поділяють на два типи: анодне та катодне покриття. 

Анодне покриття на відміну від катодного після появи тріщин в 

захисному шарі продовжує захищати метал від корозії. 

Неметалеві покриття – це покриття, які наносяться лаком, 

полімерними плівками, асфальтом, гумою та ін. 

Хімічні покриття – це покриття, що утворюються на поверхні металу 

при обробці поверхні різними хімічними реагентами. Це такі процеси як: 

- фосфатування; 

- оксидування; 

- борування; 

- азотування та ін. 

При оксидуванні на поверхні металу також утворюється міцна плівка 

оксиду, яка виконує захисну функцію. 
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В якості захисного покриття для матеріалів із пластмас використовують 

лакофарбові покриття. Лакування дозволяє захистити вироби із пластику від 

впливу зовншніх факторів, таких, як: сонячне випромінювання, опади та 

невиликі механічні пошкодження (міцна плівка запобігає виникненню 

подряпин, відколів та тріщин). Що правда не усіма лаками можна покривати 

матеріали із платмас. Одні розчини не реагують з матеріалами основи, а просто 

розтікаються по поверхні. Інші ж і зовсім не сохнуть. Треті через деякий час 

починають липнути, жолобитися та відшаровуватися. Отже, треба вибрати 

спеціальний розчин для полімерних матеріалів. 

Використовуючи лак в якості звичайного захисного покриття, можна 

вибрати звичайний розчин для робіт по пластику - прозорий глянцевий або 

матовий. Але слід звернути увагу на склад розчину, його властивості та 

призначення. Так для пластику абсолютно не підходять суміші на спирту або 

ацетоні, оскільки ці розчинники вступають в реакцію з полімером. Отже, 

потрібні водорозчинні (на водній основі) лаки. За ступенем матовості 

розрізняють глянцевий, напівгляцевий і матовий розчини. Важливим аспектом 

характеристик продукції є наявність захисного фільтра від ультрафіолетового 

випромінювання. 

Оскільки корпус нашого пристрою виготовлений із ABS пластику, то 

краще всього підійде поліуретановий (або акриловий поліуретановий) лак на 

водній основі без латексної добавки (латекс не підходить для покриття 

пластику),  за ступенем  матовості – матовий, задля уникнення утворення 

бліків від сонячного випромінювання, адже бліки можуть створити 

незручності при візуальному зчитуванні велосипедистом даних на дисплеї, а 

також стати причиною засліплення водія. Поліуретановий лак після висихання 

утворює на поверхні міцну захисну плівку, зберігає виріб від стирання і 

подряпин, стає інертним до впливу зовнішніх середовищ. Забарвлену 

поверхню легко мити і чистити традиційними миючими засобами побутової 

хімії без шкоди і погіршення захисних властивостей лакування [22]. 
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Також задля забезпечення захисту дисплею, який розміщений на лицевій 

частині корпусу, від прямого потрапляння води, пилу, а також від механічних 

уражень (подряпини, сколи, тріщини), вирішено встановити захисне оргскло 

ТОСП, яке буде встановлене на зовнішній частині верхньої кришки корпусу 

пристрою в спеціально вифрезерованому пазі та закріплено на клею Acrifix 

192. Данний тип клею має хороші адгезійні властивості, призначений для 

склеювання виробів із пластмас та оргскла. Характеризується швидким та 

глибоким заповненням щілин, ідеально прозорим швом склеювання, 

мінімальним ризиком утворення бульбашок, стійкий до ультрафіолету та 

агресивного зовнішнього середовища [23]. 

Також хочеться відзначити, що ще одним рішенням волозахисту 

пристрою є забезпечення герметичності пристрою за допомогою гумових 

ущільнювачів у таких місцях, як місце з’єднання двох коструктивних 

складових частин корпусу, а також у місцях розміщення органів керування та 

налаштування пристрою. 

В якості кріплення для нашого пристрою використовується уніфіковане 

кріплення, яке конструктивно встановлюється на рулі або виносі руля 

велосипеда. Під час руху велосипеда виникають вібрації від нерівностей 

дороги. Тому для зменшення їхнього впливу на сам пристрій вирішено 

використати гумові прокладки, в якості вібропоглиначів, які будуть 

встановлюватися між кріпленням пристрою та рулем. 

 Моделювання статичного навантаження на ДВ 

Для визначення експлуатаційних характеристик нашого пристрою було 

проведено моделювання статичного навантаження на ДВ. Дане моделювання 

виконано за допомогою розширення програмного пакету SolidWorks, а саме в 

Static Simulation.  

Для проведення симуляції було вибрано 9 ЕРЕ, які за своїми 

масогабаритними показниками мають найбільший вплив на навантаження ДП. 
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Дані ЕРЕ розміщені на обох сторонах плати відповідно сила, що діє на 

них направлена в сторону плати з обох сторін. Дана симуляція проведена для 

трьох основних характеристик: 

- дослідження статичного вузлового навантаження (рис.3.23); 

- дослідження статичного переміщення (рис.3.24); 

- дослідження статичної деформації (рис.3.25). 

 

Рисунок 3.23 — Моделювання статичного вузлового напруження 

З права на рисунку 3.23 відображено шкалу навантажень від мінімального 

до максимального значень. Відповідно на ДВ показано зони найменшого 

впливу навантажень значення якого становить 343,4 Па, а максимальне 

значення в зони найбільшого впливу навантажень становить 833,75 кПа.  

Отримані результати є допустими, адже межа міцності матеріалу плати 

становить 415 МПа. 
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Рисунок 3.24 — Моделювання статичного переміщення 

На рисунку 3.24 відповідно до розподіленого навантаження можна 

побачити, що в місці найбільшого навантаження значення статичного 

переміщення ДВ становить 0,003 мм. Даний показник свідчить про те, що наш 

ДВ при максильних навантаженнях не буде руйнуватися та буде виконувати 

свої функції. 

