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АНОТАЦІЯ 

Магістерська дисертація: 96 с., 22 рис., 24 табл., 7 дж., 4 додатки 

Магістерська дисертація присвячена аналізу проблем та перешкод, що 

виникають в процесі адитивного виробництва. 

В роботі розглянуто основні технології, що використовують для 3D 

друку та алгоритми просторового вкладення деталей. Також проведено аналіз 

низки етапів виробництва з пропонуванням можливих рішень проблем з 

оптимізацією та керуванням процесу виробництва. 

 Запропоновані підходи для автоматизації процесів. Реалізовано один з 

підходів, а саме реалізація застосування додаткових процесів обробки 

деталей та їх пошук за допомогою зчитування матричного коду.   

В рамках розділу охорони праці та цивільної безпеки було визначено 

основні потенційно небезпечні i шкідливі виробничі чинники під час 

виконання науково-дослідної роботи. Запропоновано технічні рішення та 

організаційні заходи з безпеки і гігієни приміщень. 

Ключові слова: автоматизація виробництва, 3D друк, процеси, 

алгоритми вкладення, сканування, зчитування коду, Angular, Node.Js. 
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ABSTRACT 

Master's thesis: 96 p., 22 fig., 24 tables, 7 sources, 4 appendices 

The master's thesis is devoted to the analysis of problems and obstacles that 

arise in the process of additive production. 

The main technologies that use for 3D printing and algorithms for spatial 

embedding of details are considered. A series of production steps were also 

analyzed, with possible solutions for optimization and control of the production 

process. 

 Approaches for process automation are proposed. One of the approaches is 

implemented, namely, the implementation of additional processes of parts 

processing and their search by means of scanning the data matrix code. 

The section Labour Safety and Сivil Defense defines the main potentially 

dangerous and harmful production factors during the scientific research work. 

Also, the technical solutions and organizational means of safety and room hygiene 

are outlined. 

Keywords: production automation, 3D printing, processes, nesting algorithms, 

scanning, code reading, Angular, Node.Js. 
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ВСТУП 

Останнім часом різні види виробництва потребують фізичної реалізації 

великої кількості різноманітних запчастин та деталей різних розмірів. Щоб 

створювати кожну, потрібне спеціальне специфічне обладнання, що в свою 

чергу сповільнює виробництво та практично унеможливлює перехід до 

реалізації нових конструкцій. Тому на ринку набуває все більшого 

поширення адитивне виробництво (3D друк). Сучасні машини для друку 

надають можливість для реалізації різного роду деталей та запчастин, що 

створюються за допомогою комп'ютерних програм. Тобто можливо 

надрукувати практично будь-яку деталь з обраного матеріалу. На сьогодні, 

такі компанії як Lego та BMW переходять до технологій 3D друку. Але так як 

і будь-який вид виробництва, адитивне має ряд недоліків. Зокрема, ці 

недоліки полягають у низькій ефективності та витраченні значного об’єму 

часу від створення моделі на комп’ютері до її друку. Тому виробництво 

конче потребує певні рішення, що будуть забезпечувати повну його 

автоматизацію. Одним з можливих рішень є реалізація веб-додатку, який би 

покроково забезпечував повне проходження процесу в «декілька натискань 

мишою». Це значною мірою підвищило б продуктивність та економію часу 

інженерів та клієнтів. 

Метою роботи: аналіз та дослідження особливостей адитивного 

виробництва для збільшення рівня ефективності та автоматизації. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі:  

1. Організувати систему збереження деталей в системі. 

2. Розробити інтерфейс для перегляду параметрів деталі. 

3. Зашифрувати ідентифікаційний номер деталі. 

4. Зчитати код номеру деталі за допомогою сканеру та дешифрувати 

його для пошуку в системі. 

5. Реалізувати можливість зміни статусу знайденої деталі 
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Наукова новизна: 

1. Розроблено алгоритм пошуку для адитивного виробництва. 

2. Запропоновано автоматизацію за допомогою веб-інтерфейсу з повним 

проходженням процесу. 

3. Виконано дослідження алгоритму для тривимірної вкладеності деталей 

з складною геометричною складовою, що заплановані до друку. 

Практична цінність. Розроблено програмне забезпечення для автоматизації 

та підвищення ефективності процесів 3D друку, зокрема реалізація швидкого 

пошуку деталі в системі, що дасть змогу знайти, наприклад, браковану деталь 

та переглянути її параметри для покращення якості подальшого друку. 

Система може допомогти інженерам, що працюють з принтерами, та 

клієнтам, що виконують замовлення. 
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РОЗДІЛ 1  

АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ, ЩО СПОВІЛЬНЮЮТЬ ПРОЦЕС АДИТИВНОГО 

ВИРОБНИЦТВА 

Адитивне виробництво досить новиий метод реалізації різного роду 

моделей, тому більшість процесів до цього часу займають багато часу та 

потребують оптимізації. Рішень на ринку досить мало, а ті що існують не 

покривають більшу частину процесів і загалом автоматизацією це назвати 

важко. Більшість проблем пов’язані з валідацією інженерами пропонованих 

клієнтами моделей та подальшою організованою комунікацією. 

Також існують завади при оптимальному розміщенні. Та одною з 

найбільших проблем є забезпечення точного розрахунку кінцевого 

ціноутворення враховуючи всі фактори виробництва, такі як: матеріали, 

розрахунок ціни за геометричними особливостями, місце доставки, 

оптимальну упаковку кінцевих деталей в коробку і таке інше. Саме з цією 

низкою проблем стикається процес виробництва, що починається від 

створення замовлення до остаточної реалізації та доставки. Власне в 

наступних пунктах поточного розділу, я буду намагатись розкрити вище 

описані проблеми, провівши безпосередній аналіз та можливі способи 

вирішення.  

1.1 Проблема оптимальної упаковки деталей 

Проблема вкладання тривимірних деталей важлива для практичного 

застосування. У галузі проектування VLSI задача з введенням тривимірних 

деталей виникає як з упаковки 3-D інтегральних мікросхем, так і з розкладу 

завдань проектування FPGA.  

На основі потрійної струни можна представити загальне вкладення, 

включаючи нарізку та відсікання. Алгоритм ефективний, так як для 

перетворення зі списку 3D-макетів у реальне гніздування потрібні лише 
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лінійні зусилля для обчислення часу. На основі імітованого алгоритму 

відпалу можна ефективно оптимізувати 3D введення.  

Для вирішення проблеми оптимального розміщення деталей потрібно 

розробити алгоритм який підраховує кількість об’єму, що є сумою об’ємів 

деталей які потрібно надрукувати та порівнює його з об’ємом місця машини. 

При цьому також необхідно враховувати геометричні особливості деталей та 

варіанти їх розміщення. Розрахунок за допомогою «брудного перебору» 

займає велику кількість часу та в цілому є неефективним. Суть алгоритму 

полягає в тому, щоб розмістити спочатку найбільші за розміром деталі, при 

цьому віднявши їх об’єм від загального.  

Як правило найбільші за розміром деталі є найдорожчими в кінцевому 

результаті. Далі потрібно розміщувати менші та дивитись на можливі 

варіанти розміщення сторін, щоб в результаті виходив мінімальний об’єм і 

продовжувати до ти пір доки загальний результат об’єму не буде 

дорівнювати нулю. Основна проблема в тому, щоб продумати алгоритм що 

максимально ефективно розміщує деталі та вирішує при цьому геометричну 

складову проблеми. Так як потрібно враховувати геометричні особливості 

кожної з деталей та перевіряти положення по відношенню до попередніх.  

Вирішити цю проблему можна обмеженням фігур більш простими, а 

саме тими об’єм яких можна легко розрахувати за допомогою всім відомих 

формул. 

1.2 Керування навантаженням сукупності машин 3D друку 

Наступна проблема полягає в тому щоб задати мануальний графік 

роботи кожної з машин та завантажити їх «збірками» таким чином, щоб 

уникнути перетину у часі. Тому що без віддаленого доступу контролю над 

машинами неможливо організувати ефективну роботу підприємства, це надає 

зручності як в керуванні так і в подальшому плануванні кількості 

навантаження. При вдалому керуванні можна запланувати навантаження 
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строком на місяці вперед та передавати необхідні конфігураційні дані 

шляхом технологій бездротової передачі. Проблема керування навантаження 

знижує ефективність на виробництві на цілі дні, та потребує більшої 

кількості персоналу. На сьогоднішній день моделей машин для друку не так 

багато і вони мають дуже схоже API для зовнішньої взаємодії. Це надає змогу 

розробити програмне забезпечення яке б взаємодіяло з більшістю типів 

машин.   

Різні види машин невід’ємно пов’язані з методом друку. Існують  такі 

методи: 

1. Стереолітографія (SLA); 

2. Цифрова обробка світла; 

3. Моделювання плавленого осадження; 

4. Селективне лазерне спікання; 

5. Селективне лазерне плавлення; 

6. Електронне плавлення променя; 

7. Виробництво ламінованого об’єктів; 

8. Технологія Binder Jetting (BJ); 

9. Струйна обробка матеріалів. 

Для забезпечення керування потрібно розробити графічний інтерфейс 

для розкладу завантаження(щось на кшталт діаграми Ганта). Інтерфейс 

можна реалізувати за допомогою WEB технологій, безпосередньо мовами 

Javascript та Node.Js. В якості вхідних даних потрібно використати машини 

та збірки, що будуть виконуватись на відповідних машинах. Дані збірки 

можна графічно пересувати в часі та змінювати машини для виконання.  

Після розроблення інтерфейсу потрібно передати налаштовані дані за 

допомогою Wi-Fi технології на машини. Але далі постає проблема сумісності 

нашого інтерфейсу та операційної системи машини. Іншими словами 

здійснити інтеграцію за використовуючи API, що надає відповідна машина. В 

основному вони надають схожі API для полегшення проблем з’єднання та 

інтеграції. Таким чином можна задавати власні параметри, навантажувати 
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машини та керувати процесом з одного інтерфейсу цим самим спрощуючи 

процес виробництва. В інтерфейсі також можна врахувати час який потрібен 

для охолодження машини та інші побічні ефекти. 

1.3 Швидкий пошук надрукованої деталі в системі для перегляду 

параметрів та зміни певного статусу 

Допустимо, що підприємство реалізувало змодельовану деталь засобами 

технологій 3D друку. Але деталь для свого повного завершення потребує 

певної пост обробки. Потрібна додаткова шліфовка граней, фарбування 

корпусу, створення міток та інші зовнішні модифікації. Та в процесі друку 

стався якийсь збій та деталь вийшла бракованою і не підлягає подальшій 

підготовці до завершення. Інженерам потрібно проаналізувати матеріали, що 

були використані, перевірити конфлікти в самій CAD моделі. Або 

припустимо, що виникла потреба просто переглянути модель на сторінці 

«пост продакшину», щоб переглянути матеріали та якусь базову інформацію 

про деталь.   

1.3.1 Методи ідентифікації деталі 

Для вирішення вищеописаної проблеми необхідно ідентифікувати дану 

модель в системі. На разі шукати її в системі займає велику кількість часу, 

особливо якщо була надрукована велика партія. Які є шляхи ідентифікації? 

Можна сканувати саму деталь і далі виконувати пошук по габаритам в базі 

даних. Але даний спосіб важкий в реалізації і займає певний час. Простіше 

буде закодувати якимось чином ідентифікаційний код і занести його скажімо 

в документ специфікації моделі чи нанесенням наліпки на саму модель. Далі 

постає проблема в зчитуванні даного кодування. В сучасному світі вже 

досить давно використовують кодування для ідентифікації певних одиниць 

шляхом шифрування коду чи порядкового номеру. Таку практику можна 
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спостерігати в будь якому супермаркеті на товарах(штрихове кодування), чи 

на проїзному білеті(QR - кодування). 

1.3.2 Використання матричних кодів для пошуку деталі в системі 

Методи кодування набули широкого вжитку, за рахунок того, що 

більшість смартфонів вже навчилися миттєво зчитувати дані типи кодування. 

На разі QR кодування дозволяє зашифрувати в собі більшу кількість 

інформації, але у випадку кодування ідентифікаційного номеру можна 

обійтися звичайним штриховим кодуванням, навіть з розрахунком на те щоб 

спробувати та протестувати такий метод пошуку моделі в системі, і в 

майбутньому замінити штрихове кодування на той же QR код.  

Отже, пропоноване вирішення проблеми пошуку полягає в тому, щоб 

кодувати ідентифікаційний код за допомогою штрихового кодування. Потім 

розміщувати його в специфікації до деталі, чи наліпкою на саму деталь після 

друку. Далі за допомогою сканера штрихового коду – просканувати код і 

виконати пошук по розшифрованому номеру в системі з подальшим 

відображенням на сторінці. В результаті, інженеру щоб віднайти модель 

достатньо просканувати наліпку на деталі чи на специфікації і пошук буде 

виконаним.  

Дана проблема виникає вже на етапі пост процесів, але також є 

невід’ємною частиною адитивного виробництва і в результаті впливає на час 

виконання повної виробничої ітерації.  

1.4 Тривалий процес створення замовлення для друку 

Не можна ігнорувати проблему тривалого процесу створення 

замовлення клієнтами, або як їх ще називають «кастомерами». Уявіть, що 

клієнт хоче надрукувати для себе чи свого підприємства певний набір 

деталей. Йому потрібно відправити на пошту підприємства, що займається 

3D друком вже готову CAD модель, або якщо клієнт ще сам не впевнений в 
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тому чи його замовлення можливо відтворити, надсилає прототип моделі з 

умовними побажаннями. В останньому випадку він отримає відповідь, яка 

ще не буде вирішальною і подібне спілкування може тривати дуже довго. А , 

що найголовніше воно буде неорганізованим та мінливим.  

В додачу, незручності будуть в тому щоб давати деталізовані відповіді, 

щоб можна було вказати на конкретне місце в моделі, яке буде 

перероблюватися чи видалятися.  

1.4.1 Завантаження та конфігурація моделі 

Почнемо з того що клієнт хоче завантажити перелік моделей та мати 

змогу повторно переглянути їх при створенні замовлення не відкриваючи 

локальне програмне забезпечення. Можливість позначити коментарями та 

мітками місця в яких у вас є певні побажання. Адже робити такі дії в 

початковому файлі є некоректним, так як зауваження стосуються 

конкретного замовлення, а один початковий файл може бути використаним у 

декількох замовленнях та з різними коментарями. Сенс в тому щоб на шляху 

до створення ордеру, давати можливість швидко та зручно модифікувати 

параметри замовлення, але не обтяжувати це певними безповоротними 

змінами, щоб економити час для майбутніх запитів і не боятися щось 

змінювати задля в силу специфічності певних побажань. Найбільше чого ми 

прагнемо в системах, що створені для автоматизації процесів, – це загальної 

гнучкості (щоб можна було налаштувати систему під власні потреби) та 

скорочення зайвих кроків задля пришвидшення проходження повного 

процесу.  

Завантаження файлів можна здійснити двома шляхами: 

• Завантаженням моделей з локального диску. 

• Імпортом файлів з місцевого сервера компанії. 
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Другий метод більше підходить для компаній в яких вся система 

приватна. Тобто сховище файлів має обмежений доступ і задача полягає в 

тому щоб надати можливість імпортувати файли з таких сховищ. 

Також є потреба у тому щоб вказати перелік параметрів, що будуть 

використовуватись в друку. Такі як: 

1. Основний матеріал для друку; 

2. Додаткові матеріали; 

3. Технологія друку; 

4. Колір; 

5. Товщина шару. 

1.4.2 Особливості ціноутворення в процесі замовлення 

Для налаштування всіх необхідних параметрів, добре було б мати 

можливість побачити ціну обраної моделі, та можливість додати обране в 

корзину, тобто місце збереження набору деталей, що потраплять в кінцеве 

замовлення. Відсутність таких концептуально зав’язаних централізованих 

місць призводить до розпорошення даних, що необхідні в результаті. В 

наступних кроках логічно було б показати корзину клієнта що утворилася в 

результаті попередніх дій, зі списком обраних деталей. Також з можливістю 

видалення та прикріплення додаткових коментарів. На кожному кроці 

необхідне відображення блоку з розділами ціноутворення. Адже при 

проходженні процесу оформлення з’являються все нові і нові коштовні 

пункти, які складають остаточну ціну і клієнт може слідкувати та 

контролювати поточну ціну.  

