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АНОТАЦІЯ 

Метою дипломного проекту було проектування аварійного освітлюваль-

ного приладу. Розроблена принципова схема з якісно новим функціоналом та 

розраховано конструкційні параметри приладу. 

Пояснювальна записка складається зі вступу, восьми розділів, висновку, 

переліку джерел та додатків, що містять технічне завдання, специфікації та 

перелік елементів до креслень. Пояснювальна записка містить 6 таблиць та 

25 рисунків. Графічний матеріал складається зі структурної схеми(А3), 

принципової схеми(А1), складального кресленика(А3) та друкованої пла-

ти(А2) блоку керування, складального кресленика(А2) та друкованої пла-

ти(А2) світлодіодного світильника. 

Результати даної роботи можна використати для вдосконалення уже іс-

нуючих аварійних освітлювальних приладів або впровадження у виробницт-

во нового приладу з додатковим доопрацюванням конструкції та функціона-

лу. 

Ключові слова: аварійне освітлення, друкована плата, світлодіодна лам-

па, блок керування, мікроконтролер, датчик освітлення, акумуляторне жив-

лення. 
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ANNOTATION 

The aim of the degree project was designing emergency lighting. Developed 

schematic diagram of a qualitatively new functionality and calculated structural 

parameters of the device. 

Explanatory note consists of an introduction, eight chapters, conclusions, list 

of sources and applications that include the terms of reference, the specifications 

and a list of items to the drawings. Explanatory note containing 6-tables 25 faces 

and figures. Graphic material consists of a block diagram (A3) concept (A1), as-

sembly drawings (A3) and the PCB (A2) of control unit, assembly drawings (A2) 

and the PCB (A2) of LED lamp. 

The results of this study can be used to improve existing emergency lighting 

or manufacturing application of the new device with the additional refinement of 

design and functionality. 

Keywords: emergency light, printed circuit board, LED lamp, power man-

agement, microcontroller, sensor lighting, rechargeable power supply. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

ДП — Друкована плата 

SMD — Surface mount technology 

МК — Мікроконтролер 

LED — Light emitting diode 

RISC — Restricted instruction set computer 

CISC — Complex instruction set computing 

MFR — Metal film resistor 

СНиП — Строительные норма и правила 

ГОСТ — Государственный стандарт 

ОДП — Одношарова друкована плата 

БДП — Багатошарова друкована плата 
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ВСТУП 

Аварійне освітлення незаслужено довгий час оминалося увагою при 

створенні умов для праці людей в офісних чи виробничих приміщеннях. Пе-

ревага віддавалася системам кондиціонування та обігріву, які на думку прое-

ктувальників відігравали більшу роль в житті працівників. Та норми які ре-

гулюють умови праці та часто допомагають людям вижити під час аварійних 

ситуацій, не давали змоги зовсім відмовитися від систем аварійного освіт-

лення, тому вони встановлювалися, але часто були досить примітивні.  

Сучасні системи освітлення можуть бути різних видів та відігравати різ-

ну роль, вони можуть бути як централізовані так і автономні. Малогабаритні 

освітлювальні прилади при доступній ціні, дозволяють встановлювати їх не 

тільки на великих підприємствах, а й у приватних будинках, лікарнях, аеро-

портах, де вони зможуть відігравати роль звичайного освітлення в період від-

сутності електроенергії, чи слугувати  для освітлення території в темну пору 

доби. 

Крім того, при проектуванні сучасних приладів почали приділяти більше 

уваги технологічності, енергозбереженню та ефективності освітлення. Мож-

ливість використання мікросистемної апаратури зробило ці прилади “інтеле-

ктуальними” , вони можуть черпати інформацію з навколишнього середови-

ща і приймати прості рішення щодо своєї роботи, після аналізу отриманих 

даних.  

Метою даного проекту є розробка освітлювального приладу, що буде 

збирати данні про освітлення навколишнього середовища, аналізувати їх та 

виконувати функцію освітлення. Розроблений пристрій повинен по точності 

вимірювань не поступатись аналогічним промисловим пристроям, а по своїй 

надійності перевищувати їх. В.
 П

. Х
ал
аїм

, К
іВР
А 

20
15



 

Зм. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

5 РІ11.467853.001 ПЗ 

1 АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ 

В даному дипломному проекті розроблюється аварійний освітлювальний 

прилад, який призначений для освітлення робочих приміщень, при відсутно-

сті природного освітлення чи основного освітлення внаслідок аварійної ситу-

ації. 

Функціональне призначення даного приладу передбачає його викорис-

тання в робочих приміщеннях, коридорах тощо. 

Конструкція приладу повинна забезпечувати можливість перенесення 

його з одного робочого місця на інше. 

Вибір необхідних габаритних розмірів буде здійснений на етапах ком-

поновки і розробки конструкції освітлювального приладу з врахуванням ста-

ндартних типорозмірів. 

Технічні вимоги до аварійного освітлювального приладу складаються з 

експлуатаційних, конструктивних та електричних. 

Експлуатаційні вимоги включають: кліматичний вплив, вимоги до на-

дійності, параметри первинного електричного живлення і надійність та зруч-

ність в роботі. 

В технічному завданні вказане кліматичне виконання УХЛ 4.1, що озна-

чає що прилад буде використовуватися в отоплюваних приміщеннях з кон-

диціонованим або частково кондиціонованим повітрям. Граничні значення: 

 Температура оточуючого повітря від 288 до 308 К (15–35 °C); 

 Відносна вологість 80 % при 298 К (25 °C); 

 Атмосферний тиск від 64,0 до 106,7 кПа. 

Врахування кліматичних факторів необхідно для вибору типу конструк-

ції, типу монтажу і його захисту, грамотного вибору елементної бази і вибору 

покриття.  

Температурний діапазон впливає на вибір елементів, монтаж проводів, 

матеріал друкованої плати і покриттів. Так як радіотехнічна апаратура явля-

ється джерелом виділення тепла, то необхідно враховувати той факт, що тем-
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пература всередині приладу буде більшою ніж температура навколишнього 

середовища. 

Приладу потрібна для роботи напруга 220В змінного струму або напруга 

12 В постійного струму. Напруга 220В надходить від мережі через роз’єм, що 

має бути присутнім на корпусі, напруга 12В постійного струму подається від 

акумулятора.  

Корпус пристрою повинен бути захищеним від прямого потрапляння в 

середину сторонніх предметів та води. Для цього попередньо передбачається 

використовувати корпус з міцної пластмаси в формі паралелепіпеда.  

Електрична схема буде змонтована на основі, в якості якої слугуватиме 

друкована плата. Габаритні розміри та кількість сторін  на яких буде струмо-

провідний малюнок визначатимуться при проектуванні друкованого вузла. 

Вимога до ремонтопридатності та відновлюваності передбачає легкий доступ 

до електронної частини приладу. 

