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АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ:
автоматичні двері на сьогодні є 

звичними  в магазинах та офісах, але 
вдома це теж є корисним, коли «не 

вистачає кінцівок».

ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ: 
процеси автоматизованого 

відкривання-закривання дверей.

ХІД РОБОТИ: 
 Вимір сили для відкриття 

холодильнику.
 Аналіз наявних аналогів та 

прототипів.
 Розробка алгоритму роботи 

пристрою.
 Вибір компонентів пристрою, 

збирання макету пристрою.
 Розробка програмного 

забезпечення.
 Розрахунок точок магнітного 

кріплення пристрою.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ВИСНОВКИ:
 Розроблено вимоги до роботи пристрою з врахуванням підвищених 

зусиль для подолання магнітного ущільнювача.
 Аналіз прототипів та аналогів показав, що доцільно розробити власний 

пристрій.
 Спроектовано власний пристрій відкривання/закривання дверей 

холодильника.
 Розроблено алгоритм роботи пристрою.
 Реалізовано розроблений алгоритм в програмному забезпеченні.
 Макет пристрою доведено до робочого експериментального зразка, в 

якому доцільно змінити актуатор на більш швидкий.
Рис. 5 Зовнішній вигляд пристрою 

(розроблено автором)

Рис. 3 Електрична схема приладу
(розроблено автором)

Рис. 2 Діаграма дій та переходів між діями 
розробленого пристрою (розроблено автором)

Рис. 1 Часто зайняті руки
[https://kiev.sq.com.ua/img/news/201

9/07/16/80061423.jpg]

ВИМОГИ ДО ПРИСТРОЮ:
 Датчик руху повинен спрацьовувати без дотику 

людини.
 Кріплення пристрою не повинне вимагати 

псування корпусу холодильника.
 Пристрій повинен бути простим в установці.
 Зусилля приводу повинне бути достатнім для 

подолання магнітних ущільнювачів дверцят.

Рис. 4 Приклад розрахунку позицій кріплення 
пристрою (розроблено автором)

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ:
спрощення побуту людей з особливими 

потребами, що втілилося в задачу розробки 
та програмування пристрою автоматичного 

відкривання/закриття дверцят.

ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ:
 Провести аналіз стану автоматизації дверей в побуті.
 Розробити механізм відкриття/закриття дверей холодильнику.
 Розробити алгоритм роботи пристрою.
 Реалізувати розроблений алгоритм в програмному 

забезпеченні.
 Перевірити правильність прийнятих рішень за допомогою 

аналізу роботи експериментального пристрою.

ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ: 
методи автоматизації відкривання-
закривання дверей холодильнику.

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ:
 Аналіз прототипів та аналогів для 

формування вимог пристрою 
відкриття/закриття дверцят 
холодильнику.

 Формалізація для представлення 
алгоритму пристрою.

 Математичне моделювання для 
розрахунків положення кріплень 
пристрою до холодильника.

 Програмування для створення 
програмного коду, який реалізує 
розроблений алгоритм.

 Експеримент для підтвердження 
правильності прийнятих рішень. 