 

Рисунок 3.25 — Моделювання статичної деформації 

Відповідно до результату дослідження статичної деформації видно, що 

максимальне значення статичної деформації не є критичним для нашого ДВ, 

тому він буде стабільно виконувати свої функції. 
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Також додатково було проведено розрахунки, що підтверджують 

працездатність на імовірність безвідмовної роботи пристрою:  

- Розрахунок теплового режиму пристрою виконано за допомогою 

програми BlockTermo. Результат розрахунку показав, що що 

тепловий режим задовольняє умови експлуатації і пристрій буде 

працювати справно; 

- Розрахунок температурного поля складально-конструкторського 

модуля виконано за допомогою програми Relia. Результат програми 

показав, що імовірність безвідмовної роботи рівна 1,000, тобто за 

відповідних експлуатаційних умов пристрій функціонує відмінно; 

- Розрахунок надійності виводів та паяних з’єднань, виконаний за 

допомогою програм ConConcl та SoldCont. В результаті обох 

програм отримали значення імовірності безвідмовної роботи при 

ударах та вібраціях рівним 1,000; 

- Розрахунок комплексного показнику надійності, який показав, що 

наш пристрій працює відмінно. 

За отриманими даними досліджень можна сказати, що наш пристрій 

повністю виконує свої функції та підлягає експлуатації. 

 

Висновки до третього розділу 

В даному розділі було створено структурну схему, проведено підбір 

елементної бази для безпровідного велосипедного комп’ютера відповідно до 

функціональних та експлуатаційних вимог. Створено схему електричну 

принципову та виконано всі необхідні розрахунки друкованого монтажу, 

відповідно до яких було створено функціональну 3Д модель ДВ у середовищі 

Altium Designer. 

Також виконано аналіз конструкторських рішень щодо вибору типу, 

матеріалу корпусу, створено модель корпусу та функціональну модель 

пристрою в середовищі SolidWorks. Також розглянуто метод виготовлення 
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корпусу, способи покращення конструкції корпусу пристрою та захисту від 

навколишніх факторів.  

А також було моделювання ДВ на вплив статичний навантажень в 

середовищі SolidWorks за допомогою розширення Static Simulation. Отримані 

результати є цілком прийнятними і наш пристрій буде функціонувати без збоїв 

та помилок. 
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4 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

В даному розділі вирішуються завдання, які пов’язані із забезпеченням 

сприятливих умов праці для здоров’я при конструюванні безпровідного 

велосипедного комп’ютера. Таким чином, у цьому розділі доцільно 

розглянути питання з охорони праці при виготовленні друкованої плати та при 

виконанні пайки ЕРЕ. При проведенні цих робіт створюється низка шкідливих 

та небезпечних факторів, розгляд яких і буде проведено в цьому розділі.  

Також доцільним буде розглянути електробезпеку на робочому місці при 

виконанні описаних вище робіт і запропоновати технічні рішення та 

організаційні заходи з безпеки в надзвичайних ситуаціях (НС). 

 Визначення основних потенційно небезпечних та шкідливих 

виробничих факторів 

До небезпечних та шкідливих виробничих факторів, які мають місце при 

технологічному процесі пайки відноситься: 

–  запиленість та загазованість повітря робочої зони; 

–  наявність інфрачервоних випромінювань від розплавленого припою 

у ванні чи від паяльника; 

–  наявність електромагнітного випромінювання високої частоти; 

–  дія ультразвуку на організм людей при використанні технологічного 

процесу пайки хвилею; 

–  вплив електростатичного розряду; 

–  незадовільна освітленість робочого місця чи підвищена яскравість; 

–  незадовільні метеорологічні умови в робочій зоні; 

–  вплив бризок та крапель розплавленого припою; 

–  можливість ураження електричним струмом; 

–  група психофізіологічних шкідливих виробничих факторів: фізичні 

перевантаження (статичні та динамічні), нервово-психічні перевантаження 

(монотонність роботи, емоційні перевантаження). 
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 Технічні рішення та організаційні заходи з безпеки та гігієни 

праці та виробничої санітарії 

 Електробезпека 

Найбільш ймовірною причиною ураження робітників електричним 

струмом є дотик до струмоведучих частин електрообладнання при його 

аварійному режимі роботи, наприклад, у результаті руйнування робочої 

ізоляції. 

Електрична мережа, що підведена до робочого місця – трифазна 

електромережа змінного струму частотою 50Гц і напругою 220В із заземленою 

нейтраллю, зануленням та із застосуванням автоматів струмового захисту 

(система заземлення TN-C). 

Для підвищення електробезпеки в робочому приміщенні застосовується 

понижена напруга для електропаяльника (потужністю 25 Вт – 36 В). Для 

вимірювальної апаратури використовується електромережа – 220 В. Клеми 

введення електроенергії до робочого місця обгороджені кожухом, щоб 

уникнути випадкового дотику. Штепсельні роз’єми, а також закріплення 

проводів і кабелів в електроінструментах відповідають технічним вимогам і 

мають елементи заземлення. Використовується подвійна ізоляція проводів, що 

живлять електропаяльники. Електроапаратуру підключають до джерела 

живлення через запобіжники з відповідними по струму і напрузі нормованими 

плавкими вставками.  

Згідно ДСТУ ІЕС 61140:2015 все електрообладнання, що знаходиться в 

робочому приміщенні можна віднести до 0І та І класу по електрозахисту (0І 

клас — обладнання, що має робочу ізоляцію, елемент заземлення і провід без 

заземлюючої жили; І клас — обладнання, що приєднується до ланцюга 

живлення трьома контактними вилками, один з цих контактів з’єднується із 

заземленим контактом розетки) [24]. 

Робоче приміщення за ступенем небезпеки ураження людей електричним 

струмом можна віднести до приміщень без підвищеної небезпеки, оскільки: 
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– відносна вологість повітря не перевищує 75%; 

– матеріал підлоги (паркет) є діелектриком; 

– температура повітря не досягає значень, більших ніж 35 ºС; 

–  відсутня можливість одночасного торкання людини до заземлених 

елементів металоконструкцій будівлі, технологічних апаратів, механізмів з 

одного боку і до металевих корпусів електрообладнання з іншого бокПри 

виникненні аварійного режиму роботи електрообладнання допустимої 

напруги дотику не повинні перевищувати значення, які приведені в табл. 4.1 

згідно з ПУЕ - 2017. 