При проектуванні приладу передбачається використання освоєних у ви-

робництві деталей корпусу, кріпильних елементів. Електрорадіоелементи та-

кож є легкодоступними, що загалом має дати гарні техніко-економічні показ-

ники. Використання елементів та компонентів, що серійно випускаються у 

виробництві дозволить збільшити надійність. 
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2 ОГЛЯД ТА АНАЛІЗ КОН’ЮКТУРИ РИНКУ 

2.1 Основні характеристики  

Аварійне освітлення — це освітлення, що вмикається при пошкодженні 

системи живлення робочого освітлення і призначене для забезпечення еваку-

ації людей при відключенні енергопостачання, яке може статися при пожежі 

або техногенній аварії. Аварійне освітлення забезпечує мінімально необхідні 

умови освітлення для продовження роботи в приміщеннях і на відкритому 

просторі у випадках, коли відсутність штучного освітлення може викликати 

важкі наслідки для людей, виробничих процесів, порушити нормальне функ-

ціонування життєвих центрів підприємства і вузлів обслуговування масових 

споживачів. Воно необхідне і на тих об'єктах, які не можна залишати без еле-

ктроенергії тривалий час (небезпечні виробництва, лікарні, аеропорти, дитячі 

та соціальні установи). 

Аварійне освітлення можна поділити на резервне та евакуаційне. 

Евакуаційне освітлення — це аварійне освітлення, яке забезпечує необ-

хідні умови для евакуації людей або завершення невідкладних робіт (встано-

влюється біля виходів та засобів пожежної безпеки). 

Резервне освітлення — це аварійне освітлення, що створює можливість 

продовження роботи в нормальному режимі або можливість її безпечного 

припинення. 

Світильники аварійного освітлення та евакуаційні світильники - це різні 

речі. Останні потрібні для позначення евакуаційних виходів і т. п., І їх наяв-

ність жорстко контролюється органами протипожежного нагляду. У випадку 

з системами аварійного освітлення питання набагато складніше. За нормати-

вними документами, вони повинні бути в будь-якому громадському або ви-

робничому приміщенні, в тому числі в торгових комплексах або бізнес-

центрах. Однак на практиці ця вимога виконується далеко не скрізь. Цікаво, 

що навіть в умовах рейтингу, розроблених для бізнес-центрів, наявність ава-
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рійного освітлення взагалі не враховується як щось істотне, на відміну, на-

приклад, від системи кондиціонування. 

Вимоги до аварійних світильників викладені в ГОСТ 60598-2-22-99, 

який повністю відповідає міжнародним нормам. 

З цього ГОСТу аварійні світильники діляться на світильники: 

- Постійного дії; 

- Непостійної дії; 

- Комбіновані; 

- Автономні; 

- Централізованого електроживлення. 

Аварійний світильник постійної дії — світильник, в якому лампи ава-

рійного освітлення працюють постійно, коли робоче або аварійне освітлення 

необхідно. 

Аварійний світильник непостійного дії — світильник, в якому лампи 

аварійного освітлення працюють тільки при порушенні системи живлення 

робочого освітлення. 

Комбінований аварійний світильник — світильник з двома і більше лам-

пами, в якому принаймні одна лампа працює від мережі живлення аварійного 

освітлення, а інші - від мережі робочого освітлення. Світильник може бути 

постійного і непостійного дії. 

Автономний аварійний світильник — аварійний світильник постійної і 

непостійного дії, в якому всі елементи розміщені у світильнику або поруч з 

ним. 

Аварійний світильник централізованого електроживлення — аварійний 

світильник постійного або непостійного дії, живлення якого здійснюється від 

централізованої системи. 

Основними нормованими параметрами аварійних світильників є час ро-

боти і світловий потік в аварійному режимі. 

Нормований час роботи — це час роботи світильника в аварійному ре-

жимі, протягом якого забезпечується нормований світловий потік. 
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Нормований світловий потік — це світловий потік світильника в ава-

рійному режимі, що зберігається до кінця нормованого часу роботи. 

Так як рівні освітленості в аварійному режимі значно нижче робітників, 

для зменшення енергоспоживання нормований світловий потік завжди мен-

ше, 

ніж номінальний світловий потік в нормальному режимі. 

Для аварійних світильників передбачається три режими роботи: 

Нормальний режим — це стан, коли мережа живлення робочого освіт-

лення включена. 

Аварійний режим — це стан роботи від внутрішнього джерела живлення 

при порушенні роботи мережі живлення робочого освітлення. 

Режим очікування — це стан, при якому світильник навмисно знахо-

диться у вимкненому стані, поки відключена мережу живлення, і в разі від-

новлення живлення робочого освітлення, автоматично повертається в робо-

чий режим. 

Основними стандартами, які регламентують використання аварійних 

світильників є СНиП 23-05-95, ISO 9001 + ISO14001. [1] 

В данний час представлено досить багато модифікацій аварійних та ре-

зервних світильників. Основними виробниками світильників на вітчизняному 

ринку є «DELUX», «ВАТРА», «Белый свет», «Световые технологии», 

«UNOLUX» та ін. Основні характеристики таких світильників представлені в 

таблиці 1.1. [2] 

З таблиці можна побачити наскільки широкий діапазон в якому варію-

ються параметри світильників, одним з яких являється час автономної робо-

ти. Він є одним із основних, тому що вимкнення світильника в момент коли 

він може бути конче необхідний для виходу людини з приміщення, може ма-

ти вирішальне значення для збереження її життя. Також існують і модифіка-

ції, які працюють від окремої(резервної) мережі, тобто без акумуляторного 

живлення, такі світильники можуть відігравати роль резервного освітлення, 

яке буде вмикатися після вимкнення живлення основних світильників в при-

міщенні, хоча вони і можуть відігравати роль аварійних світильників, але це 
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може бути небезпечним через те, що пошкодження основної мережі може 

тягнути за собою пошкодження і резервної. Тому найкращим варіантом для 

аварійного світильника можна вважати акумуляторне живлення. 

 

Таблиця 1.1 
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ВАТРА 
ЛБО-

03В-2Х8 
– 

Люмінес-

центна 
Пластик Стаціонар-

на 

SVET 
LUX-

522116 
1,5 LED Пластик 

Пере-

носна 

DELUX REL-203 7 

Т5-

люмінісце-

нтна 

Пластик 

ABS 

Стаці-

онарна 

RIGHT 

HAUSEN 

RIGHT 

HAUSE

N-30LED 

20 LED Пластик Стаці-

онарна 

 

 

Хоча великого розповсюдження набули централізовані системи управ-

ління аварійним освітленням, але вони також не застраховані від аварійних 

ситуацій та людського фактору, тому всі переваги централізованого керуван-

ня можуть бути нівельовані точковою несправністю, яка залишить будівлю 

без освітлення. 

При нинішній доступності та ціні елементної бази, можна зробити ак-

цент на якісно нові види світильників, які тільки почали з’являтися на ринку 

– це світильники з інтелектуальним, тобто мікроконтролерним керуванням, 

що зробить його фактично, окремою системою, незалежною від всіх інших 
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приладів у будівлі. Додавши додатковий функціонал та деякі нові схемотех-

нічні рішення, він зможе замінити як аварійне освітлення, так і резервне осві-

тлення в будівлі. Датчик освітлення зможе зменшити використання заряду 

акумулятора, що може стати важливим плюсом при довгій відсутності світла.  