Зразу напрошується таке рішення, яке б забезпечувало повний «флоу» 

розміщення замовлення, рішення яке б могло забезпечити спілкування зі 

спеціальними технічними інструментами, що необхідні в поясненні та 

обговоренні замовлення для 3D друку. Зростає необхідність в системі, яка б 

могла зберігати один чи декілька адресів доставки, та клієнту не приходилося 
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писати по декілька разів один і той же адрес для різних замовлень. Також 

можна було б мати змогу переключатися між вже збереженими адресами 

одним натисканням, чи встановлювати адрес по замовчуванню. 

1.4.3 Проблема кроку оплати замовлення 

Також до ряду проблем можна віднести проблему вибору методу оплати 

замовлення. Оплачувати через сторонні сервіси ризиковано та знову ж таки є 

нецентралізованим рішенням. Тому, що допустимо адресу доставки ви 

вказали в електронному листі, а оплату здійснюєте переходячи на інший 

Інтернет ресурс. Уявіть, що було б централізоване місце, де вже 

запропоновано повний перелік методів оплати з можливістю вводити 

банківські реквізити чи створювати документ для оплати в тому ж місці де ви 

обирали адресу доставки. Ну і на останньому кроці показати сторінку 

успішного створення замовлення з підсумковою інформацією по ньому. 

Таким чином клієнти можуть побачити левову частину даних, що були 

розміщенні та повідомити працівників підприємства про можливу помилку. 

Таким чином можна скоротити процес створення ордеру від 1-2 днів до 5 

хвилин. Відсутність таких рішень, ускладнює та забирає час як у клієнтів так 

і у підприємств для вирішення всіх питань замовлення та його утвердження. 

1.5 Визначення ціни замовлення з врахуванням матеріалів деталі, місця 

доставки, та розміщення в коробці 

Одною з ключових проблем адитивного виробництва є рішення 

складнощів з доставкою. Щоб організувати зручний та універсальний метод 

налаштувань по доставці. В основному в процесі виробництва стороні 

власників необхідно зрозуміти як розрахувати розміщення деталей в 

коробках, щоб при цьому витратити якнайменше виробничих ресурсів. 

Також мати можливість створювати постійні такі собі методи доставки. 

Концепція «методу» полягає в тому, що він містить в собі інформацію про 
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певний набір коробок котрі задовольняють та містять в собі набір деталей 

для певної потреби клієнтів. Таким чином можна створити всі потрібні сети з 

коробок об’єднавши їх певною кастомною назвою, що покривають всі 

потреби виробництва сторони замовника.  

1.5.1 Створення методів доставки за локацією 

На наступному кроці з’являється необхідність в тому щоб прив’язати 

створені методи до певних локацій. Тобто мати список локацій в кожній з 

яких можна вибрати будь-який набір з створених методів. Таким чином в 

процесі оформлення наступних замовлень клієнти матимуть можливість 

вибирати надані стороною власників методи доставки в яких одразу буде 

міститись інформація як про саму локацію так і про набір коробок, що 

відповідають певному методу.  Також на етапі прив’язки коробок до локацій 

потрібно надати можливість обрати метод розрахунку ціни доставки. І тут 

можливі два варіанти: 

• Можливість встановлення сталої ціни методу 

• Можливість задати формулу, по якій буде підраховуватись кінцева 

ціна 

З першим способом все просто: ви просто задаєте сталу ціну за метод, 

якщо він не обтяжливий в плані підрахунку ціни. Проте з другим способом у 

власників є можливість задати специфічну формулу, в якій безпосередньо є 

можливість обирати змінні, такі як: об’єм коробки, висота, довжина, товщина 

стінок і т.п. Використовуючи вищеперераховані змінні задавати формули 

підрахунку для методів.  

1.5.2 Методи оплати доставки на стороні кінцевого клієнта 

Отже, у висновку маємо три кроки: 
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1. Створення методів (назва та набір коробок з можливістю задавати 

розмір кожної); 

2. Створення локацій (прив’язувати набір методів до визначених країн, 

штатів і т.д.); 

3. Становлення ціни до кожного методу з прив’язкою до локації(стале 

значення або становлення за формулою на вибір). 

Тепер при оформленні замовлення, на кроці розрахунку клієнти можуть 

обирати вже готові методи з прив’язкою до певних локацій та з 

відображенням кінцевої ціни. Звісно, щоб реалізувати всі кроки на рівні 

зручного графічного інтерфейсу потрібно реалізувати конструктор формули, 

запрограмувати алгоритм 3D вкладення, організувати відображення методів і 

таке інше. Більш детально про алгоритми 3D вкладення буде розглянуто в 

другому розділі роботи. Проте такі рішення забезпечать точність та економію 

часу як зі сторони клієнтів так і зі сторони власників заводу з 3D принтерами. 

У зв’язку з тим, що технології адитивного виробництва знаходяться зараз в 

активному розвитку – багато процесів ще не досягли комфортного рівня 

оптимізації і велика кількість процесів займають дні, а деякі навіть місяці.  

1.6 Висновки до розділу 1 

Актуальною є потреба створення системи, що оптимізує та забезпечує 

максимальну автоматизацію процесів адитивного виробництва. 

Найзручнішим способом є реалізація графічного інтерфейсу для системи, 

котра б мала мінімальний поріг входження для того щоб нею могли 

користуватися клієнти (замовники) так і підприємства (власники). Аналіз 

вищеперерахованих проблем спонукає до формування та постановки 

конкретних задач, що потребують програмного вирішення. Основною метою 

є скорочення загального часу, що витрачається на повну та закінчену 

ітерацію виробництва. Також важливим пунктом є забезпечення гнучкості в 

налаштуванні системи, щоб кожен клієнт зміг налаштувати систему під себе.  
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РОЗДІЛ 2 

 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОЦЕСІВ ТА АЛГОРИТМІВ 3D ДРУКУ 

Адитивне виробництво супроводжується певними специфічними 

процесами та принципами. Реалізація моделей була б неможливою без 3D 

принтерів та технологій виконання друку. В цьому розділі будуть розглянуті 

основні технології за допомогою яких існує адитивне виробництво. Також 

будуть досліджені основні алгоритми вкладення та розміщення 3D об’єктів 

складних геометричних форм та реалізація передачі інформації до машин. 

2.1 Технології адитивного виробництва 

Адитивне виробництво відноситься до процесу, за допомогою якого дані 

цифрового 3D-дизайну використовуються для нарощування компонента 

шарами шляхом нанесення матеріалу. Термін «3D-друк» все частіше 

використовується як синонім адитивного виробництва. Однак остання більш 

точна тим, що описує професійну техніку виробництва, яка чітко 

відрізняється від звичайних методів видалення матеріалів. Наприклад, 

замість фрезерування заготовки з твердого блоку, наприклад, адитивне 

виробництво збирає компоненти пошарово, використовуючи матеріали, які 

випускаються у вигляді тонкого порошку. Можна використовувати різні 

метали, пластмаси та композитні матеріали. 

Ця технологія особливо застосовується спільно з швидким 

прототипуванням – побудовою ілюстративних та функціональних 

прототипів. Зараз виробництво добавок все частіше використовується в 

серійному виробництві. Це дає виробникам оригінального обладнання (ОЕМ) 

у найрізноманітніших галузях промисловості можливість створити для себе 

характерний профіль, виходячи з нових переваг для клієнтів, потенціалу 

економії коштів та здатності відповідати цілям сталого розвитку. 

 



23 
 

2.1.1 Технологія стереолітографії (SLA) 

SLA - це швидкий процес прототипування. Ті, хто використовує цю 

технологію, серйозно ставляться до досконалості та точності. Дана 

технологія надає можливість виробляти об'єкти з файлів даних 3D (CAD 

файли згенеровані комп'ютером) всього за кілька годин. Це процес 3D-друку, 

який користується популярністю за рахунок того, що забезпечує реалізацію 

дрібних деталей з високою точністю. Машини, що використовують цю 

технологію, випускають унікальні моделі, візерунки, прототипи та різні 

виробничі частини. Вони роблять це шляхом перетворення рідких 

фотополімерів (особливого типу пластику) у тверді 3D-об'єкти - в один шар 

зараз.  

 

Рисунок 2.1 – принцип роботи SLA 

Пластик спочатку нагрівається для того щоб була можливість 

перетворити його у напіврідку форму, а потім відбувається процес 

затвердівання при контакті. Принтер створює кожен з цих шарів, 

використовуючи при цьому ультрафіолетовий лазер, спрямований 

дзеркалами сканування X та Y. З невеликим проміжком часу, перед кожним 

циклом друку – відбувається повторне нагрівання -  лезо переміщається по 
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поверхні, щоб забезпечити рівномірний розподіл кожного тонкого шару 

смоли по всьому предмету. Цикл друку продовжується таким чином, що 

будує 3D-об’єкти знизу вгору. 

Після завершення інженер дістає 3D-об’єкт з принтера і обережно 

відлучає його від платформи. Після безпосередньої реалізації, для обробки 

3D деталі, її кладуть в хімічну ванну, що виконує функцію видалення зайвої 

смоли. Також звичайною практикою є обробка предмету ультрафіолетом. Це 

робиться для того, щоб зробити готовий предмет міцнішим та стабільнішим. 

В залежності від об’єкту, він може потім пройти через процес 

шліфування вручну і далі його піддають професійному фарбуванню. Друк на 

SLA став сприятливим економічним вибором для широкого спектру галузей. 

Цю технологію використовують в автомобільному, медичному, 

аерокосмічному, розважальну виробництві, а також для створення різного 

роду споживчих товарів.  

2.1.2 Технологія цифрової обробки світла 

DLP – це найдавніша з технологій 3D-друку, що створена людиною 

котра носила ім’я Ларрі Хорнбек ще в 1987 році. Вона подібна до технології 

SLA, враховуючи те, що також працює з фотополімерами. 

 

Рисунок 2.2 – схема технології цифрової обробки світла 
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Рідка пластикова смола, яку використовує принтер, переходить у 

напівпрозорий контейнер із смолою. Однак є одна принципова різниця між 

ними -  джерело світла. В той час коли SLA використовує ультрафіолетове 

світло, DLP використовує більш традиційне джерело світла, - це зазвичай 

дугові світильники. Цей процес призводить до досить вражаючої швидкості 

друку. Коли є велика кількість світла, смола швидко твердне (за лічені 

секунди). Порівняно з 3D-друком у форматі SLA, DLP досягає більш 

швидшого часу друку більшості предметів. Причина, що цей процес 

відбувається швидше, полягає в тому, що друкуються цілі шари одразу. При 

друкуванні на SLA лазер повинен витягнути кожен із шарів, і на це потрібен 

час. 

Ще одним плюсом технології друку DLP є те, що вона досить надійна та 

з високою вірогідністю кожен раз виробляє моделі високої роздільної 

здатності. Це також дозволяє економити та надає можливість 

використовувати більш дешеві матеріали для навіть складних і детальних 

об’єктів. Це не тільки зменшує відходи, але й забезпечує низькі витрати на 

друк. 

2.1.3 Технологія селективного лазерного плавлення (SLM) 

Технологія SLM дебютувала в 1995 році. Вона була частиною 

німецького дослідницького проекту в Інституті Фраунгофера ILT, що 

розташований у самому західному місті Аахен. Як і SLA, SLM також 

використовує потужний лазерний промінь для формування 3D частини. Під 

час процесу друку лазерний промінь плавиться та робить сплав з різних 

металевих порошків разом.  
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Рисунок 2.3 – технологія селективного плавлення 

Простий спосіб розібратися в цьому полягає в руйнуванні базового 

процесу на зразок: 

Ідеальний 3D об’єкт це сукупність тепла, точності, шаруватої 

структури та порошкоподібного матеріалу. 

Коли лазерний промінь потрапляє на тонкий шар матеріалу, він 

вибірково з'єднує або зварює частинки разом. Після одної завершеної ітерації 

друку, принтер додає новий шар матеріалу до попереднього. Потім об'єкт 

опускається точно кількість товщини одного шару. Коли процес друку 

завершено, інженер видалить вручну невикористаний  порошок з об’єкту. 

Основна відмінність SLM від SLS полягає в тому, що SLM повністю 

розплавляє порошок, тоді як SLS лише частково плавить його (спікає). 

Взагалі кінцеві продукти SLM, як правило, є сильнішими, оскільки в них 

менше порожнеч або вони і зовсім відсутні. 

Поширене використання для друку SLM - це 3D-деталі, які мають 

складну структуру, геометрію та тонкі стінки. Аерокосмічна промисловість 

використовує SLM 3D-друк у деяких своїх піонерських проектах. Це, як 

правило, ті, які зосереджені на точних, міцних та легких деталях. Це, проте, 

дорога технологія і з цієї причини не є практичною чи популярною серед 

домашніх користувачів. SLM є досить поширеною зараз, серед аерокосмічної 
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та медичної промисловості. Ті, хто інвестує в 3D-принтери SLM це 

дослідники з університетів та розробники металевих порошків. Є й інші, які 

прагнуть вивчити повноцінно асортимент та майбутній потенціал 

виробництва, зокрема, метало добавок [4]. 

2.1.4 Технологія плавлення електронним променем (EBM) 

Шведська компанія Arcam AB заснувала технологію EBM в 1997р. Ця 

технологія 3D-друку, схожа на SLM, в тому, що використовує техніку синтезу 

порошкового шару. Різниця між ними - це джерело живлення. Підхід SLM 

використовує потужний лазер у камері благородного або інертного газу. EBM 

в свою чергу використовує вакуум. Крім джерела живлення, решта процесів 

між ними досить схожі. Основне використання EBM - це 3D друкування 

металевих деталей. Основними характеристиками є його здатність досягати 

складної геометрії з вільним дизайном. EBM також випускає деталі, які 

неймовірно міцні та щільні.  

Рисунок 2.4 – Технологія плавлення електронного променя 

Ось кілька інших вражаючих функцій EBM: 

• Не потрібне додаткове допоміжне обладнання для процесу 3D-друку 

• Підвищення ефективності використання сировини 
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• Зниження термінів використання, що призводить до того, що частини 

швидше виходять на ринок 

• Може створювати повністю функціональні, довговічні деталі на вимогу 

широких галузей промисловості 

Процес друку починається, як і більшість інших, тим, що користувач 

спершу повинен створити 3D-модель в цифровому файлі на комп’ютері. 

2.2 Технологія прямого лазерного осадження 

Основна тенденція розвитку адитивних технологій - одночасно 

збільшувати продуктивність і підтримувати необхідну якість продукту. 

Найперспективніша технологія виготовлення виробу - це аналог прямого 

осадження з прямим осадженням лазера (DMD), тобто коли продукт 

утворюється з порошку, який подається струменем стисненого газу-порошку 

безпосередньо в зону дії лазера. Реактивний струмінь може бути як 

коаксіальним так і неоаксіальним. Промінь сфокусованого лазера забезпечує 

нагрівання та часткове плавлення порошку і нагрівання підкладки. 

Ця технологія дозволяє включати суміш порошків у газопорошковий 

струмінь і змінювати склад порошків під час процесу. 

2.2.1 Теорія швидкісного прямого осадження лазером 

Процеси, що відбуваються під час швидкісного осадження лазером, 

залежать від великої кількості розподілених параметрів, які впливають на 

результат. Важливим аспектом дослідження є стабільність процесу прямого 

осадження лазером. Раніше вивчали початкову причину утворення процесу 

лазерного зварювання в швах, використовуючи висококонцентровану 

енергію флюсів. Відповідно до наявних знань про фізичну природу цих 

процесів причиною нестабільності є коливання зварного басейну. Різні 

експериментальні дані підтверджують цю думку. 



29 
 

Стійкість утворення поверхні в процесі прямого осадження лазером 

визначається наступним чином: комплекс фізичних процесів, що 

відбуваються на поверхні розплавленого басейну, який рухається з високою 

швидкістю вздовж осадженого продукту при постійному потоці речовини до 

його поверхні.  

Гідродинамічна стабільність потоку розплаву в напіврідкій ванні, 

утвореній плавленням підкладки при нагріванні лазерним променем до 

порошку, залежить від рушійної сили, що призводить до руху плавлення. 