Таблиця 4.1 — Значення аварійних рівнів напруги і струмів 

t (сек) До 0,1 0,2 0,5 0,7 0,9 

більше 

1 сек,  

до 5 сек 

Uдоп.дот (В) 500 400 200 130 100 65 

В робочому приміщенні передбачене захисне відключення напруги 

живлення мережі при аварійному режимі роботи обладнання. Для зменшення 

значення напруги дотику і відповідних їй величин струмів при нормальному і 

аварійному режимах роботи електрообладнання необхідно виконати повторне 

захисне заземлення нульового дроту [25]. 

 Мікроклімат робочих приміщень 

Мікроклімат виробничих приміщень повинен відповідати гігієнічним 

вимогам. 

У табл. 4.2 наведено норми мікроклімату виробничих приміщень, згідно 

ДСН 3.3.6.042-99. 
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Таблиця 4.2 — Норми мікроклімату виробничих приміщень 

Параметр 
Холодний період Теплий період 

допустимі оптимальні допустимі оптимальні 

Температура, 
о
С 21-25 22-24 22-28 23-25 

Швидкість руху 

повітря, м/с 
0,1 0,1 0,1-0,2 0,1 

Відносна вологість, 

% 
80 40-60 75 40-60 

Температура в приміщенні ділянки, де виконується пайка, через джерела 

тепла може перевищувати границю припустимої норми. Для видалення 

надлишку тепла використовується місцева механічна вентиляція. У теплий 

період року використовується природна вентиляція через віконні прорізи. Це 

дозволяє знизити температуру до нормального значення. У холодний період 

року може застосовуватись система центрального опалення відповідно до 

вимог СНиП 2.04.05-84, а також може проводитися додатковий ряд заходів: 

утеплення вхідних дверех і віконних прорізів 

 Шкідливі речовини в повітрі робочої зони 

Всі різновиди процесів пайки і залуження супроводжується забрудненням 

повітряного середовища: аерозолями припою і флюсу, парами різних рідин, 

які використовуються для змивання флюсу та розчинення лаків. 

Операції пайки і залужування супроводжуються забрудненням 

повітряного середовища в приміщеннях парами окису свинцю, олова, сурми 

та інших елементів, що входять до складу припою, а також парами каніфолі. 

Пари, потрапляючи в атмосферу цеху, конденсуються і перетворюються в 

аерозоль конденсації, дисперсний склад якого приведений в таблиці 4.3. 
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Таблиця 4.3 — Дисперсний склад парів каніфолі 

Розмір часток, 

мкм 

Відсоток часток 

даної фракції 

Розподіл часток 

за масою, % 

Швидкість 

випаровування, 

м/с 

1 2 3 4 

7 0,4 20 7 

4 0,8 19,5 2,2 

2 8,8 34,6 0,5 

1 2 3 4 

1,5 15 11,8 0,3 

1,0 35 10 0,15 

0,9 20 2,6 0,12 

0,8 10 0,9 0,09 

Знаходячись у запиленій атмосфері, робітники піддаються впливу пилу та 

парів, шкідливі речовини осідають на шкірі, потрапляють на слизову оболонку 

порожнини рота, очей, верхніх дихальних шляхів, зі слиною потрапляють у 

травний тракт, вдихаються в легені. Поряд із забрудненням повітряного 

середовища забруднюються робочі поверхні й одяг працюючих. Ступінь 

впливу аерозолів залежить від хімічного складу, який визначається хімічним 

складом припою. 

Вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони не повинен 

перевищувати гранично допустимих концентрацій [26]. 

У табл. 4.4 приведено шкідливі речовини, їх вплив на організм людини та 

гранично допустимі концентрації їх у повітрі. 
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Таблиця 4.4 — Вплив на організм людини шкідливих речовин 

Компонен

ти 

Характер токсичності 

 

Клас 

небезпек

и 

ГДК у 

повітрі 

робочої 

зони, кг/м3 

Олово 

Ураження бронхів, пролітеративнокритичну 

реакцію в бронхах. При тривалому впливі 

можливий пневмоконіоз. 

3 

10 - для 

окису 

олова 

Свинець 

При отруєнні спостерігається ураження 

нервової системи, крові, серцево-судинної 

системи, шлунково- кишкового тракту, 

статевої системи. 

1 0,01 

Каніфоль 

основа 

Має дратівну дію. При тривалому впливі  на 

шкіру викликає дерматит. 
  

Спирт 

етиловий 

Має наркотичну та дратівливу дію. 

Викликає зміни в печінці, серцево-

судинній системі, сухість шкіри при 

тривалому контакті 

4 1000 

 

супроводжуються м’язовою слабкістю , 

млявістю чи сонливістю, безсонням. 

Розлад травлення, печінки, тремтіння 

пальців та мови поразка шкіри. Характерний 

розвиток судом, зниження кров’яного тиску, 

сповільнення пульсу 

  

 

Для визначення концентрації в атмосфері аерозолю свинцю при пайці і 

залуженні хвилею необхідно скористатися формулою: 

 𝐶 = 𝑦𝑆𝑡
𝑁

𝑉
, (6.1) 
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де y — питоме утворення аерозолю свинцю, мг/м2 ∙ год; 

S — площа поверхні хвилі, м2; 

t — тривалість зміни, год; 

N — кількість робочих місць; 

V — об’єм приміщення. 

Питоме утворення аерозолю свинцю при залуженні та паянні хвилею 

олов’яно-свинцевим припоєм складає 3000-5000 мг/м2 год. Площа поверхні 

хвилі дорівнює 0,004 м2, тривалість зміни — 8 годин, об’єм приміщення — 360 

м3, а кількість робочих місць дорівнює 1. Виходячи з таких даних ми можемо 

визначити концентрацію аерозолю свинцю: 

С = 4000 ∙ 0,004 ∙ 8 ∙
1

360
= 0,356 мг/м3, 

Згідно таблиці 6.4, гранично допустима концентрація аерозолю свинцю 

дорівнює 0,01 
мг

м3
, таким чином концентрація аерозолю свинцю перевищує 

ГДК, що потребує введення додаткових заходів захисту. 