2.2 Схемотехнічне виконання аварійних освітлювальних приладів 

На данний момент є досить багато схем аварійних освітлювальних при-

ладів, деякі з них з мікроконтролерному керуванні, деякі на звичайній логіці.  

На рис.2.1 можна побачити аварійне освітлення на іоністорі. Це освіт-

лення на призначене для короткочасного підсвічування (до 5 хвилин) при 

відключенні мережевої напруги, і дозволяє в аварійних ситуаціях швидко ви-

правити аварію чи знайти ліхтар. В початковому положенні прилад може бу-

ти ввімкнений в розетку, як нічний ліхтар, але при аварії його можна перено-

сити і як ліхтар для підсвічування. 

Основою пристрою є іоністор ємністю 0,47 Ф на напругу 6,3 В, що є до-

статнім для живлення одного діоду на повній яскравості близько 3 хвилин, а 

на середній яскравості близько  хвилин. 

Ця схема не підходить для вирішення хоча б частини вимог, які є в ТЗ, і 

може використовуватися тільки в обмежених ситуаціях, тому для вирішення 

нашої проблеми вона не підходить. 

 
Рисунок 2.1 – Аварійне освітлення на іоністорі. 

 

Наступний варіант аварійного освітлення на рис.2.2, не сильно відрізня-

ється від типових рішеннь, він також починає працювати з вимкненням осно-
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вної мережі живлення. Має напрочуд довгий час роботи і може виділяти дос-

татню кількість світла для освітлення значних приміщень. Та вигравши в од-

них параметрах, ця схема програла в інших, так резервний акумулятор занад-

то великий, тому що для роботи системи заданий час він повинен мати вели-

ку ємність. Кількість тепла, яку буде виділяти ця система, може призвести до 

перегріву і виходу з ладу приладу, тому для підтримання працездатності тут 

потрібна охолоджувальна система або зменшення потужністі ламп, що зме-

ншить кількість освітлення, яке буде нам після цього доступне.  

 
Рисунок 2.2 – Джерело аварійно освітлення 

 

На рис.2.3 зображено просте джерело аварійного освітлення. 

Коли напруга в мережі в нормі, лампа працює напряму від мережі. У ви-

падку коли напруга зникає, лампа перемикається на живлення від акумулято-

ра. В нормальному режимі роботи акумулятор заряджається від мережі, тим 

самим підтримуючи  постійну працездатність світильника.  

В цілому схему можна було б використати для виготовлення аварійних 

світильників, але в ній присутні деякі проблеми з настройкою в такому виді, 

в якому вона є зараз. Так потрібно практично вручну за допомогою підстро-

юваного резистора виставити струм підзарядки на заданий рівень, але такі 

маніпуляції в руках недосвідчених, можуть призвести до критичних наслідків 

для самої системи. Якщо дану схему таки взяти до уваги, то потрібно вноси-

ти нові схемотехнічні рішення, які зможуть зробити її стабільною і вона бі-

льше не буде потребувати ніяких маніпуляцій з боку користувача.  
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Рисунок 2.3. – Схема аварійного світильника 

На рис 2.4 зображена схема приладу аварійного освітлення на світлодіо-

дах. Дана схема має такі переваги: 

1. Яскраве світло за рахунок використання білих світлодіодів. 

2. Світло автоматично вмикається при вимиканні електрики, і вими-

кається, якщо світло знову з’являється. 

3. Є власний зарядний пристрій для акумулятора. 

Але якщо запускати такий прилад в серійне виробництво, то потрібно 

збільшити ККД діодів використовуючи їх в імпульсному режимі без резисто-

рів. Так в короткому імпульсі потужність може перевищувати середню поту-

жність світло діоду в 6 разів на постійному струмі. Візуально він буде в 4 ра-

зи яскравіший.  

Також немає ніякої можливості економити заряд акумулятора через від-

сутність датчиків, тощо. 
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Рисунок 2.4. – Електрична схема приладу аварійного освітлення на світлоді-

одах 

 

 

Схема на рис. 2.5 призначена для освітлення приміщень в аварійному 

режимі. Складається вона з світлочутливого елементу , фотодіоду, який має 

на меті визначити коли немає світла в приміщенні, і вмикає аварійне освіт-

лення. Використовується газорозрядна лампа, яка зменшує енерговитрати, 

але все таки час роботи лампи, який складає 12 годин, залежить в основному 

від величини акумуляторної батареї, яка є досить громіздкою і потребує ба-

гато часу для повної зарядки. При появі світла в мережі система повертається 

в енергозберігаючий режим. Та головним недоліком цієї схеми є відсутність 

блокування підзарядки акумулятора при його повному заряді, так він буде 

постійно заряджатися, що призведе до втрати ефективності та з деяким часом 

до остаточного припинення роботи приладу. 
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Рисунок 2.5. – Безперебійне освітлення приміщення 

Провівши огляд наявних у вільному доступі схемотехнічних рішень та 

оцінивши їх основні недоліки, стало зрозуміло, що функціонал, який описа-

ний в технічному завданні є досить актуальним. Датчик освітленості та мік-

роконтролерне керування дасть нам змогу зменшити споживання енергії та 

зробити прилад більш гнучким до потреб користувачів, адже мікроконтроле-

ри можна запрограмувати, в чому і є їхня перевага над звичайним логічним 

рішенням, яке піддається змінам тільки на рівні схеми. 
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3 РОЗРОБКА ТА АНАЛІЗ СТРУКТУРНОЇ ТА 

ПРИНЦИПОВОЇ СХЕМИ 

3.1 Розробка структурної схеми 

Підхід до вибору блоків, з яких складається структурна схема здійсню-

вався на основі сучасних, модернізованих та ефективних компонентів. Стру-

ктурна схема пристрою показана на рисунку 3.1 

МЖ

ДО

АЖ

МК

ПР СЛ

СІ

 
Рисунок 3.1. – Структурна схема 

Умовні скорочення : 

ДО – датчик освітленості; 

АЖ – акумуляторне живлення; 

МЖ – мережеве живлення; 

ПР – перемикач режимів; 

МК – мікроконтролер; 

СЛ – світлодіодні лампи; 

СІ – світлодіодний індикатор; 

Призначення блоків: 

ДО – датчик освітленості, призначений для вимірювання освітленості в 

приміщенні; 
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МЖ – мережеве живлення, слугує для підзарядки акумулятора та роботи 

пристрою в режимі очікування, а також для освітлення приміщення в темну 

пору доби; 

АЖ – акумуляторне живлення, слугує для живлення пристрою в аварій-

ному режимі, при відсутності основної мережі; 

ПР – перемикач режимів, слугує для вмикання потрібної кількості світ-

лодіодів; 

МК – мікроконтролер - виконує обробку та передачу даних між вузлами 

схеми; 

СЛ – світодіодні лампи, є виконуючим елементами, які служать для 

освітлення; 

СІ – світлодіодний індикатор, основна функція – індикація заряду аку-

мулятора. 

3.2 Обґрунтування структурної схеми 

3.2.1 Види мікроконтролерів 

Мікроконтролер  — це комп’ютер, що розмістився в одній мікросхемі. 

