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РЕФЕРАТ 

 

В наш час актуальним завданням є автоматизація польових робіт у 

сільському господарстві, наприклад, визначення якості підготовки ґрунту перед 

проведення посівних робіт шляхом визначення щільності ґрунту.  

Одним з перспективних шляхів автоматизації цього процесу є 

використання мехатронного пенетрометра за допомогою якого буде проведено 

комп’ютерне моделювання раціональної послідовності обробки ґрунту, так як 

надмірне ущільнення ґрунту призводить до здавлювання пор, які повинні легко 

пропускати крізь себе воду і повітря. 

В роботі розглянуто основних принципи побудови пневматичних систем, 

що дало можливість обрати схему для використання в якості приводу для 

автоматичного пенетрометра – мехатронну з пневматичним приводом.  

Визначено потенційно небезпечні шкідливі фактори, при виконанні 

роботи, розраховано освітленість робочого місця, проведено аналіз 

електробезпеки. 

Проведено аналіз можливості ринкової комерціалізації проекту. Для 

цього була обрана альтернатива вибіркового  проникнення на ринок, що 

дозволить мінімізувати ризики пов’язані з інноваційною складовою та 

отримати додаткове фінансування зважаючи на те, що сумарний обсяг 

інвестицій становить $5000.  
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ABSTRACT 

 

Nowadays, the actual task is automatizing of field work in agriculture, for 

example, determining the quality of soil preparation before planting by determining 

the soil density. 

One of the perspective ways of automating this process is the use of a 

mechatronic penmetrometer, through which a computer simulation of a rational 

sequence of soil treatment will be carried out, as excessive soil compaction leads to 

squeezing the pores that have to pass the water and air easily. 

The paper considers the basic principles of the construction of pneumatic 

systems, which made it possible to select a scheme for using as a drive for automatic 

penmetrometer - mechatronic with pneumatic actuator. 

Potentially dangerous harmful factors  are determined, workplace lighting is 

calculated, electrical safety analysis is carried out during the work performance. 

The analysis of the possibility of market commercialization of the project is 

carried out. For this, an alternative selective market penetration was selected, which 

would minimize the risks associated with the innovation component and obtain 

additional funding, with a total investment of $ 5,000. 
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РЕФЕРАТ 

 

В настоящее время актуальным вопросом является автоматизация 

полевых работ в сельском хозяйстве, например, определение качества 

подготовки почвы перед проведением посевных работ, путем определения 

плотности почвы. 

Одним из перспективных путей автоматизации этого процесса является 

использование мехатронного пенетрометра, с помощью которого будет 

проведено компьютерное моделирование рациональной последовательности 

обработки почвы, так как чрезмерное уплотнение почвы приводит к 

сдавливанию пор, которые должны легко пропускать сквозь себя воду и воздух. 

В работе рассмотрены основные принципы построения пневматических 

систем, что позволило выбрать схему для использования в качестве привода 

для автоматического пенетрометра - мехатронную с пневматическим приводом. 

Определены потенциально опасные факторы при выполнении работ, 

рассчитана освещенность рабочего места, проведен анализ 

электробезопасности и др. 

Проведен анализ возможности рыночной коммерциализации проекта. Для 

этого была выбрана альтернатива выборочного проникновения на рынок, что 

позволит минимизировать риски связанные с инновационной составляющей и 

получить дополнительное финансирование, учитывая то, что суммарный объем 

инвестиций составляет $ 5000 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Основним джерелом живлення культури є ґрунт. 

Для того щоб отримати позитивний результат у зборі урожаю, стан, складова та 

фізичні особливості ґрунту мають бути оптимальним для росту рослин. 

(рис.1.1). 

 

Рис.1.1. Будова ґрунту: 1) – рослина; 2) – корінь; 3) - ґрунт [1]  

 

При високій твердості ґрунту, ущільнення яке виникає, перешкоджає 

оптимальному росту зародкового корінця та погіршує збагаченню поживного 

середовища в період підвищення вологості, що істотно знижує ріст насіння. 

Зменшення урожайності культури відбувається внаслідок деформованого 

коріння на ущільнених ділянках, в результаті чого, воно концентрується у 

прошарках зі зниженою щільністю ґрунту. Коріння рослин проникає дуже 

слабко в ущільнений ґрунт, до 75% його знаходиться в шарі 8-10 см [1]. 

Негативні фактори, які впливають на водно-фізичні властивості ґрунту 

при збільшенні ущільненості : 

- збільшується щільність і твердість (за різними даними - до глибини 25-

110 см); 
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- зменшується потрапляння атмосферної вологи в ґрунт, внаслідок чого 

різко погіршуються стан та умови для розвитку кореневих систем рослин.  

Як показали результати досліджень [2], що при збільшенні, або 

зменшенні об'ємної маси ґрунту від оптимальної на 0,2 - 0,4 г/см3 призводить до 

зменшення збору врожаю до 25-40%. 

Мета і задачі дослідження. 

Метою роботи є розробка автоматичного пенетрометра, який би мав 

мехатронну систему керування з можливістю за допомогою GPS-навігації 

створювати звіт про якість обробки ґрунту. Пенетрометр має бути легким та 

легко монтуватись на будь-яку мобільну платформу (вантажівка, трактор, 

позашляховик). 

Для досягнення мети ставились наступні задачі: 

1) зменшити вплив «людського фактора», а саме нерівномірний тиск 

на тензометричний датчик, підвищити точність вимірювання твердості 

ґрунту,підвищити швидкість до одного проколу за хвилину, на одногектарній 

сітці, враховуючу переїзди між точками; 

2)  забезпечити можливість цілодобової роботи в польових умовах, 

керуючи процесом з кабіни автомобіля, забезпечивши живлення пенетрометра 

від автомобільного 12V акумулятора; 

3) здійснювати транспортування шляхами в умовах щільного трафіку; 

4) забезпечити зручне користування та індикація отриманих даних. 

 

Методи досліджень. Теоретичні залежності, які застосовуються в при 

розрахунках пневматичних систем, які базуються на законах газової механіки, 

гідравлічних, та фізичними процесів. Проведення фізичного експерименту на 

реальних об’єктах з метою внесення корегування в використану модель або 

розрахункові залежності. 
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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

 

1.1. Ущільнення ґрунту  

Трактори зі спеціальним обладнанням при виконанні польових робіт 

додатково ущільнюють ґрунт і погіршують його властивості. Особливо, 

навесні, коли ґрунт має високу вологість, трактор, вага якого приблизно 12000 

кг, ущільнює ґрунт на глибину приблизно до 0,9 м. Маса трактора з додатковим 

обладнанням може сягати до 22 т. Таким чином у ґрунті з часом може 

утворитися переущільнений шар, який знаходиться нижче оброблюваної 

глибини. Такий шар ще називають «плужна підошва» (рис.1.2) [3]. 

 

 

 

Рис.1.2. Схема «плужної підошви»: 1 – оброблений ґрунт; 2 – плужна 

підошва; 3 – незайманий ґрунт 

 

Отже, перед агрономами постає задача визначення на якій глибині 

перебуває плужна підошва, після чого можна розпочати посадку культур для 

поліпшення водного режиму ґрунту, а саме розпочати біологічне рихлення. 

Можна також провести глибоке рихлення  на глибину 50…70 см. Зазначається, 

що післядія такого процесу ефективно триває до 3-х років [1]. 
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Багаторазові циклічні переміщення МТА (машинно-тракторні агрегати) 

по полю призводять до того, що площа, яка покривається слідом трактора, 

значно перевищує площу самого поля. Площа ділянки, яка вкривається 

колесами тракторів, не враховуючи збирально-транспортних робіт при 

вирощуванні жита чи пшениці, на 1 га, досягає в середньому 2 226 000 м2, при 

вирощуванні кукурудзи – 18-30, цукрових буряків – 30000-32000 м2. 

Кількість слідів по одному й тому ж самому місцю поля - неоднакова. 

При вирощуванні озимої культури, близько 35% площі поля зазнає дворазова 

дія ходовими тракторними системами, 20% припадає  шестиразовій дії і лише 

всього 2% - восьмиразовій. Тільки 15% площі поля – не ущільнюється. 

Ущільнення обмежує рух води вглиб ґрунту. Це призводить до насичення 

верхніх шарів, яке в свою чергу може викликати недостачу кисню кореневої 

системи, як показано на (рис1.3) [4]. Інтенсивність ущільнення ґрунту істотно 

впливає на доступ надходження поживних речовин, таких як марганець та 

кисень. Денітрифікація в анаеробних умовах, приводить до серйозних втрат 

кисню, шляхом виходу оксиду азоту і газоподібного азоту в атмосферу.  

Ущільненість ґрунту погіршує обмін повітря, температурний та 

поживний режим, знижує біологічну активність ґрунту, що призводить до 

зменшення виходу СО2 з ущільненого ґрунту  в 1,3-1,7 раз. Амонійна форма 

погіршує повітряний режим, а кількість азоту в ущільненому ґрунті протягом 

вегетаційного періоду рослин досягає (до 95%). 

Необхідне повітря: приблизні значення для повітряної пористості (див.рис1.3):  

а) 10-25% може призвести до обмежень води в глиб ґрунту; 

б) більш ніж 25% повітряних пор означають про хорошу аерацію; 

в) менш 10% повітряних пор - показник дефіциту кисню. 
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а)                               б)                               в) 

Рис.1.3. Вплив фізичних властивостей на кореневу систему 

Температура ґрунту після  проходження сліду трактора відрізняється від 

температури ґрунту на цьому ж самому місці в період протягом одного дня. В 

ранкові години , ущільнений ґрунт має нижчу температуру, ніж не ущільнений, 

в результаті це впливає на ріст рослини. Вдень, ущільнений ґрунт прогрівається 

більше, а увечері швидше охолоджується. В ущільненому ґрунті, амплітуда 

коливань температури вища, ніж у не ущільненому [5]. 

Наслідки переущільнення ґрунту: 

 ускладнення процесу оранки; 

 перешкоджає циркуляції води і повітря з нижніх шарів ґрунту у 

верхні і навпаки; 

 при переущільненні збільшується об’ємна маса і знижується 

пористість, а отже зменшує вміст вільної води та повітря у порах ґрунту; 

 зменшується вологозабезпеченість рослин;  
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 погіршуються водно-фізичні властивості ґрунтів: пористість, 

вологість, швидкість проникнення поливної води, зменшення водо-провідності; 

 зниження обміну речовин  з навколишнім середовищем; 

посилюється поверхневий стік води, утворюються блюдця на полях; 

 неправильне формування кореневої системи рослин. 

Утворення застою води на полях , вимивання рослин. У кінцевому 

підсумку це призводить до зниження родючості, приблизно на 7-22%, а в інших 

випадках може досягати навіть більше. 

Багато аграріїв навіть не звертають увагу на проблему переущільнення. 

Потім отримують недобір урожаю хоча й вносять багато добрив, витрачаючи на 

це багато коштів, висівають кращі сорти, роблять на додатковий полив. Як 

наслідок, рослина не може реалізувати генетично закладений потенціал чи 

засвоїти додаткові поживні речовини, якщо ґрунт занадто щільний. Це несе 

додаткові економічні затрати. 

З настанням кожного року, стає все більше, хто розуміє, що застосування 

нових технічних новинок - це шлях до простого рішення проблеми 

переущільнення. 

Один із головних факторів вирішення проблеми є застосування 

маршрутизації руху МТА, для того щоб зменшити площу ущільнення поля при 

вирощуванні головних сільськогосподарських культур (наприклад: жита, 

пшениці, цукрових буряків, соняшника та кукурудзи) в 1,8-2,8 разів. При 

правильній маршрутизації руху тракторів можна зменшити кількість проходів 

по полю, поліпшити ведення польових робіт, знижуються витрати на паливо і 

тим самим підвищується продуктивність сільськогосподарських культур. 

Ми розуміємо, що маршрутизація - це простий і ефективний спосіб для 

того щоб зменшити негативний вплив машинно-тракторних агрегатів на ґрунт. 

Для того, щоб її запровадити, виникає ряд труднощів, які пояснюються різними 

габаритами захвату знарядь для оброблення та сівби культур. Наприклад 

паровий швидкійсний культиватор КПС-4 [6] має ширину захвату близько 4 

метрів, сівалка для сівби зерна СЗ 3,5-3,5 м., але при проходженні 
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маршрутизації даний культиватор [6] не буде використовуватися на ширину 

захвату, яка буде рівна 0,4 м. Для впровадження маршрутизації руху МТА, 

необхідно передбачати такі машини, де була б однакова ширина захвату, або 

провести захват деяких знарядь (дисків, борін та ін.) кратним ширині захвату 

базових машин (наприклад, сівалок). Якщо не змінюється конструкція машин, а 

змінюється лише ширина їх захвату, то те й інше не потребує значних затрат. 

Якщо такі умови будуть виконані, то маршрутизація тракторів буде 

здійснюватися при вирощуванні тієї чи іншої культури автоматично. тобто 

машинно-тракторні агрегати будуть рухатися лише тільки постійними коліями.  

В результаті чого, зменшиться площа ущільнення ґрунту . 

Оскільки 70% проходів припадає в період проведення весняно-літніх 

робіт, маршрутизацію руху МТА по полю, доцільно впроваджувати в цей самий 

період. У весняний період, коли вологість ґрунту висока, відповідно 

збільшується ущільненість ґрунту. При виконанні різних робіт, виділяють три 

основні рухи МТА: кругові (коли робочі ходи паралельні всім сторонам 

оброблювальної ділянки; гонові (коли робочі ходи паралельні одній стороні 

ділянки); та діагональні (робочі ходи спрямовані під кутом до сторони ділянки). 