Основна рушійна сила для руху твердого розплаву відносно твердого 

субстрату в процесі DLD - це ефект Марангоні. Тому швидкість відносної 

твердої фази рідини визначається швидкістю термокапілярного потоку.[1] 

Щоб зробити аналіз більш зрозумілим, зручно обмежитись аналізом 

цікавого випадку, коли довжина розплавленого басейну 𝐿 набагато більше 

його ширини 𝑏 і глибини 𝐻, яка залежать від параметрів режиму осадження. 

Потім аналіз рівняння безперервності. Розплав дозволяє зробити висновок, 

що «поздовжня» складова швидкості 𝜐𝑥  спрямована вздовж осі. Рух 

лазерного променя відносно цілі набагато більший, ніж поперечні 

компоненти  𝜐𝑦  і 𝜐𝑧 . Так що рівняння руху в нашому випадку можна 

записати як: 

𝜕𝜐𝑥 

𝜕𝑡
+  𝜐𝑥 

𝜕𝜐𝑥 

𝜕𝑥
=  −

1

𝜌

1

𝜕𝑥
+  𝜐 

𝜕2𝜐𝑥 

𝜕𝑧2
 (2.1) 

Якщо припустити, що в передній частині басейну розплаву температура 

поверхні близька до кипіння і значення поверхневого натягу, близьке до «0», 

приймаючи лінійний закон для падіння температури до «краю» басейн 

розплаву, можна записати: 

𝜂
𝜕𝜐𝑥 

𝜕𝑧
=  

𝜎

𝐿
 

Цього можливо досягти після ряду перетворень. Тоді (2.1) можна 

записати у наступній формі: 



30 
 

𝜕𝜐𝑥 

𝜕𝑡
+  𝜐𝑥 

𝜕𝜐𝑥 

𝜕𝑥
=  −

1

𝜌

𝜕𝜌

𝜕𝑥
− 3𝜐 

𝜐𝑥 

𝐻2 +
3𝜎

2𝜌𝐿𝐻
 

Можна використовувати умову збереження маси для з'єднання 

швидкості розплаву 𝜐𝑥 із положенням 𝜐 поверхня басейну з розплавом. Нехай 

ζ - висота збурення на поверхні. У нашому випадку маса флюсу, що 

надходить на поверхню розплаву з газопорошковим струменем, повинна 

враховуватися. Можна позначати щільність потоку падаючої маси на 

поверхні розплаву як j(x, ζ).[1] Припустимо, ζ << H, тоді можливо записати 

умову безперервності масового потоку як: 

𝜕𝜐𝑥 

𝜕𝑥
≈ −

1

𝐻

𝜕𝜁

𝜕𝑡
+  

𝑗(𝑥, 0)

𝐻𝜌
+

1

𝐻𝜌

𝜕𝑗(𝑥)

𝜕𝑥
𝜁 

 

 

Рисунок 2.5 – Геометрія руху поверхні розплаву басейну 

Можна визначити тиск Лапласа в рідині P та додатковий тиск, який є 

пов'язаним зі збуренням поверхні басейну розплаву ζ, враховуючи, що p = σ / 

R, де R - радіус кривизни поверхні (рис. 2.5). 

Таким чином, критичним значенням, що визначає стабільність (або 

нестабільність) процесу нарощування, є величина градієнта густини потоку 

частинок у газопорошковому струмені вздовж норми до поверхні, що 

зростає. Цей факт легко зрозуміти якщо стабілізувати положення поверхні, 

необхідне для того щоб, коли відбувався рух вгору відносно стаціонарної 
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величини, він потрапляв під меншу густину потоку частинок який би 

зменшив товщину нанесеного шару як показано на рис 2.6. 

. 

Рисунок 2.6 – Схема стабілізації процесу 

2.2.2 Технологія та обладнання процесу прямого осадження лазером 

Технологія прямого лазерного осадження дає можливість створювати 

складні деталі та конструкції в єдиний технологічний крок без використання 

додаткового обладнання та налаштування обладнання. Це складна 

технологія, яка характеризується безліччю процесів та параметрів. Все 

різноманіття параметрів можна розділити на керовані та некеровані. Керовані 

фактори включають параметри процесу, такі як потужність лазера, тип сопла, 

швидкість переходу, подача порошку, діаметр плями, висота шару, фракція 

порошку.  

Необхідно також враховувати значення їх перекриття. Також можна 

отримати продукт в місцевій захисній атмосфері для менш чутливих 

матеріалів, як деякі нержавіючі сталі. До неконтрольованих факторів 

належать тиск на навколишнє середовище та інші фізичні умови 

навколишнього середовища і якість сировинних порошкових матеріалів. 

Особливо необхідно враховувати теплофізичні та технологічні властивості 

порошкового сплаву. 
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Пряме осадження лазером - це процес, що супроводжується багатьма 

параметрами, тому результати цього процесу знаходяться під впливом 

комплексу технологічних параметрів. Серед цих параметрів можна визначити 

основні характеристики, які в першу чергу визначають хід процесу.  

Технологія, реалізована за допомогою цього обладнання, вирішує низку 

проблем сучасної інженерії, підвищує ефективність процесу в 10 разів та 

знижує витрати на виготовлення деталей в 3–5 разів.  

Переваги впровадження DLD: 

• Продуктивність виготовлення деталей зі складною формою з 

нерозбірних матеріалів збільшується. 

• Повна автоматизація та «оцифровка» виробництва. 

• Споживання сировини зменшується. 

• Економія витрат. 

• Підвищення технологічних та інженерних можливостей. 

Обладнання універсальне та засноване на принципі модульної 

конструкції, без використання аксесуарних пристроїв та конструкції ліжка, 

можна отримати деталі будь-яких конструкцій та складності за бажанням 

замовника. Розробленим обладнанням можна керувати в камері заповненій 

захисним газом, що повністю виключає окислення матеріалів з металу. 

Основним недоліком бічної насадки є сталість осадженого шару лише в 

одному напрямку, наприклад, пряма лінія з рухомою головкою лазера або 

тілом обертання з обертовим субстратом (рис. 2.7). Тому, незважаючи на 

свою високу продуктивність, він майже не використовується в виготовленні 

обладнання. Для розробленого обладнання використовували 

чотирьохструменеві та кільцеві порошкові насадки. 
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Рисунок 2.7 – бічна насадка 

Як результат теоретичних, технологічних та конструкторських робіт, 

загальний принцип роботи було побудовано обладнання (рис. 2.8). Нижче 

компоненти комплексу для здійснення прямого лазерного осадження процес 

перераховано: 

1. Двохосьовий розміщувач; 

2. Робоча камера; 

3. Лазерна голова; 

4. Робото-технічний маніпулятор; 

5. Підготовка та подача лазерної системи; 

6. Пристрій очищення та сушіння газу; 

7. Волоконний лазер; 

8. Чиллер; 

9. Охолоджувальна система; 

10.  Пульт управління; 

11.  Подавач порошку; 

12.  Система управління; 

13.  Система відеоспостереження; 

14.  Система моніторингу площі обробки; 
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15.  Насадка. 

 

Рисунок 2.8 – Загальна схема обладнання для впровадження DLD-процесів 

2.2.3 Структура та властивості виготовленої продукції 

В результаті теоретичних та експериментальних досліджень параметри 

процесу для виготовлення виробів здійснюється з використанням різних 

металевих сплавів, в основі яких нікель, залізо та титан. Використання 

оптимальних параметрів процесу DLD дозволяє підготувати зразки без таких 

макродефектів, як тріщини і пори (рис. 2.9). 

Однак при порушенні обраних режимів можуть з’явитися пористість, 

тріщини, відсутність плавлення. Основна причина виникнення великих пір 

(більше 100 мкм) - низька якість екрануючого газу або робота з місцевим 

захистом. Менші пори можуть з'являтися через низьку якість порошку. 

Порошки, отримані методом обертового плазмового електрода (PREP), 

дозволяють отримувати зразки меншої пористості порівняно з атомізацією 

газу. Порошки, отримані при атомізації газу, можуть містити внутрішні пори. 

Можливо також, що вони формуються при неправильно підібраних режимах, 
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що призводить до занадто високих швидкостей охолодження. Приклади пір у 

зразках показані на рис 2.10 [1].  

 

Рисунок 2.9 – Пори  у зразках, матеріал сплав на основі Ni Inconel 625 

 

Рисунок 2.10 – депоновані зразки без макродефектів, лівий сплав на основі Ti 

і правий - сплав на основі Ni 

Найчастіше дефекти - це відсутність плавлення, що має більш 

негативний вплив на механічну характеристику, ніж пори. Низький рівень 

відсутності результатів синтезу через використання окисленого порошку або 

забрудненого порошку.[4] Крім того, їх кількість значно зростає, 
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використовуючи місцевий захист взамін повному наповненню камери 

екрануючим газом. Приклади нестачі синтезу наведені на рис. 2.12. 

Нестача плавлення виявляється також при осадженні товстостінних 

виробів. Поява такої відсутності синтезу пов'язана з нестачею енергії. Вони 

виявляються у зразках, вироблених при низькому рівні потужності, 

невеликому розмірі точкового діаметру. Розмір шарів, що перекриваються, 

також впливає, але має менший вплив і сильно залежить від діаметру плями. 

[1] На рис. 2.11, показано відсутність плавлення у зразках з товстими 

стінками. 

У процесі осадження можуть з’являтися також тріщини, особливо в тих 

нікелевих сплавах, які є схильні до їх появи. Для всіх продуктів, отриманих 

методом прямого лазерного осадження, тріщини - недопустимий дефект – 

такі продукти відхиляються. 

Рисунок 2.11 – Пори у зразках, матеріал сплаву на основі Ni Inconel 625 
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Рисунок 2.12 – Недолік синтезу в товстостінному зразку, матеріалі сплаву на 

основі Ti 5 

2.2.4 Висновки стосовно технологій лазерного осадження 

Результати досліджень показують, що розроблена технологія прямого 

осадження лазером, незважаючи на свою технологічну складність може 

замінити використовувані в даний час технології, забезпечуючи 

багаторазовість, підвищення продуктивності та економії матеріалів. 

• Пряме лазерне осадження - це технологія виготовлення деталей, що 

мають форму з порошкових матеріалів за допомогою 3D-моделі. Він 

має потенційне використання для різних матеріалів в першій частині та 

отримання деталей з градієнтними властивостями. Використовуючи 

обладнання, яке синхронізується з технологіями, можна виготовити 

деталі будь-якого розміру. 

• Продуктивність процесу в 10 разів вища порівняно з технологіями 

багатошарового синтезу(SLM). Механічні властивості отриманих 

виробів набагато вищі, ніж у характеристик литого металу; немає пір і 

тріщин і відсутня нестача синтезу 

• Це обладнання має максимальну потужність порівняно з існуючими 

аналогами: до 2,5 кг/год для металевих матеріалів. 

• Це перша російська технологія та обладнання для реалізації адитивного 

виробництва. 
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2.3 Алгоритм 3D вкладення деталей зі складною геометричною 

складовою 

 У багатьох виробничих процесах оптимізація використання матеріалів в 

значенні вкладення частин грає важливу роль. Традиційно аспект 2D 

вкладення був аспектом виробництва металічних листів. З все більш зрілим 

застосуванням виробництва за допомогою нашаровування, 3D вкладення 

стало невід’ємною частиною робочого процесу. Причиною слугує те, що 

якість 3D вкладення не залежить тільки від необхідної кількості матеріалів і 

якості окремих складових, але також впливає на час пропускної здатності 

однієї виробничої партії.  

 Як загальний термін, виробництво шаруванням являє собою адитивні 

процеси виробництва які конструюють 3D частини, додаванням тонкого 

шару матеріалу поверх один одного і з’єднуванням їх разом. Застосування 

шарового виробництва варіюється від швидкого прототипування через 

малосерійне виробництво для комерційного друку спрямованого на 

споживачів. Виробництво нашаровуванням охоплює зростаючий набір 

методів, використовуючи специфічні матеріали і явища для побудови деталі.  

2.3.1 Підхід для вирішення проблеми 

 Складність знайти місце, що має високе об’ємне заповнення полягає в 

тому, що простір рішень для проблеми вкладення дуже великий. 

Знаходження оптимальних рішень потребує надзвичайного часу обрахунків. 

От чого традиційні алгоритми вкладень використовують трьох етапний 

підхід. Замість того щоб намагатись знайти оптимальне рішення, проблема 

вкладеності перетворюється в задачу оптимізації з використанням 

евристичних алгоритмів для генерації оптимальних рішень. Такий підхід 

зменшує розмір простору рішень в порівнянні з початковим. Тим не менш 

розмір простору рішень, що залишились так і залишилась порядку (2.2).[5] 

𝑂(𝑍! 𝑌𝑧) (2.2) 
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 Тут, Z – це число частин та Y – число можливих позицій кожної частини 

(буде однаковою для всіх частин). З цього рівняння видно, що простір рішень 

все ще може бути великим, в залежності від кількості деталей, які повинні 

бути вкладені і їх кута вільного повороту.  Алгоритм вкладення, що 

представлений використовує підхід в два етапи: 

• Процедура орієнтації використовується для зменшення кількості 

можливих орієнтацій на кожну деталь 

• Фактична процедура вкладення направлена на створення одного 

вкладення, що внаслідок покращиться 

 Це означає, що даний підхід не застосовує затратного в часі 

традиційного рішення в три етапи для досягнення мети знаходження 

оптимального вирішення. Навпаки, підхід прагне невпинно відмалювати 

доступне місце. Більше того, базове припущення, що процедура вкладення 

повинна бути довготерміновою повністю нівелюється.  

2.3.2 Позиціонування деталей 

З метою зменшення кількості орієнтацій частини, необхідні критерії 

відбору. Ось використовуються два критерії відбору, які поєднуються з 

допомога методу оцінки кількох критеріїв. 

Рисунок 2.13 – Бажана орієнтація вкладення 

Першим критерієм, що буде використаний це бажана орієнтація 

вкладення. Розглянемо дві частини, що на рис 2.13. Якщо одна з цих частин 

буде орієнтована як показано в центральній частині на рис 2.13, тільки одна 

частина поміститься, в той час як обидві частини підходили б у випадку 
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орієнтації, що проілюстрована з правого боку на рис 2.13. Ідея цього методу 

полягає в тому, що оптимальна орієнтація на вкладення отримується тоді 

коли об’єм деталей "Вирівнювання по осі обмежувальної коробки" (AABB) 

мінімальний.[6] 

 Визначити бажану орієнтацію вкладення для складених геометричних 

фігур може бути досить складно. Вищеописаний спосіб ідеально підходить 

для складної форми. Це може бути зайвим для простих деталей, таких як куб 

чи деталь кубічної форми. 

 Другим критерієм виступає бажана якість орієнтацій. Незважаючи на те, 

що метою вкладення є заповнення ємності для машини найефективнішим 

способом. Мета принтера – виробляти продукцію високої якості. Якість 

поверхні деталі залежить від орієнтації щодо напрямку збірки. Цей принци 

показаний на рис. 2.14, де стрілки є індикаторами напрямку збірки. 

 

Рисунок 2.14 – AABB для частини в різних напрямках 

Загальне рівняння для оцінки обох критеріїв: 

𝐹 = 𝑤1𝐹1(𝑥) + 𝑤2𝐹2(𝑦), де 𝑤2 = 1 − 𝑤1 (2.3) 

Тут 𝑤1і 𝑤2 – визначені користувачем фактори, які впливають на 

компроміс між обома критеріями в отриманому рішенні. 𝐹1(𝑥)і 𝐹2(𝑦) 

являють собою перший і другий критерій відповідно, таким чином F є мірою 

для загальної якості орієнтації. Рівняння (2.4) може бути переписане в 

наступній формі: 

𝐹 = 𝑤1𝑄(𝑏) + (1 − 𝑤1)𝜐(𝑏) (2.4) 
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Де 𝑄(𝑏) і 𝜐(𝑏) – критерії оптимізації для якості та обмежувального 

об'єму коробки, які залежать від напрямку b і нормалізуються за допомогою 

їх максимального значення max (𝑄(𝑏)) та max (𝜐(𝑏)). Цей підхід дозволяє 

звертатися до додаткових критерій. Наступним етапом процесу є оцінка різні 

орієнтацій деталей. Простим, але неефективним методом було б 

використовувати грубу силу підходу оцінювання можливих орієнтацій. 