Звідси і його основні привабливі якості: малі габарити; високі продуктив-

ність, надійність і здатність бути адаптованим для виконання самих різних 

завдань. 

Мікроконтролер складається, як з  центрального процесору, пам’яті так 

і численних пристроїв введення/виводу: аналогово-цифрових 

перетворювачів, послідовні і паралельні канали передачі інформації, таймери 

реального часу, широтно-імпульсні модулятори, генератори програмованих 

імпульсів і т.д. Призначення мікроконтролера – використання в системах 

автоматизованого управління, вбудованих в велику номенклатуру пристроїв: 

мікрохвильові печі, телевізори, охоронні системи, управління будинком ( так 

звані «розумні будинки»), ядерні реактори і багато іншого. Вбудовані 

системи управління сформували фактично нову галузь економіки – Embedded 

Systems (вбудовані системи). 
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В данний час на ринку є досить багато типів мікроконтролерів, їх 

можна віднести до таких основних типів:  

 Вбудовані (embedded) 8-розрядні МК; 

 16-і 32- розрядні МК; 

 Цифрові сигнальні процесори. 

У вбудованих МК всі необхідні ресурси(пам’ять, пристрої введен-

ня/виведення і т.д.) розташовуються на одному кристалі з процесорним яд-

ром. (Рис . 3.1). 

 
Рисунок 3.1. – Структурна схема мікроконтролера 

Якщо подати живлення і тактові імпульси на відповідні входи МК, то 

він запуститься і з ним можна буде працювати. Зазвичай МК містять значну 

кількість допоміжних пристроїв, завдяки чому забезпечується їх включення в 

реальну систему з використанням мінімальної кількості додаткових 

компонентів. До складу цих МК входять: 

• Схема початкового запуску процесора (Reset); 

• Генератор тактових імпульсів; 

• Центральний процесор; 

• Пам'ять програм (E(E)PROM) і програмний інтерфейс; 

• Засоби введення/виведення даних; 

• Таймери, що фіксують число командних циклів. 

Загальна структура МК показана на Рис. 3.1.2. Ця структура дає 

уявлення про те, як МК зв'язується із зовнішнім світом. Більш складні 

вбудовані МК можуть додатково реалізовувати такі можливості: 

• Вбудований монітор/відгадчик програм; 
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• Внутрішні засоби програмування пам'яті програм (ROM); 

• Послідовний введення/виведення (синхронний і асинхронний); 

• Підключення зовнішньої пам'яті (мікропроцесорний режим). 

Всі ці можливості значно збільшують гнучкість застосування МК і 

роблять простішим процес розробки систем на і основі. 

Деякі МК (особливо 16 – і 32-розрядні) використовують тільки 

зовнішню пам'ять, яка включає в себе як пам'ять програм (ROM), так і 

певний обсяг пам'яті даних (RAM), необхідний для даного застосування. 

Вони застосовуються в системах, де потрібен великий обсяг пам'яті і 

відносне не велика кількість пристроїв (портів) введення/виведення. Типовим 

прикладом застосування такого МК із зовнішньою пам'яттю є контролер 

жорсткого диска (HDD) з буферної кеш-пам'яттю, який забезпечує проміжне 

зберігання і розподіл великих обсягів даних (порядку декількох мегабайт). 

Зовнішня пам'ять дає можливість такому мікроконтролеру працювати з більш 

високою швидкістю, ніж вбудований МК. 

Цифрові сигнальні процесори (DSP) – відносно нова категорія 

процесорів. Призначення DSP полягає в тому, щоб отримувати поточні дані 

від аналогової системи, обробляти дані і формувати відповідний відгук у 

реальному масштабі часу. Вони зазвичай входять до складу систем, 

використовуючись як пристрої керування зовнішнім устаткуванням, і не 

призначені для автономного застосування. 

Залежно від числа використовуваних кодів операцій системи команд 

МК можна розділити на дві групи: CISC і RISC. Термін CISC означає 

складну систему команд і є абревіатурою англійського визначення Complex 

Instruction Set Computer. Аналогічно термін RISC означає скорочену систему 

команд і походить від англійського Reduce Instruction Set Computer. Систему 

команд МК 8051 можна віднести до типу CISC. Проте, не дивлячись на 

широку поширеність цих понять, необхідно визнати, що самі назви не 

відображають головного відмінності між системами команд CISC і RISC. 

Основна ідея RISC архітектури – це ретельний підбір таких комбінацій кодів 

операцій, які можна було б виконати за один такт тактового генератора. 
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Основний виграш від такого підходу – різке спрощення апаратної реалізації 

ЦП і можливість значно підвищити його продуктивність. 

Очевидно, що в загальному випадку одній команді CISC відповідає 

кілька команд RISC. Проте зазвичай виграш від підвищення швидкодії в 

рамках RISC перекриває втрати від менш ефективної системи команд, що 

призводить до більш високої ефективності RISC систем в цілому в 

порівнянні з CISC. 

Проте в даний час грань між CISC і RISC архітектурою стрімко 

стирається. Наприклад, МК сімейства AVR фірми Atmel мають систему 

команд з 120 інструкцій, що відповідає типу CISC. Однак більшість з них 

виконується за один такт, що є ознакою RISC архітектури. Сьогодні 

прийнято вважати, що ознакою RISC архітектури є виконання команд за один 

такт тактового генератора. Число команд саме по собі значення вже не має. 

Для приладу, який розробляється було обрано 8-розрядний 

мікроконтролер, який побудований по AVR RISC архітектурі (Гарвардська 

архітектура з роздільною пам'яттю і роздільними шинами для пам'яті 

програм і даних). Використання більш потужних мікроконтролерів 

недоцільне. [3] 

3.2.2 Види світлових датчиків 

Датчиками називаються  електронні прилади, які перетворюють пара-

метр зовнішнього середовища у напругу, або струм, значення яких пов’язане 

з параметром зовнішнього середовища. 

Принцип роботи датчиків освітлення, що лежать в основі автоматизова-

них систем управління досить простий. 

В датчику освітлення є світлочутливий елемент, як правило це 

фоторезистор чи фотодіод. Ці елементи мають властивість змінювати опір в 

залежності від рівня освітленості, що буде впливати на величину струму 

відповідно. Це дає нам наступні переваги електричних вимірювань: 

електричні величини зручно передавати на відстань, причому передача 

здійснюється з високою швидкістю; електричні величини універсальні в тому 
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сенсі, що будь-які інші величини можуть бути перетворені в електричні та 

навпаки, вони точно перетворюють в цифровий код і дозволяють досягти 

високої точності, чутливості і швидкодії засобів вимірювань. 

Сферу застосування такі датчики знаходять починаючи від ноутбуків та 

смартфонів закінчуючи промисловими датчиками.  

Сьогодні, завдяки наявності АЦП з високою роздільною здатністю, сиг-

нали з датчиків можуть бути оцифровані безпосередньо, без попереднього 

посилення і лінеаризації. Лінеаризація, компенсація напруги на опорному 

спаї і інша обробка виконуються потім цифровими способами, що дозволяє 

знизити складність і вартість системи.  