 Нормалізація повітря робочої зони 

Відповідно до СНиП 2.09.02-85 «Произдводственные здания»: 

–  Виробничі приміщення, в яких знаходяться ділянки пайки, повинні 

бути обладнані постійно діючою загальнообмінною та місцевою припливно-

витяжною вентиляцією з розводкою припливу в робочу зону; 

–  На ділянках, де використовуються речовини першого класу 

небезпеки (олов’яно-свинцеві припої, берилій і його сплави, флюси та інші 

сполуки), системи місцевих відсмоктувачів повинні включатися до початку 

робіт і вимикатися після їх закінчення. Робота вентиляційних установок 

повинна контролюватися за допомогою світлової та звукової сигналізації, 

автоматично включатися при зупинці вентиляції; 

–  Приймачі повітря повинні кріпитися на гнучких або телескопічних 

повітроводах, здатних переміщатися в процесі монтажних робіт для 

максимального наближення до місця пайки, при цьому повинна бути надійна 

фіксація положення приймачів повітря; 
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–  Повітря, що видаляється витяжними установками з виробничих 

приміщень і від устаткування, що містить токсичні гази і пил, повинне перед 

викидом в атмосферу проходити очищення через фільтри-вловлювачі; 

–  Внутрішні поверхні повітроводів витяжних систем і вентилятори 

повинні періодично очищатися від флюсу, забрудненого свинцем; 

–  Аналіз повітряного середовища повинен проводитися за графіком, 

що затверджується роботодавцем, не менше 1 разу на місяць. Крім того, 

незалежно від існуючого графіка, аналіз повітряного середовища повинен 

проводитися після кожної зміни технологічного процесу. 

 Виробниче освітлення 

У виробничих приміщення, призначених для пайки, має передбачатися 

природне і штучне освітлення відповідно до вимог будівельних норм і правил: 

–  Для місцевого освітлення робочих місць при виконанні робіт з 

паяння виробів мають бути світильники з непросвічуваними відбивачами. 

Світильники повинні розташовуватися таким чином, щоб їх світло не 

потрапляло в поле зору працівників; 

–  На робочих місцях, призначених для виконання робіт з 

використанням мікроскопа, освітленість від системи комбінованого 

освітлення повинна бути не нижче 2500 лк; 

–  Контрольні вимірювання освітленості на робочих місцях в цехах і 

на ділянках пайки необхідно проводити не рідше двох разів на рік і результати 

вимірювань заносити у відповідний журнал реєстрації; 

–  У цехах і на ділянках пайки повинно бути обладнане автоматичне 

аварійне освітлення. До мережі аварійного освітлення не допускається 

приєднуватися інші струмоприймачі; 

–  Для очищення світильників, ліхтарів і вікон необхідно 

застосовувати пристрої, що забезпечують безпеку робіт (сходи, пересувні 

підйомники тощо). Очищення світильників загального освітлення повинно 
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проводитися два рази на місяць. Скло вікон і ліхтарів повинні очищатися 

періодично, не рідше двох разів на рік. 

 Безпека в надзвичайних ситуаціях 

Безпека в НС регламентується План Ліквідації Аварійних Ситуацій 

(ПЛАС). Основними складовими частинами ПЛАС є розробка технічних 

рішень та організація заходів щодо оповіщення, евакуації та дій персоналу при 

виникненні НС, а також визначення основних заходів з пожежної безпеки. 

 Вимоги до ефективності роботи систем оповіщення персоналу 

у разі виникнення надзвичайної ситуації  

Розміри зон оповіщення, черговість оповіщення та час початку 

оповіщення людей в окремих зонах визначаються, виходячи з умов 

забезпечення безпечної та своєчасної евакуації людей у разі виникнення НС. 

Оповіщення про НС та управління евакуацією людей здійснюється одним з 

 наступних способів або їх комбінацією:  

 подання звукових і (або) світлових сигналів в усі виробничі 

приміщення будівлі з постійним або тимчасовим перебуванням 

людей; 

 подання звукових і (або) світлових сигналів в усі виробничі 

приміщення будівлі з постійним або тимчасовим перебуванням 

людей; 

 трансляція текстів про необхідність евакуації, шляхи евакуації, 

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

 трансляція спеціально розроблених текстів, спрямованих на 

запобігання паніці й іншим явищам, що ускладнюють евакуацію; 

 трансляція спеціально розроблених текстів, спрямованих на 

запобігання паніці й іншим явищам, що ускладнюють евакуацію; 

 трансляція спеціально розроблених текстів, спрямованих на 

запобігання паніці й іншим явищам, що ускладнюють евакуацію; 
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 розміщення знаків безпеки на шляхах евакуації згідно з ДСТУ ISO 

6309; 

 ввімкнення евакуаційних знаків «Вихід»; 

 ввімкнення евакуаційного освітлення та світлових покажчиків 

напрямку евакуації.  

 

Кількість оповіщувачів, їх розміщення та потужність повинні 

забезпечувати необхідну чутність у всіх місцях постійного чи тимчасового 

перебування людей. У місцях, де є небезпека механічного ушкодження 

оповіщувачів, повинен бути забезпечений їх захист, що не порушує 

працездатності оповіщувачів. Встановлення звукових та мовних оповіщувачів 

у виробничих приміщеннях повинно виключати можливість концентрації та 

нерівномірного розподілу звуку. Оповіщувачі повинні підключатися до 

мережі без роз'ємних пристроїв і не мати регуляторів гучності. Сигнали 

оповіщення про пожежу повинні відрізнятися від сигналів іншого 

призначення. Комунікації системи оповіщення людей про пожежу можуть 

проектуватися суміщеними з радіотрансляційної мережею будівлі. 

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». Управління 

системою оповіщення слід передбачати з приміщення пожежного поста, 

диспетчерської або іншого спеціального приміщення. Вимоги до такого 

приміщення приймаються за аналогією з вимогами до приміщень чергового 

персоналу з ДБН В.2.5-56-2010.   

 Обов’язки та дії персоналу у разі виникнення надзвичайної 

ситуації 

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

 повідомити про НС керівника, адміністрацію, пожежну охорону 

підприємства; 
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 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 надати їм допомогу у 

локалізації і ліквідації НС. 

Після прибуття на НС підрозділів ДСНС повинен бути забезпечений 

безперешкодний доступ їх до місця, де виникла НС. 

 Пожежна безпека 

При монтажі друкованої плати застосовуються різні речовини і матеріали, 

деякі з них пожежо- та вибухонебезпечні. 