Як наслідок, питома маса таких рухів становить 66, 22 і 16 відсотків. Отже для 

того, щоб поліпшити вирівнювання поверхні поля рекомендується:  

 всі наступні заходи, які будуть проводитися в процесі після оранки, 

проводити лише під кутом 21-26° до напрямку попереднього обробітку землі; 

 при застосуванніі маршрутизації в роботі, рекомендується 

виконувати лише в одному напрямку;  

 для того, аби поліпшити вирівнювання поля повздовжні й поперечні 

проходження, проводити під кутом 65-70° один до одного. 

Для боротьби з ущільненням ґрунту рекомендується збільшувати або 

змінювати ширину колії тракторів; зменшувати тиск в шинах, використовувати 

машини з більш легшою масою; раціонально зменшувати кількість проходів 

МТА по полю завдяки поєднання операцій і використання широкозахватних і 

комбінованих агрегатів; 
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Другий із головних факторів вирішення проблеми є проведення 

глибокого рихлення на всій площі поля, але це великі затрати пального та 

людино – годин [5]. 

Отже, очевидним є те, що одним із способів зменшити затрати є 

проведення чизелювання або глибокого рихлення лише у тих зонах, де це 

необхідно. Для визначення таких зон можна використовувати пенетрометр - 

пристрій для аналізу ущільнення ґрунту до 45 см.  

Пенетрація - визначення консистенції пластичних ґрунтів шляхом 

вимірювання глибини занурення в зразок ґрунту стандартної голки, 

навантаженої протягом певного часу відомим вантажем [7]. 

Пенетрометр - пристрій для аналізу ущільнення ґрунту. 

1.2. Види пенетрометрів 

Ручний пенетрометр РП-1 з механічною шкалою (рис.1.4) [8] 

призначений для випробувань слабких ґрунтів методом зондування. Такий 

пенетрометр дозволяє визначити питомий опір ґрунту по конусу зонда Qз для 

не сильно ущільнених ґрунтів. 

 

Рис.1.4. Ручний  пенетрометр з механічною шкалою 
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Даний пенетрометр є простим і надійним приладом для вимірювання 

щільності ґрунту. Прилад вертикально заходить в ґрунт за рахунок 

рівномірного тиску, які створюються на рукоятки, а результат вимірювання 

величини опору відображається в PSI на дисплеї з кольоровою шкалою.  

Ручний  пенетрометр з електронним циферблатом, який було розроблено 

компанією DataField представлено  на рис. 1.5. 

 

Рис.1.5. Ручний  пенетрометр з електронним циферблатом [9] 

 

Відмінність від попереднього пенетрометра в тому, що всі результати 

вимірювань, які були зафіксовані, автоматично прив’язуються до GPS 

координат, які потім можна переглянути на сервері.  

Відомі пенетрометри [8-9] мають різні конструкції. Приводом них може 

бути сила людини, яка визначає щільність ґрунту. 

До недоліків ручного пенетрометра можна віднести: 

- великі затрати сили людини, що приводить до швидкої втоми 

працівника; 
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- невеликий обсяг площі землі, яку обрано для дослідження. 

Відомі інші види пенетрометрів, наприклад, на рис.1.6.  представлено  

пенетрометр GeoMil 200kN (20т) з гідравлічним приводом. 

 

Рис.1.6. Гідравлічний пенетрометр GeoMil 200kN (20т) [10] 

 

Гідравлічний пенетрометр GeoMil, розроблений для широкого спектру 

робіт. Цей пенетрометр з подвійними циліндрами, дозволяє проводити весь 

комплекс вимірювань для механічного та електричного зондування CPT.  

Спеціальна кріпильна рама дозволяє розмістити пенетрометр на будь-якій 

базі. Це можуть бути сталеві напрямні, платформа вантажної автомашини або  

екскаватор. Максимальне зусилля, яке розвиває пенетрометр досягає 200 кН. 

Необхідною умовою для цього є збільшення ваги бази до 21 - 22 тон. При 

цьому важливим є дотримання балансу розташування пенетрометра на базі.  

Гідравлічна система пенетрометра приводиться в дію від окремого 

силового модуля, який оснащено потужним дизельним двигуном Hatz 

Silentpack [11]. Двигун закріплено на рамі, яка витримує достатні 
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навантаження, забезпечуючи стійкість і дозволяючи легко транспортувати 

силовий модуль. Пенетрометр і блок живлення з'єднані комплектом 

швидкороз'ємних гідравлічних шлагів. 

 

Технічні характеристики і особливості пенетрометра: 

 два вертикальних гідравлічних циліндра, що працюють одночасно. 

Хід = 1300 мм; 

 максимальне зусилля вгору / вниз 200/260 кН; 

 швидкість втягування 105 мм/с; 

 швидкість виходу штоку. 145 мм/с; 

 каліброване швидкість для випробування CPT 20 мм/с; 

 гідравлічний блок управління, встановлений на консолі; 

 розміри: 2490 × 650 × 1290 мм (В × Ш × Д); Вага: ~ 510 кг. 

Силовий модуль: 

 дизельний двигун Hatz Silentpack 9.5 кВт; 

 альтернатива: електричний трифазний мотор 400 В / 11 кВт при 

2930 об / хв; 

 гідравлічний бак з вбудованим осьовим поршневим насосом з 

регулюванням потужності; 

 паливний бак 21 літр; 

 розміри: 980 × 800 × 1670 мм (В × Ш × Д);  

 Вага: ~ 540 кг. 

 

Недоліком даного пенетрометра є: 

- великі габарити та велика вага; 

- постійні витоки гідравлічної рідини, що зумовлює забруднення 

навколишнього середовища; 

- великі затрати коштів на паливо для двигуна. 

  



21 
 

1.3. Характеристики пневмоприводу 

Пневмопривод це пневматичний силовий пристрій, що застосовується для 

дистанційного керування регулюючим органом в системах автоматичного 

регулювання. 

Пневмопристрої почали застосовувати ще в далеку давнину (вітряні 

двигуни, музичні інструменти, ковальські хутра тощо). Найбільш широке 

поширення, пневмопристрої отримали внаслідок створення надійних джерел 

пневматичної енергії - нагнітачів, які були здатні надавати газам необхідний 

запас потенційної такінетичної енергії [12]. 

Пневматичні приводи широко використовуються в багатьох галузях 

промисловості, завдяки простоті конструкції, низької вартості, малої чутливості 

до умов роботи, вибухо- і пожежобезпеки, високих швидкостей переміщення 

вантажу, легкості здійснення автоматизації. Ефективне функціонування 

технологічних машин (верстатів, промислових роботів і т.д.), в яких 

застосовуються пневмоприводи, багато в чому визначається надійністю 

приводів [12]. 

Надійність пневмоприводов забезпечується при високій якості і 

технічному рівні всіх компонентів приводів, розробкою структурних схем 

приводів з резервуванням елементів і ланцюгів приводів, автоматичним 

контролем за справністю схем і т.д. 

Енергію стислого повітря промислових пневматичних систем 

використовують для приведення в рух механізмів і машин, автоматичного 

управління технологічними процесами, піскоструминного очищення, 

перемішування розчинів, розпилення фарб, транспортування сипучих 

матеріалів, дуття в доменні печі і т.п. Найбільше застосування енергія 

стисненого повітря отримала в пневмоприводах. 

Пневматична система - це технічна система, що складається з пристроїв, 

що знаходяться в безпосередньому контакті з робочим газом (повітрям) під 

тиском. Пневматичні пристрої застосовують при вирішенні завдань механізації 

та автоматизації для отримання і обробки інформації про систему, управління 
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пристроями (пневморозподільниками) і виконання корисної роботи 

(пневмоприводи, пневмоциліндри). 

Пневматичні системи управління поряд з електричними і гідравлічними 

системами є одним з найбільш ефективних засобів автоматизації та механізації 

виробничих процесів виробництв, а саме: 

 пакувальне;  

 металообробне; 

 деревообробне; 

 автомобільне; 

 металургійне; 

 кондиторське.  

Пневматичними системами оснащуються: 

 пакувальні машини; 

 зварювальні та ливарні машини; 

 автоматичні маніпулятори; 

 ковальсько-пресові машини; 

 пральне обладнання; 

 текстильні і взуттєві машини; 

 деревообробне та харчове обладнання. 

До основних параметрів пневматичних пристроїв відносяться умовний 

прохід, діапазон тиску, видаткова характеристика, параметри керуючого 

впливу, параметри виходу, витоку, час спрацьовування, що допускається 

частота включень, показники надійності, розмір, маса. 

Умовний прохід пневмопристроїв характеризує внутрішній прохідний 

перетин пневматичного пристрою. У пневмоприводах найбільш широко 

застосовують пристрої з умовними проходами 2,5-40 мм. Умовний прохід - 

параметр, зручний для вибору розміру пневмоапаратів різного функціонального 

призначення з наявних розмірних рядів. Для пневмоапаратури також основним 

розмірним параметром є розмір приєднувальних різьби. Умовний прохід і 
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розмір приєднувальних різьби - поняття неоднозначні: при однаковій 

приєднувальних різьби апарати можуть мати різні умовні проходи. 

Умовний прохід апарату неоднозначно визначає його видаткову 

характеристику, яка в залежності від виду і величини місцевих внутрішніх 

опорів може бути різною при однакових умовних проходах [12]. 

Діапазон тисків пневмопристроїв визначається мінімальним і 

номінальним (максимальним) значеннями. Під номінальним тиском 

пневмопристрою розуміють найбільшу манометричний тиск, при якому 

обладнання повинно працювати протягом встановленого терміну служби зі 

збереженням параметрів в межах встановлених норм. Пневмопристрої високого 

тиску загальнопромислового призначення розраховані в основному на 

номінальний тиск 0,63 і 1 МПа. Мінімальний тиск залежить від 

конструктивного виконання пневмо пристроїв. У пневмопристроях можуть 

застосовувати еластичні ущільнення, для герметизації яких потрібен певний 

перепад тиску або зусилля притиснення до ущільнюваної поверхні. Певне 

мінімальний тиск потрібно також для подолання сил тертя при переміщенні 

розподільного елемента, подолання зусилля зворотних пружних елементів і т. 

п. Для пневматичних пристроїв високого тиску мінімальний тиск становить 

0,05-0,35 МПа. 

Видаткова характеристика проточного пневматичного пристрою визначає 

кількість (масу або обсяг) повітря, що проходить через нього в одиницю часу в 

залежності від величини і співвідношення тисків на вході і виході пристрою. 

Видаткова характеристика пневматичних пристроїв є одним з основних 

параметрів, що визначають швидкодію і величину втрат тиску в 

пневмосистемах. 

 

Переваги та недоліки пневмоприводу 

Переваги пневмопристроїв особливо проявляються при механізації та 

автоматизації наступних найбільш масових операцій: затиску деталей, їх 
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фіксації, кантуванні, збірці, контролі лінійних розмірів, транспортуванні, 

упаковці та інших, що дозволяє виключити або звести до мінімуму участь 

людини у важких і монотонних роботах. 

Таким чином пневмопривод має наступні переваги [5]: 

1. Простота конструкції та технічного обслуговування. 

2. Низька ціна, особливо в разі якщо є пневмошланги або компресор.  

3. Пожежна та вибухонебезпечність - стиснене повітря не утворює 

горючих і вибухонебезпечних сумішей. 

4. При дотриманні робочого режиму - великий термін служби. Для 

пневматичних пристроїв циклічної дії ресурс становить від 4 до 20 мільйонів. 

5. Велика швидкодія. Мається на увазі швидкість робочих рухів. 

Поступальний рух штока пневмоциліндра можливо досягати до 10 м/с та навіть 

більше. 

6. Можливість підключення великої кількості споживачів від одного 

джерела. 

7. Передавання повітря на дуже великі відстані, пневмошланги на 

великих підприємствах часто використовується як основний, правда при цьому 

можуть бути втрати в зусиллі і запізнювання у виконанні операцій. 

8. Нечутливість до радіаційного та електромагнітного випромінювання. 

9. Провітрювання приміщень за рахунок відпрацьованого повітря, 

корисно в шахтах, на металургійних, хімічних та інших шкідливих 

виробництвах. 

Невраховуючи на переваги, застосування пневмоприводу обмежується в 

основному економічними міркуваннями через великі втрати енергії в 

компресорах і пневмодвигунах, а також інших недоліків, описаних нижче [5]: 

1. Низький рівень ККД (максимум 30%) 

2. Високий рівень шуму що виникає при роботі і може досягати 90-125 

дБ, за відсутності коштів для його зниження. Поршневі компресори і 

пневмодвигуни є найбільш гучними, особливо пневмомолоти і інші механізми 

ударно-циклічної роботи.  
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3. Має невеликі межі в вантажопідйомності. Для значних навантажень 

потрібні великі габарити пневмопристроїв, тому частіше пневмопривід можна 

зустріти на ділянках, де не потрібно прикладати велике зусилля. 

4. Не придатний для використання при низькій і високій температурі, 

може обмерзати. 

5. Труднощі забезпечення стабільної швидкості. 

6. Складно забезпечити плавність, особливо при коливаннях 

навантаження. 

7. Можливість розривів в пневмотрубопроводу, а це може бути 

небезпечно, тому зазвичай використовуються низький тиск до 1МПа. 

Пневмопривод практично завжди використовується в ручному 

інструменті на промислових виробництвах - дрелі, гайковерти, степлери, 

відбійні молотки і преси на промисловому пожежонебезпечному виробництві 

(наприклад, ковальсько-пресовому), при виготовленні меблів, при 

деревообробці, на допоміжних операціях - пакування, збірка), використовується 

в приводах трубопровідної арматури. 