Однак це дозволило б більш ефективно зменшувати простір рішення 

таким чином, що він містив би лише здійсненні рішення. Для досягнення 

важливо подивитися на основи обох критеріїв оцінювання. Для того щоб 

зменшити ступінчастий ефект, деталі повинні бути орієнтовані таким чином, 

щоб число поверхневих нормалей, що є перпендикулярними або 

паралельними до напрямку побудови максимального. 

Це підтверджує, що оптимальна орієнтація деталі з достатньою якістю 

точок спрямована з одною з нормалей трикутника STL. Це означає, що 

достатньо лише оцінити всі унікальні трикутники-нормалі в частині. Ці 

вказівки також можна використовувати для визначення обмежувальних 

розмірів деталі. Жодних однозначних доказів немає що б доказували, що ці 

напрямки призводять до абсолютного мінімального об'єму обмежувальних 

розмірів деталі, але цей підхід призводить до адекватних результатів. 

2.3.3 Процес вкладення 3D деталей 

Після того як кожна окрема частина була правильно орієнтована вона 

може бути вкладеною в ємність. Як було вказано в розділі вище, проблема в 

існуючих підходах в тому, що вони фокусуються на знаходженні 

найближчого оптимального рішення. На основі вибраного кодера процес 

може бути більш або менш детермінованим. У будь якому випадку 

складність розрахунків часто є великою, особливо беручи до уваги те, що 

щоб збільшення якості на маленький крок супроводжується непропорційним 

приростом складності обчислення. Хоча для деяких галузей такі невеликі 
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покращення , грають значну роль, коли збільшення використання матеріалів 

є менш затратним ніж зайвий час для розміщення самого вкладення.  

Отже, різні підходи можуть бути доречними для виробництва 

нашаровуванням. Цей підхід не обов’язково підводить до оптимального 

рішення настільки довго наскільки швидко і виробляє рішення яке буде 

прийняте. Більше того, це важливо, що у будь-який момент процесу може 

бути забезпечено прийнятне рішення. Це означає, що компроміс між 

доступним часом для вкладення і якістю вкладення завжди можна зробити, 

уникаючи будь якого простору машин та збільшенням тривалості 

пропускного часу. 

 Також є альтернативні методи двовимірного вкладення. Одного з них 

можна розглянути детальніше. На відмінну від традиційних методів, він 

передбачує генерацію початкового вкладення і намагається покращити 

щільність упаковування застосовуючи високочастотні вібраційні рухи. Ці 

вібрації викликають так званий «ефект бразильського горіха». Цей ефект 

можна краще пояснити за допомогою прикладу. Розглянемо дві гранули, 

зерна яких відрізняються за розміром. Ці дві гранули розміщуються зверху 

іншого у обмеженому просторі, де найбільші розміщені внизу як показано на 

рис. 2.15 [7].  

 

Рисунок 2.15 – ефект бразильського горіха 

Вібраційний рух застосовано до ємності, що зображено в першому 

контейнері на рис. 2.15. Ці коливання дозволяють проходити меншим сферам 

крізь порожнини між більшими сферами (рис. 2.15). Якщо вібрації 
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застосовують досить довго, станеться сегрегація за розмірами, що зображено 

на останньому контейнері (рис. 2.15). Щоб отримати робоче рішення 

потрібно застосувати достатньо вібрацій, щоб менші частини заповнили 

порожнини між більшими частинами і результат ми можемо спостерігати на 

рис. 2.15. 

З метою нормального впровадження методу «Бразильського горіха» для 

вкладення складних фігур у 3D ємностях для виробництва шаруванням, 

частини які потрібно вкласти необхідні для демонстрації «динамічної 

поведінки». Наприклад, слід уникати перекриття між деталями під час 

вібраційних рухів.  

Проблема з перекриттям обчислень, однак, полягає в тому, що 

обчислювальна вартість стає все більшою та більшою зі зростанням 

складності частини. Використання оригінальної складної форми частини в 

динамічному моделюванні дає значне зростання часу обчислень. Як одне з 

вирішень, можна апроксимувати примітивними обмежувальними частинами 

навколо фігур в просторі.  

Рис. 2.16 ілюструє частину що апроксимована до сфери AABB, 

орієнтовне обмежувальне поле (OOB). Герметичність та складність 

прилягання збільшується зліва направо, тому вартість перекриття обчислення 

збільшується також зліва направо.  

Алгоритм вкладення базується на уявленні, що швидкість вкладення 

може бути збільшена жертвуванням точності обмежуючого простору фігури. 

Алгоритм починається з апроксимування обмежуючих сфер навколо частин, 

але поступово відбувається перемикання на збільшення щільності між 

обмежуючими сферами. Такий підхід забезпечує швидкість вкладення, але 

надає досить низьку якість самого вкладення. [3] 

Якість такого типу вкладення буде зростати з часом. Іншими словами 

якість вкладення буде залежати від часу що доступний для реалізації 

вкладення. Це є перевагою тому, що поки процес вкладення стає в чергу 

виконання, цей час може бути узгоджений з потребами робочого процесу.  
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На основі цього поняття був розроблений алгоритм вкладення. Діаграма, 

що зображена на рис. 2.17 демонструє етапи алгоритму. Далі буде більш 

повніше описання блоків.  

 

Рисунок 2.16 – Різні види обмежувальних фігур 

 

  

 

Рисунок 2.17 – Різні види обмежувальних фігур 

Визначення максимального часу вкладення – перший крок процесу 

це встановлення доступного часу для вкладення. Чим більше часу доступно 
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тим більш вищу якість ми отримаємо, хоча процес вкладення можна 

зупинити в будь-який час і при цьому отримати доступне місце. Також, є 

можливим вказати максимальний рівень вкладення. Збільшення точності 

облягання обмежуючої фігури збільшую час який витрачається на 

обчислення. 

Розрахунок та сортування обмежувальних сфер – унікальні STL 

файли включаються в партію алгоритму. Ці дані використовуються для 

обчислення мінімального обсягу обмежувальної сфери для кожної частини. 

Після завершення даного етапу, можна вказати кількість деталей, що будуть 

розміщуватися в ємності машини. Нарешті, сфери сортуються, виходячи з їх 

радіусів у порядку зменшення. Причиною слугує те, що сфери з більшим 

радіусом повинні розташовуватися на дні, щоб «ефект бразильського горіха» 

був більш ефективним. Адже, ймовірність того, що вони помістяться більша 

тоді коли вони перші в черзі, а не останні. 

Альтернативна процедура вкладення – використання обмежувальних 

сфер може тягнути за собою певні проблеми. Коли великі деталі 

апроксимують за допомогою сфер, це може призвести до того, що сфера не 

поміститься в ємність машини. Такі частини повинні вкладатись за 

допомогою альтернативної програми вкладень. Ще одна проблема полягає в 

тому, що об’єм обмежувальної сфери може бути набагато більшим ніж об’єм 

самої деталі. Тут, частина апроксимована за допомогою низькорівневих 

дерев сфер.  

Генерація початкового вкладення – процес заповнення контейнера є 

динамічним моделюванням. «Модель дощу» - це такий спосіб використання 

коли частини розміщуються зверху і задаються випадковим координатам x та 

початковими випадковими швидкостями в x, y та z напрямках. Це дозволяє 

деталям осідати. 
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Вібрація контейнера – симуляція вібрації застосовується для того, щоб 

спробувати покращити якість вкладення. В свою чергу, щоб визначити що 

якість була покращена обов’язковим є наявність індикатору продуктивності.  

Процедура заповнення порожнин – ця процедура перевіряє отримане 

вкладення для порожнин та намагається їх заповнити частинами, починаючи 

з верхнього шару. 

Визначення доступного часу та рівня вкладення – наступним кроком 

є визначення доступного часу вкладення, який був ініціалізований спочтаку, 

був вичерпаний чи що бажаний рівень вкладення був досягнутий. Якщо так, 

то отримане вкладення буде відправлено до машини.  

Експорт вкладень до машини – на цьому кроці отримані вкладення 

готуються до фактичного виробництва. Обмежувальні просторові обсяги 

замінюють реальні STL файли. І , нарешті, дані надсилаються до друкарської 

машини, яка в свою чергу виготовляє деталі. 

2.3.4 Висновки стосовно алгоритмів 3D вкладення 

У випадках, що були розглянуті в даному підрозділі, було 

продемонстровано, що розглянуті алгоритми забезпечують коректні 

вкладення та дозволяють покращити існуючі рішення. За допомогою фактору 

розміру, є можливість наголосити на важливості визначення критерія оцінки. 

Результати вкладення показують, що «бразильський ефект горіху» може бути 

використаний для покращення якості вкладення. 

 Хоча прототип вкладення є дочірнім і деякі з кроків в алгоритмі можуть 

бути вдосконалені, це вже виглядає потенціальним рішенням. До того ж, 

алгоритм може генерувати вкладення, де їх якість залежить від доступного 

часу для вкладення. Це дозволяє користувачеві встановлювати час вкладення 

відповідний вимог технологічного процесу, коли це реалізовується ланцюгом 

поставки.  
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2.4 Висновки до розділу 2 

В другому розділі було розглянуто основні технології реалізації 

адитивного виробництва. Також досліджено алгоритми 3D вкладення та 

зроблені висновки щодо доцільності їх використання, переваги та недоліки. 

В основному технології спрямовані на отримання кінцевої продукції шляхом 

поступового нашаровування матеріалу і відрізняються використанням різних 

технологій. Після друку деталі ще не готові до використання та потребують 

додаткової обробки, цю роль виконують так звані пост процеси, котрі будуть 

розглянуті в наступному розділі. 
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РОЗДІЛ 3  

РЕАЛІЗАЦІЯ ПОШУКУ ТА ЗМІНИ СТАТУСУ ДЕТАЛІ В СИСТЕМІ 

ЗА ДОПОМОГОЮ СКАНУВАННЯ МАТРИЧНОГО КОДУ 

Проблема пошуку деталей в системі була описана в першому розділі. 

Моя реалізація пошуку здійснюється на етапі пост процесів, що 

застосовуються до деталі. Що таке етап пост процесів?  На даному етапі ми 

вже маємо надруковані деталі, але вони ще не готові до свого 

безпосереднього використання. Під пост процесами ми розуміємо додаткову 

обробку деталі, яка здійснена після друку. До таких процесів відносять 

нанесення фарби, шліфування граней та інші фінальні процеси. Пошук за 

допомогою матричного коду на такому етапі виробництва потрібен, власне, 

для швидкого знаходження деталі, щоб переглянути властивості матеріалів, 

фізичні та інші додаткові параметри. Необхідність такого рішення виникла в 

результаті бажань користувачів платформи AMFG. Далі буде детальніше 

розглянуто кроки пост процесів, та деталі самого алгоритму. 

3.1 Процес побудови деталі та додавання пост процесів 

Почнемо розгляд процесів з моменту коли ми маємо налаштовані 

частини які готові до передачі в збірку. Щоб додати частину в збірку 

потрібно впевнитись, що збірка і частина співпадають по таким параметрам 

як матеріал, технологія та машина на якій буде відбуватися друк. В 

противному випадку частину потрібно налаштувати, натиснувши на неї, що 

спричинить відкриття сторінки конфігурацій. На зображенні збірки можна 

помітити квадратики заповнення(тобто до збірки можна додати обмежену 

кількість частин, якщо деталь надто велика то додавання не відбудеться). 

Також можна змінювати статус збірки, тобто якщо деталі вже 

реалізовані потрібно змінити статус на «finished».  
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Рисунок 3.1 – Cторінка додавання частин для друку 

Щоб додати деталі з таблиці та налаштувати їх для відповідної збірки 

потрібно перейти до сторінки конфігурації. 

 

Рисунок 3.2 – Налаштування конфігурації деталі 

На рис. 3.2 можна спостерігати набір конфігурацій, котрі можна 

змінювати. Щоб помістити до збірки потрібно звернути уваги на обрану 
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технологію, матеріал та машину. Також важливим моментом є обрання пост 

процесів, що будуть виконані після друку. Далі на сторінці пост процесів, ми 

будемо спостерігати список деталей, які відповідають кожному з них. Тобто, 

будуть відображенні вкладки з назвами процесів і списки частин, у яких вони 

були обрані. Перед тим як йти далі, для перевірки сканування матричного 

коду, нам необхідно роздрукувати специфікацію деталі, на якій буде 

згенерований матричний код. Для цього натиснемо на збірку та зліва 

з’явиться наступна панель.  

 

Рисунок 3.3 – Панель налаштування збірки 

На рис. 3.3 ми бачимо кнопку з надписом «print». Натиснувши ми 

отримаємо можливість зберегти файл в форматі pdf для збереження 

специфікації деталей, що поміщені в збірку. В кінці кожної буде картинка 

згенерованого матричного коду. Сторінку з пост процесами та саму 

реалізацію пошуку деталі буде розглянуто детальніше в наступних розділах.  
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3.2 Генерація матричного коду за ідентифікаційним номером деталі 

Реалізація клієнтської частини була реалізована за допомогою 

фреймворку Angular. Серверна частина мовою Node.js. Щоб згенерувати 

матричний код була використана Javascript бібліотека bwip-js. На стороні 

сервера, в management-api на етапі генерації шаблону для файлу pdf деталі, 

була виконана імплементація генерування матричного коду. Після отримання 

id деталі ми, спочатку, повинні зашифрувати дану інформацію в base64 код. 

Проте, щоб захистити систему від сторонніх кодів та сканувань ми 

шифруємо не тільки id а строку за наступним шаблоном: (amfg, version_num, 

part_id). Тобто коли ми будемо розшифровувати код, виконаємо перевірку на 

ключове слово «amfg». Після шифрування даної строки в base64 ми 

генеруємо data matrix код за допомогою bwip-js. На вхід передаємо: 

• Тип коду (в нашому випадку data matrix) 

• Строку шифрування(«amfg, version, part_id») 

• Висоту кінцевого зображення в пікселях 

• Орієнтацію 

Після генерації додаємо в один з параметрів pdf шаблону нову 

властивість «dataMatrixImage» та встановлюємо їй згенероване значення. 

Далі, при наступній генерації pdf файлу в кінці ми побачимо новий параметр 

з data matrix зображенням. Приклад отриманого файлу можемо спостерігати 

на наступному рисунку. 
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Рисунок 3.4 – Перелік параметрів деталі з data matrix кодом 

 

3.3 Сканування коду та передача на PC з його подальшим 

дешифруванням 

Для сканування коду було обрано сканер моделі AsianWell AW-2058. 

Даний кабель підключається до PC через інтерфейс USB. За замовчуванням 

сканер після сканування імітує друк відсканованих даних в будь яке активне 

текстове поле OS. Але нам така поведінка не підходить, тому що ми маємо 

власноруч перехватити дані, що поступають з сканера та відправити їх на 

front end(клієнтську частину). Для того щоб це реалізувати я використав 

Electron.js – фреймворк котрий дозволяє робити desktop application мовами 

веб розробки. Даний фреймворк є мультиплатформеним та підтримується 

такими операційними системами як Windows 7-10, MacOs, Linux. 

Використовуючи бібліотеку node-hid, ми можемо отримати повний 

список USB пристроїв. Ми передаємо за допомогою відправки події, список 

пристроїв, щоб реалізувати інтерфейс вибору пристрою для сканування на 

front-end. При кожній зміні пристрою ми відправляємо подію обирання з 

даними по вибраному пристрою на electron.  

Реалізація сканування реалізована наступними модулями: 
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– management-api/build-variables-helper.js – модуль, що запускається 

на серверній частині та слугує для шифрування строки та 

конвертацію в матричний код, також формує pdf документ з кодом 

– rpp-desktop/main.js – модуль фреймворку electron.js, що запускає 

desktop-application, основна задача якого перехватити сигнал та 

послати подію на Angular.js інтерфейс 

– rp-post-processing-schedule-content.js – модуль Angular.js, 

відповідальність якого підготувати дані для представлення 

інтерфейсу, тобто логічна складова сторінки пост процесів 

– rp-post-processing-schedule-content.js – модуль, що відображає 

візуальне представлення сторінки пост процесів, використовуючи 

змінні контролера 

Відтепер ми стежимо за даними які віддає відповідний пристрій(в 

нашому випадку сканер). Коли відбувається подія зчитування, наша callback 

функція реагує на кожен отриманий символ. Наша задача пояснюється 

наступними кроками: 

1. Створити пустий масив 

2. Додавати в нього кожен символ, що віддає сканер 

3. Зупинити ітерації коли приходить код клавіші Enter 

4. «Склеїти» елементи результуючого масиву в строку та відправити 

на front-end 

Далі на клієнтській частині ми слухаємо подію передачі коду, що був 

зчитаний. Ми отримуємо код в форматі base64. Далі необхідно перетворити 

код в звичайну строку. Для цього ми застосовуємо метод .toString(«ASCI»). 