Пожежа може виникнути у тому випадку, якщо не будуть дотримані 

норми пожежної безпеки. Згідно з ДСТУ Б.В.1.1-36:2016 та СНиП 2.09.02-85 

приміщення за вибухо- та пожежною небезпекою відповідає категорії В 

(вибухо-, пожежонебезпечне), тобто приміщення з горючими та 

важкогорючими рідинами, твердими горючими речовинами та матеріалами. 

Згідно з класифікацією пожежних зон (у відповідності з НПАОП 40.1-1.32-01) 

робоча зона приміщення належить до класу П-ІІа – пожежонебезпечні зони 

приміщення. 
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За вогнестійкістю приміщення відноситься до ІІ ступеню,  тобто 

механічних конструкцій; стіни виконані з негорючих матеріалів, найменша 

межа вогнестійкості яких складає 2 години. Пожежні показники деяких 

речовин та матеріалів приведені у табл. 4.5. 

Таблиця 4.5 — Пожежні показники 

Найменув

ання речовини 

та матеріалів 

Температ

ура 

сплаву, ºС 

Температура 

самозагоран

ня, ºС 

Межа вибуху 
Засоби 

пожежогасіння 
нижня верхня 

Каніфоль — 850 
12,6 

г/м3 
— 

Хімічна і 

повітряно-

механічна піна, 

розпилена вода 

Спирт 

етиловий 
18 404 

3,6% 

68 г/м3 

19% 340 

г/м3 

Хімічна піна, 

водяна пара, 

інертні гази 

На випадок виникнення пожежі повинна бути забезпечена можливість 

безпечної евакуації людей через евакуаційні виходи. 

Кількість евакуаційних виходів з будівель, з кожного поверху та 

приміщень необхідно приймати згідно з СНиП 2.01.02-85, однак не менше 

двох. Відстань від найвіддаленішого робочого місця до найближчого 

евакуаційного виходу з приміщення безпосередньо на зовні або на сходову 

клітку не повинна перевищувати значення, що регламентуються СНиП 

2.09.02-85. 

У даному випадку: 

–  об’єм приміщення – 360 м3; 

–  категорія приміщення – В; 

–  ступінь вогнестійкості будівлі – ІІ. 

Отже, відстань, при щільності людського потоку в загальному проході від 

1 до 3 осіб, повинна бути не більше, ніж 60 м. 
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Для запобігання пожежі та пожежного захисту на підприємстві згідно з 

нормами ДБН В.2.5-56:2010 застосовується електрична пожежна сигналізація 

(ЕПС), що служить для швидкого повідомлення службі пожежної безпеки про 

виникнення пожежі в одному з приміщень чи споруд підприємства. 

Установка ЕПС складається з наступних основних частин: 

–  пожежних оповіщувачів, що встановлюються в приміщеннях; 

–  блоків живлення від електромережі та резервного акумулятора; 

–  системи переключення з одного живлення на інше; 

–  електропровідної мережі, що з’єднує пожежні оповіщувачі з 

приймально-контрольним приладом. Приймально-контрольні 

прилади встановлюються в приміщенні з цілодобовим 

перебуванням чергового персоналу, що знаходиться на першому 

поверсі. 

В якості пожежних оповіщувачів у цехах пайки друкованих плат 

необхідно використовувати автоматичний пожежний оповіщувач димовий 

ДПС-038, тому що немає джерел відкритого полум’я і процес загорання 

розпочинається з виділення диму (наприклад, загорання при короткому 

замиканні, оплавлення ізоляції і т.п.), а матеріали, що використовуються в 

монтажному цеху, виділяють велику кількість тепла. 

У разі виникнення пожеж необхідно мати первинні засоби 

пожежогасіння. Вони призначені для ліквідації невеликих осередків пожежі, а 

також для гасіння пожеж у початковій стадії їхнього розвитку, силами 

персоналу об’єкту до прибуття штатних підрозділів пожежної охорони. 

Відповідно до ISO 3941-2007 та ДСТУ 3675-98 в робочому приміщені 

необхідно встановити вуглекислотні вогнегасники марки ВВ-2, ВВ-5 чи ВВ-8, 

тому що вони застосовуються для гасіння електроустановок і електромереж, 

що знаходяться під напругою до 1000 В (клас пожежі «Е»). 

В коридорі знаходиться додатковий вогнегасник хімічний пінний ВХП-10 

для гасіння легкозаймистих речовин та твердих матеріалів (оскільки для 
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гасіння спирту, ацетону і т.п. вуглекислотні вогнегасники використовувати не 

можна, в них СО2 добре розчиняється). 

– Також в пожежний інвентар, що знаходиться на території об’єкту, 

входить: пожежне покривало розміром 2×2 м – 1шт; 

–  гаки – 3 шт; 

–  лопати – 2 шт; 

–  сокири – 2 шт; 

–  ящик з піском не менше 0,1 м3 – 1 шт. 

Таким чином, даний розділ дипломного проекту дає змогу ознайомитися 

з основними правилами пожежної безпеки та охороною праці при 

виготовленні друкованої плати. 

В робочому приміщенні виконуються всі вимоги пожежної безпеки згідно 

з вимогами НАПБ А.01.001-2014: «Правила пожежної безпеки в Україні». 
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5 РОЗРОБКА СТАРТАП-ПРОЕКТУ 

В даному розділі проводиться маркетинговий аналізу стартап проекту 

задля визначення принципової можливості його ринкового впровадження та 

можливих напрямів реалізації цього впровадження. 

 Опис ідеї 

В межах цього підрозділу аналізується зміст ідеї, можливі напрямки 

застосування, основі вигоди які може отримати користувач товару та 

відмінності від існуючих аналогів та замінників. 

Таблиця 5.1— Опис ідеї стартап-проекту 

Зміст ідеї Напрямки застосування Вигоди для 

користувача 

Розробка конструкції 

безпровідного 

велосипедного 

комп’ютера  

Спорт Збільшення 

ефективності та 

продуктивності 

тренувань за рахунок 

моніторингу та 

контролю швидкісних 

показників показників 

велосипедного 

транспорту та 

фізіологічних 

показників 

велосипедиста 

 

До числа конкурентів входять такі компанії, як Sigma sport, CatEye 

(таблиця 5.2). Функціонал безпровідних велосипедних комп’ютерів від 

вищезгаданих компаній в дечому більший, проте вони мають значна більшу 

вартість. 
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Перед порівнянням нашого пристрою з конкурентами необхідно 

розрахувати приблизну собівартість проектованого пристрою (таблиця 5.2). 

