
Анотація 

Робота присвячена розробці портативного спірометра з бездротовим 

інтерфейсом зв’язку. В якості основної апаратної частини прототипу 

спірометра використовувалася плата Arduino Pro mini. Концептуальний 

прототип спірометра був розроблений в середовищі для 3D моделювання 

Blender. В роботі проведено технічний аналіз сучасних методів вимірювання 

витрат повітря, принципів роботи первинних перетворювачів, які 

застосовуються в спірометрії,  сучасних технологій бездротового зв’язку. 

Були сформульовані технічні вимоги до приладу, спираючись на існуючі 

проблеми портативних спірометрів. В роботі виконано підбір апаратної 

частини приладу, що повністю задовольняє технічним вимогам до сучасного 

спірометра. В роботі також розроблено програму в середовищі Arduino IDE 

version 1.8.3 на мові програмування С++ для управління процедурами 

апаратної частини вимірювача об’ємних витрат.  

Робота включає в себе 5 розділів, 27 ілюстрацій, 11 таблиць і має обсяг 

73 сторінки. В роботі автор посилається на 25 літературних джерел і 3 веб-

джерела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Referat 

The work is dedicated to development a portable spirometer with a wireless 

connection interface. As the main hardware prototype used a spirometer board 

Arduino Pro mini. Concept spirometer prototype was developed in Blender 

modeling environment. In this work the technical analysis of modern methods of 

measuring air flow, principles of primary converters used in spirometry and 

modern wireless technologies. Were formulated technical specifications of the 

device based on the existing problems of portable spirometry. In work made the 

selection of the hardware device that fully satisfies the technical requirements of 

modern spirometer. In work also developed a program in an environment Arduino 

IDE version 1.8.3 on the programming language C ++ procedures for managing 

hardware volumetric flow meter. 

This work comprises of five main sections, 27 figures, 11 tables, and has a volume 
of 73 pages. The author swears at 25 literature sources and 3 web source. 
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