Щоб перевірити, що код належить саме нашій системі перетворимо 

строку в масив та перевіримо що його перший елемент еквівалентний стрічці 

«amfg». Якщо так, то ми дістаємо розшифрований ідентифікаційний номер та 

йдемо далі. Якщо ні то виводимо повідомлення, що даний код не належить 
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нашій системі. На цьому етапі сканування та відправка коду на клієнтську 

частину можна вважати завершеною. 

3.4 Знаходження деталі в системі за допомогою дешифрованого 

ідентифікаційного номеру 

Після отримання ідентифікаційного коду деталі на клієнтській частині, 

ми його передаємо до контролеру сторінки пост процесів. Там йде перевірка 

того, що даний код дійсно належить до системи «AMFG», таким чином, що 

ми перевіряємо його на складову стрічки «amfg». Далі ми виконуємо пошук 

деталі перебираючи елементи, що знаходяться на сторінці та вкладці певного 

пост процесу. Виконується бінарний пошук елемента, який на вхід зобов’язує 

дати відсортований масив даних. Можна було використати звичайний 

лінійний пошук, але при умові, що у нас невелика кількість деталей на 

сторінці. При великих кількостях бінарний пошук показує вищу 

продуктивність. 

До прикладу, лінійний пошук показує продуктивність O(N), а бінарний 

O(logN), що робить останнього кращим. Але при невеликих кількостях 

вхідних даних лінійний також буде непогано себе показувати. 

Дані деталей в системі зберігаються в базі даних PostgresSQL, яка є 

відкритою реляційною базою. Але пошук відбувається на клієнтській частині 

тому що отримавши всі деталі які стосуються поточного пост процесу, ми 

виконуємо фільтрацію за часом створення, тому всі необхідні дані вже 

присутні. У випадку якщо шукати по всій системі доведеться нехтувати 

календарним фільтром чи динамічно змінювати його значення, що є 

неочевидним UX рішенням. 
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Рисунок 3.5 – Перелік деталей, що відносяться до пост процесу  

«Standard Vibro» 

Після знаходження деталі ми застосовуємо для неї стан обраної деталі і 

вона з’являється на правій панелі. На даному етапі ми можемо здійснювати 

всі необхідні дії, а саме: 

• Змінювати статус деталі 

• Відмічати пост процеси деталі 

• Відмітити її як знайдену 

3.5 Висновки до розділу 3 

Реалізовано сторінку пост процесів та функціональність пошуку за 

допомогою зчитування матричного коду. Також розроблено генерацію коду 

та додавання його до специфікації відповідної деталі(в реальному 

виробництві код буде прикріплений до корпусу деталі). Далі вбудовано вікно 

вибору пристрою для сканування. Тобто, інженери мають можливість 

підключити до PC сканер та обрати його на сторінці пост процесів. Після 

сканування параметри та 3D вигляд деталі відображаються на правій панелі, 

а сама частина набуває статусу обраної.  



56 
 

РОЗДІЛ 4  

РОЗРОБЛЕННЯ СТАРТАП-ПРОЕКТУ 

Даний розділ має на меті проведення маркетингового аналізу стартап 

проекту задля визначення принципової можливості його ринкового 

впровадження та можливих напрямків реалізації цього впровадження. 

Розроблення та виведення стартап-проекту на ринок передбачає 

здійснення низки кроків, в межах яких визначають ринкові перспективи 

проекту, графік та принципи організації виробництва, фінансовий аналіз та 

аналіз ризиків і заходи з просування пропозиції для інвесторів.  

4.1 Опис ідеї проекту 

В межах цього підрозділу аналізується зміст ідеї, можливі напрямки 

застосування, основні вигоди які може отримати користувач товару та 

відмінності від існуючих аналогів та замінників. 

Таблиця 4.1. –  Опис ідеї стартап-проекту 

Зміст ідеї Напрямки застосування Вигоди для 

користувача 

Розробка програмного 

забезпечення для 

автоматизації процесів 

адитивного 

виробництва  

Будь-який сучасний 

пристрій, бажано 

комп’ютер, що має 

можливість 

підключення до мережі 

інтернет 

Значне зниження 

витрачання часу на 

циклічні ітерації 

виробництва 

  

Основним конкурентом розроблюваному проекту можуть бути готові 

рішення автоматизації, що охоплюють велику частину процесів та спеціальні 

системи, що існують в закритому доступі у потенційних клієнтів. 
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Таблиця 4.2. — Визначення сильних, слабких та нейтральних 

характеристик ідеї проекту 

№ 

n 

Техніко-

економічні 

характерист

ики ідеї 

(потенційні) 

товари/концепції 

конкурентів 

W 

(слабка 

сторона) 

 

N 

(нейтрал

ьна 

сторона) 

S 

(сильна 

сторона) 

Мій 

проект 

Системи, 

що існують 

всередині 

компаній 

1 Реалізація та 

впроваджен

ня 

алгоритму 

3D 

вкладення 

 

 

        + 

 

 

+ 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

+ 

2 Пошук 

деталі 

скануванням 

матричного 

коду  

 

 

+ 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

+ 

3 З’єднання з 

принтерами 

за 

допомогою 

мережі WiFi 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

Визначений перелік слабких, сильних та нейтральних характеристик та 

властивостей ідеї потенційного товару є підґрунтям для формування його 

конкурентоспроможності.  
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4.2 Технологічний аудит ідеї проекту 

В межах даного підрозділу проводиться аудит технології, за допомогою 

якої можна реалізувати ідею даного проекту. 

Для реалізації цього проекту потрібно обрати набір інструментів для 

написання програмного коду. Оглянуто три варіанта: 

1. IDE Web Storm — середовище для написання програмного коду, дає 

змогу якісно писати кодову складову, забезпечуючи підсвітку синтаксису та 

зручний пошук компонентів в межах проекту. Також середовище запобігає 

появі помилок та сповіщає текст помилки. 

2. Pg Admin — дана програма призначена для зручної роботи з Postgres 

базами даних та забезпечує можливість графічно всебічно модифікувати 

структуру та значення полів. Для написання даного проекту необхідна велика 

кількість БД для зберігання даних користувачів та для того щоб швидко 

створювати та підтримувати БД потрібна програма що забезпечує графічний 

інтерфейс керування.  

3. Smart Git — призначена для контролю версій продукту. На сьогодні 

майже кожен проект над яким працює команда реалізується за допомогою 

системи контролю версій Git. Вона дозволяє відкатуватись на попередні 

етапи створення програми, переглядати код членів команди на наявність 

помилок перед його потраплянням в основну гілку розробки. Для зручної 

роботи Git потрібна графічна програма, яка б дозволила уникати регулярного 

написання простих завдань, написанням команд в терміналі. Також за 

допомогою цієї програми можна бачити власні зміни, що були зроблені за 

певний час. 

Таблиця 4.3. — Технологічна здійсненність проекту 

№ 

n 

Ідея проекту Технології її 

реалізації 

Наявність 

технології 

Доступність 

технології 

1 Розробка програмного 

забезпечення у вигляді 

IDE Web 

Storm 

так так 
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2 системи, що забезпечує 

оптимізацію процесів 

адитивного виробництва  

Pg Admin так так 

3 Smart Git так так 

Обрана технологія реалізації ідеї проекту: IDE Web Storm 

Даний проект можливо реалізувати і в якості технологічного шляху 

обрано IDE Web Storm через наявність у автора проекту відповідних навичок 

у даному середовищі автоматичного проектування.  

4.3 Аналіз ринкових можливостей запуску стартап-проекту 

В межах цього підрозділу проводиться визначення ринкових 

можливостей, які можна використати під час ринкового впровадження 

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

дозволяє спланувати напрями розвитку проекту із урахуванням стану 

ринкового середовища, потреб потенційних клієнтів та пропозицій проектів-

конкурентів. 

  Таблиця 4.4. — Попередня характеристика потенційного ринку 

стартап-проекту 

№ 

n 

Показники стану ринку Характеристика 

1 Кількість головних гравців, од 1 

2 Загальний обсяг продаж, грн/ум.од Невідомий 

3 Динаміка ринку  Зростає 

4 Наявність обмежень для входу (вказати 

характер обмежень) 

Невідома 

№ 

n 

Показники стану ринку Характеристика 

5 Специфічні вимоги до стандартизації та 

сертифікації 

Існують 

6 Середня норма рентабельності в галузі (або Невідома 
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по ринку), % 

За результатами аналізу таблиці робиться висновок щодо привабливості 

для входження за попереднім оцінюванням. 

Визначимо потенціал групи клієнтів 

Таблиця 4.5. — Характеристика потенційних клієнтів стартап-проекту 

№ 

n 

Потреба, що формує 

ринок 

Цільова 

аудиторія 

(цільові 

сегменти ринку) 

Відмінності 

у поведінці 

різних 

потенційних 

цільових 

груп клієнтів 

Вимоги 

споживачів до 

товару 

1 Подолання основних 

недоліків 

традиційних 

смугових фільтрів 

НВЧ 

Компанії та 

власники, що 

використовують 

для виробництва 

технології 3D 

друку 

Невідомі Відповідність 

характеристики 

товару до 

наданого 

замовником 

технічного 

завдання 

 

Проведемо аналіз ринкового середовища: складаються таблиці факторів, 

що сприяють ринковому впровадженню проекту, та факторів, що йому 

перешкоджають. 

Таблиця 4.6. — Фактори загроз 

№ 

n 

Фактор Зміст загрози Можлива реакція 

компанії 

1 Новий 

функціонал ПЗ 

конкурентів 

Впровадження можливості 

дистанційного керування 

машинами для друку шляхом 

використання бездротової 

Вихід з ринку 
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мережі WiFi  

 

Таблиця 4.7. — Фактори можливостей 

№ 

n 

Фактор Зміст можливості Можлива реакція 

компанії 

1 Новий 

функціонал у 

проекті, що 

розробляється 

Додавання нових ідей та 

покращення характеристик у 

проект, що розробляється  

Розроблення 

цього 

функціоналу 

 

Проведемо аналіз пропозиції: визначимо загальні риси конкуренції на 

ринку. 

Таблиця 4.8. — Ступеневий аналіз конкуренції на ринку 

Особливості 

конкурентного 

середовища 

В чому проявляється 

дана характеристика 

Вплив на діяльність 

підприємства  

Тип конкуренції — 

олігополія 

Домінує невелика 

кількість конкуруючих 

фірм 

Зменшення прибутку, 

попиту, кількості 

клієнтів, втрата свого 

місця на ринку, якщо не 

вдосконалити свій 

товар і не бути 

активним гравцем 

ринку 

За рівнем конкурентної 

боротьби — 

національна 

Даний товар 

виробляється та 

постачається в багатьох 

країнах світу 

За галузевою ознакою 

— внутрішньогалузева 

Товар може 

вироблятися в одній 

галузі 

 

— 

Конкуренція за видами 

товарів — невідомо 

 

— 

Зменшення прибутку, 

попиту, кількості 
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За характером 

конкурентних переваг 

— нецінова 

Перевагою даного 

товару є його 

особливість та 

функціонал, а не якість  

клієнтів, втрата свого 

місця на ринку, якщо не 

вдосконалити свій 

товар і не бути 

активним гравцем 

ринку 

За інтенсивність — 

невідомо 

 

— 

 

— 

 

Проведемо більш детальний аналіз умов конкуренції у галузі. 

Таблиця 4.8. — Аналіз конкуренції у галузі за М. Портером 

Складові 

аналізу 

Прямі 

конкурент

и 

Потенційні 

конкуренти 

Постачальник

и 

Клієнти Товари-

замінник

и 

Невідомо Розробники 

аналогічних 

систем 

автоматизаці

ї адитивного 

виробництва 

Невідомо Невідом

о 

Невідомо 

Висновк

и 

Невідомо Є 

можливість 

виходу на 

ринок 

Невідомо Невідом

о 

Невідомо 

 

За результатами аналізу таблиці можна зробити висновок, що працювати 

на даному ринку можна. Для поширення продукту він повинен володіти 

необхідними характеристиками, які будуть долати недоліки вже 

впроваджених рішень. 

Перелічимо фактори конкурентоспроможності 
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Таблиця 4.9. — Обґрунтування факторів конкурентоспроможності 

№ 

n 

Фактор конкурентоспроможності Обґрунтування 

1 Новизна Характеристики даного продукту 

долають суттєві недоліки 

традиційних продуктів існуючих 

на ринку 

 

Таблиця 4.10. — Порівняльний аналіз сильних та слабких сторін проекту 

№ 

n 
Фактор конкурентоспроможності 

Бали 

1-20 

Рейтинг товарів-конкурентів у 

порівнянні з … (назва 

підприємства) 

–3 –2 –1 0 +1 +2 +3 

1 Новизна         

 

Проведемо SWOT-аналіз. 

Таблиця 4.11. — SWOT- аналіз стартап-проекту 

Сильні сторони:  

Новизна 

 

Слабкі сторони: 

Відсутність стартового капіталу 

Можливості:  

Покращення існуючих результатів 

Впровадження нової метало-

ділектричної структури  

Загрози: 

Продукти-замінники 

 

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

розробляти альтернативи ринкового впровадження цього проекту. 
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4.4 Розроблення ринкової стратегії проекту 

Розроблення ринкової стратегії першим кроком передбачає визначення 

стратегії охоплення ринку: опис цільових груп потенційних споживачів. 

 Таблиця 4.12. — Вибір цільових груп потенційних споживачів 

№ 

n 

Опис 

профілю 

цільової групи 

потенційних 

клієнтів 

Готовн

ість 

споживачів 

сприйняти 

продукт 

Орієнто

вний попит в 

межах 

цільової 

групи  

Інтенсив

ність 

конкуренції в 

сегменті 

Прос

тота входу 

у сегмент 

1 Компанії Готові Високи

й 

У 

сегменті 

значна 

конкуренція  

Важк

о 

2 Власники 

машин для 3D 

друку 

Готові Високи

й  

У 

сегменті не 

значна 

конкуренція 

Важк

о 

 

Цільові групи обрано: компанії, власники машин для 3D друку. 

Для роботи в обраних сегментах ринку сформулюємо базову стратегію 

розвитку. 

Таблиця 4.13. — Визначення базової стратегії розвитку 

№ 

n 

Стратегія охоплення ринку Ключові 

конкурентоспроможні 

позиції 

Базова стратегія 

ринку 

1 Диференційований 

маркетинг 

Новизна Стратегія 

спеціалізації 

 

Виберемо конкурентну поведінку. 

Таблиця 4.14. — Визначення базової стратегії конкурентної поведінки 

№ 

n 

Чи є проект 

«першопрохідцем» 

на ринку? 

Чи буде 

компанія 

шукати нових 

споживачів, або 

забирати 

Чи буде 

компанія 

копіювати 

основні 

характеристики 

Стратегія 

конкурентної 

поведінки 



65 
 

існуючих у 

конкурентів? 

товару 

конкурента, і 

які? 

1 Так Ні  Ні Заняття 

конкурентної 

ніші 

Розробимо стратегію позиціонування, що полягає у формуванні 

ринкової позиції, за яким споживачі мають ідентифікувати проект. 

Таблиця 4.15. — Визначення стратегії позиціонування 

№ 

n 

Вимоги 

до товару 

цільової 

аудиторії 

Базо

ва 

стратегія 

розвитку 

Ключові 

конкурентоспромо

жні позиції 

власного стартап-

проекту 

Вибір асоціацій, які 

мають сформувати 

комплексну позицію 

власного проекту  

1 Відпові

дність 

технічному 

завданню 

виготовлено

го товару 

Вдос

коналенн

я 

існуючої 

моделі 

Інноваційність 

рішення 

Новітні 

результати даної 

галузі 

 
 

— 

  

4.5 Розроблення маркетингової програми стартап-проекту 

Сформуємо маркетингову концепцію товару, який отримає споживач. 