Таблиця 5.2 — Розрахунок собівартості ЕРЕ 

Елемент  Вартість, грн Кількість, шт. Сума  

Датчик 

швидкості та 

каденса 

110 1 110 

Датчик ЧСС 150 1 150 

Bluetooth модуль 45 1 45 

Дисплей 65 1 65 

Мікроконтролер 60 1 60 

Резистори 0,1 26 2,6 

Конденсатори 0,1 10 1 

Годинник 

реального часу 

15,5 1 15,5 

Мікросхема 

пам’яті 

25,5 1 25,5 

Стабілізатор 

напруги 

4 1 4 

Кварцові 

резонатори 

5 2 10 

Діоди 1 3 3 

Світлодіоди 5 5 25 

Кнопки 

управління 

2,5 3 7,5 

Транзистор 1 1 1 

Роз’єм для 

батареї 

7 1 7 
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Таблиця 5.2 (продовження) 

Батарейка типу 

CR2032 

4 4 16 

 Σ=550 

Сума усіх ЕРЕ разом з датчиками склала – 550грн. Також необхідно 

врахувати собівартість самої друкованої плати [27] і вартість матеріалу для 

виготовлення корпусу [28]. Дані занесемо до таблиці 5.3. 

Таблиця 5.3 — Розрахунок собівартості пристрою 

Елемент  Вартість, грн 

ЕРЕ 550 

ДП 55 

Матеріал для виготовлення корпусу 150 

Монтаж ЕРЕ на ДП 100 

Матеріал для 3Д друк 100 

Σ=955 

 

Далі проводимо порівняльний аналіз характерик товарів конкурентів 

(таблиця 5.4). 

Таблиця 5.4– Порівняння характеристик товарів-конкурентів 

Техніко-

економічні 

характеристики 

ідеї 

(потенційні) товари/концепції 

конкурентів 

W  

(слабка 

сторона

) 

N  

(нейтра

льна 

сторона

) 

S  

(сильна 

сторона

) 

Мій  

проект 

Sigma 

Sport (BC 

14.16 STS) 

CatEye 

STRADA 

Digital 

Wireless 

(CC-RD 

420DW) 

Наявність 

датчика 

швидкості 

   — —  
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Таблиця 5.4 (продовження) 

Наявність 

датчика ЧСС 
 —  — —  

Наявність 

датчика каденса  
   — —  

Наявність 

альтиметру 
—  — —  — 

Наявність 

дисплея для 

відображення 

інформації 

   — —  

Можливість 

підключення до 

смартфону 

   — —  

Ціна  — — — —  

 

Визначений перелік слабких, сильних та нейтральних характеристик та 

властивостей ідеї потенційного товару є підґрунтям для формування його 

конкурентоспроможності.  

 Аналіз ринкових можливостей запуску стартап-проекту 

Визначення ринкових можливостей, які можна використати під час 

ринкового впровадження проекту, та ринкових загроз, які можуть 

перешкоджати реалізації проекту, дозволяє спланувати напрями розвитку 

проекту із урахуванням стану ринкового середовища, потреб потенційних 

клієнтів (таблиця 5.5) та пропозицій проектів-конкурентів. 
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Таблиця 5.5–  Характеристика потенційних клієнтів стартап-проекту 

Потреба, 

що формує 

ринок 

Цільова 

аудиторія 

(цільові 

сегменти 

ринку) 

Фактори, що 

формують 

поведінку клієнта 

Вимоги споживачів 

до товару 

Потреба у 

моніторингу 

швидкісних 

показників 

велосипедного 

транспорту та 

білогічних 

показників 

велосипедиста 

під час 

поїздки 

Цільовою 

групою 

клієнтів є 

люди, які 

ведуть 

активний 

спосіб життя 

та слідкують 

за своїм 

здоров’ям 

1. Низька ціна 

на товар 

2. Зручність 

користування 

пристроєм 

3. Іноваційність 

рішеннь в 

галузі 

здоров’я та 

спорту. 

4. Потреба у 

новизні. 

5. Цікавість до 

спостережень 

за власними 

показниками. 

1. Ергономічність 

та зручність 

пристрою 

2. Легкість 

освоєння 

функціоналу 

3. Відсутність 

помилок і збоїв 

у роботі. 

4. Прийнятна 

комплектація 

товару. 

5. Підтримка 

товару 

компанією-

виробником. 

 

Після визначення потенційних груп клієнтів проводиться аналіз 

ринкового середовища: складаються таблиці факторів, що сприяють 

ринковому впровадженню проекту, та факторів, що йому перешкоджають 

(таблиця 5.6, таблиця 5.7). Фактори в таблиці подаються в порядку зменшення 

значущості. 
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Таблиця 5.6– Фактори загроз 

№  Фактор Зміст загрози 
Можлива реакція 

компанії 

1 Відсутність 

належного рівня 

продажів 

Прибутки 

компанії через це 

будуть падати 

Переглянути 

маркетингову стратегію, 

залучити нові цільові 

групи користувачів 

2 Партія 

товарів виявилась 

бракованою  

Клієнти 

вимагають 

компенсацію за 

неякісний товар 

Безкоштовно видати 

всім покупцям пристрої 

належної якості, зробити 

знижку на наступну 

покупку 

3 Конкуренти 

витіснили 

компанію із 

сегменту ринку 

Компанія буде 

триматись на 

плаву лише за 

рахунок грошових 

надходжень 

1) Змінити вектор 

розвитку, почавши 

випускати на обладнанні 

пристрої іншого 

призначення; 

2) знайти інвесторів, 

залучити значні кошти, 

спробувати відновити 

рівні продажів. 

 

Таблиця 5.7– Фактори можливостей 

№  Фактор 
Зміст 

можливості 

Можлива реакція 

компанії 

1 Ринок 

залишила 

компанія-

конкурент 

З’явились 

додаткові 

можливості у 

збільшенні обсягу 

виробництва 

Створення нових 

робочих місць, грошові 

вклади 

Да
ви
дю
к О

.В
. Р
І-8

1м
п, 

20
19



58 

 

 

Таблиця 5.7 (продовження) 

2 Товар 

купують надто 

швидко 

Не вистачає 

ресурсів для 

виробництва 

Розширення 

виробництва, грошові 

вклади 

3 Поява 

нового інвестора 

Збільшення 

інвестицій в проект 

Вихід на нові 

сегменти ринку, 

розширення компанії 

 

 Конкуренція в галузі 

Надалі проводиться аналіз пропозиції: визначаються загальні риси 

конкуренції на ринку (таблиця 5.8). 