Також відзначимо, що зараз з'являються більш складні, комбіновані види 

приводу, а також всі перераховані види оснащуються різної електронікою і 

зовнішніми пристроями управління. Перераховані недоліки можуть бути 

усунені застосуванням комбінованих пневмоелектричних або 

пневмогідравлічних приводів. 
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1.4. Типи пневматичного приводу 

За конструкцією і принципом роботи елементи пневматичного приводу 

подібні (за винятком джерел живлення) відповідних елементів гідравлічного 

приводу, а часто в обох застосовуються одні і ті ж елементи. 

Розрізняють двохпозиційні і багатопозиційні пневмоприводи. 

Двохпозиційний пневмопривод характерний тим, що шток виконавчого 

поршня може займати тільки два крайніх положення. Такі приводи 

застосовуються, наприклад, в затискних пристроях, пневматичних ножицях для 

різання металу, в пневмоприводних пресових установках і подібних 

механізмах, де від робочого органу потрібно тільки два крайніх переміщення.  

Багатопозиційний (слідкуючий) пневмопривод дозволяє виконавчому 

органу займати не тільки крайні положення, але і будь-яке проміжне 

положення. Такі приводи застосовуються в системах управління багатьох 

машин, в тому числі і автоматизованих. Всі елементи пневмоприводу діляться 

на дві основні групи (крім джерел живлення - компресорів): пневматичні 

двигуни (пневмодвигуни) та керуючі пристрої. 

Пневматичні двигуни - це пристрої, призначені для перетворення енергії 

стисненого повітря в механічну роботу. Пневмодвигуни можуть бути 

обертальної дії (пневмомотори), прямолінійного (пневоціліндри і мембранні 

апарати) і поворотного руху. 

Пневмомотори поділяють на пластинчасті і шестеренчасті. Найбільш 

широке застосування в машинобудуванні отримали пластинчасті 

пневмомотори. Пневмомоторами оснащують ручні дрилі і ручні шліфувальні 

машини. Основними перевагами інструментів з пластинчастими 

пневмомоторами є безпека їх експлуатації, простота конструкції, порівняно 

низька вартість. Частоту обертання ротора пневмомотору регулюють зміною 

витрати стисненого повітря за допомогою дросельних пристроїв. Крутний 

момент регулюють зміною тиску за допомогою регуляторів. 

Пневмоциліндри зазвичай використовують для отримання лінійних або 

невеликої величини кутових переміщень. Якщо потрібно отримувати зворотно-
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поворотний рух керуючих вузлів на кут, менший 360°, то іноді застосовують 

моментні пневмоциліндри. 

Мембранні апарати широко використовують, коли потрібно невеликий 

хід виконавчих механізмів при малому тиску (зазвичай не більше 1 МПа). Вони 

виконують роль виконавчого механізму, так і чутливих елементів. Мембранні 

апарати вигідно відрізняє простота пристрою і хороша герметизація об’ємів 

робочих камер. 

Пневматичні керуючі пристрої призначені для розподілу потоків повітря 

і управління пневматичними двигунами. В якості керуючих пневматичних 

пристроїв широко застосовують розподільні клапани, струменеві трубки, сопла-

заслінки, золотники. 

Розподільні клапани застосовують для розподілу повітря. За принципом 

дії вони поділяються на клапани однопозиційні і двупозиційні. За способом 

керування - з ручним, електромагнітним і електропневматичним керуванням. В 

залежності від впливу керуючих пристроїв - прямої і непрямої дії. 

Однопозиційні клапани застосовують для пневмоциліндрів односторонньої дії, 

а двохпозиційні - для пневмоциліндрів двосторонньої дії. 

Струменеві трубки зазвичай застосовують в пневматичних приводах 

невеликої потужності і порівняно невисокої швидкодії. 

Сопла-заслінки застосовують в пневматичних приводах, що працюють 

при високих температурах робочого тіла (зазвичай генераторного газу). Це 

обумовлюється зниженою чутливістю сопел-заслінок до змісту твердих 

частинок в газах. 

Золотники - найкращі керуючі пристрої пневматичних приводів, в яких в 

якості робочого тіла використовується чисте повітря. Подібно гідравлічним, 

пневматичні золотники можуть бути циліндричними і плоскими, одно-, дво- і 

чьотирьохщілинним, з ручним, пневматичним, електричним або 

електропневматичним управлінням. 

Пневмогідравлічні приводи. "М'якотілість" пневматичних приводів, 

особливо виявляється в результаті дії змінних навантажень, накладає деякі 
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обмеження на застосовність "чистої" пневматики в якості приводу робочих 

органів машин і механізмів. 

Щоб уникнути цього недоліку, властивого пневмоприводом 

використовують комбінацію об'ємних приводів - пневматичного і 

гідравлічного. Такий "гібридний" привід може бути виконаний за двома 

схемами - керуючим ланкою є пневматика, а виконавчим - гідравліка, або (що 

буває частіше) навпаки - гідравліка керує пневматичним приводом. 

Пневмогідравлічні приводи є досить ефективним засобом підведення 

великої потужності до виконавчого органу, оскільки при цьому 

використовується дешева і доступна енергія стисненого повітря, що дозволяє 

при відносно невисоких тисках в системі отримувати на виході значну 

механічну енергію. 

Крім того, використання пневматики, як підсилювача для гідравлічного 

приводу, дозволяє усунути такий недолік пневматичного приводу, як його 

"піддатливість", зумовлену великою стисненістю газів в порівнянні з рідинами. 

Якщо ж управління пневматикою в слідкуючих пневмоприводах 

"доручається" гідравліці, то виключається інерційність подачі команд приводу, 

що має місце в пневматичних керуючих пристроях, знову ж таки, через 

стискання газів. 

Пневмогідравлічні приводи в порівнянні з гідравлічними мають ряд 

істотних переваг:  

- простота і компактність в порівнянні з аналогічними гідравлічними 

приводами; 

- відсутність обертових вузлів і деталей в приводі, що збільшує його 

ресурс; 

- управління гідросистемою проводиться в пневмосистемі посиленням 

тиску, що дозволяє скоротити використання дорогих гідророзподільників і 

регулюючої апаратури; 

- високий тиск масла в системі може підтримуватися без роботи 

гідронасоса, за рахунок накопиченої в ресиверах енергії стисненого повітря, 
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який витрачається тільки при переміщеннях робочих органів (наприклад, 

поршнів гідроциліндрів). 

Пневмогідравлічні приводи застосовуються в металообробних 

виробництвах (різні приводи механізмів верстатів, що подають пристрої і т. п.), 

Також в різних системах автомобільної, дорожньої та сільськогосподарської 

техніки (пневмогідропідсилювачі зчеплення - ПГУ, рульового управління, 

вакуумні і пневматичні підсилювачі гідравлічних гальмівних приводів і т. п.), а 

також у багатьох інших галузях машинобудування та промислового 

виробництва. 

 

Висновки 

1. В наш час актуальними є автоматизація будь-яких процесів. Одним з 

напрямків є автоматизація польових робіт у сільському господарстві. Одним з 

таких напрямків є визначення якості, а саме щільності ґрунту перед проведення 

посівних робіт. 

2. Одним з напрямків прогнозу є використання пенетрометрів і 

подальшого комп’ютерного моделювання раціональної послідовності обробки 

ґрунту. Запропоновано спроектувати та розробити механізований  пенетрометр 

з комп’ютерною системою керування. 

3. Розгляд основних принципів побудови пневматичних систем дав 

можливість обрати схему для використання в якості приводу для 

автоматичного пенетрометра – мехатронну систему з пневматичним приводом. 

4. Аналіз існуючих пенетрометрів, дозволив розробити технічне завдання 

для розробки пенетрометра з механотронною системою керування. 
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РОЗДІЛ 2. ДИНАМІЧНИЙ РОЗРАХУНОК ОСНОВНОГО ПРИВОДУ 

 

У багатьох джерелах динамічний розрахунок розраховують по [13].При 

динамічному розрахунку визначаємо час спрацювання приводу, під котрим 

розуміють час t руху поршня в одному напрямку. Цей час складається з трьох 

складових: tI – час підготовчого періоду – з початку переключення керуючого 

пристрою до початку руху поршня; tII – час руху поршня, протягом якого 

поршень пройде весь заданий робочий шлях;  tIII – час кінцевого періоду, 

впродовж якого тиск в робочій порожнині збільшується до значення, що 

потребується. 

В залежності від функціонального призначення приводу ті або інші 

інтервали часу являються найбільш суттєвими. У транспортуючих 

пневмоприводах найбільш суттєвим є  час руху поршня, а заключний період не 

розглядається [13]. 

На (рис.2.1) зображена розрахункова схема пневмоприводу, основним 

елементом даної схеми є пневмоциліндр односторонньої дії. 

 

Рис.2.1. Розрахункова схема пневмоприводу 
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Положення поршня визначається його поточною координатою  Х, що 

відраховується від умовного нуля Х0. В вихідному положенні поршня  

теоретично Х0=0, але із-за наявності шкідливого об‘єму Х0=Хф, що мінімальний 

розрахунковий об‘єм робочої порожнини циліндра, який повинен бути 

наповнений стиснутим до деякого тиску повітрям, перш ніж поршень почне 

рухатись  

Х0 =
𝑉𝑝 𝑚𝑖𝑛

𝐹
=

𝑉0 + 𝑉𝑝𝑚

𝐹
, 

де 𝑉𝑝 𝑚𝑖𝑛- розрахунковий мінімальний об‘єм робочої порожнини; 

F – площа поршня з боку робочої порожнини: 

𝐹 =
𝜋 ∙ 𝐷2

4
=

3,14 ∙ 0,632

4
= 0,311 ∙ 10−3 (м2). 

𝑉0 - шкідливий об‘єм циліндру: 

𝑉0

𝐹 ∙ 𝑠
= 0,01 звідки 

𝑉0 = 0,01 ∙ 𝐹 ∙ 𝑠 = 0,01 ∙ 0,311 ∙ 10−5 ∙ 0,75 = 2,577 ∙ 10−7 (м3), 

де s  – робочий хід привода. 

𝑉𝑝𝑚- розрахунковий (приведений) об‘єм трубопроводу. 

Відомо, що 𝑉𝑝.𝑚. = 7,28 ∙ 10−5 (м3). Тоді 

Х0 =
0,980 ∙ 10−7 + 7,28 ∙ 10−5

1,266 ∙ 10−3 = 0,065 (м) = 65 (мм). 

Отже, з конструктивних міркувань для автоматичного пенетрометра, 

обираємо пневмоциліндр 61М2P063A0750 [14]. 

2.1. Пропускна здатність трубопроводів 

Так як пневмолінія нашої схеми складається з двох частин трубопроводу, 

що зв’язують між собою елементи пневмоапаратури, на яких будемо визначати 

пропускну здатність напірної пневмолінії, то ефективна площа перерізу являє 

собою приведену величину[13]. 
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При послідовному з’єднанні елементів та ділянок напірної пневмолінії 

маємо: 

1 2

2 2 2 2 2

1 1 1 1 1

КЗ Т Р Тe e e e ef f f f f
    .  

Значення пропускної здатності:  

для розподільника Camozzi 354-015-02IL [14] vK =3 л/хв., 

для зворотного пневмоклапана vK =7 л/хв. 

К𝜈р = 3
л

хв
= 3

0,001 м3

1
60

 год
= 3

60 м3

1000 год
= 0,18

м3

год
, 

К𝜈кз = 7
л

хв
= 7

0,001 м3

1
60

 год
= 7

60 м3

1000 год
= 0,42

м3

год
. 

Ефективна площа розподільника та зворотного пневмоклапану 

знаходиться за формулою [13]: 

45 10

v
e

K
f 


, 

𝑓ер =
К𝜈р

5 ∙ 104 =
0,18

5 ∙ 104 = 3,6 ∙ 10−6 м2, 

𝑓екз =
К𝜈кз

5 ∙ 104 =
0,42

5 ∙ 104 = 8,4 ∙ 10−6 м2. 

Знайдемо 
1Tef , для цього знайдемо коефіцієнт сумарних витрат ζ1 за 

формулою [13]^ 

𝜁1 =
λ

2
∙

𝑙𝑇1

d
=

0,03

2
∙

8

0,008
= 15, 

де 0.03   – коефіцієнт тертя для повітря, 

d=0,008 м – діаметр трубопроводу, 
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𝑙𝑇1 = 8 м – довжина першої ділянки трубопроводу. 

За величиною 1 , використовуючи графік  f  (рис.2.2), знаходимо 

величину μ1=0,31. 

Далі розраховуємо ефективну площу 

1 1 1Te Tf f  , 

де 1Tf  – площа перетину трубопроводу 

2

1
4

T
T

d
f

 
 . 

Підставимо значення 

𝑓е𝑇1
= 0,31 ∙

3,14 ∙ 0,0082

4
= 1,557 ∙ 10−5(м2). 

Так само і для другої ділянки трубопроводу. 

Коефіцієнт сумарних витрат ζ2 

𝜁2 =
λ

2
∙

𝑙𝑇2

d
=

0,03

2
∙

1,0

0,008
= 1,875, 

де 0.03   – коефіцієнт тертя для повітря, 

d=0,008 м – діаметр трубопроводу, 

2 1,0Tl м  – довжина першої ділянки трубопроводу. 

За величиною 2 , використовуючи графік [13]  f   (рис. 2.2), 

знаходимо величину μ2=0,46. 
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Рис.2.2. Графік залежності μ=f(ζ) [13] 

Далі розраховуємо ефективну площу [13]. 