Класифікувати датчики можна по типу вихідного сигналу: 

 Цифровий ; 

 Аналоговий. 

Схема типового датчика освітленості з цифровим сигналом на виході 

зображена на рис.3.2. 

 
Рисунок 3.2 – Датчик освітленості  

Схеми за аналоговим сигналом на виході можна побачити на рис.3.3 та 

рис.3.4. 
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Рис. 3.3 Звичайний фотодіодний дат-

чик 

Рис.3.4 Аналоговий датчик 

Також датчики освітленості, як і всі інші датчики можна поділити на 

стандартні та мініатюрні. 

Для нашого приладу вибираємо мініатюрний датчик з цифровим сигна-

лом на виході, вибір очевидний через мале енергоспоживання та зручність в 

обробці цифрових сигналів. [4] 

3.3 Розробка принципової схеми 

Принципова схема пристрою зображена на рис. 3.5. Вона була створена 

складанням по сутті готових схемних рішень, які відповідають блокам струк-

турної схеми.  
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Рисунок 3.5. – Схема електрична принципова аварійного світильника 

 

В приладі використаний цифровий датчик освітленості DD1. Він 

зв’язаний з мікроконтролером DD2, через інтерфейс передачі даних. Всі лінії 

інтерфейсу підтягнуті до живлення через резистори R5, R6, R7.  

Мікроконтролер керує всіма процесами, що протікають в приладі. З од-

ного виводу мікроконтролера відбувається живлення світодіодних ламп через 

ключовий елемент VT3, VT4, а через інший вивід мікроконтролера живлення 

подається через VT5, VT6 з акумуляторної батареї.  

Живлення приладу відбувається від мережі 220В, через X1, вимикач SA1 

і запобіжник FU1 напруга потрапляє на трансформатор VT1, після чого зни-
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жена напруга, випрямляється мостовою діодною збіркою VD3, подається на 

стабілізатор напруги DA1 через діод Шоткі VD1. Конденсатори C1 і C2 утво-

рюють фільтр. На цей же стабілізатор подається живлення з акумуляторної 

батареї через діод VD2. 

Якщо мікроконтролер визначив, що акумулятор розряджений, то він по-

чинає підзарядку через ключові елементи VT1 та VT2. 

Світлодіод HL6 відслідковує розряд акумуляторної батареї. Резистор 

R22 обмежує струм через нього. 

Світлодіодна лампа складається із світло діодів HL1…HL5 и вузла ста-

білізації струму на інтегральному стабілізаторі DA2 і резисторі R21. 

Програма МК повинна виконувати наступні функції: 

1. Відслідковування живлення від мережі 

2. Відслідковування живлення від акумулятора 

3. Приймати інформацію з датчика освітлення 

4. Керувати світлодіодною лампою, живлячи її від мережі чи від 

акумулятора 

5. Індиціює розряд акумулятора світло діодом HL1  

6. Підзаряджати акумулятор 

3.4 Перевірочний розрахунок вузла схеми 

Одна із найважливіших частин схеми — світлодіодна лампа, без роботи 

якої не буде освітлення і робота внутрішньої частини приладу не буде мати 

жодного значення. Для того щоб забезпечити безвідмовну роботу цієї части-

ни схеми потрібно вибрати оптимальний варіант включення світлодіодів та 

розрахувати потрібні номінали резисторів. 

Світлодіод являється приладом струмовим, тому струм який проходить 

через нього повинен бути обмежений резистором. У випадку без резистора 

світлодіод може запросто зламатися, при чому струм буде зростати далі і це 

може потягнути за собою ланцюговий ефект, що буде супроводжуватися ви-

ходом з ладу всіх світлодіодів у ланцюзі. Також може відбутися так звана 

«деградація» світлодіодів, вона має місце коли і при номінальному струмі, 
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але наступає не менше ніж через рік постійної роботи. Якщо ж струм буде 

вище номінального, то це явище може відбутися значно швидше, тому важ-

ливість струмообмежуючого резистора очевидна.  Розрахувати цей резистор 

можна за формулою: 

 𝑅 =
𝑈жив.−𝑛×𝑈пад.

𝐼×0,75
 (3.1) 

R — опір резистора; 

Uжив — напруга живлення; 

Uпад — падіння напруги на світлодіоді, а n — кількість світлодіодів; 

I — струм через світлодіод, а 0.75 коефіцієнт надійності світлодіоду. 

Для освітлювального приладу були обрані світлодіоди ARL2-8203UWС 

з параметрами наведеними в таблиці 3.1: 

Таблиця 3.1. Параметри світлодіоду 

Параметр Значення 

Колір свічення  білий 

Тип світлодіоду однокольоровий 

Мінімальна сила світла, мКд 18000 

Максимальна сила світла, мКд 20000 

Довжина хвилі, нм 0.33–0.36 

Номінальний струм, мА 20 

Колір лінзи прозора 

Форма лінзи  кругла 

Габаритні розміри, мм 8 

Максимальна пряма напруга, В 3.8 

 

За ТЗ лампа мала б складатися з трьох стрічок світлодіодів по десять в 

кожній. Спробуємо розрахувати номінал резисторів за формулою (1): 

𝑅 =
12 − 10 × 3.8

0.02 × 0.75
=  −1733,3 [Ом] 
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Значення опору вийшло з мінусом, що є неправильним апріорі, якщо 

уважніше подивитися на розрахунок, то стає очевидним чому це сталося. 

Елементарно не вистачає напруги на живлення стількох діодів від 12 В на-

пруги. Для того щоб вийти з цієї ситуації було обрано рішення, ввімкнути 

світлодіоди у вигляді окремих гірлянд, по два в кожній. Розраховуючи номі-

нал тепер отримаємо: 

𝑅 =
12 − 2 × 3.8

0.02 × 0.75
=  293,3 [Ом] 

Найближчий номінал в ряді Е12 — 330 Ом ± 10%. Для розрахунку по-

тужності скористаємося формулою: 

 𝑃 =
2×(𝑈жив.− 𝑈пад.)

𝑅
   (3.2) 

P — потужність резистора; 

R — номінал резистора. 

 𝑃 =
2×(12− 3.8)

330
= 0.05 [Вт]    

Отже розрахунок показав, що для наших потреб буде цілком достатньо 

резистора з опором 330 Ом та розсіюваною потужністю 0.125 Вт. [5] 

Схема включення світлодіодів зображена на рис. 3.6 
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Рисунок 3.6. – Схема включення світлодіодів 
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4 ВИБІР ЕЛЕМЕНТНОЇ БАЗИ 

Елементна база для пристрою що проектується вибирається з таких мір-

кувань:  

– елементна  база повинна забезпечити необхідні електричні параметри 

виробу з заданою точністю; 

– елементна база визначає габарити і вагу виробу; 

– елементна база повинна гарно працювати в заданих кліматичних умо-

вах; 

– елементна база визначає надійність пристрою і заданий час його робо-

ти; 

– елементна база повинна добре працювати в умовах зміни механічних 

навантажень; 

– теплові режими роботи виробу не повинні діяти на зміну електричних 

параметрів пристрою; 

– елементна база визначає технологію виготовлення виробу і його вар-

тість; 

– елементна база визначає технологію регулювання приладу і склад ви-

мірювальних пристроїв; 

– елементна база визначає можливості автоматизації і механізації вироб-

ництва приладу; 

– елементна база повинна визначати можливість захисту приладу най-

простішими методами. 