Після загального аналізу конкуренції проводиться більш детальний аналіз 

умов конкуренції в галузі.  

Існує поділ конкурентів на прямих і непрямих. Прямі конкуренти — це 

підприємства, які пропонують аналогічні товари (послуги) тим же категоріям 

покупців, непрямі — які пропонують різні товари (товари-субститути) одним 

і тим же категоріям споживачів. 
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Таблиця 5.8– Ступеневий загальний аналіз конкуренції на ринку 

Особливості 

конкурентного 

середовища 

В чому проявляється 

дана характеристика 

Вплив діяльності 

підприємства (можливі 

дії компанії, щоб бути 

конкурентоспроможною) 

1. Тип конкуренції – 

олігополія 

Домінує невелика 

кількість 

конкуруючих фірм 

Зменшення прибутку, 

попиту, кількості 

клієнтів, втрата свого 

місця на ринку, якщо не 

вдосконалити свій товар і 

не бути активним 

гравцем на ринку 

2. За рівнем 

конкурентної 

боротьби – 

національна 

Даний товар 

виробляється та 

постачається в 

багатьох країнах світу 

3. За галузевою 

ознакою – 

внутрішньогалузева 

Товар може 

вироблятися в одній 

галузі 

4. За характером 

конкурентних 

переваг – нецінова 

Перевагою даного 

товару є його 

особливості та 

функціонал, а не 

якість 

 

Після загального аналізу конкуренції проводиться більш детальний аналіз 

умов конкуренції в галузі.  

Існує поділ конкурентів на прямих і непрямих. Прямі конкуренти — це 

підприємства, які пропонують аналогічні товари (послуги) тим же категоріям 

покупців, непрямі — які пропонують різні товари (товари-субститути) одним 

і тим же категоріям споживачів. 
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Відповідно до цього поділу було підготовлено перелік підприємств-

конкурентів, які так чи інакше будуть впливати на реалізацію даного стартап 

проекту та впровадження  товару у продаж: 

1. Компанія «Sigma Sport» - німецький виробник електронного 

спортивного обладнання. Присутня на ринку із 1981 року. Компанія 

спеціалзується на виготовленні пристроїв для моніторингу швидкісних 

показників велотранспорту, біологічних показників велосипедистів. 

Одним із представлених пристрої компанії є безпровідний 

велосипедний комп’ютер Sigma Sport (BC 14.16 STS). У даної моделі 

відсутній датчик ЧСС, а також він має досить високу ціну. Проте має 

додаткові функції за рахунок наявності альтиметра. 

2. CatEye STRADA Digital Wireless (CC-RD 420DW) від компанії «CatEye» 

– потужний засіб для моніторингу та зберігання швидкісних даних 

велотранспорту та біологічних показників велосипедиста. Компанія 

заслужено є лідером галузі останні 10 років, адже спеціалізується на 

виготовленні високоякісного спортивного обладнання. Модель, яка 

розглядається навідміну від попереднього конкурента не має в 

наявності альтиметра, проте має датчик ЧСС, робить його цінним. 

Також слід зауважити, що ціна на пристрій також є високою. 

Після аналізу потенційних конкурентів можна зробити висновок, що на 

даний момент на ринку є досить сильна конкуренція, проте розроблюваний 

товар суттєво відрізняється від інших тим, що має нижчу ціну та майже 

ідентичний функціонал порівняно з конкурентами. Тому можна сказати, що 

такийпристрій можна представити на ринку та він буде користуватися 

попитом. 

 Аналіз факторів конкурентоспроможності 

На основі аналізу конкуренції, а також із урахуванням характеристик ідеї 

проекту визначимо та обґрунтуємо перелік факторів 

конкурентоспроможності, які занесемо до таблиці 5.9. 
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Таблиця 5.9– Обґрунтування факторів конкурентоспроможності 

№ Фактор 

конкурентоспроможності 

Обґрунтування чинників, що роблять фактор 

для порівняння конкурентних проектів 

значущим 

1 Якість 

Товар має хороші технічні характеристики, 

технічний рівень проектування, фізичні 

властивості, конструкцію, функціональні 

характеристики, високу надійність, 

стабільність, швидкодію, а також безпеку. 

2 Ціна 

Товар має невелику ціну, низьку 

собівартість, невеликий рівень затрат на 

технічне обслуговування і ремонт. 

3 Естетичність 

Пристрій виконано в компактному 

естетичному корпусі з високоякісних 

матеріалів.  

4 Безпека 

Товар виготовлено з високоякісного 

пластику він є безпечним і нешкідливим для 

користування. 

5 Суб’єктивний 

Товар є якісним та надійним через високу 

якість компонентів, які використовуються 

під час виробництва та високий рівень 

кваліфікації кадрів 

 

Отже, враховуючи всі вищезазначені фактори конкурентоспроможності, 

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

конкурентоспроможним. 

 SWOT-аналіз стартап-проекту 

Після ринкового аналізу можливостей впровадження проекту проведемо 

SWOT-аналіз, тобто, складемо: матрицю аналізу сильних (Strength) та слабких 
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(Weak) сторін, загроз (Troubles) та можливостей (Opportunities) на основі 

виділених ринкових загроз та можливостей, та сильних і слабких сторін і 

занесемо до таблиці 5.10. 