2 2 2Te Tf f  , 

де 2Tf  – площа перетину трубопровода. 

2

2
4

T
T

d
f

 
 . 

Підставимо значення 

𝑓е𝑇2
= 0,46 ∙

3,14 ∙ 0,0082

4
= 2,311 ∙ 10−5(м2). 

Підставимо отримані значення в формулу (*), отримаємо: 

1

𝑓е
2 =

1

(8,4 ∙ 10−6)2
+

1

(1,557 ∙ 10−5)2
+

1

(3,6 ∙ 10−6)2
+

1

(2,311 ∙ 10−5)2

= 9,733 ∙ 1010, 

𝑓е =
1

√9,733 ∙ 1010
= 4,68 ∙ 10−6 (м2). 

 

 

 



35 
 

2.2. Врахування об’ємів трубопроводів при динамічному розрахунку 

Розрахунковий (приведений) об’єм визначається з виразу [13].: 

. .р т v TV k V  , 

2

2 ,
4

T
T T

d
V l

 
   

де TV  – фактичний об’єм трубопроводу; 

vk  – коефіцієнт приведення розподіленого об’єму до зосередженого. 

Коефіцієнт vk  знаходиться за формулою: 

e
v

e

f
k

f



, 

де ef  – ефективна площа перерізу пневмолінії;  ef   – ефективна площа перерізу 

тієї ж пневмолінії, але знайдена з урахуванням половини гідравлічного опору 

ділянки трубопроводу, для якого визначається розрахунковий об’єм. 

Знайдемо ефективну площу [13] на ділянці 2Tl , із якої визначимо 

розрахунковий об’єм: 

2 2 2Te Tf f   . 

Знайдемо для половини ділянки 2Tl  значення 2 : 

ζ2
‘ =

λ

2
∙

1
2

𝑙𝑇2

d
=

0,03

2
∙

1
2

∙ 1,0

0,008
= 0,9375. 

Оскільки коефіцієнт 2  досить невеликий, використовуємо залежність: 
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μ2 = √
1 + σ

1 + σ + 4σ(ζ2
‘ − 𝑙𝑛𝜎)

= √
1 + 0,167

1 + 0,167 + 4 ∙ 0,167(1,406 − 𝑙𝑛0,167)

= 0,595, 

𝑓е𝑇2

‘ = 0,595 ∙
3,14 ∙ 0,0082

4
= 2,98 ∙ 10−5(м2) 

Щоб знайти ef   скористаємось формулою: 

1 2

2 2 2 2 2

1 1 1 1 1

КЗ Т Р Тe e e e ef f f f f
   


. 

1

𝑓е
‘2

=
1

(8,4 ∙ 10−6)2 +
1

(1,557 ∙ 10−5)2 +
1

(3,6 ∙ 10−6)2 +
1

(2,98 ∙ 10−5)2

= 9,65 ∙ 1010, 

𝑓е
‘ =

1

√9,65 ∙ 1010
= 3,21 ∙ 10−6 (м2). 

Далі знаходимо 

𝑘𝑣 =
4,68 ∙ 10−6

3,21 ∙ 10−6 = 1,45. 

Далі підставимо vk  і знайдемо 
. .р тV  

𝑉𝑝.𝑚. = 1,45 ∙
3,14 ∙ 0,0082

4
∙ 1 = 7,28 ∙ 10−5 (м3). 

 

2.3. Визначення часу підготовчого періоду 

Час tп підготовчого періоду знаходиться по формулі [13]: 

1 2 3пt t t t   , 
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де 1t  – час переключення розподільника (приводиться в технічній 

характеристиці) 1 0.1t с ; 

 2t  – час розповсюдження тиску в трубопроводах, що пов’язує 

порожнини пневмоциліндра і розподільника, визначається згідно формули: 

2
2

Тlt
a

 , 

де 2Tl  – довжина трубопроводу; a  – швидкість звуку в повітрі, що визначається 

як функція абсолютної температури повітря 20a T , котру можна прийняти 

рівною середній температурі навколишнього середовища Т = 290…293˚K;  

 3t  – час зміни тисків у порожнинах пневмоциліндра на момент початку руху 

поршня з місця. 

Підставимо значення і отримаємо 

𝑡2 =
𝑙𝑇2

𝑎
=

𝑙𝑇2

20 ∙ √𝑇
=

1,0

20 ∙ √290
= 0,0029 (𝑐). 

Для визначення складової 3t  часу підготовчого періоду [13]. необхідно 

розрахувати час наповнення робочої порожнини від атмосферного тиску до 

тиску руху, при якому поршень починає рухатись з місця (розрахунок часу 

спорожнення порожнину вихлопу від магістрального тиску до тиску руху 

непотрібно, адже пневмоциліндр односторонньої дії).  

Час наповнення робочої порожнини визначається із виразу 

   min3

1 13.62 10
p

нап р a

е

V
t

f
       
 

,
 

де minpV  – мінімальний розрахунковий об’єм робочої порожнини;  

𝑉𝑝 𝑚𝑖𝑛 = Х0 ∙ 𝐹 = 0,065 ∙ 1,226 ∙ 10−3  = 7,969 ∙ 10−5 (м3); 

ef  – ефективна площа прохідного перерізу лінії підводу;  
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𝜎𝑚 = 𝑝𝑚/𝑝 – безрозмірний тиск в робочій порожнині пневмоциліндру, 

що є відношення поточного тиску в цій порожнині до тиску, що підводиться від 

живлення;  

/a a мp p   - безрозмірний тиск, що відповідає початку наповнення;  

𝜎𝑎 =
𝑝𝑎

𝑝м
=

0,1

0,7
= 0,167; 

/р р мp p   – безрозмірний тиск в кінці підготовчого періоду в момент 

початку руху поршня з місця;  

   1 1,p a   
 
– функції тиску, що визначаються згідно графіку на 

рис.2.3. 

,0,6 0,80,40,2
0,1

0,5

0,9

0,7

1,1

0,3

0,70

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

 1( )p 2( )a

 1( )p

 2( )a

a  p  

Рис.2.3. Графік залежності функції тиску [13] 

 

Необхідні для розрахунку тиски руху визначаються з рівняння рівноваги 

сил, діючих на поршень на початку руху  

0в вр вp F p F P    
.
 

В рівняння входить сила опору руху 

1 2 0P P P mg P     , 
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яка включає в себе силу тертя 1P , корисне навантаження 2P , масову силу mg , 

що не враховується при горизонтальному розташуванні циліндра.  

Значення Р1 знайдемо із формули [13] 

 1 1 2TP k m m g    , 

де Tk  – коефіцієнт тертя, 0.15Tk  ; 

1m  – маса рухомих частин привода (крім вантажу, що переміщається); 

𝑚1 = 12 кг; 

2m  – маса вантажу, що переміщається, 𝑚2 = 150 кг. 

Підставимо значення і отримаємо 

𝑃1 = 0,15 ∙ (20 + 380) ∙ 9,81 = 588.6 (𝐻). 

Знайдемо P , підставивши всі значення 

𝑃 = 588.6 + (20 + 380) ∙ 9,81 = 4512,603 (𝐻). 

Знаходимо p  на початку руху (𝜒 = −) 

𝜎𝑝 = 𝜎𝑎 + 𝜒 = 0,167. 

Знаходимо значення функцій 𝜓1(𝜎𝑎 = 0,167) = 0,775; 𝜓1(𝜎𝑝 = 0,167) =

0,18; за графіком на рис. 2.3. 

Визначаємо  напt  

𝑡нап = 3,62 ∙ 10−3
7,28 ∙ 10−5 

4,68 ∙ 10−6
(0,775 − 0,18) = 0,033 (с). 

Підставимо значення і знайдемо час пt  підготовчого періоду 

𝑡п = 𝑡1 + 𝑡2 + 𝑡3 = 0,1 + 0,0029 + 0,033 = 0,1362 (с). 

2.4. Визначення часу руху 

Рух поршня пневмоциліндра двосторонньої дії описується системою 

диференційних рівнянь [13]., в яку входять рівняння руху поршня як твердого 

тіла і два рівняння енергетичного балансу, що характеризують зміну тисків в 
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кожній з порожнин пневмоциліндра. Система диференційних рівнянь, що 

описує рух поршня підіймача при робочому русі, з урахуванням відсутності 

впливу вихлопу (α=1, σв=1=const):  

𝜉̈ =
1

𝑁2 (𝜎 − 𝜎𝑎 − 𝜒)

𝑑𝜎
𝑑𝑡

=
𝑘

𝜉𝑎 + 𝜉
[𝜑(𝜎) − 𝜎 ∙ 𝜉]̇

} 

Тут  𝜒 =
𝑃

𝑝м∙𝐹
=

𝑃1+𝑃2+𝑚𝑔

𝑝м∙𝐹
=

588.6 +3727,8  +(20+380)∙9,81

0,7∙106∙1,226∙10−3
= 0,96. 

Початковими параметрами інтегрування системи є 

𝜉п = 0; 𝜉̇ = 0;  𝜉̈ = 0; 𝜎п = 𝜎р. 

Визначимо конструктивний (узагальнюючий) параметр 

𝑁 = 352
𝑓𝑒

𝐷3 √
𝑚𝑔

𝑝м ∙ 𝑠
= 352

4,68 ∙ 10−6

0,0803
√

400 ∙ 9,81

0,7 ∙ 106 ∙ 0,8
= 0,2685. 

Так як 𝑁 = 0,70 > 0,2 , рух буде близький до рівноприскореного. При 

цьому тиск в робочій порожнині під час всього часу руху залишається 

постійним і рівним 𝑝м(𝜎 = 1) і друге рівняння системи втрачає сенс. Після 

двократного інтегрування рівняння знаходимо безрозмірний час руху: 

𝜏𝑠 = 𝑁√
2

1 − 𝜎𝑎 − 𝜒
= 0,2685 ∙ √

2

1 − 0,167 − 0,96
= 1,095  /𝜉 = 1, 

Тоді дійсний час руху, с 

𝑡д = 1,03 ∙ 10−3
𝑠𝐷2

𝑓е
𝜏𝑠 = 1,03 ∙ 10−3

0,8 ∙ 0,0802

4,68 ∙ 10−6
∙ 1,095 = 1,23. 

2.5. Визначення часу заключного періоду 

Час заключного періоду визначається тривалістю тисків в порожнинах 

пневмоциліндра [13]. після зупинки поршня наприкінці руху, тобто тривалістю 

процесів наповнення і спорожнення робочої і вихлопної порожнин, в яких 
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повинні встановитися стабільні тиски – магістральний в робочій і атмосферний 

в порожнині вихлопу. Робоча порожнина з розрахунковим об’ємом 

𝑉𝑝 = 𝑉𝑝 𝑚𝑖𝑛 + 𝐹 ∙ 𝑠 = 7,28 ∙ 10−5 + 3727,8 ∙ 0,8 = 2982,24 м3, 

наповнюється від тиску кp  в момент зупинки поршню наприкінці руху до 

тиску мр . Їм відповідають безрозмірні значення 

1мк
к

м м

рp
і

p р
    . 

Визначаємо час заключного періоду за формулою 

   3

1 1 . .1.03 10
p

зак к р к

e

V
t

f
       
 

, 

де 1к  ; 𝜎𝑝.к. = 0,167. 

Знаходимо значення функції за графіком на рис. 2.3:  1 1 1.22к   

𝜓1(𝜎𝑝 = 0,167) = 0,18; 

𝑡зак = 1,03 ∙ 10−3
2,98 ∙ 10−6

4,68 ∙ 10−6 (1,22 − 0,18) = 0,068. 

 

2.6. Визначення часу прямого ходу 

c п д закt t t t   . 

Підставимо знайдені значення у формулу і одержимо: 

𝑡с = 0,1362 + 1,23 + 0,068 = 1,4342 (с). 

Пневмопривод має запас за часом спрацювання: 

∆𝑡 = 𝑡оч − 𝑡с = 5 − 1,4342 = 3,5658 (с). 
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2.7. Вибір пнемоапаратури 

 

Знайдене при статичному розрахунку основного приводу значення 

умовного проходу приєднувальних отворів використовується для вибору 

трубопроводів, які зв’язують порожнини приводу з пневморозподільником, а 

також самого пневморозподільника. Їх прохідні розтини повинні відповідати 

вибраному значенню yd  .  

Для допоміжних приводів, щоб запобігти довгої номенклатури 

пневмоапаратів та трубопроводів, які використовують в пневмосистемі, 

рекомендується пневморозподілювачі та їх лінії зв’язку вибирати аналогічними 

основному приводу, як це робиться звичайно на практиці. 