В пристрої, що проектується використовуються активні та пасивні еле-

менти. До активних елементів відносяться пристрої, які змінюють потужність 

сигналу. Пасивні – змінюють рівні сигналів по напрузі та струму. Вони мо-

жуть змінювати форму сигналу. Потужність сигналу зменшується, так як її 

споживає пасивний елемент. Ця потужність перетворюється в тепло. 

4.1 Вибір пасивних елементів 

Вибір пасивних елементів проводиться наступних чином: 
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 вибирається величина номіналу елементів; 

 вибирається величина відхилення в стандартному ряді; 

 вибираються елемент, з урахуванням потужності,що розсіюється 

на них; 

 виявляється їх надійність та можливість використання в даних ла-

нцюгах пристрою, що проектується; 

 визначається можливість праці елементів при дії різних дестабілі-

зуючих факторів. 

Для підбору радіо та електрокомпонентів використовувалися каталоги 

фірм, що їх продають. Керівним каталогом в ході роботи над даним курсовим 

проектом є каталог „Платан”. Окрім цього підбір вівся з он-лайн каталогу 

www.microchip.ru. Виходячи з цього потрібно розуміти, що керівними при 

виборі компоненту є не тільки його параметри по яким він обирається, а ще й 

доступність даних по компоненту та можливість його придбання. 

Резистор типу MFR. Резистор цього типу метало-плівковий загального 

застосування призначені для роботи в ланцюгах постійного, змінного та ім-

пульсного струму.  

Мають ряд номіналів потужностей: 0,125; 0,25; 0,5; 1,0; 2,0 Вт. З даного 

ряду обирається величина 0,25 Вт. Ряд номіналів для даної потужності 1 Ом-

10 МОм. Ряд номіналів відхилень ±0,1; ±0,25; ±0,5; ±1%, ±5%. З даного ряду 

обирається номінал відхилення 5%. Діапазон робочих температур від -60 до 

200 °С. 

Обрано цей тип резисторів, бо вони характеризуються високою стабіль-

ністю параметрів, слабкою залежністю опору від частоти і напруги, низькою 

вартістю. 

Конденсатор К50-35 є електролітичним алюмінієвим. Діапазони робо-

чих напруг від 6,3 до 100В та від 160 до 450В. Струми втрат відповідно для 

рядів робочих напруг I<0.02xCxV + 3 мкА та I<0.03xCxV + 40 мкА, де С – 

ємність, V – робоча напруга. Тангенс кута втрат від 0,12 до 0,25. Діапазон 

робочих температур від -25 до 85 °С. 
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Конденсатор К10-17Б керамічний постійної ємності використовується в 

колах постійного та змінного струмів, і в імпульсних колах. Температура ро-

боти від мінус 20 до 70 ºС, струм втрат 6 – 3000мкА, тангенс кута втрат 10 – 

35%. 

Цей тип конденсаторів доцільно використовувати тому, що вони мають 

високу надійність, відповідають вимогам технічного завдання,випускаються 

масово промисловістю. Діапазон робочих температур від -60 до 125 °С. [6] 

4.2 Вибір активних елементів  

Вибір активних елементів проводиться з урахуванням наступних вимог: 

– величина робочої напруги; 

– максимальна величина струму, що проходить через прилад; 

– потужність, що розсіюється приладом; 

– робоча та гранична частота приладу. 

MAX44007 датчик освітленості розроблений за допомогою BiCMOS-

технології, має в своєму складі два оптичних датчика, АЦП і інші функціона-

льні вузли в мініатюрному корпусі 2х2х0,6 мм. Інтеграція цих функцій до-

зволила значно збільшити показники працездатності і функціональних поту-

жностей та водночас зекономити місце на друкованій платі. Витрати на жив-

лення в 100 разів менше ніж у найближчих аналогів, що значно збільшує 

строк служби автономних джерел живлення. Наявність функції переривання 

дозволяє безперервно контролювати рівень світлового потоку і формувати 

сигнал переривання для мікроконтролера системи при перевищуванні зада-

них меж. Ця функціональна особливість збільшує показники енергозбере-

ження приладу за рахунок меншої інтенсивності передачі даних по інтерфей-

су I2C. [7] 

Основні переваги: 

– широкий 22-разрядний динамічний діапазон 0,25–104444 лк; 

– мініатюрний корпус: UTDFN-Opto; 

– діапазон напруги живлення: Vcc = 1,7–3,6 В; 

– робочий струм: Icc = 0,65 мкА; 
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– діапазон робочих температур: -40–85 °С; 

– велика світлочутливість для роботи з темними світлофільтрами. 

Типова схема підключення показана на рис. 4.2.1. 

 

Рисунок 4.1. – Схема включення MAX44007 

Мікроконтролер ATmega8 виконаний за технологією CMOS, 8-

розрядний, побудований за AVR-архітектурою RISC. Виконує одну повно-

цінну операцію за один такт, досягає продуктивності 1 MIPS на МГц, дозво-

ляючи таким чином досягнути оптимальної продуктивності по відношенню 

до споживаної енергії. 

Основні технічні характеристики: 

– Пам’ять програм 8 Кб з можливістю перезапису до 10 000 разів; 

– 512 байт флеш-пам’яті для збереження змінних з можливістю пе-

резапису до 100 000 циклів; 

– 1 Кб ОЗУ і 32 регістри загального призначення; 

– два 8-розрядних таймера\лічильника; 

– 6 каналів 10-розрядного АЦП; 

– обробка внутрішніх і зовнішніх перериваннь; 

– 5 режимів зі зниженим енергоспоживанням: Idle, ADC Noise 

Reduction, Power-save, Power-down, і Standby; 

– напруга живлення: 4,5–5,5 В; 

– тактова частота: 0–16 МГц. 
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23 порти вводу/виводу, об’єднані в три групи: 

– Порт В: Два виводи (PB6 i PB7) використовуються для підклю-

чення кварцового генератора. PB2–PB5 зарезервовані для внутрі-

шньо схемного програмування. Таким чином, для загального ви-

користання залишаються порти PB0 i PB2; 

– Порт С: Порти РС0–РС5 можна використовувати в якості аналого-

вих входів. РС6 зазвичай використовується для скидання; 

– Порт D: Ці порти загального призначення. [8] 

Діодний міст RS204 виконаний в корпусі типу SIL розрахований на ро-

бочу напругу до 400 В та робочий струм до 2 А. Інтервал робочих температур 

від мінус 55 до 125 °С. 

Даний тип діодного мосту обирається по причині його дешевизни, дос-

тупності, а також його параметри максимально близько вілповідають тим, що 

вимагаються. 