Таблиця 4.16. — Визначення ключових переваг концепції потенційного 

товару 

№ 

n 
Потреба 

Вигода, яку 

пропонує товар 

Ключові  

переваги перед  

конкурентами  

1 Впровадження 

нових сучасних 

рішень у існуючі 

товари на ринку 

Покращені 

підходи щодо 

вирішення проблем 

оптимізації та 

автоматизації процесів 

виробництва 

Новизна 

 

Таблиця 4.17. — Опис трьох рівнів моделі товару 

Рівні 

товару 
Сутність та складові 
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І. Товар за 

задумом 

Впровадження нових сучасних рішень у існуючі рішення 

на ринку 

ІІ. Товар у 

реальному 

виконанні 

Властивості/характеристи

ки 

М/Н

м 

Вр/Тх 

/Тл/Е/Ор 

1. Новизна 

2. Простота 

  

Якість: апробація на існуючих виробництвах 

Пакування: відсутнє  

Марка: відсутня 

ІІІ. Товар 

із 

підкріпленням 

До продажу: відсутня 

Після продажу: відсутня 

Захист товару від копіювання буде організовано за рахунок захисту ідеї 

товару (захист інтелектуальної власності)   

 

Визначимо цінові межі, якими необхідно керуватись при встановленні 

ціни на товар. 

Таблиця 4.18. — Опис трьох рівнів моделі товару 

№ 

n 

Рівень 

цін на 

товари-

замінники 

Рівень 

цін на 

товари-

аналоги 

Рівень доходів 

цільової групи 

споживачів 

Верхня та нижня 

межі встановлення ціни 

на товар/послугу 

1 70-100 

тис. ум. од. 

До 10 

тис. ум. од. 

Високий Безкоштовно 

 

Визначимо оптимальну систему збуту. 

 Таблиця 4.19. — Формування системи збуту 

№ 

n 

Специфіка 

закупівельної поведінки 

цільових клієнтів 

Функції 

збуту, які має 

виконувати 

постачальник 

товару  

Глибина 

каналу збуту 

Оптимальна 

система 

збуту 

1 Цільові клієнти 

здійснюють свої 

покупки за попередніми 

домовленостями та 

Власна 

компанія 

повністю 

займається 

Глибина 

каналу 

невелика, 

адже у збуті 

Доступ до 

товару 

виконується 

після 
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наданням ТЗ збутом 

товару 

продукції не 

задіяні 

посередники  

попереднього 

замовлення 

та 

виготовлення  

 

Розробимо концепцію маркетингових комунікацій. 

Таблиця 4.20. — Концепція маркетингових комунікацій 

№ 

n 

Специфіка 

поведінки 

цільових 

клієнтів 

Канали 

комунікацій, 

якими 

користуютьс

я клієнти 

Ключові 

позиції, 

обрані для 

позиціонува

ння 

Завдання 

рекламного 

повідомлен

ня 

Концепція 

рекламного 

звернення 

1 Цільові 

клієнти 

здійснюють 

свої покупки 

за 

попередніми 

домовленостя

ми та 

наданням ТЗ 

Бізнес прямо 

контактує із 

потенційним

и 

замовниками 

Інновац. 

рішення 

Новітні 

результати 

даної галузі  

Схильність 

потенційни

х клієнтів 

до 

замовлення 

фільтру  

Неагресивн

е рекламне 

повідомлен

ня, що 

містить 

інформацію 

про продукт 

 

4.5 Висновки за розділом 

Досліджуючи товар із точки зору ринкової комерціалізації було 

виявлено перспективність впровадження даного продукту. Так як топологія є 

досить новою конкуренція серед аналогів не є суттєвою, поріг входження на 

ринок є доволі низьким, що дозволить на початкових етапах продажу 

зробити  мінімальну ціну на надання програмного забезпечення для 

заохочення більшої аудиторії. 
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РОЗДІЛ 5  

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

У даному розділі визначено основні потенційно шкідливі та небезпечні 

виробничі фактори, які мають місце при виконанні науково-дослідної роботи. 

Дана робота є дослідницькою, пов’язана, в основному, з використанням ВДТ 

ПЕОМ. У цьому розділі основну увагу було приділено питанням щодо 

забезпечення безпеки та комфортних умов на робочих місцях користувачів 

ВДТ ПЕОМ, в першу чергу це стосується приміщення. 

Запропоновані технічні рішення та організаційні заходи з безпеки і 

гігієни праці та виробничої санітарії, а також визначені основні заходи в 

надзвичайних ситуаціях. 

5.1 Визначення основних потенційно небезпечних i шкідлвих 

виробничих чинників при виконані науково–дослідної роботи. 

В даній роботі розроблено систему для автоматизації процесів 

адитивного виробництва. Дану систему реалізовано фреймворком Angular та 

мовою Node.JS, тобто дана система є програмним забезпеченням. Оскільки 

основу роботи складають дослідження із використанням електронно – 

обчислювальних машин (ЕОМ), існує небезпека ураження електричним 

струмом, можливий негативний вплив електромагнітних випромінювань 

ВДТ ПЕОМ.  

Небезпечні та шкідливі фактори, які можуть виникнути при проведенні 

наукових досліджень: 

– небезпека ураження електричним струмом; 

– наявність ВДТ ПЕОМ; 

– недостатня освітленість робочих місць; 

– підвищений рівень шуму; 
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– незадовільні мікрокліматичні умови; 

– група психофізичних факторів: перевантаження фізичне та 

психологічне; 

– можливість виникнення НС тощо; 

5.2 Технічне рішення та організаційні заходи з безпеки і гігієни праці та 

виробничої санітарії. 

5.2.1 Електробезпека 

Відповідно до  ДСТУ ІЕС 61140.2015 електроустаткування в робочому 

приміщенні (крім ВДТ ПЕОМ - II клас) відноситься до I класу, так як воно 

має робочу ізоляцію і підключається до електромережі  за допомогою 

трьохконтактних вилок, один з виводів яких підключений до заземленого 

виводу розетки. Підключення устаткування виконане відповідно до вимог 

ПУЕ й НПАОП 40.1-1.21-98. 

Робоче приміщення нежарке, сухе, відноситься до класу приміщень без 

підвищеної небезпеки поразки персоналом електричним струмом, оскільки 

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

відсутні хімічно агресивні середовища (ПУЕ-2017), а також відсутня 

можливість одночасного дотику до металоконструкцій будівлі, що мають 

контакт із землею, та до струмопровідних елементів електроустаткування. 

Живлення електроприладів у робочому приміщенні здійснюється від 

трьохфазної мережі із глухозаземленою нейтраллю та занулення напругою 

220 В і частотою 50 Гц із використанням автоматів струмового захисту. У 

приміщенні застосована система заземлення TN-S. 

Для зменшення значень напруг дотику й відповідних їм величин струму, 

при нормальному й аварійному режимах роботи електроустаткування 

необхідно виконати повторне захисне заземлення нульового дроту. 
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Виконаємо електричний розрахунок електромережі на перевірку вимикаючої 

здатності автоматів струмового захисту. 

Здатність екстреного вимикання мережі включає визначення значення 

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

строїв максимального струмового захисту. Вихідні дані для розрахунку: 

а) Uф = 220 В – фазова напруга; 

б) кабель чотирьох жильний, матеріал – алюміній (ρ=0,028 Ом*мм2/м); 

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

г) номінальний струм спрацьовування автомата захисту (Iном) =20 

А(t<0.1). 

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

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

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

Вт. 

 Струм однофазного К.З. визначається по формулі: 

ф
. .

ф 0

220
45 А,

2,3 2,4 0,16

3

к з

U
I

Zт
R R

= = =
+ +

+ +
 

Кратність струму однофазного К.З. стосовно номінального струму 

спрацьовування автомата захисту. Для надійної роботи автомату захисту 

повинна виконуватись наступна: 

𝐾кр =
𝐼кз

𝐼ном
> 1,45  

При IК.З. – струм короткого замикання (45А); IНОМ. – номінальний струм  

спрацювання автомату захисту (20А), даний коефіцієнт дорівнює 

       𝐾кр = 2,25 
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З розрахунків видно, що при однофазному К.З. автомат струмового 

захисту буде надійно спрацьовувати.  

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

корпусі при аварійному режимі за час спрацювання максимального 

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

напруга менша Uдоп =500 В (tдії < 0,1 сек.) згідно ПУЕ-2017. З метою 

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

використовувати повторне заземлення нульового дроту. 

5.2.2 Правила безпеки під час експлуатації електронно-обчислювальних 

машин 

Діючі правила безпеки під час експлуатації ВДТ ЕОМ регламентуються 

ДСанПІН 3.3.2.007–98 та “Вимоги щодо безпеки та захисту здоров’я 

працівників під час роботи з екранними пристроями”, які встановлюють 

вимоги безпеки та санітарно-гігієнічні вимоги до обладнання робочих місць 

користувачів ЕОМ і працівників, що виконують обслуговування, ремонт та 

налагодження ЕОМ, та роботи з застосуванням ЕОМ, відповідно до 

сучасного стану техніки та наукових досліджень у сфері безпечної організації 

робіт з експлуатації ЕОМ та з урахуванням положень міжнародних 

нормативно-правових актів з цих питань (директиви Ради Європейського 

союзу 90/270/ЄЕС, 89/391/ЄЕС, 89/654/ЄЕС, 89/655/ЄЕС, стандарти ISO, 

MPRII). 

5.2.3 ВДТ ПЕОМ 

Організація робочих місць, обладнаних ЕОМ, ВДТ, повинно 

забезпечувати: 
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– ДСТУ ISO 9241-3-2001_Ергономічні вимоги до роботи з 

відеотерміналами в офісі. Частина 3. Вимоги до відеотерміналів (ISO 9241-

31992, IDT); 

– ДСТУ ISO 9241-62004_Ергономічні вимоги до роботи з 

відеотерміналами в офісі. Частина 6. Вимоги до робочого середовища; 

– ДСанПін 3.3.2.007-98_Гігієнічні вимоги до організації роботи з 

візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин; 

Заборонено розміщувати робочі місця з ВДТ, ЕОМ у підвальних 

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

шуму та вібрації перевищують допустимі значення (поряд з механічними 

цехами, майстернями тощо), з мокрими виробництвами, з 

вибухопожежонебезпечними приміщеннями категорій А і Б, а також над 

такими приміщеннями або під ними.  

Приміщення мають бути обладнані системами водяного опалення, 

кондиціонування або припливно-витяжною вентиляцією відповідно до СНиП 

2.04.05-91. 

Згідно з «Вимоги щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час 

роботи з екранними пристроями» площу приміщень визначають із 

розрахунку, що на одне робоче місце вона має становити не менше ніж 6 м2, а 

об'єм не менше ніж 20 м3 з урахуванням максимальної кількості осіб, які 

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

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

Площа й об’єм приміщення знаходимо по формулах: 

S = ab, 

V =Sh, 

де а – довжина, b – ширина, h – висота приміщення. 
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Маємо: 

S=10∙10=100 м2, V=100∙4=400 м3. 

Зведемо нормативні та фактичні дані приміщення в таблицю 6.1.  

Таблиця 6.1 — Параметри приміщення 

Назва характеристики Норматив

не 

Фактичне 

Площа приміщення з розрахунку 

на 1 чоловік 

>6 м2 100 м2 

Об’єм приміщення з розрахунку 

на 1 

 

 

чоловік 

>20 м3 400 м3 

Висота приміщення 3,5 – 4 м 4 м 

Розміри дверей 1,1х1.8м 1,5х2 м 

Відстань від стіни зі світловими 

прорізами до ВДТ 
1м 1,5 м 

 

На підставі отриманих результатів можна зробити висновок, що 

геометричні розміри приміщення цілком відповідають нормативним 

вимогам. 

Оздоблюють стіни, стелю, підлогу приміщення з матеріалів, які 

дозволені органами державного санітарно-епідеміологічного нагляду. 

Заборонено застосовувати полімерні матеріали (деревостружкові плити, 

шпалери, що можна мити, рулонні синтетичні матеріали, шаруватий 

паперовий пластик, тощо), що виділяють у повітря шкідливі хімічні 

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

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

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

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

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

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

мають розміщуватися на оптимальний відстані від очей користувача, але не 

ближче 600 мм з урахуванням розміру алфавітно-цифрових знаків і символів. 
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Розміщення екрана ВДТ має забезпечувати зручність зорового 

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

працівника. 

Усі вище перераховані вимоги відповідають робочому приміщенню, де 

проводяться дослідження. 

5.2.4 Відповідність параметрів мікроклімату в робочій зоні санітарним 

нормам 

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

санітарні норми параметрів мікроклімату у виробничих приміщеннях», 

приміщення з ЗОТ обладнане системою опалення, а також системою 

кондиціювання повітря з індивідуальним регулюванням температури та 

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

«Отопление, вентиляция и кондиционирование». Для захисту від 

перегрівання в теплий період року та радіаційного охолодження — в 

зимовий, приміщення обладнане жалюзі і екранами. 

На робочому місці роботи виконуються сидячи і не потребують 

фізичного напруження. Таким чином їх можна віднести до категорії Іа, що 

охоплює види діяльності з витратами енергії до 120 ккал/год. 

Відповідно до ДСН 3.3.6.042–99 «Державні санітарні норми параметрів 

мікроклімату у виробничих приміщеннях» та ГОСТ 12.005-88. «ССБТ. 

Общие санитарно–гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» 

параметри мікроклімату, що нормуються: температура (t,С) і відносна 

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

Оптимальні та допустимі параметри мікроклімату для умов, що 

розглядаються (категорія робіт та період року) наведені в табл.6.2. 

Таблиця 6.2 — Параметри мікроклімату 
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Період 

Року 

Оптимальні Допустимі 

t,С 
W,

% 

V,м

/с 
t,С 

W

,% 
V,м/с 

Теплий 
23-

25 

40-

60 
0,1 

22-

28 
55 

0,2-

0,1 

Холодн

ий 

22-

24 

40-

60 
0,1 

21-

25 
75 ≤ 0,1 

 

Фактичні параметри мікроклімату в робочій зоні відповідають 

приведеним вище нормам ДСН 3.3.6.042–99. 

5.2.5 Вимоги до освітлення робочих місць користувачів відеодисплейних 

терміналів персональних електронно–обчислювальних машин. 

Приміщення з ПЕОМ повинні мати природне і штучне освітлення 

відповідно до ДБН В 2.5–28–2018. Природне світло повинно проникати через 

бічні світлопрорізи, зорієнтовані, як правило, на північ чи північний схід, і 

забезпечувати коефіцієнт природної освітленості не нижче 1,5 %. Розрахунки 

коефіцієнта природної освітленості проводяться відповідно до ДБН В.2.5–

28– 2006. Приміщення з ВДТ, ПЕОМ мають бути оснащені природним і 

штучним освітленням відповідно до ДБН В.2.5–28–2006. Природне 

освітлення має здійснюватись через світлові прорізи, які орієнтовані 

переважно на північ чи північний схід і обладнані регулювальними 

пристроями відкривання та жалюзями, завісками, зовнішніми козирками. 

Приміщення має бічне природне та штучне освітлення, центральне 

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

освітлення забезпечує чотири люмінесцентних світильники з лампами ЛБ –

40, розміщених у ряд. 
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Отже, усі вимоги до освітлення робочого місця відповідають параметрам 

освітлення приміщення, де проводяться дослідження. 

5.2.6 Виробничий шум 

Для умов, що розглядаються в проекті характеру роботи, який можна 

класифікувати як роботу програміста обчислювальної машини у 

лабораторії для теоретичних робіт та обробки даних, рівні шуму визначені 

ДСН 3.3.6.037– 99. «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та 

інфразвуку». Допустимі рівні звуку і рівні звукового тиску в октавних смугах 

частот представлені у табл. 6.3. 