Таблиця 5.10– SWOT-аналіз стартап-проекту 

Сильні сторони:  

1. Інноваційна ідея 

2. Висока надійність 

3. Висока якість 

4. Доступна ціна 

5. Зручність у використанні 

6. Відмінні характеристики 

7. Невисока собівартість 

8. Задоволення клієнтів 

9. Висока кваліфікація робітників 

10. Якісне обладнання 

Слабкі сторони: 

1. Невідома компанія 

2. Нова продукція 

3. Невеликий стартовий капітал  

4. Слабкий маркетинг 

 

Можливості: 

1. Розширення функціоналу 

2. Нові технології 

3. Підвищення ціни 

4. Залучення спонсорів 

5. Додаткові послуги 

Загрози: 

1. Товари-замінники 

2. Нові товари на ринку 

3. Зміна тенденції попиту 

4. Активність конкурентів 

5. Економічний спад 

 

 Маркетингова програма стартап-проекту 

Після проведення SWOT-аналізу необхідна розробка маркетингової 

програми стартапу. Вона включає: 

1. Визначення ключових переваг стартап-проекту. 

2. Визначення меж встановлення ціни. 

3. Формування системи збуту. 

4. Концепція маркетингових комунікацій. 
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У таблиці 5.11 наведені основні переваги стартап-проекту над 

конкуруючими продуктами та компаніями. 

Таблиця 5.11– Визначення ключових переваг стартап-проекту 

Потреба 
Вигода, яку 

пропонує товар 

Ключові переваги 

перед конкурентами 

(існуючі або такі, що 

потрібно створити) 

Потреба у 

моніторингу 

швидкісних 

показників 

велосипедного 

транспорту та 

білогічних 

показників 

велосипедиста під 

час поїздки 

Можливість 

моніторити швидкість 

руху велосипедного 

транспорту, а також 

фізіологічні показники 

велосипедиста під час 

поїздки 

1. Наявність датчика 

швидкості та каденса, 

та датчика ЧСС. 

2. Низька ціна 

3. Наявність 

цілодобової служби 

підтримки. 

 

 

 Наступним кроком є визначення цінових меж, якими необхідно 

керуватись при встановленні ціни на потенційний товар (остаточне 

визначення ціни відбувається під час фінансово-економічного аналізу 

проекту), яке передбачає аналіз ціни на товари-аналоги або товари субститути, 

а також аналіз рівня доходів цільової групи споживачів. Аналіз проводиться 

експертним методом. 
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Таблиця 5.12– Визначення рівня ціни на товар 

Рівень 

цін на 

товари-

замінники 

Рівень 

цін на 

товари-

аналоги 

Рівень доходів 

цільової групи 

споживачів 

Верхня та нижня межі 

встановлення ціни на 

товар/послугу 

100$ 

110$ 

100$ 

110$ Від 200$/місяць 30$-70$ 

 

Низька ціна на товар особливо на початковому рівні розвитку компанії 

має викликати жвавий інтерес у споживачів представленої цільової аудиторії. 

Наступним кроком є визначення оптимальної системи збуту, в межах 

якого приймається рішення: 

1. проводити збут власними силами або залучати сторонніх посередників 

(власна або залучена система збуту); 

2. вибір та обґрунтування оптимальної глибини каналу збуту; 

3. вибір та обґрунтування виду посередників. 

Таблиця 5.13– Система збуту товару 

Специфіка 

закупівельної 

поведінки 

цільових 

клієнтів 

Форма 

збуту 

Глибина 

каналу збуту 

Оптимальна 

система збуту 

Цільові 

клієнти 

здійснюють свої 

покупки через 

інтернет 

Форма 

збуту продукції 

– власна, тобто 

компанія 

повністю 

займається 

збутом товару 

Глибина каналу 

є мінімальною, 

адже у збуті 

продукції не 

задіяні 

посередники 

Інтернет-магазин 

 

Після визначення системи збуту товару необхідно розробити концепцію 

маркетингових комунікацій(таблиця 5.14). 
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Таблиця 5.14 – Концепція маркетингових комунікацй 

Специфіка 

поведінки 

цільових 

клієнтів 

Канали 

комунікацій, 

якими 

користуються 

цільові 

клієнти 

Ключові 

позиції, обрані 

для 

позиціонування 

Завдання 

рекламного 

повідомлення 

Концепція 

рекламного 

звернення 

Цільові 

клієнти 

здійснюють 

свої 

покупки 

через 

інтернет 

B2C – бізнес 

прямо 

контактує із 

потенційними 

споживачами 

1. Іноваційність 

ріешння 

2. Низька ціна 

3. Можливість 

стежити за 

екологією 

середовища 

Схилити 

потенційних 

клієнтів до 

покупки 

безпровідного 

велосипедного 

комп’ютера 

Неагресивне 

рекламне 

повідомлення, 

що містить 

інформацію 

про продукт 

 

 Висновки 

З точки зору ринкової комерціалізації товар є досить перспективним через 

низьку ціну, іноваційну складову та відсутність прямих конкурентів. 

Конкурентоспроможність проекту є досить високою, поріг входження на 

ринок досить низьким, що дозволить при певних витратах на маркетингову 

кампанію зайняти свою нішу в галузі спортивних товарів. При агресивній 

рекламі конкуренти зможуть створити проблеми в перші місяці продажів. 

Альтернативним варіантом впровадження продукції є поступовий вихід на 

ринок збуту. Через пів року після початку рекламної кампанії клієнти 

матимуть змогу зробити передзамовлення. Подальша імплементація товару є 

доцільною через високий рівень комерціалізації проекту. 
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ВИСНОВКИ 

1. З аналізу аналогів ринку готової продукції визначено сильні та слабкі 

сторони безпровідних велосипедних комп’ютерів. Відповідно до аналізу 

визначено необхідні функції, які мають бути в нашій розроблюваній 

моделі. 

2. Відповідно до функціональних параметрів нашого пристрою було 

створено схему структурну, схему ЕП, підібрано елементну базу, 

проведено розрахунки друкованого монтажу, проведено аналіз 

конструкцій та матеріалу корпусу, змодельовано корпус пристрою, та 

створено функціональну модель пристрою.  

3. Розроблений пристрій має такі параметри: 

– друкована плата — 100 х 50 х 1,6мм; 

– корпус — 105 х 55 х 25,5. 

4. Провівши розрахунки надійності було встановлено, що пристрій є 

повністю працездатним та задовольняє вимогам технічного завдання. 

5. Розробка стартап проекту показала, що при введенні нашого пристрою 

пристрою на ринок в нього буде досить сильна конкуренція, але він 

зможе знайти своє місце на ринку за рахунок своєї доступності та 

простоти. Адже за своєю функціональністю він не поступається 

аналогам, а за вартістю дешевший в 2,5 рази. 
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