Діод Шоткі STPS20120D являється силовим швидкодіючим діодом, що 

вміщений в корпус типу TO-220AB. Використовується  в схемах де потрібна 

висока швидкість спрацювання. Даний діод має зворотну напругу 120 В, се-

редній прямий струм 20 А, може витримувати короткотривалі імпульси ( до 

10 мс при синусоїдальному стумі) силою струму до 200 А, максимальна по-

тужність, яка може розсіюватися при повторних імпульсах тривалістю до 1 

мкс кожен становить до 8600 Вт. Максимальний струм втрат при максималь-

них температурах до 20 мкА. Інші параметри наводяться у відповідній доку-

ментації на компонент.  

Даний тип діоду обирається тому, що має високу швидкодію при малих 

струмах втрат, гарне співвідношення між струмом втрат та розкидом прямих 

напруг згідно характеристик. 

Транзистор 2N2222 епітаксіальний кремнієвий біполярний транзистор з 

провідністю типу N-P-N малої потужності, призначений для роботи на сере-

дніх частотах. Використовується в електронних ключах або вихідних каска-

дах підсилювачів.  

Основні параметри: 
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– Гранична частота коефіцієнту передачі: 300 МГц; 

– Максимальна розсіювана потужність: 0.5 Вт; 

– Статичний коефіцієнт передачі струму: 50; 

– Максимально допустимий струм: 0,8 А; 

– Максимальна напруга колектор-емітер при заданому струмі та ро-

зімкненому ланцюгу бази: 40 В; 

– Максимальна напруга колектор-база при заданому струмі та розі-

мкненому ланцюгу емітера: 60 В; 

 

Транзистор 2SJ325 кремнієвий польовий транзистор з каналом типу 

провідності p. Даний транзистор є представником транзисторів виконаних по 

технології MOSFET.  

Основні електричні параметри: 

– Максимальна розсіювана потужність: 20 Вт; 

– Максимально допустима напруга стік-витік: 30 В; 

– Максимально допустима напруга затвор-витік: 20 В; 

– Опір стік-витік відкритого транзистора: 0,15 Ом; 

– Вихідна ємність: 600 пФ; 

– Максимально допустимий струм стоку: 4 А; 

– Максимальна температура каналу: 150 °С. 

Стабілізатор LM7805 виконаний в корпусі схожому на корпус транзис-

тора і має три виходи, в корпусі наявний отвір для закріплення стабілізатору 

напруги до радіатору охолодження. В схемі використовується для живлення 

мікроконтролера. 

Технічні характеристики: 

– Корпус: TO220; 

– Максимальний струм навантаження: 1,5 А; 

– Діапазон допустимих вхідних напруг: 40 В; 

– Вихідна напруга: 5 В. 

Стабілізатор LM7812 відрізняється від попереднього тільки технічними 

характеристиками, які в нього наступні: 
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– Корпус: TO220; 

– Максимальний струм навантаження: 1,5 А; 

– Діапазон допустимих вхідних напруг: 40 В; 

– Вихідна напруга: 12 В. 

Трансформатор TRS 105W з основними технічними характеристиками: 

– Вхідна напруга: 220-240 В; 

– Вихідна напруга: 12 В; 

– Максимальна потужність 105 Вт; 

– Захист від короткого замикання; 

– Плавний пуск. 

Акумулятор GP 1245 (4500 мА/год) при середньому рівні освітлення зі 

споживанням 0.3 А зможе живити лампи час, який можна розрахувати за фо-

рмулою: 

𝒕 =
𝑰𝒂𝒌

𝑰жив.
=

𝟒, 𝟓

𝟎, 𝟑
= 𝟏𝟓 год 

Значення отримане є тільки першим наближенням, але результат цілком 

задовольняє технічне завдання. 
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5 ВИБІР КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ 

5.1 Вибір методу виготовлення друкованої плати 

Методи виготовлення ДП поділяють на три основні групи: 

– субтрактивні; 

– напівадитивні; 

– адитивні; 

– комбіновані. 

Було обрано комбінований позитивний метод. У комбінованих методах 

була зроблена спроба об’єднати основні переваги субтрактивного і адитивно-

го методів. З субтрактивного методу взято використання фольгованої основи 

як заготівки, а з адитивного металізація отворів.  

Сутність позитивного методу полягає у хімічному осадженні міді в 

отвори, нанесенні захисного шару (негативна маска), електрохімічному оса-

дженні міді, захисті провідникового малюнку сплавом Sn-Pb, травлення за-

хисної маски.  

Позитивний метод усуває основні недоліки негативного методу і володіє 

наступними перевагами: 

– діелектрична основа захищена від дій хімічних реактивів; 

– провідники мають високу адгезію основи; 

– достатня роздільна здатність малюнку при правильному підборі 

матеріалів; 

– раціональна витрати реактивів і міді. 

Метод добре освоєний на виробництві, має низьку вартість, хорошу як-

ість і відлагоджену технологію на підприємствах. [9] 

5.2 Вибір матеріалу друкованої плати 

Як матеріал основи застосовують діелектрики або покриті діелектриком 

метали. Діелектрики підрозділяють на шаруваті і нешаруваті. 

Шаруваті бувають фольговані та нефольговані. Фольговані, як правило, 

покриті мідною фольгою товщиною 35 і 50 мкм. Найчастіше застосовують 
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гетинакс і склотекстоліт. Гетинакс дешевший, добре підлягає обробці (різан-

ню), але діелектричні та інші властивості невисокі. Підходить для застосу-

вання у невідповідальній РЕА, коли механічні навантаження невисокі, а та-

кож відсутні високі температури і робоча частота не висока. Склотекстоліт 

має високу механічну міцність, термостійкість, низькі втрати, високий пове-

рхневий опір. 

При виборі матеріалу для плати звертається увага на наступне: 

– для побутової РЕА застосовують ОДП і ДДП на основі дешевих 

матеріалів: гетинаксу, склотекстоліту, емальованої сталі; 

– для плат джерел живлення, мікрокалькуляторів, плат складної фо-

рми та при значних механічних навантаженнях застосовують ме-

тали; 

– для бортової РЕА необхідні БДП. Застосовують склотекстоліт, по-

лімідні плівки, кераміку за 3 – м і вище класами точності, виготов-

лення адитивний або напівадитивний метод; 

– для НЧ необхідна низька діелектрична проникність і низькі діеле-

ктричні втрати. Добре підходять склотекстоліт, фторопласт; 

– для НВЧ потрібна висока діелектрична проникність. Застосовують 

ситал, полікор, кераміку 22ХС, фторопласт; 

– для плат, призначених для експлуатації в умовах 1 – ї і 2 – ї груп 

жорсткості за ОСТ 4.077.000 – 78 рекомендується використовува-

ти матеріали на основі паперу, а для більш жорстких умов на ос-

нові скловолокна та металів. 

Для виготовлення плати, що проектується обирається склотекстоліт фо-

льгований СФ – 1 – 35 – 1,5 ГОСТ 10316 – 78. [10] 

5.3 Попередній вибір виду друкованої плати 

Друковані плати поділяють на такі види: 

– Одношарові(ОДП); 

– Двошарові(ДДП) без металізації отворів; 

– ДДП з металізацією отворів; 

В.
 П

. Х
ал
аїм

, К
іВР
А 

20
15



 

Зм. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

37 РІ11.467853.001 ПЗ 

– ДДП з додатковим дротовим монтажем; 

– Багатошарові (БДП); 

– Гнучкі (ГДП); 

– Гнучкі друковані шлейфи (ГДШ). 