 

Фільтр-регулятор типу MX2-1/4-FR0004-LH(ном. тиск 1,0 МПа; тонкість 

фільтрації 40 мкм; ступінь волого відділення 90%) [14] 

Таблиця 2.1 

Умовний прохід, мм  12 

Приєднувальна різьба К1/4” 

Номінальний тиск, МПа  1,0 

Діапазон регулювання тиску на виході (тиск налаштування), МПа  0,05–0,7 

Номінальна витрата повітря при тиску 0,4 на виході МПа , 
3м хв  0,63 

Зниження тиску на виході при зміні витрати повітря від 0 до 

номінальної величини, МПа  (не більше) 

0,03 

Збільшення тиску на виході при зниженні тиску на вході від 

номінального значення до тиску налаштування, МПа (не більше) 

0,015 

Перевищення тиску на виході над тиском настройки, при якому 

відкривається клапан відводу тиску в атмосферу, МПа (не більше) 

0,06 

Довговічність, год  6000 

Маса, кг  0,56 
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Маслорозпилювач  MX2-1/4-L00-LH [14] 

Таблиця 2.2 

Умовний прохід, мм  12 

Приєднувальна різьба К1/4” 

Найбільший робочий тиск, МПа : 1,0 

Розрахункова витрата, л/хв 800 

Максимальний тиск, МПа 1,5 

Діапазон тиску керування, МПа 0,2-0,63 

Витрата повітря при тиску 0,4 МПа , 
3м хв  0,063 

 

 

 

 

Пневморозподільник 354-015-02 [14] 

Таблиця2.3 

Умовний прохід, мм  16 

Тиск живлення, МПа  1,5–8 

Витрата повітря при тиску 0,4 МПа , 
3м хв  0,032 

Втрати тиску при вказаній витраті, не більше, МПа 0,02 

Пропускна здатність vK , л хв  3 

Зусилля, необхідне для відкриття клапана при номінальному тиску, 

Н, не більше 

35 

Довговічність, цикл 106 

Маса, кг  0,27 
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2.8. Пневматична схема пневмоприводу 

 

  

Рис.2.4. Принципова пневматична схема 

 

Пневматична система складається з компресору, блоку підготовки 

повітря до складу якого входять фільтр-вологовідділювач ФВ, клапан 

редукційний КР, манометра М та маслорозпилювача МР (див. рис.2.4). 

Керування пневмоциліндром Ц відбувається за рахунок пневморозподільника 

Р. Швидкість штоку, регулюється дроселями Др1 та Др2. 
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Висновки 

Отже, аналізуючи динамічний розрахунок пневмоприводу, визначили час 

спрацювання приводу, під яким розуміють час t руху поршня в одному 

напрямку. Також при статичному розрахунку основного приводу знайшли 

значення умовного проходу приєднувальних отворів для вибору трубопроводів, 

які з’єднують порожнини приводу з розподільником, а також самого 

розподільника. 

Розрахували пропускну здатність пневмоліній, підібрали основну 

апаратуру та склали принципову пневматичну схему для нашого 

пневмоприводу. 
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РОЗДІЛ 3. ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ ТА РЕЗУЛЬТАТИ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

3.1. Автоматичний пенетрометр з мехатронною системою керування 

Виходячи з недоліків ручного та гідравлічного пенетрометрів, було 

прийняте рішення про розробку напівавтоматичного прототипу пенетрометра 

(рис.3.1), який буде встановлюватись на будь-який транспортний засіб, який 

використовується у сільському господарстві. 

 

 

Рис. 3.1. Схема пенетрометра: 1- корпус з приводом,  

2-  тензодатчик, 3 - щуп пенетрометра, 4- кріплення 

 

Аналіз конструкцій та мета, яку ми перед собою поставили, дозволив нам 

обрати в якості прототипу напівавтоматичний пенетрометр з  пневматичним 

приводом (рис 3.2), тому що він простіший та ефективніший у використанні, на 

відміну від ручного та гідравлічного пенетрометра. 



47 
 

 

Рис.3.2. Пенетрометр з пневматичним приводом та мехатронною системою 

керування 

 
 

Мною була розроблена та розрахована пневматична система, рама для 

закріплення пенетрометра та всієї системи. Приведення в рух пенетрометра 

відбувається завдяки компресора, який в свою чергу живиться від 

автомобільного акумулятора 12В.  

Принцип роботи пенетрометра: 

- приведення в дію пневмоциліндра відбувається завдяки механічній 

кнопці, яка знаходиться в кабіні автомобіля; 

- після подачі сигналу, пневмоциліндр виїжджає на задану глубину і 

зусилля яке виникає, передається на тензодатчик та на наш контролер. 

 

  
  

Рис.3.3. Результати проведення реологічного дослідження ґрунту 
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На рис.3.3 представлено обладнання, яке керує спеціально розробленою 

ТОВ "DataField" програмою, яка фіксує результати проведення реологічних 

досліджень ґрунту. 

Переваги використання: 

- легкість використання та простота, дозволяє робити проколи ґрунту в 

будь-який час; 

- GPS фіксує місце вимірювання та дозволяє відобразити на карті поле з 

даними;  

- миттєва передача на сервер, дозволяє оперативно прийняти рішення про 

обробіток ґрунту; 

 - збереження даних та створення по них графіків, дає можливість 

аналізувати та наскільки якісно оброблене поле та чи дотримана глибина 

оранки. 

В залежності від типу ґрунту ми можемо змінювати наконечник для 1/2"  

для твердих ґрунтів, або для 3/4"  для пухких ґрунтів. 

 

3.2. Методика проведення експерименту  

 

Так як спроектований пенетрометр є насамперед експериментальною 

установкою необхідно було розробити методику проведення випробувань, 

яку можливо змінювати під час експерименту.  

Запропоновано проводити випробування пенетрометра та проведення 

експерименту, керуючись вимогами до пенетрометра реального фермера.  

Основне завдання, яке ставилось перед експериментом – визначити 

глибину на якій ґрунт є достатньо щільним і потребує додаткової обробки. 

Якість обробки ґрунту на полі, на якому проводились випробування, багато 

років оброблявся з використанням візуального методу. Отже виникла 

необхідність провести інструментальний метод оцінювання якості обробки 

ґрунту, що обумовлює використання конкретних агротехнічних вимог, які 

пред'являються до кожного виду заходів: 
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 для лущення і дискування ґрунту критеріями  оцінки є достатнє 

вирівнювання поверхні. 

 для оранки - ступінь кришення, вспушеність зораного ґрунту, 

заорювання узбіч сільськогосподарських угідь, гребнистість; 

 при культивації - висота гребенів без перевищення встановлених 

норм, поверхня землі повинна бути дрібно грудкуватою; 

 при посіві культур повинно враховуватися своєчасність 

висадження, рівномірне загортання насіння, а також глибина загортання 

насіння; 

 боронування проводиться по своєчасності, глибині та розпушуванні 

поверхні ґрунту;  

 якість шлейфування визначається тими ж показниками, що і 

боронування. 

Методика проведення випробувань: 

1. Підготовити експериментальну ділянку  дискуванням ґрунту;  

2. Визначити межі експериментальної ділянки. Скласти комп’ютерну 

карту експериментальної ділянки з метою  автоматичної створення «сітки» з 

розмірами комірки 1 га. 

3. За допомогою комп’ютерної програми розробити послідовність 

проведення вимірів. 

4. За допомогою GPS навігатора визначити точки, де необхідно провести 

вимірювання. Зафіксувати координати та підготувати пенетрометр до 

вимірювань. 

5. Провести вимірювання щільності ґрунту. Зафіксувати показання 

вимірювань. 

6. Переконавшись у тому, що всі параметри вимірювань зафіксовано 

закінчити вимірювання  підняти щуп пенетрометра; 

7.  Переїхати на іншу точку та повторити вимірювання.  
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3.3. Результати дослідів 

 

Експерименти були проведені в Малинському та Радомишльському 

районах, Житомирської області. 

На рис.3.4 показана карта завдань, яка була отримана сумісно з DataField. 

Попередньо перед виїздом на поле, ми склали комп’ютерну карту 

експериментальної ділянки та за допомогою  GPS навігатора визначили 

точки, де необхідно провести вимірювання  

 

 

Рис.3.4. Карта з заданими точками координат поля №1 

 

Після проведення методики пенетрацї, отримано графіки твердості ґрунту 

та інтерполяції полів. Аналізуючи експерименти трьох різних дослідів, можна 

сказати, що вони істотно відрізняються один від одного, але починаючи із 

глибини 20 см, у всіх трьох дослідженнях, ґрунт є досить ущільнений. 
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Рис.3.5. Графік твердості ґрунту №1 

 

Графік твердості ґрунту (рис.3.5) показує, що на ділянці №1 в межах 

посіву культури 10-20 см, не є ущільненим, але  починаючи із глибини 25 см, 

ґрунт стає дедалі ущільненим, що потім буде перешкоджати рослині 

отримувати вологу, кисень та інші поживні речовини. 
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В таблицях 1 та 2 наведено досліди в залежності глибини від тиску. 

Таблиця 1 

Конус № измер. 0 2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20

1/2" 2 121 770 1455 1983 2375 2662 3147 3584 4291

1/2" 3 0 248 645 885 1022 1132 1108 1168 1268

1/2" 4 208 590 887 1094 1387 1508 1736 1826 1813

1/2" 5 564 712 657 556 516 576 587 624 653

1/2" 6 334 1009 1413 1605 1715 1736 1797 1913 1958

1/2" 7 228 438 1293 1540 1679 1754 1810 1899 1900

1/2" 8 441 635 684 769 774 759 954 1062 1176

1/2" 9 189 355 654 995 1313 1500 1480 1213 1212

1/2" 10 568 961 1172 1140 1211 1350 1304 1264 1395

1/2" 11 0 102 286 297 291 231 399 321 260

1/2" 12 619 771 874 1320 1385 1387 1355 1285 1315

1/2" 13 130 442 719 846 869 1046 1165 1217 1242

1/2" 14 0 6 283 1111 1357 1519 1684 1844 2144

1/2" 15 127 196 193 233 320 352 320 330 273

1/2" 16 72 284 605 815 858 974 981 1048 927

1/2" 17 0 479 832 1048 1180 1405 1653 1637 1631

1/2" 18 304 736 942 1096 1236 1196 1178 1035 1353

1/2" 19 63 349 1174 1311 1307 1255 1326 1389 1478

1/2" 20 153 452 1123 1547 1803 1929 2004 1913 1910

1/2" 21 590 753 1186 1504 1674 1814 1874 2141 2515

1/2" 22 177 413 672 1008 1116 1193 1321 1369 1450

1/2" 23 163 663 1107 1480 1711 1985 2225 2299 2295

1/2" 24 0 161 637 816 880 988 1033 1121 1229

1/2" 25 200 398 1014 1574 1923 2463 2737 2932 3176

1/2" 26 394 884 1213 1425 1619 1810 1845 1798 1894

1/2" 27 0 172 486 964 1309 1272 1161 1134 938

1/2" 28 893 1304 2162 2593 2617 2596 2724 2851 2940

1/2" 29 178 219 386 881 981 1203 1199 1219 1403

1/2" 30 0 361 681 929 1053 1090 1169 1179 1134

1/2" 31 133 321 631 126 1269 1316 1405 1514 1658

1/2" 32 0 250 678 1024 1170 1285 1351 1460 1494  
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Таблиця 2 

Конус № измер. 22,5 25 27,5 30 32,5 35 37,5 40 42,5 45

1/2" 2 5038 5376 6006 7439 8711 8789 8769 8526 8338 4771

1/2" 3 1343 1723 2356 3413 4521 5363 5301 4228 4017 3645

1/2" 4 1819 2575 2948 3265 4105 4641 5287 5503 5720 6017

1/2" 5 672 1489 2319 3086 3912 4310 3772 3593 3449 3241

1/2" 6 1825 1804 2858 4022 4296 1923 3453 2537 2044 1702

1/2" 7 1940 2017 2048 2087 3061 3717 4299 4390 3460 2239

1/2" 8 1774 2415 2543 2701 2820 2795 2640 2256 1919 1536

1/2" 9 1365 1666 2015 1871 1479 1303 1395 1365 1473 1553

1/2" 10 1536 1508 1407 1471 1432 1413 1406 1024 876 1542

1/2" 11 238 707 2074 2631 2808 2875 2473 2017 1865 1824

1/2" 12 1220 1075 1773 2587 2770 3162 4068 4427 3719 2522

1/2" 13 1480 1830 2058 2201 1999 1752 1822 1735 1712 1433

1/2" 14 2324 2543 2651 2959 3134 3454 4036 4653 5017 4303

1/2" 15 812 1489 1728 2328 2680 2037 1474 1303 1002 1039

1/2" 16 866 974 995 1405 2371 3016 3548 3565 3815 3870

1/2" 17 1841 1912 2545 3116 4058 5192 6030 5830 4651 5121

1/2" 18 2435 2895 2971 2837 2766 2729 2417 2152 1899 2410

1/2" 19 1673 2281 3191 3511 3554 2955 2566 2478 2632 2891

1/2" 20 1964 2957 3496 3408 3100 2735 2421 2047 1921 1799

1/2" 21 3391 3993 4295 4743 4707 4246 3385 590 2207 2074

1/2" 22 1660 1631 1338 1510 1394 1542 2167 2425 2430 2316

1/2" 23 2091 1896 1939 669 4191 4299 4001 3550 3288 3128

1/2" 24 1384 1584 1993 2412 1624 1900 1932 1742 1930 2328

1/2" 25 3229 3876 4554 4394 3586 3234 2397 2329 2993 3720

1/2" 26 2019 2096 2014 2042 2386 2670 2599 2474 2679 2578

1/2" 27 1070 2239 2852 3126 3348 4463 5269 5828 6109 5700

1/2" 28 3052 3091 3148 2725 2369 1973 1789 1599 1632 2016

1/2" 29 1505 2280 2977 3086 2956 3022 3131 3623 3634 3721

1/2" 30 1126 1457 2731 3668 5010 5790 5672 5111 4103 3203

1/2" 31 1822 2055 3044 4142 4529 3978 4467 4195 4233 4734

1/2" 32 1369 2079 3717 5204 7098 8347 9477  
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Зелений колір інтерполяції поля означає, що ущільнення знаходиться в 

допустимих значеннях. 

Жовтий колір означає, що ділянки є ущільненими та вже потребують 

рихлення. 

Червоний колір означає, що ущільнення є досить високим. 