Таблиця 6.3 — Допустимі рівні звукового тиску і рівні звуку для 

постійного (непостійного) широкосмугового (тонального) шуму 

Хар

актер 

робіт 

Допустимі рівні звукового тиску (дБ) в 

стандартизованих 

Допуст

имий рівень 

звуку (дБ) 

3

1,5 

6

3 

1

25 

2

50 

5

00 

1

000 

2

000 

4

000 

8

000 
 

Інж

енер  

лабола–

торії 

8

6 

7

1 

6

1 

5

4 

4

9 

4

5 

4

2 

4

0 

3

8 
50 

 

Джерелами шуму в умовах робочого приміщення, що розглядається в 

роботі є вентилятори охолодження внутрішніх систем персонального 



77 
 

комп’ютера (вентилятори блоку живлення, радіатора процесора та 

відеокарти) і система кондиціювання повітря. 

Очікувані рівні звукового тиску і рівень звуку відповідно до шумових 

характеристик цих джерел: 

– рівень звуку, створюваний внутрішніми елементами персонального 

комп’ютера дорівнює 37 дБА; 

– рівень звуку системи кондиціювання на низьких/високих частотах 

дорівнює 25/30 дБА. 

Оскільки одержанний рівень звуку не перевищує допустимих норм, 

умови робочого приміщення повністю відповідають існуючим санітарним 

вимогам. 

5.3 Безпека в надзвичайних ситуаціях 

Безпека в надзвичайних ситуаціях регламентується ПЛАС. Основними 

складовими частинами ПЛАС є розробка технічних рішень та організаційних 

заходів щодо оповіщення, евакуації та дій персоналу у разі виникнення 

надзвичайних ситуацій, а також визначення основних заходів з пожежної 

безпеки. 

5.3.1 Обов’язки та дії персоналу у разі виникнення надзвичайної ситуації 

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

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

з надзвичайних ситуацій(ДСНС) та пожежної охорони, вказати при цьому 

адресу, кількість поверхів, місце виникнення пожежі, наявність людей, а 

також своє прізвище; 

– повідомити про НС керівника, адміністрацію, пожежну охорону 

підприємства; 
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– організувати оповіщення людей про НС; 

– вжити заходів щодо евакуації людей та матеріальних цінностей; 

– вжити заходів щодо ліквідації наслідків НС з використанням наявних 

засобів. 

Керівник та пожежна охорона установки, яким повідомлено про 

виникнення пожежі, повинні: 

– перевірити, чи викликані підрозділи ДСНС; 

– вимкнути у разі необхідності струмоприймачі та вентиляцію; 

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

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

участь у ліквідації НС; 

– перевірити здійснення оповіщення людей про НС; 

– забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть 

участь у ліквідації НС ; 

– організувати зустріч підрозділів ДСНС, надати їм допомогу у 

локалізації і ліквідації НС. 

Після прибуття на НС підрозділів ДСНС повинен бути забезпечений 

безперешкодний доступ їх до місця, де виникла НС. 

5.3.2 Вимоги щодо організації ефективної роботи системи оповіщення 

персоналу при надзвичайних ситуаціях. 

Для підвищення безпеки в надзвичайних ситуаціях (НС) пропонується 

встановлення системи оповіщення (СО) виробничого персоналу. 

Оповіщення виробничого персоналу у разі виникнення НС, наприклад  

при пожежі, здійснюється відповідно до вимог   НАПБ А.01.003-2009. 
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Оповіщення про НС та управління евакуацією людей здійснюється 

одним з наступних способів або їх комбінацією:  

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

приміщення будівлі з постійним або тимчасовим перебуванням людей;  

– трансляцією текстів про необхідність евакуації, шляхи евакуації, 

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

– трансляцією спеціально розроблених текстів, спрямованих на 

запобігання паніці й іншим явищам, що ускладнюють евакуацію;  

– ввімкненням евакуаційних знаків "Вихід";  

– ввімкненням евакуаційного освітлення та світлових покажчиків 

напрямку евакуації;  

– дистанційним відкриванням дверей евакуаційних виходів;  

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

формується системою пожежної сигналізації або системою пожежогасіння. 

Також з приміщення оперативного (чергового) персоналу СО (диспетчера 

пожежного поста) слід передбачати можливість запуску СО вручну, що 

забезпечує надійну роботу СО не тільки при пожежі, а і у разі виникнення 

будь-якої іншої НС. 

Згідно з вимогами ДБН В.1.1-7-2016 необхідно забезпечити можливість 

прямої трансляції мовленнєвого оповіщення та керівних команд через 

мікрофон для оперативного реагування в разі зміни обставин або порушення 

нормальних умов евакуації виробничого персоналу.  

Оповіщення виробничого персоналу про НС /пожежу/ здійснюється за 

допомогою світлових  та/або звукових оповіщувачів – обладнуються всі 

виробничі приміщення.  
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СО повинна розпочати трансляцію сигналу оповіщення про НС 

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

(пожежу).  

Пульти управління СО необхідно розміщувати у приміщенні пожежного 

поста, диспетчерської або іншого спеціального приміщення (в разі його 

наявності). Ці приміщення повинні відповідати вимогам «Систем 

протипожежного захисту ДБН В.2.5-56-2014».  

Кількість звукових та мовленнєвих оповіщувачів, їх розміщення та 

потужність повинні забезпечувати необхідний рівень звуку в усіх місцях 

постійного або тимчасового перебування виробничого  персоналу. 

Звукові оповіщувачі повинні комбінуватися зі світловими, які працюють 

у режимі спалахування, у таких випадках:  

– у приміщеннях, де люди перебувають у шумозахисному спорядженні;  

– у приміщеннях з рівнем шуму понад 95 дБ.  

Допускається використовувати евакуаційні світлові покажчики, що 

автоматично вмикаються при отриманні СО командного імпульсу про 

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

живлення робочого освітлення.  

Вимоги до світлових покажчиків "Вихід" приймаються відповідно до 

ДБН В.2.5-28-2018 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і 

штучне освітлення".  

СО в режимі "Тривога" повинна функціонувати протягом часу, 

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

Вихід з ладу одного з оповіщувачів не повинен призводити до виведення 

з ладу ланки оповіщувачів, до якої вони під’єднанні.  
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Електропостачання СО здійснюється за I категорією надійності згідно з 

"Правилами устройства электроустановок" (ПУЕ) від двох незалежних 

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

акумуляторних батарей тощо.  

Перехід з основного джерела електропостачання на резервний та у 

зворотному напрямку в разі відновлення централізованого 

електропостачання повинен бути автоматичним.  

Тривалість роботи СО від резервного джерела енергії у черговому 

режимі має бути не менш 24 годин.  

Тривалість роботи СО від резервного джерела енергії у режимі 

"Тривога" має бути не менше 15 хвилин. 

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

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

Світлові оповіщувачі, які працюють у режимі спалахування, повинні 

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

розташовуватись у межах прямої видимості з постійних робочих місць. 

5.3.2 Пожежна безпека 

Відповідно до ДСТУ Б.В.1.1-36:2016 “Визначення категорій приміщень, 

будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною небезпекою” робоче 

приміщення відноситься до категорії В по вибухопожежній небезпеці. 

Відповідно до ПУЕ-2017 та ДНАОП 0.00-1.32-01 клас робочих зон примі-

щення по пожежонебезпеці – П-IIа. Можливими причинами пожежі в 

приміщенні є несправність електроустаткування, коротке замикання 

проводки, і порушення протипожежного режиму (використання побутових 

нагрівальних приладів, паління). У зв’язку з цим, відповідно до вимог ПБЕ та 

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

періодичний огляд та перевірку ізоляції. 

2. Строге дотримання норм протипожежної безпеки на робочих місцях. 

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

Приміщення обладнане чотирма пожежними датчиками типу ДТЛ 

(площа, що знаходиться під захистом одного датчика, становить 15 м2), 

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

Відповідно до ISO 3941-2007 для гасіння пожежі в робочому приміщені (клас 

пожежі „Е” – наявність електрообладнання під напругою) використовуються 

два вогнегасники вуглекислотно-брометиленові ОУБ-3. Вибір вогнегасної 

речовини ґрунтується на тому, що у вогні можуть опинитись електричні 

пристрої, що знаходяться під напругою. 

Таким чином, кількість, розміщення й вміст первинних засобів гасіння 

пожеж цілком задовольняють всім вимогам ISO 3941-2007. Крім того, у 

коридорі є 2 пожежних крана і ящик з піском. Дотримано усіх заходів 

безпеки відповідно до НАПБ А.01.001-2004 «Правила пожежної безпеки в 

Українi». 

Дотримано усі вимоги ДБН В.1.1-7-2016 по вогнестійкості будинку і 

ширині евакуаційних проходів і виходів із приміщень назовні. Значення 

основних параметрів шляхів евакуації приведені в таблиці 6.4. 

Таблиця 6.4 — Характеристики і норми евакуаційних виходів 

Параметр Фактичне 

значення  

Норма 

Висота дверних прорізів 2,0 м Не менше 2 м 

Ширина дверних 

прорізів 

1,5 м Не менше 0,8 м 
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Ширина проходу для 

евакуації 

Більше 1,5 м Не менше 1 м 

Ширина коридору 3 м Не менше 2 м  

Число виходів з 

коридору 

2 Не менше 2 

Ширина сходової клітки 1,5 м Не менше 1 м 

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

У даній магістерській дисертаційній роботі вирішено проблему 

автоматизації одного з етапів адитивного виробництва, а саме, пошуку 

відповідної деталі в системі на кроці пост процесів за допомогою зчитування 

сканером матричного коду.  

Виконані поставлені задачі: 

1. Виконано аналіз процесів адитивного виробництва та виявлено 

основні перешкоди, що сповільнюють ітерацію виробництва та 

потребують оптимізації певних процесів. 

2. Досліджено технології друку, принцип роботи та зроблені висновки 

щодо недоліків та переваг кожної з них. 

3. Проведено аналіз основних алгоритмів, що вирішують проблеми 

вкладення та розміщення деталей всередині контейнера машини. 

4. Розроблені етапи виробництва від створення збірки до застосування 

пост процесів, що застосовуються до надрукованої деталі та пошук 

деталі в системі зчитуванням коду. 

5. Проведено аналіз ринку, конкурентів та обраховано слабкі та сильні 

сторони розробки як стартапу. 
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Додаток А 

Лістінг програмного коду 

А.1 rp-post-processing-schedule-content.js 

angular.module(‘modules.production’).component(‘rpPostProcessingScheduleConte

nt’, { 

    bindings: { 

        selectedPps: ‘<’, 

        selectedPart: ‘<’ 

    }, 

    controller: [ 

        ‘postProcessingService’, 

        ‘Notification’, 

        ‘$rootScope’, 

        ‘$filter’, 

        ‘$scope’, 

        ‘$window’, 

        function (postProcessingService, Notification, $rootScope, $filter, 

$scope, $window) { 

            let $ctrl = this; 

            $ctrl.filters = {}; 

            $ctrl.sortDirections = [{ 

                name: ‘Descending’, 

                value: ‘desc’ 

            }, { 

                name: ‘Ascending’, 

                value: ‘asc’ 

            }]; 

 

            function clearFilters () { 

                $ctrl.filters = { 

                    postProcessingServicesId: $ctrl.selectedPps.id 

                }; 

                $ctrl.filters[‘fromOrderPartBuild.orderPart.order.createdAt’] 

= new Date(); 

                

$ctrl.filters[‘fromOrderPartBuild.orderPart.order.createdAt’].setHours(0, 0, 

0, 0); 

                // Set filter for last two weeks 

                

$ctrl.filters[‘fromOrderPartBuild.orderPart.order.createdAt’].setDate( 

                    

$ctrl.filters[‘fromOrderPartBuild.orderPart.order.createdAt’].getDate() – 14 

                ); 

 

                $ctrl.filters[‘toOrderPartBuild.orderPart.order.createdAt’] = 

new Date(); 

                

$ctrl.filters[‘toOrderPartBuild.orderPart.order.createdAt’].setHours(23, 59, 

59, 999); 

            }; 

 

            $ctrl.statuses = postProcessingService.getPpsBuildPartStatuses(); 

            $ctrl.sortDirection = $ctrl.sortDirections[0]; 
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            $ctrl.$onChanges = changes => { 

                if (changes.selectedPps && changes.selectedPps.currentValue 

&& changes.selectedPps.currentValue.id) { 

                    clearFilters(); 

                    $ctrl.getPpsBuildParts(); 

                } 

            }; 

 

            $ctrl.selectTimeLeft = () => { 

                $ctrl.selectedTab = ‘timeLeft’; 

                delete $ctrl.filters.status; 

                $ctrl.sort = { 

                    order: ‘orderPartBuild.orderPart.deadline’ 

                }; 

                $ctrl.getPpsBuildParts(); 

            }; 

 

            $ctrl.selectPartName = () => { 

                $ctrl.selectedTab = ‘partName’; 

                delete $ctrl.filters.status; 

                $ctrl.sort = { 

                    order: 

‘orderPartBuild.orderPart.modelVersion.model.fileName’ 

                }; 

                $ctrl.getPpsBuildParts(); 

            }; 

 

            $ctrl.selectPartStatus = () => { 

                $ctrl.selectedTab = ‘partStatus’; 

                $ctrl.filters.status = []; 

                $ctrl.sort = null; 

                $ctrl.getPpsBuildParts(); 

            }; 

 

            $ctrl.getPpsBuildParts = () => { 

                if (!$ctrl.filters.postProcessingServicesId) { 

                    return; 

                } 

                let params = { 

                    …$ctrl.filters, 

                    postProcessingServicesId: 

$ctrl.filters.postProcessingServicesId 

                }; 

                if ($ctrl.sort) { 

                    params[‘sort.field’] = $ctrl.sort.order; 

                    params[‘sort.direction’] = $ctrl.sortDirection.value; 

                } 

                if ($ctrl.filters.status) { 

                    params.status = $ctrl.filters.status.map(status => 

status.value); 

                } 

                $ctrl.ppsBuildParts = []; 

                return 

postProcessingService.getPpsBuildParts(params).then(result => { 

                    $ctrl.ppsBuildParts = result.data.ppsBuildParts; 

                    for (let item of $ctrl.ppsBuildParts) { 

                        let modelVersion = 

item.orderPartBuild.orderPart.modelVersion; 

                        if (modelVersion) { 
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                            item._dimensions = 

$filter(‘rpRoundTo’)(modelVersion.width, 2) + ‘ × ‘ + 

                                $filter(‘rpRoundTo’)(modelVersion.depth, 2) + 

‘ × ‘ + $filter( 

                                ‘rpRoundTo’)(modelVersion.height, 2) + ‘ mm’; 

                        } 

 

                        let ppsBuildParts = 

item.orderPartBuild.ppsBuildParts; 

                        if (ppsBuildParts) { 

                            if (ppsBuildParts.length > 2) { 

                                item.postProcessingServiceText = 

                                            `${ppsBuildParts.length} post 

processing services`; 

                            } else { 

                                item.postProcessingServiceText = 

ppsBuildParts 

                                    .map(ppsBuildPartsItem => 

ppsBuildPartsItem.postProcessingService.name) 

                                    .join(‘, ‘); 

                            } 

                        } 

 

                    } 

                }); 

            }; 

 

            $ctrl.getPartById = async id => { 

                return $ctrl.ppsBuildParts.find(part => 

part.orderPartBuild.id === id); 

            }; 

 

            $ctrl.onPartClick = part => { 

                $rootScope.$broadcast(‘rpProduction.selectedPartWasChanged’, 

part); 

            }; 

 

            $ctrl.selectPart = async id => { 

                const part = await $ctrl.getPartById(id); 

                if(!part) { 

                    Notification.warning(‘Cannot find build in this post 

processing’); 

                    return; 

                } 

                $ctrl.onPartClick(part); 

                $rootScope.$apply(); 

            }; 

 

            $ctrl.isDeviceDropdownShown = $window.isElectron; 

 

            if ($window.isElectron) { 

                const { ipcRenderer } = require(‘electron’); 

 

                ipcRenderer.on(‘buildPartId’, (event, args) => { 

                    const buffer = new Buffer(args, ‘base64’); 

                    const decodedBuildPartIdString= buffer.toString(‘ascii’); 

                    const [sign, version, buildPartId] = 

decodedBuildPartIdString.split(‘,’); 

                    if(sign !== ‘amfg’){ 
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                        return; 

                    } 

                    $ctrl.selectPart(parseInt(buildPartId)); 

                }); 