 

Інтерполяція поля №1 

 

Рис.3.6. Глибина:занурення щупа 10см 

 

При зануренні щупа на 10см (рис.3.6.) можемо спостерігати, що 

ущільнення на даній ділянці в межах норми, крім ділянки в правому, верхньому 

куті, там вже присутнє ущільнення. 
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Рис.3.7. Глибина занурення щупа 27,5 см 

 

На рис.3.7 можемо спостерігати, що на глибині 27,5 см, є зони ділянок, 

які мають ущільнення. 

 

Рис.3.8. Глибина занурення щупа 35 см 
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На рисунку 3.8 можемо спостерігати, що нижня та деяка частина інших 

ділянок поля є досить ущільненими, та потребують рихлення на даній глибині. 

В даному розділі буде представлений тільки один результат досліджень. 

Для того, щоб не загромаджувати роботу, всі інші експерименти будуть 

занесені в додаток.  

 

Висновки 

Отже, виходячи з результатів дослідів та їх аналізу, можна сказати, що 

дана проблема є актуальна на даний час, адже переущільнений ґрунт 

призводить до здавлювання пор, які мають легко пропускати крізь себе воду та 

кисень. В результаті чого це перешкоджає розвитку кореневої системи, 

призводить до дефіциту кисню та знижує врожайність культури. 

Тому завдяки автоматичному пенетрометру з мехатронною системою 

керування, ми вирішили цю проблему. 
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РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЯХ 

 

Метою даної роботи є розробка пенетрометра, який би мав механотронну 

систему керування, мав можливість за допомогою GPS-навігації створювати 

звіт про якість ґрунту, при цьому він має бути легким та легко монтуватись на 

будь-яку мобільну платформу (вантажівка, трактор, позашляховик). Дана 

робота виконується в майстерні. 

Основними несприятливими чинниками є: 

 пожежонебезпека; 

 небезпека ураженням електричним струмом; 

 зорове навантаження; 

 стреси. 

 

4.1. Характеристика приміщення 

Габаритні розміри майстерні, становить 35 м2 (рис. 4.1), а об’єм [15] 

𝑉 = 𝑆 ∙ ℎ = 35 ∙ 2,7 = 94,5 м3. 

У цьому приміщенні передбачено  відповідні параметри температури, 

чистота повітря, але незабезпечена ізоляція від виробничих шумів так як 

приміщення розташоване поряд з житловим будинком. 

По санітарних нормах площа на одне робоче для дорослої людини 

повинна складати не менше 6.0 м2, а об'єм – не менше 20 м3. Отже, габаритні 

розміри приміщення повністю відповідають санітарним нормам. 

Для облицювання стін, стель, підлоги майстерні, слід використовувати 

матеріали, дозволені органами санітарно-епідеміологічного нагляду, а для 

внутрішньої обробки інтер'єру – матеріали, що дифузно-відбиваються, з такими 

коефіцієнтами віддзеркалення: для стелі – 0.7-0.8; для стін – 0.5-0.6; для підлоги 

– 0.3-0.5. Поверхня підлоги в приміщенні майстерні повинна бути рівною, без 
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вибоїн, неслизькою, зручною для прибирання, володіти антистатичними 

властивостями. 

 

Рис. 4.1. План майстерні 

 

4.2. Мікроклімат   

В даному  приміщенні повинні  забезпечуватися оптимальні параметри 

мікроклімату. 

Для створення необхідних параметрів мікроклімату  у приміщенні 

застосовується система вентиляції та проводиться провітрювання приміщення 

один раз на день.  

Вентиляція приміщення досягається видаленням з них нагрітого, або 

забрудненого повітря і подачею чистого зовнішнього повітря. 

Основні параметри мікроклімату (таблиця 4.2.1) (температура повітря, 

вологість і швидкість руху повітря на робочому місці) повинні відповідати 

вимогам. Крім того, необхідно забезпечити необхідні концентрації позитивних і 

негативних іонів в повітрі робочої зони. Результати досліджень показали, що 

позитивні іони у великій кількості негативно впливають на розумову і фізичну 

працездатність (з'являється стомлюваність), на діяльність серцево-судинної 
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системи і системи кровотворення, а негативні іони сприятливо впливають на 

здоров'я людини.  

Необхідні концентрації позитивних і негативних іонів в повітрі робочої 

зони забезпечують: 

- генератори негативних іонів; 

- установки штучного зволоження; 

- кондиціонери; 

- загально-обмінна проточно-витяжна вентиляція. 

В даному приміщенні встановлено установку штучного зволоження, 

термометр та загально-обмінна проточно-витяжна вентиляція. 

Таблиця 4.2.1 

Період року 

Температура, ºС Відносна вологість, % 

Оптимальна 

Фактична 

Оптимальна Дійсна Верхня     

межа 

Нижня  

межа 

Холодний 17 - 20 21 15 40 - 60 75 

Теплий 20 - 23 27 16 40 - 60 70 

 

Середня температура приміщення в теплий період року дорівнює 23 оС, 

відносна вологість повітря 70%. 

У холодний період року, середня температура складає 18 оС. Значення 

відносної вологості дорівнює 75%. 

Всі параметри мікроклімату приміщення в теплий та холодний період 

року знаходяться в діапазоні оптимальних значень, тому можна зробити 

висновок, що мікроклімат приміщення  є сприятливим для праці. 
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4.3. Освітлення 

Недостатність освітлення призводить до напруги зору, ослаблю увагу, 

приводить до настання передчасної стомленості. Надмірно яскраве освітлення 

викликає засліплення, роздратування і різь в очах. Неправильний напрям світла 

на робочому місці може створювати різні тіні, відблиски, дезорієнтувати що 

працює. Всі ці причини можуть привести до нещасного випадку або 

профзахворювань, тому настільки важливий правильний розрахунок 

освітлення, визначення необхідного числа світильників, їх типу і розміщення.  

Штучне освітлення в приміщеннях повинне здійснюватися системою 

загального рівномірного освітлення. У випадках переважної роботи з 

документами, слід застосовувати системи комбінованого освітлення (до 

загального освітлення додатково встановлюються світильники місцевого 

освітлення, призначені для освітлення зони розташування документів). 

Освітленість робочої зони повинна бути 300-500 лк. Освітлення не 

повинне створювати відблисків, щоб це не заважало роботі.  

Як джерела світла при штучному освітленні слід застосовувати переважно 

люмінесцентні лампи типу ЛБ і компактні люмінесцентні лампи. У 

світильниках місцевого освітлення допускається застосування ламп 

розжарювання, зокрема галогенних. 

В приміщенні застосовується штучне освітлення комбіноване (місцеве і 

загальне) і природне освітлення бокове. Штучне освітлення виконується за 

допомогою електричних джерел світла  - ламп розжарювання.  Виходячи з 

цього, проведемо розрахунки освітленості нашого приміщення. 

Розрахунок освітлення проводиться для кімнати площею 35м 2, ширина 

якої 5 м, висота – 2,7 м. Скористаємося методом світлового потоку. 

Визначимо світловий потік в приміщенні і порівняємо його з допустимим, 

за формулою: 

𝐸еф =
𝐹л𝑁𝑛𝜂

𝑆∙𝑘з∙𝑧
                                                                    (4.1) 

де 
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Eеф - розраховується світловий потік, Лм; 

Е - нормована мінімальна освітленість, Лк (визначається за таблицею). 

Роботу програміста, відповідно до цієї таблиці, можна віднести до розряду 

точних робіт, отже, мінімальна освітленість буде Е = 300лк; 

S - площа освітлюваного приміщення (у нашому випадку S = 35м2 ); 

z - відношення середньої освітленості до мінімальної (звичайно 

приймається рівним 1,1 ... 1,2, нехай Z = 1,1); 

kз - коефіцієнт запасу, враховує зменшення світлового потоку лампи в 

результаті забруднення світильників у процесі експлуатації (його значення 

залежить від типу приміщення й характеру проведених у ньому робіт і в 

нашому випадку К = 1,5); 

N - кількість світильків; 

n - кількість ламп у світильнику. 

𝜼 - коефіцієнт використання, (виражається відношенням світлового 

потоку, що падає на розрахункову поверхню, до сумарного потоку всіх ламп і 

обчислюється в частках одиниці; залежить від характеристик світильника, 

розмірів приміщення, фарбування стін і стелі, якi характеризуються 

коефіцієнтами відображення від стін (Р С) і стелі (Р П)), Стеля приміщення 

свіжопобілена ρсл = 70%, стіни мають світлосірий колір Pсн = 50%. 

Значення 𝜼 визначимо по таблиці коефіцієнтів використання різних 

світильників. Для цього обчислимо індекс приміщення по формулі: 

𝐼 =
𝑆

ℎ(𝐴+𝐵)
=

35

2,7∙(5+7)
= 1,08                                                                     (4.2) 

де 

S - площа приміщення, S = 35м 2; 

h - розрахункова висота підвісу, h = 2.7 м; 

A - ширина приміщення, А = 5 м; 

В - довжина приміщення, В = 7 м. 

Підставивши значення отримаємо: 

http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8
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Знаючи індекс приміщення I, за таблицею  знаходимо η = 0,38. 

Для освітлення використовується люмінесцентні лампи типу Т8 (2.54см), 

світловий потік яких F = 3400Лк. 

Підставимо всі значення у формулу для визначення світлового 

потоку Eеф: 

𝐸еф =
3400∙3∙3∙0,38

35∙1,5∙1
= 221.4лк                                        (4.3) 

 Отже, можна зробити висновки,  що освітленість приміщення не 

достатня, саме тому використовується, ще місцеве освітлення. 

 

4.4. Електробезпека 

З кожним роком зростає виробництво та споживання електроенергії, а 

відтак і кількість людей, які в процесі своєї життєдіяльності використовують 

(експлуатують) електричні пристрої та установки. Тому питання 

електробезпеки набувають особливої уваги. 

Електробезпека – це система організаційних та технічних заходів і 

засобів, що забезпечують захист людей від шкідливого та небезпечного впливу 

електричного струму, електричної дуги, електромагнітного поля і статичної 

електрики. 

В майстерні підключене живлення 220В, у доступному місці 

встановлений аварійний резервний вимикач та електричний щит з 

запобіжником, що може повністю виключити електричний струм приміщення, 

крім освітлення. Заземлення електричного щита виконано із заземленою 

нейтраллю, а розетки приміщення виконані з захисним зануленням. 

Для підключення іншої переносної електроапаратури використовуються 

гнучкі проводи в надійній ізоляції, також з додатковим запобіжником 

вимикання, також електропроводка від переносних приладів до джерел 

живлення виконується найкоротшим шляхом без заплутування проводів у 

приладів і меблів. 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8
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Приміщення відповідає усім нормам електробезпеки за ПУЕ 2012 та є 

придатним та безпечним для роботи. 

 

4.5 Пожежна безпека 

Майстерня по пожежній небезпеці відноситься до категорії В, і повинна 

задовольняти вимоги по запобіганню і гасінню пожежі, з обов'язковою 

наявністю телефонного зв'язку і пожежної сигналізації. 

Меблі в приміщенні із МДФ, дверні та віконні переплети із 

металопластика. По вибуху і пожежо-небезпечності, приміщення відноситься 

до категорії В.   

На основі СНіП II-2-80 будівля відповідає II степені вогнестійкості, що 

потребує від будівельників конструкції норм вогнестійкості (часу опору 

вогню): 

- несучі стіни, стіни сходових кліток і колони - 2 год; 

- сходові клітки, сходи, балки і марші у сходових клітках - 1 год; 

- зовнішні стіни навісних панелей – 0,25 год; 

- внутрішні і зовнішні стіни (перегородки) – 0,25 год; 

- плити і настили конструкцій міжповерхових перекриттів – 0,75 год; 

- плити, настили та інші несучі конструкції – 0,25 год. 

 Приміщення відноситься до категорії В. В майстерні повинно 

знаходитись 3 вуглекислотні вогнегасники. 

Необхідний час евакуації складає - 3 хвилин. Евакуацію необхідно 

здійснювати швидко, чітко та без паніки.  

 

4.6. Техніка безпеки при роботі з пневмоінструментом 

При роботі з пневмоінструментом персонал зобов'язаний: 

 - підключати гнучкі трубопроводи пневмоінструменту до трубопроводів 

стисненого повітря тільки через вентилі, встановлені на повітророзподільних 
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коробках або відводах від магістралі; 

 - подавати повітря тільки після установки інструменту в робоче 

положення; 

 - стежити, щоб не було витоку повітря в місцях приєднання гнучкого 

трубопроводу; 

 - стежити, щоб поліурітанова трубка не перетиналися; 

при припиненні подачі повітря або тимчасовій перерві в роботі перекрити 

вентиль повітряної магістралі; 

 - в разі зриву гнучкого трубопроводу негайно вимкнути подачу 

стисненого повітря. 

При роботі пневмоінструментом забороняється: 

 - приєднувати повітряний шланг до пневмоінструменту при відкритому 

крані повітряної магістралі; 

 - самостійно усувати несправності пневматичних інструментів (необхідно 

здавати його в ремонт); 

 - переносити його, тримаючи за шланг; 

 - припиняти подачу стисненого повітря перекручуванням і перегинанням 

шланга. 

 

4.7. Прогнозування та оцінювання інженерної та пожежної обстановки під 

час аварії на вибухонебезпечних об’єктах 

Умовою виникнення НС є те, що на відстані 1 км від цеху знаходиться 

газова заправка. 

1. Відстань від цеху до місця аварії (вибуху) - 1000м 

2. Маса пропану - 200т 

3. Характеристики елементів цеху: 

Будівля - зі збірного залізо бетону 

Кабельні лінії - наземні 

Контрольно-вимірювальна апаратура-наявна  

Границі вогнетривкості несучих стін - 2.5 год.  
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Границі вогнетривкості перегородок - 0.5 год. 

4. Категорія виробництва з пожежної безпеки  

5. Щільність забудови об'єкту – 240 

 

 Розрахункова частина: 

1.1. Зона І : г1=102.34 м.   

1.2. Зона ІІ: г2=174 м.  

Висновок: об’єкт опиниться за межами цих зон, тобто у зоні повітряної 

ударної хвилі (зона ІІІ) 

 

Ф

-5 -5

262 262
ΔP = 13

L 1000
1+7.66×10 1 1+7.66×10 1

Q 20

а

0

кП 

 

                            (4.4) 

 

4.6.1. Ступінь руйнування будівлі – слабкі 

Характеристика руйнувань будівлі: 

Руйнування заповнень дверних та віконних прорізів, зривання покрівлі 

даху. 

Характеристика руйнувань промислового обладнання: 

Пошкодження та деформація основних деталей, електропроводки, 

приладів автоматики, тріщини в трубопроводах. 

4.6.2. Ступінь руйнування контрольно-вимірювальної апаратури – сильні; 

4.6.3. Ступінь руйнування кабельних ліній – слабкі; 

4.6.4. Ступінь ураження людей від прямої дії УХ - від прямої дії – слабкі; 

4.6.5. Ступінь вогнестійкості – II; 

4.6.6. Очікувана пожежна обстановка:  

Для виробництва категорії пожежної небезпеки Д, ступеня вогнестійкості 

будівель – ІІ, при надмірному тику 14 кПа і щільності забудови більше 20% 

можна очікувати в перші 30 хвилин окремі пожежі з переростанням за 1…2 

години в суцільну. 
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 Небезпечна кількість вибухової речовини для уникнення руйнувань 

будівлі - 100т. 

Загальні висновки і рекомендації: 

На відстані 1000 м від цеху стався вибух пропану, що призвело до 

руйнувань будівлі, елементів ділянки, постраждали люди. В першу чергу 

потрібно сповістити про надзвичайну ситуацію керівництво та працівників, та 

надати першу допомогу при необхідності. 

 

Висновки 

1. У цій частині дипломної роботи було визначено потенційно небезпечні 

шкідливі фактори, при виконанні роботи, розраховано освітленість робочого 

місця, яке відповідає нормам . 

2. Проаналізували пожежну безпеку в приміщенні та дійшли висновку, що 

вона відповідає вимогам. Також був проведений аналіз електробезпеки 

приміщення в результаті чого встановлено, що він відповідає ГОСТ 12.1.030-

81. ССБТ. [16] 

3. В результаті було встановлено, що приміщення відповідає державним 

нормам та забезпечує комфортні умови праці. 

4. Визначено потенційно небезпечні шкідливі фактори, при виконанні 

роботи, розраховано освітленість робочого місця, яке відповідає нормам. 

Зроблено висновок, що вона відповідає вимогам.  
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РОЗДІЛ 5. СТАРТАП-ПРОЕКТ 

 

5.1 Опис ідеї проекту 

 

Ідея проекту лежить у тому, щоб розробити автоматичний пенетрометр, 

який би мав мехатронну систему керування, можливість за допомогою GPS-

навігації створювати звіт про якість обробки ґрунту, при цьому він мав бути 

легким та легко монтуватись на будь-яку мобільну платформу (вантажівка, 

трактор, позашляховик). 

 

Таблиця 5.1.  

Ідея проекту 

Зміст ідеї Напрямки застосування Вигоди для користувача 

Розробити 

автоматичний 

пенетрометр, який би 

мав мехатронну систему 

керування, можливість 

за допомогою GPS-

навігації створювати 

звіт про якість обробки 

ґрунту  

Агропромисловий 

комплекс 

Зменшити вплив 

«людського фактора», а 

саме нерівномірний 

тиск на тензометричний 

датчик; 

Для власного 

використання 

Підвищити швидкість 

до одного проколу за 

хвилину, на 

одногектарній сітці, 

враховуючу переїзди 

між точками;  

 

До сильних сторін запропонованого проекту можна віднести: 

 підвищена швидкість до одного проколу за хвилину, на 

одногектарній сітці, враховуючу переїзди між точками;  

 зменшений вплив «людського фактора», а саме нерівномірний тиск 

на тензометричний датчик; 

 можливість цілодобової роботи в польових умовах, керуючи 

процесом з кабіни автомобіля; 
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 забезпечення живлення від автомобільного 12V акумулятора; 

 здійснювання транспортування шляхами в умовах щільного 

трафіку; 

 підвищена точність вимірювання твердості ґрунту; 

 зручне користування та індикація отриманих даних. 

5.2  Технології застосовані в проекті 

Найголовніша технологія, що була використана в проекті, - це технологія 

GPS-навігації створювати звіт про якість обробки ґрунту (рис 5.1). 

 

Рис 5.1. Карта завдань пенетрометра 

 

5.3 Аналіз ринкових можливостей запуску проекту 

 

Таблиця 5.2.  

Попередня характеристика потенційного ринку стартап-проекту 

 № Показники стану ринку (найменування) Характеристика 

1 Кількість головних гравців, од Більше 2 

2 Загальний обсяг продаж, грн/ум.од 40 млн. грн. 

3 Динаміка ринку (якісна оцінка) Спадає на 3.3% за рік 

4 
Наявність обмежень для входу (вказати 

характер обмежень) 
Відсутні 
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5 Специфічні вимоги до стандартизації та 

сертифікації 

Терміни, установлені цим 

стандартом, обов’язкові для 

вживання в усіх видах 

нормативних документів, що 

стосуються виробництва 

пенетрометра, а також для робіт 

зі стандартування. 

Вимоги стандарту чинні 

для застосовування у роботі 

підприємств, установ, 

організацій усіх форм 

власності, що діють на території 

України, технічних комітетів 

стандартизації, науково-

технічних та інженерних 

товариств, міністерств 

(відомств). 

6 
Середня норма рентабельності в галузі 

(або по ринку), % 
17,9% 

 

За таблиці 5.2 видно, що за попереднім оцінюванням є ринок 

привабливим для входження. 

Компанія замовник – фізичне лице. 

Проведімо аналіз ринкового середовища: складемо таблиці факторів, що 

сприяють ринковому впровадженню проекту, та факторів, що йому 

перешкоджають (табл. 5.3). Фактори в таблицях подані в порядку зменшення 

значущості. 
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Таблиця 5.3 

Фактори загроз 

№ 

п/п 
Фактор Зміст загрози 

Можлива реакція 

компанії 

1 Іноваційність Можуть виникати 

непередбачені проблеми 

у процесі впровадження 

Відмова від переходу 

на новий тип обробки 

або додаткове 

фінансування 

2 Нестійкість 

політичної та 

економічної 

ситуації в країні 

Можлива криза 

внаслідок якої 

припнеться 

фінансування 

Зупинка фінансування, 

закриття проекту 

1 Підвищення 

ефективності циклу 

переробки 

Скоротити витрати на 

оренду приміщень та 

використання 

обладнання.  

Повний перехід 

заводу на новий тип 

обробки. 

2 Покращення 

якісних показників 

Підвищений рівень 

засвоєння. 

Повний перехід на 

новий тип обробки. 

  

Надалі проводимо аналіз пропозиції: визначаємо загальні риси 

конкуренції на ринку, також за різними ймовірними типами конкуренції 

визначаємо ймовірний вплив на діяльність підприємства та на діяльність 

взаємодіючих структур, визначаємо реакційні дії та можливий сценарій 

розвитку подій. Із цього робимо прогнозування ймовірних ризиків виходячи із 

різних типів конкуренції та результуючих дій. Після повного обзору 

конкуренцій переходимо далі (табл. 5.5). 
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Таблиця 5.5 

Ступеневий аналіз конкуренції на ринку 

Особливості 

конкурентного середовища 

В чому 

проявляється 

дана 

характеристика 

Вплив на діяльність 

підприємства (можливі дії 

компанії, щоб бути 

конкурентоспроможною) 

1. Чиста конкуренція Присутньо 

більше 2 

виробників, при 

цьому ринок 

поділено між 

ними майже 

однаково  

Зменшення собівартості та 

підвищення якості, компанія 

завоює більшу частин ринку 

2. За рівнем конкурентної 

боротьби 

Міжнародна  Міжнародна конкуренція 

сприяє переливанню 

капіталів і товарів між 

різними державами, 

забезпечує збалансований 

розвиток світового ринку і 

світового господарства. 

3. За галузевою ознакою 

- міжгалузева/ 

внутрішньогалузева 

Внутрішньогалуз

ева 

Наслідком 

внутрішньогалузевої 

конкуренції є впровадження 

досягнень науки і техніки, 

зниження витрат 

виробництва, підвищення 

якості продукції. 

4. Конкуренція за видами 

товарів: 

- товарно-родова 

Товарно-родова На ринку пенетрометрів веде 

конкурентну боротьбу з 

іншими типами 
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- товарно-видова 

- між бажаннями 

пенетрометрів 

5.  За характером 

конкурентних переваг 

- цінова / нецінова 

Нецінова Головною конкурентною 

перевагою є унікальність 

звіту GPS навігації. 

6. За інтенсивністю 

- марочна/не марочна 

Марочна Ситуація на ринку, де 

компанія розглядає як своїх 

конкурентів компанії, що 

пропонують подібний 

продукт тим же цільовим 

покупцям 

Після аналізу конкуренції проведемо більш детальний аналіз умов 

конкуренції в галузі (табл.  5.6). 

 

Таблиця 5.6 

Аналіз конкуренції в галузі за М. Портером 

Складові 

аналізу 

Прямі 

конкуренти 

в галузі 

Потенційні 

конкурент

и 

Постачальн

ики 
Клієнти 

Товари-

замінники 

На ринку 

спостерігаєт

ься 

тенденція 

до 

скорочення 

кількості 

підприємств 

і посилення 

конкуренції 

на ринку. 

Бар'єри 

входу на 

ринок є 

доволі 

значними.  

Існує чітка 

залежність 

від 

постачальни

ків як якості 

продукції, 

так і 

можливих 

обсягів її 

виробництв

а. 

Споживачі 

мають 

широку 

географію 

Бізнес має 

постійний 

характер.  

Відсутні 
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Висновк

и: 

Має місце 

інтенсивна 

конкурентн

а боротьба з 

боку 

прямих 

конкурентів 

Можливіст

ь входу на 

ринок 

низька. 

Постачальн

ики 

диктують 

умови на 

ринку за 

рахунок 

якості та 

обсягів 

виробництв

а 

Клієнти 

диктують 

умови на 

ринку через 

згоду/незго

ду купувати 

пенентроме

тр  

Відсутні 

 

На основі аналізу конкуренції, проведеного вище в  (табл. 5.6), а також із 

урахуванням характеристик ідеї проекту (табл. 5.1), вимог споживачів до 

товару (табл. 5.2) та факторів маркетингового середовища (табл. 5.4 - 5.5) 

визначається та обґрунтовується перелік факторів конкурентоспроможності. 

Аналіз оформлюємо за табл. 5.7. 

 

Таблиця 5.7 

Обґрунтування факторів конкурентоспроможності 

№

 

п/п 

Фактор 

конкурентоспроможності 

Обґрунтування (наведення чинників, 

що роблять фактор для порівняння 

конкурентних проектів значущим) 

1 Унікальність 

позиціонування 

В умовах чистої конкуренції, коли 

фактор ціна/якість є ключовим засобом 

ведення конкурентної боротьби, важливим є 

створення та підтримання унікального 

ефективного шляху обробки, що створює 

певний захист від конкурентних зіткнень. 

2 Ціна Оскільки пенетрометр є товаром 

постійної покупки при тому, що споживач 
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має високу цінову чутливість, ціна на товар 

є одним з засобів ведення конкурентної 

боротьби. Тому чим вигіднішою є ціна для 

споживача, тим вірогідніше його вибір. 

3 Репутація виробника За рахунок того, що в світі 

популяризація концепції екологічно чистого 

виробництва, а також введення відповідних 

стандартів робить величезний вплив на 

розвиток різних сегментів промисловості, 

споживач при виборі нашого продукту  

керується також впливом технології на 

світову екологію. Це важливо при виході на 

ринок з новими товарами, або при виході на 

нові сегменти, що полегшує позитивне 

сприйняття новинок. 

4 Маркетинговий бюджет Від розміру маркетингового бюджету 

залежить здатність здійснювати 

маркетингову стратегію підприємства. 

Маркетингові заходи мають забезпечувати 

інші конкурентні переваги такі, як рівень 

диференціації, лояльності, репутація 

виробника, дистрибуція та просування. 

За визначеними факторами конкурентоспроможності (табл. 5.7) 

проводитимо аналіз сильних та слабких сторін стартап-проекту (табл.5.8). 
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Таблиця 5.8 

Порівняльний аналіз сильних та слабких сторін проекту 

№ 
Фактор 

конкурентоспроможності 

Бали 

1-20 

Рейтинг товарів-конкурентів у 

порівнянні з даним проектом 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

1 Інноваційність 

+

4 

      Х 

2 Ціна      Х  

3 Репутація виробника      Х  

4 Маркетинговий бюджет    Х    

5 Ризики Х       

 

Фінальним етапом ринкового аналізу можливостей впровадження 

проекту є складання SWOT-аналізу (матриці аналізу сильних (Strength) та 

слабких (Weak) сторін, загроз (Troubles) та можливостей (Opportunities) (табл. 

5.9) на основі виділених ринкових загроз та можливостей, та сильних і слабких 

сторін (табл. 5.8). 

Перелік ринкових загроз та ринкових можливостей складається на основі 

аналізу факторів загроз та факторів можливостей маркетингового середовища. 