            } 

 

            $ctrl.selectTimeLeft(); 

 

        } 

    ], 

    templateUrl: ‘@app/modules/production/post-processing-scheduling/rp-post-

processing-schedule-content/rp-post-processing-schedule-content.html’ 

}); 

A.2 rp-post-processing-schedule-content.html 

<div class="rp-pps-parts-container"> 

    <div class="rp-field rp-h3 rp-no-margin" ng-

show="$ctrl.selectedPps.name"> 

        <div class="rp-text-overflow rp-pps-parts-container__title-text" 

             title="{{$ctrl.selectedPps.name}}" 

        > 

            {{$ctrl.selectedPps.name}} 

        </div> 

        <rp-production-tiles-config by-application="true"></rp-production-

tiles-config> 

    </div> 

    <div class="rp-pps-part-filters-container"> 

        <div class="rp-pps__sorting"> 

            <div class="rp-tab-group"> 

                <button class="rp-tab-button" ng-

click="$ctrl.selectTimeLeft()" ng-class="{'rp-tab-active': $ctrl.selectedTab 

=== 'timeLeft'}">Time left</button> 

                <button class="rp-tab-button" ng-

click="$ctrl.selectPartName()" ng-class="{'rp-tab-active': $ctrl.selectedTab 

=== 'partName'}">Part name</button> 

                <button class="rp-tab-button" ng-

click="$ctrl.selectPartStatus()" ng-class="{'rp-tab-active': 

$ctrl.selectedTab === 'partStatus'}">Part status</button> 

            </div> 

            <div class="rp-pps-part-filter"> 

                <div class="rp-ui-select" ng-show="$ctrl.selectedTab === 

'timeLeft' || $ctrl.selectedTab === 'partName'"> 

                    <ui-select ng-model="$ctrl.sortDirection" on-

select="$ctrl.getPpsBuildParts()" search-enabled="false" class="rp-ui-

select__control"> 

                        <ui-select-match>{{$select.selected.name}}</ui-

select-match> 

                        <ui-select-choices repeat="direction in 

$ctrl.sortDirections">{{direction.name}}</ui-select-choices> 

                    </ui-select> 

                </div> 

                <div class="rp-ui-select" ng-show="$ctrl.selectedTab === 

'partStatus'"> 

                    <ui-select ng-model="$ctrl.filters.status" on-

select="$ctrl.getPpsBuildParts()" on-remove="$ctrl.getPpsBuildParts()"  

search-enabled="true" multiple="" class="rp-ui-select__control"> 
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                        <ui-select-match>{{$item.name}}</ui-select-match> 

                        <ui-select-choices repeat="status in $ctrl.statuses | 

filter: $select.search">{{status.name}}</ui-select-choices> 

                    </ui-select> 

                </div> 

            </div> 

        </div> 

        <div class="rp-pps-order-filter"> 

            <label class="rp-label">Ordered between:</label> 

            <div class="rp-field rp-datepicker"> 

                <rp-datepicker ng-

model="$ctrl.filters['fromOrderPartBuild.orderPart.order.createdAt']" ng-

change="$ctrl.getPpsBuildParts()"></rp-datepicker> 

            </div> 

            <div class="pr-production-divider pr-production-builds-

panel__top-center--divider">- and -</div> 

            <div class="rp-field rp-datepicker"> 

                <rp-datepicker ng-

model="$ctrl.filters['toOrderPartBuild.orderPart.order.createdAt']" ng-

change="$ctrl.getPpsBuildParts()" dropdown-to-right="true"></rp-datepicker> 

            </div> 

        </div> 

    </div> 

    <div class="rp-pps-parts-tiles"> 

        <rp-post-processing-service-part-tile ng-repeat="part in 

$ctrl.ppsBuildParts track by $index" selected-part="$ctrl.selectedPart" ng-

click="$ctrl.onPartClick(part)" part="part"></rp-post-processing-service-

part-tile> 

    </div> 

 

    <rp-post-processing-service-part-info part="$ctrl.selectedPart"></rp-

post-processing-service-part-info> 

</div> 

A.3 main.js 

// Modules to control application life and create native browser window 

const {app, BrowserWindow, dialog, ipcMain} = require('electron'); 

const HID = require('node-hid'); 

 

const execa = require('execa'); 

const fs = require('fs-extra'); 

const path = require('path'); 

 

const autoUpdater = require('electron-updater').autoUpdater; 

const hidMap = require('./hidMap'); 

const config = require('./config/config.json'); 

 

ipcMain.on('selectUsbScannerDevice', (event, args) => { 

    const selectedScanner = args; 

    const device = new HID.HID(selectedScanner.path); 

    const handleScan = (data) => { 

        event.sender.send('buildPartId', data); 

    }; 

    let symbolArray = []; 

    device.on('data', (data) => { 

        const keyCode = data[2]; 
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        const enterKeyCode = 40; 

        const upperSymbolCode = 32; 

        const isUpperSymbol = data[0] === upperSymbolCode; 

        if (hidMap[keyCode]) { 

            if (keyCode !== enterKeyCode) { 

                const hidMapSymbol = hidMap[keyCode]; 

                const symbol = isUpperSymbol ? hidMapSymbol : 

hidMapSymbol.toLowerCase(); 

                symbolArray.push(symbol); 

            } else { 

                const barCode = symbolArray.join(''); 

                symbolArray = []; 

                handleScan(barCode); 

            } 

        } 

    }); 

}); 

A.3 build-variables-helper.js 

'use strict'; 

 

const _ = require('lodash'); 

const moment = require('moment'); 

 

const models = require('./../models'); 

const currencyHelper = require('./currencyHelper'); 

const signatureHelper = require('./signatureHelper'); 

const templateVariablesHelper = require('./templateVariablesHelper'); 

const unitHelper = require('./unitHelper'); 

const bwipjs = require('bwip-js'); 

 

class BuildVariablesHelper { 

 

    static async getBuildData(buildId, appId) { 

        return models.build.findOne({ 

            include: [ 

                { 

                    model: models.orderPart, 

                    include: [ 

                        { 

                            model: models.order, 

                            required: true, 

                            where: { 

                                appId, 

                                isDraft: false 

                            }, 

                            include: [ 

                                { 

                                    model: models.billingAddress, 

                                    include: [ 

                                        { 

                                            model: models.country 

                                        }, 

                                        { 

                                            model: models.countryState 

                                        }, 
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                                        { 

                                            model: models.industry 

                                        }] 

                                }, { 

                                    model: models.shippingAddress, 

                                    include: [ 

                                        { 

                                            model: models.country 

                                        }, 

                                        { 

                                            model: models.countryState 

                                        }] 

                                }, 

                                { 

                                    model: models.paymentMethod 

                                }, 

                                { 

                                    model: models.quote 

                                }, 

                                { 

                                    model: models.language 

                                }, 

                                { 

                                    model: models.deliveryMethod 

                                }, 

                                { 

                                    model: models.currency, 

                                    include: [{ 

                                        model: models.appCurrency, 

                                        where: { 

                                            appId 

                                        }, 

                                        required: false 

                                    }] 

                                } 

                            ] 

                        }, 

                        { 

                            model: models.productionTime, 

                        }, 

                        { 

                            model: models.machineGroup, 

                        }, 

                        { 

                            model: models.orderPartStatus, 

                        }, 

                        { 

                            model: models.technology, 

                        }, 

                        { 

                            model: models.material, 

                        }, 

                        { 

                            model: models.colour, 

                        }, 

                        { 

                            model: models.layer, 

                        }, 

                        { 
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                            model: models.resolution, 

                        }, 

                        { 

                            model: models.postProcessingServices, 

                        }, 

                        { 

                            model: models.modelVersion, 

                            include: [{ 

                                model: models.model 

                            }] 

                        }, 

                        { 

                            model: models.orderPartBuild 

                        }, 

 

                    ], 

                    order: [['id', 'asc']] 

                }, 

                { 

                    model: models.machine 

                }, 

                { 

                    model: models.machineGroup 

                } 

            ], 

            where: { 

                id: buildId, 

                appId 

            } 

        }); 

    } 

 

    static async getVariables(buildId, app) { 

        const getNumberProperty = (entity, path) => { 

            return _.get(entity, path) || 0; 

        }; 

 

        const getBuildPartsVolume = (orderPart) => { 

            const volume = unitHelper.convertUnit( 

                getNumberProperty(orderPart, 'modelVersion.volume'), 

                'mm', 

                _.get(orderPart, 'modelVersion.model.unit') || 'mm', 

                3 

            ); 

            const quantity = getNumberProperty(orderPart, 

'orderPartBuild.quantity'); 

 

            return volume * quantity; 

        }; 

 

        const getCodeBase64 = (text, codeType='datamatrix') => { 

            return new Promise((resolve, reject) => { 

                bwipjs.toBuffer({ 

                    bcid: codeType, 

                    text: text, 

                    scale: 3, 

                    height: 10, 

                    includetext: true, 

                    textxalign: 'center', 
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                }, function (err, png) { 

                    if (err) { 

                        reject(err); 

                    } else { 

                        resolve(png.toString('base64')); 

                    } 

                }); 

            }); 

        }; 

 

        const build = await BuildVariablesHelper.getBuildData(buildId, 

app.id); 

        let partVolume = 0; 

 

        const orderParts = await Promise.all(build.orderParts.map(async 

orderPart => { 

            partVolume += getBuildPartsVolume(orderPart); 

 

            const currencySymbol = _.get(orderPart.order, 'currency.symbol', 

''); 

            const currencyPosition = _.get(orderPart.order, 

'currency.appCurrencies[0].symbolPosition', ''); 

 

            const thumbnailNodeId = _.get(orderPart, 

'modelVersion.model.thumbnailNodeId', ''); 

            let thumbnailUrl = ''; 

 

            if (thumbnailNodeId) { 

                thumbnailUrl = 

models.modelVersion.getPublicNodeUrl(thumbnailNodeId); 

            } 

            const imageBase64 = await getCodeBase64(new 

Buffer(`amfg,1,${_.get(orderPart, 'orderPartBuild.id', 

'')}`).toString('base64')); 

            return { 

                build_part_barcode: `data:image/png;base64,${imageBase64}`, 

                order_id: _.get(orderPart.order, 'customId', ''), 

                custom_id: _.get(orderPart.order, 'customerOrderNumber', ''), 

                po_number: _.get(orderPart.order, 'orderNumber', ''), 

                order_created: moment(_.get(orderPart.order, 'createdAt', 

'')).format(app.dateFormat), 

                payment_method: _.get(orderPart.order, 'paymentMethod.name', 

''), 

                quote_id: _.get(orderPart.order, 'quote.customId', ''), 

 

                customer_name: 

                    `${_.get(orderPart.order, 'billingAddress.firstName', 

'')} ${_.get(orderPart.order, 'billingAddress.lastName', '')}`, 

                email: _.get(orderPart.order, 'billingAddress.email', ''), 

 

                billing_first_name: _.get(orderPart.order, 

'billingAddress.firstName', ''), 

                billing_last_name: _.get(orderPart.order, 

'billingAddress.lastName', ''), 

                billing_address_line: _.get(orderPart.order, 

'billingAddress.address', ''), 

                billing_city: _.get(orderPart.order, 'billingAddress.city', 

''), 
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                billing_region: _.get(orderPart.order, 

'billingAddress.countryState.name', 

                    _.get(orderPart.order, 'billingAddress.stateName', '')), 

                billing_region_abbreviation: _.get(orderPart.order, 

'billingAddress.countryState.code', ''), 

                billing_post_code: _.get(orderPart.order, 

'billingAddress.postcode', ''), 

                billing_country: _.get(orderPart.order, 

'billingAddress.country.name', ''), 

                billing_telephone: _.get(orderPart.order, 

'billingAddress.telephone', ''), 

                billing_company: _.get(orderPart.order, 

'billingAddress.companyName', ''), 

                billing_company_number: _.get(orderPart.order, 

'billingAddress.companyNumber', ''), 

                billing_industry: _.get(orderPart.order, 

'billingAddress.industry.name', ''), 

                shipping_first_name: _.get(orderPart.order, 

'shippingAddress.firstName', ''), 

                shipping_last_name: _.get(orderPart.order, 

'shippingAddress.lastName', ''), 

                shipping_address_line: _.get(orderPart.order, 

'shippingAddress.address', ''), 

                shipping_city: _.get(orderPart.order, 'shippingAddress.city', 

''), 

                shipping_region: _.get(orderPart.order, 

'shippingAddress.countryState.name', 

                    _.get(orderPart.order, 'shippingAddress.stateName', '')), 

                shipping_region_abbreviation: _.get(orderPart.order, 

'shippingAddress.countryState.code', ''), 

                shipping_post_code: _.get(orderPart.order, 

'shippingAddress.postcode', ''), 

                shipping_country: _.get(orderPart.order, 

'shippingAddress.country.name', ''), 

                shipping_telephone: _.get(orderPart.order, 

'shippingAddress.telephone', ''), 

 

                shipping_method: _.get(orderPart.order, 

'deliveryMethod.name', '') || _.get(orderPart, 'deliveryServiceMethodName', 

''), 

                delivery_method: _.get(orderPart.order, 

'deliveryMethod.name', '') || _.get(orderPart, 'deliveryServiceMethodName', 

''), 

                delivery_price: currencyHelper.formatPrice( 

                    _.get(orderPart.order, 'deliveryPrice', ''), 

                    currencySymbol, 

                    currencyPosition 

                ), 

                delivery_VAT: currencyHelper.formatPrice( 

                    getNumberProperty(orderPart.order, 

'deliveryPriceInclVat') - getNumberProperty(orderPart.order, 

'deliveryPrice'), 

                    currencySymbol, 

                    currencyPosition 

                ), 

                file: _.get(orderPart, 'modelVersion.model.fileName', ''), 

                qty: getNumberProperty(orderPart, 'orderPartBuild.quantity'), 

                price: currencyHelper.formatPrice( 

                    _.get(orderPart, 'price', ''), 
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                    currencySymbol, 

                    currencyPosition 

                ), 

                technology: _.get(orderPart, 'technology.name', ''), 

                material: _.get(orderPart, 'material.name', ''), 

                colour: _.get(orderPart, 'colour.name', ''), 

                production_time: _.get(orderPart, 'productionTime.name', ''), 

                layer_thickness: _.get(orderPart, 'layer.name', ''), 

                resolution: _.get(orderPart, 'resolution.name', ''), 

                coatings: orderPart.postProcessingServices && 

orderPart.postProcessingServices 

                    .map(pps => pps.name).join(', '), 

                notes: _.get(orderPart, 'note', ''), 

                hardware: _.get(orderPart, 'machineGroup.name', ''), 

                infill_rate: _.get(orderPart, 'infillRate', ''), 

                '2d_part_image': thumbnailUrl, 

                part_name: _.get(orderPart, 'name', ''), 

                height: _.toNumber(_.get(orderPart, 'modelVersion.height', 

'')).toFixed(3), 

                width: _.toNumber(_.get(orderPart, 'modelVersion.width', 

'')).toFixed(3), 

                depth: _.toNumber(_.get(orderPart, 'modelVersion.depth', 

'')).toFixed(3), 

                time_to_ship: models.orderPart.getTimeToShip(_.get(orderPart, 

'deadline', '')), 

                deadline: moment(_.get(orderPart, 'deadline', 

'')).format(app.dateFormat) 

            }; 

        })); 

 

        const data = { 

            build_id: _.get(build, 'customId', ''), 

            build_name: _.get(build, 'name', ''), 

            build_duration: moment(_.get(build, 'finishDate', 

'')).diff(_.get(build, 'startDate', ''), 'minutes'), 

            machine_allocated: _.get(build, 'machine.name', ''), 

            build_start: moment(_.get(build, 'startDate', 

'')).format(app.dateFormat), 

            build_end: moment(_.get(build, 'finishDate', 

'')).format(app.dateFormat), 

            part_volume: partVolume, 

            machine_volume: getNumberProperty(build, 'machineGroup.sizeX') 

            * getNumberProperty(build, 'machineGroup.sizeY') 

            * getNumberProperty(build, 'machineGroup.sizeZ'), 

            orderParts 

        }; 

 

        return templateVariablesHelper.replaceNull(data); 

    } 

 

 

} 

 

module.exports = BuildVariablesHelper; 

 

 