Ринкові загрози та ринкові можливості є наслідками (прогнозованими 

результатами) впливу факторів, і, на відміну від них, ще не є реалізованими на 

ринку та мають певну ймовірність здійснення. 

Таблиця 5.9  

SWOT-аналіз стартап-проекту 

Сильні сторони: 

1. Інноваційність; 

2. Покращення техніко-економічних 

показників підприємства 

3. Скорочення технологічного циклу; 

4. Висока ефективність 

5. Висока якість продукту 

Слабкі сторони: 

1. Не відпрацьованість 

технології 
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Таблиця 5.9. Продовження 

Можливості: 

1. Можливість поєднати 

транспортування з обробкою в одночасну 

операцію 

Загрози: 

Перевищення бюджету 

внаслідок появи 

непередбачених робіт 

 

На основі SWOT-аналізу обираємо SO стратегію виходу на ринок. Це 

обумовлене великою кількістю сильних сторін та можливостей. 

Визначені альтернативи аналізуються з точки зору строків та ймовірності 

отримання ресурсів (табл. 5.10). 

Таблиця 5.10. 

Альтернативи ринкового впровадження стартап-проекту 

№ 

п/п 

Альтернатива (орієнтовний 

комплекс заходів) ринкової 

поведінки 

Ймовірність отримання 

ресурсів 

Строки 

реалізац

ії 

1 Використання засобів 

стимулювання збуту на  

технологічних виставках та 

конференція для збільшення 

продаж товару (більш глибоке 

проникнення на ринок) 

Дозволяє суттєво збільшити 

обсяги продаж. 

Потребує маркетингових 

витрат, спланованих та 

координованих дій 

0,5 року 

2 Впровадження 

індивідуального підходу до 

кожного замовника 

(розвиток товару) 

Можливість залучення нових 

споживачів. Потребує 

значних капіталовкладень на 

розробку та виведення на 

ринок  

1 рік 
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3 Збільшення представленості 

в різних регіонах 

 (розвиток ринку) 

Можливість розширення 

охоплення цільової аудиторії. 

Потребує значних 

капіталовкладень на створення 

додаткових філій в регіонах 

4 роки 

4 Налагодити виробництво 

універсальних 

пенетрометрів 

(диверсифікація) 

Дозволяє привернути увагу 

споживачів. 

Потребує значних фінансових 

вкладень у розробку та 

тестування нового продукту 

2 роки 

 

Враховуючи ймовірність отримання ресурсів та найкоротші строки 

реалізації, обрано першу альтернативу. 
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5.4. Розроблення ринкової стратегії проекту 

Розроблення ринкової стратегії першим кроком передбачає визначення 

стратегії охоплення ринку: опис цільових груп потенційних споживачів (табл. 

5.11). 

Таблиця 5.11.  

Вибір цільових груп потенційних споживачів 

№ 

п/п 

Опис профілю 

цільової групи 

потенційних 

клієнтів 

Готовність 

споживачів 

сприйняти 

продукт 

Орієнтовний 

попит в 

межах 

цільової 

групи 

(сегменту) 

Інтенсивність 

конкуренції в 

сегменті 

Простота 

входу у 

сегмент 

1 Аграрний 

комплекс 

+ високий низька середня 

2 Фізичні особи + низький середня середня 

Які цільові групи обрано: обрана перша група потенційних споживачів 

 

За результатами аналізу потенційних груп споживачів (сегментів) 

визначена стратегія охоплення ринку: компанія працює із всім ринком, 

пропонуючи стандартизовану програму (включно із характеристиками 

товару/послуги), значить використовується диференційований маркетинг. 

Для роботи в обраному сегменті ринку необхідно сформувати базову 

стратегію розвитку (табл. 5.12). 

  



79 
 

Таблиця 5.12 

Визначення базової стратегії розвитку 

№ 

Обрана 

альтернатива 

розвитку проекту 

Стратегія 

охоплення 

ринку 

Ключові 

конкурентоспромо

жні позиції 

відповідно до 

обраної 

альтернативи 

Базова стратегія 

розвитку 

1 Розвиток ринку Масовий 

маркетинг 

Високі витрати 

створюють бар’єр 

входу для нових 

конкурентів  

Стратегія 

лідерства по 

витратах 

2 Розвиток товару Диференційова

ний маркетинг 

Відмітні 

властивості товару і 

завойована 

прихильність 

клієнтів захищають 

фірму і від товарів-

замінників 

Стратегія 

диференціації 

3 Більш глибоке 

проникнення на 

ринок 

Концентрован

ий маркетинг 

Задоволення потреб 

вибраного 

цільового сегменту 

краще, ніж 

конкуренти 

Стратегія 

спеціалізації 

 

На основі таблиці 5.12 обрана базова стратегія розвитку - стратегія 

диференціації. 

Наступним кроком є вибір стратегії конкурентної поведінки (табл. 5.13). 
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Таблиця 5.13 

Визначення базової стратегії конкурентної поведінки 

№ 

п/п 

Чи є проект 

«першопрохідцем» 

на ринку? 

Чи буде 

компанія 

шукати нових 

споживачів, або 

забирати 

існуючих у 

конкурентів? 

Чи буде 

компанія 

копіювати 

основні 

характеристики 

товару 

конкурента? 

Стратегія 

конкурентної 

поведінки 

1 Так Так Ні 
Стратегія 

лідера 

2 Ні Так Ні 
Стратегія 

виклику лідера 

3 Ні Ні Так 

Стратегія 

наслідування 

лідеру 

4 Так Ні Ні 

Стратегія 

заняття 

конкурентної 

ніші 

 

На основі таблиці 5.13 стратегія конкурентної поведінки - стратегія лідера. 

На основі вимог споживачів з обраних сегментів до постачальника 

(стартап-компанії) та до продукту (див. табл. 5.1), а також в залежності від 

обраної базової стратегії розвитку (табл. 5.11) та стратегії конкурентної 

поведінки (табл. 5.12) розробляється стратегія позиціонування (табл. 5.14). що 

полягає у  формуванні ринкової позиції (комплексу асоціацій), за яким 

споживачі мають ідентифікувати торгівельну марку/проект. 
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Таблиця 5.14 

Визначення стратегії позиціонування 

№ 

Вимоги до 

товару 

цільової 

аудиторії 

Базова 

стратегія 

розвитку 

Ключові 

конкурентоспромож

ні позиції власного 

стартап-проекту 

Вибір асоціацій, які 

мають сформувати 

комплексну позицію 

власного проекту (три 

ключових) 

1 Доступна 

ціна 

Стратегія 

лідерства 

по витратах 

Використання 

методу 

ціноутворення на 

основі аналізу 

беззбитковості 

Доступність, 

масштабність, досвід 

2 Відмінні 

властивості 

продукту 

Стратегія 

диференціа

ції 

Посилити 

використання таких 

конкурентних 

переваг як 

унікальне 

позиціонування та 

рівень 

диференціації 

Відмінність, 

незамінність, новації 

3 Задоволення 

конкретних 

потреб 

Стратегія 

спеціалізації 

Стимулювати збут 

та засоби торгового 

маркетингу в межах 

вибраного цільового 

сегменту 

Індивідуальність, 

локальність, низька 

ринкова доля 
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5.5  Розроблення маркетингової програми стартап-проекту 

Першим кроком є формування маркетингової концепції товару, який 

отримає споживач. Для цього у табл. 5.15 потрібно підсумувати результати 

попереднього аналізу конкурентоспроможності товару. 

 

Таблиця 5.15.  

Визначення ключових переваг концепції потенційного товару 

№ 

п/п 
Потреба 

Вигода, яку 

пропонує товар 

Ключові переваги перед 

конкурентами (існуючі або такі, що 

потрібно створити) 

1 Покращення 

ефективності 

пенетрації 

Зменшення 

витрат на 

роботу 

обладнання 

Інноваційність технології 

2 Покращення 

якісних 

показників 

Збільшення 

якості, 

зменшення 

собівартості 

Збільшення ступеню засвоєння , 

зменшення витрат на обробку 

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 (табл. 5.16). Аналіз проводиться 

експертним методом. 
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Таблиця 5.16.  

Визначення меж встановлення ціни 

Рівень 

цін на товари-

замінники 

Рівень 

цін на товари-

аналоги 

Рівень 

доходів цільової 

групи споживачів 

Верхня та нижня 

межі встановлення ціни 

на товар/послугу 

100-150 

тис. грн. 

-  6 млн грн 200 тис. грн 

 

Наступним кроком є визначення оптимальної системи збуту, в межах 

якого приймається рішення (табл.5.17): 

- проводити збут власними силами або залучати сторонніх посередників 

(власна або залучена система збуту); 

- вибір та обґрунтування оптимальної глибини каналу збуту; 

- вибір та обґрунтування виду посередників. 

Таблиця 5.17.  

Формування системи збуту 

Специфіка 

закупівельної 

поведінки цільових 

клієнтів 

Функції збуту, які 

має виконувати 

постачальник 

товару 

Глибина 

каналу збуту 

Оптимальна 

система збуту 

Характерно для 

наукомістких галузей 

зі специфічним і (або) 

дорогим товаром, 

який може бути 

придбаний 

обмеженим числом 

споживачів, які  

Просування на 

ринок подібних 

продуктів в рамках 

даної системи 

збуту не вимагає 

будь-якої широкої 

реклами. Швидше  

Канал 

нульового 

рівня 

Канал складається 

з виробника, який 

продає свій товар 

безпосередньо 

споживачам 

(через відділ 

збуту, збутові  
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Таблиця 5.17. Продовження 

потребують 

специфічних 

компонентах для 

свого специфічного 

фінального продукту 

(машинобудування з 

виробництвом за 

індивідуальними 

замовленнями або 

дрібними серіями). 

потрібно одного 

разу з'ясувати, хто 

з потенційних 

покупців інновацій 

може в них 

потребу і яка 

поточна 

платоспроможність 

даного клієнта. 

 філії, мережу 

фірмових 

магазинів, 

посилкову 

торгівлю тощо) 

 

Останньою складової маркетингової програми є розроблення концепції 

маркетингових комунікацій, що спирається на попередньо обрану основу для 

позиціонування, визначену специфіку поведінки клієнтів (табл. 5.18). 
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Таблиця 5.18.  

Концепція маркетингових комунікацій 

Специфіка 

поведінки 

цільових 

клієнтів 

Канали 

комунікацій, 

якими 

користуються 

цільові клієнти 

Ключові 

позиції, обрані 

для 

позиціонування 

Завдання 

рекламного 

повідомлення 

Концепція 

рекламного 

звернення 

Наукомісткі 

галузі зі 

специфічним і 

(або) дорогим 

товаром, який 

може бути 

придбаний 

обмеженим 

числом 

споживачів 

Включають в 

себе пряму 

поштову 

розсилку, 

замовлення по 

друкованим 

каталогам і 

продаж в 

режимі он-

лайн. 

Конкурентне 

позиціонування, 

яке базується 

на демонстрації 

переваг товарів 

підприємства 

над товарами 

конкурентів.  

Отримати 

можливість 

у кілька 

разів 

збільшити 

обсяг 

продажу 

своїх 

товарів 

Головними 

елементами 

структури 

реклами є 

тема 

реклами і 

девіз 

рекламної 

кампанії. 

 

Висновки по розділу 

Було проведено аналіз можливості ринкової комерціалізації проекту. За 

результатами аналізу було виявлено, що технологічна реалізація проекту 

можлива, визначені його сильні та слабкі сторони, конкурентні позиції на 

ринку обладнання для пенетрацї грунту.  

Даний ринок є привабливим для входження через інноваційність 

продукту. З огляду на потенційні групи клієнтів, незначні бар’єри входу на 

ринок та високий рейтинг у порівнянні з товарами конкурентів, даний проект 

можна вважати перспективним для впровадження.  

Для ринкової реалізації була обрана альтернатива вибіркового  

проникнення на ринок, яка дозволяє мінімізувати ризики пов’язані з 

інноваційною складовою та отримати додаткове фінансування зважаючи на те, 

що сумарний обсяг інвестицій становить $5000.  

Отже, має місце доцільність подальшої імплементації проекту. 
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ВИСНОВКИ  

 

1. В наш час актуальним завданням є автоматизація будь-яких процесів, в 

тому числі й автоматизація польових робіт у сільському господарстві, а саме 

визначення якості підготовки ґрунту перед проведення посівних робіт шляхом 

визначення щільності ґрунту.  

2. Одним з перспективних шляхів автоматизації є використання 

мехатронного пенетрометра за допомогою якого буде проведено комп’ютерне 

моделювання раціональної послідовності обробки ґрунту, так як надмірне 

ущільнення ґрунту призводить до здавлювання пор, які повинні легко 

пропускати крізь себе воду і повітря. 

3. Розгляд основних принципів побудови пневматичних систем дав 

можливість обрати схему для використання в якості приводу для 

автоматичного пенетрометра – мехатронну систему з пневматичним приводом.  

4. Визначено потенційно небезпечні шкідливі фактори, при виконанні 

роботи, розраховано освітленість робочого місця, яке відповідає нормам . 

Проведено аналіз електробезпеки приміщення в результаті чого встановлено, 

що він відповідає ГОСТ 12.1.030-81. ССБТ.  

5. Було проведено аналіз можливості ринкової комерціалізації проекту. Для 

ринкової реалізації була обрана альтернатива вибіркового  проникнення на 

ринок, яка дозволяє мінімізувати ризики пов’язані з інноваційною складовою та 

отримати додаткове фінансування зважаючи на те, що сумарний обсяг 

інвестицій становить $5000.  
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