У даному випадку проектування приладу потребує створення двох дру-

кованих плат, одна з яких буде тільки для світлодіодів. Були обрані 

двошарові плати, що дозволило зменшити довжину доріжок на друкова-

ній платі. 

5.4 Вибір варіанту електричного з’єднання ДП  

В данний час існує декілька варіантів приєднання ДП до інших ДП, або 

елементів конструкції для електричного контакту. Серед них можна виділи-

ти: 

– електричне рознімання; 

– стрічкові кабелі; 

– монтажні провідники; 

– з’єднувальні плати. 

Для данного випадку було обрано електричне приєднання монтажними 

провідниками, як найбільш доцільне. Такі варіанти використовуються як 

для високонадійної РЕА, так і для РЕА, яка експлуатується в нормаль-

них умовах. [11] 
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6 КОНСТРУКТОРСЬКІ РОЗРАХУНКИ 

6.1 Розрахунок розмірів друкованих площинок 

Для проектування друкованої плати було обрано Altium Designer. Оскі-

льки на даний момент створена досить велика кількість інтегрованих бібліо-

тек для цієї системи, тому рішення щодо їх використання є очевидним, це 

допоможе зекономити час на підготовку технічної документації. 

Маючи елементи з готовими посадковими місцями нам потрібно визна-

чити площу яку вони будуть займати, для вибору розмірів плати. Для забез-

печення максимальної технологічності складальних операцій, що відіграє 

важливу роль при значних об’ємах випуску РЕА, рекомендується обирати 

варіанти встановлення ЕРЕ на ДП та формовки їх виводів з рекомендованих 

ГОСТ29137-91. Площі елементів та варіанти їх встановлення наведені в таб-

лиці 6.1.1: 

Таблиця 6.1 Площі елементів 

Тип 

ЕРЕ 

 

Позначення 

Sере розміщ. 

на платі мм2 

Варіант 

встановлення та 

формовки 

Резистор 

MFR(0.5 Вт) 
R1…R20 30 010 

SMD Резистор 

 (0.125 Вт) 
R21…R35 4 010 

Біполярний тран-

зистор 

2N2222 

VT1, VT3, VT5 25 230 

Польовий транзи-

стор 

2SJ325 

VT2, VT4, VT6 21 230 

Мікроконтролер 

ATmega8 
DD2 470 341 
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Датчик 

MAX44007 
DD1 9 341 

Стабілізатор 

LM7805 
DA1 100 390 

Стабілізатор 

LM7812 
DA2 100 390 

Трансформатор 

TRS 105W 
TV1 3225 421 

Діод Шоткі 

STPS20120D 
VD1, VD2 40 220 

Діодний міст 

RS204 
VD3 102 390 

Конденсатор 

К10-17Б 
C1, C3, C4 217 180 

Електролітичний 

конденсатор 

К50-35 

C2 64 180 

Світлодіод HL1 18 020 

Світлодіод 

ARL2-8203UWС 
HL2…HL31 64 020 

Запобіжник 

Е67006 
FU1 36 180 

Акумулятор 

GP 1245 
Bat 7350 421 

Роз’єм 

14-30 AWG 
X1…X3 30 180 

 В.
 П

. Х
ал
аїм

, К
іВР
А 

20
15



 

Зм. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

40 РІ11.467853.001 ПЗ 

6.2 Розрахунок мінімальної площі плати 

Спочатку проведемо розрахунок площі плати для лампи. Окрім освітлю-

вальних елементів на ній будуть розміщуватися резистори для обмеження 

струму через світлодіоди, роз’єм для з’єднання з блоком керування.  

Визначивши встановлювану площу кожного ЕРЕ, визначається загальна 

необхідна площа для їх встановлення: 

𝑆м = 1,2 ⋅ 𝑆мг + 1,8 ⋅ 𝑆сг + 2,5 ⋅ 𝑆кг 

де 𝑆мг— площа малогабаритних ЕРЕ; 

𝑆сг—площа середньогабаритних ЕРЕ; 

𝑆кг— площа крупногабаритних ЕРЕ. 

𝑆м = 1,2 ⋅ 90 + 1,8 ⋅ 3456 + 2,5 ⋅ 0 = 6345,8 [мм2] 

Але для плати з світлодіодами потрібно враховувати, що при занадто 

щільному розміщенні елементів світловий потік стане яскравішим, але буде 

покривати меншу частину приміщення, також ергономічність та дизайн, які є 

важливими диктують зробити плату не 160х60, а хоча б 240х60 мм згідно з 

ГОСТ 10317-72. 

Для плати блоку керування проводиться такий самий розрахунок: 

𝑆м = 1,2 ⋅ 1087 + 1,8 ⋅ 953 + 2,5 ⋅ 5695 = 17257 [мм2] 

Для цієї плати були обрана ДП з розмірами 140х140 мм. [12] 

6.3 Розрахунок елементів друкованого монтажу 

Спочатку розрахуємо мінімальне значення ширини друкованого провід-

ника у вузькому місці за формулою 6.1: 

 𝑡1 = 𝑡𝑚𝑖𝑛𝐷 + ∆𝑡но (6.1) 

де 𝑡1 — ширина друкованого провідника  у вузькому місці; 

𝑡𝑚𝑖𝑛𝐷— ширина за класом точності(мм); 

∆𝑡но— допуск на ширину провідника(мм). 

𝑡1 = 0,25 + 0,08 = 0,33 (мм) 

У широкому ширина розраховується також за формулою 6.1, змінюють-

ся тільки значення 𝑡𝑚𝑖𝑛𝐷 = 0, 45, ∆𝑡но = 0,15, тоді ширина в широкому місці 

буде рівна 0,6 мм. 
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Мінімально допустима ширина провідник з урахуванням падіння напру-

ги на ньому визначається за формулою (6.2): 

 𝑡2 =
𝑙∙𝐼𝑚𝑎𝑥∙𝜌

ℎ∙𝑈жив.
 (6.2) 

Де 𝑡2— ширина провідника (мм); 

l — довжина провідника(м); 

𝐼𝑚𝑎𝑥— максимальний струм; 

ℎ— товщина фольги (мм); 

𝑈жив.— напруга живлення; 

𝜌— питомий опір. 

𝑡2 =
0,017 ∙ 0,3 ∙ 0,0175

0,05 ∙ 5
= 3,5 ∙ 104 

Мінімально допустиму ширину провідника з урахуванням допустимого 

рівня струму на ньому за формулою 6.3: 

 𝑡3 =
𝐼𝑚𝑎𝑥

ℎ∙𝑗
 (6.3) 

де 𝐼𝑚𝑎𝑥— максимальний струм(А); 

ℎ— товщина фольги(мм); 

j — максимально допустима густина струму(А/мм^2). 

Отримуємо: 

𝑡3 =
0,3

0,05 ∙ 20
= 0,3 [мм] 

З розрахованих даних обираємо ширину провідника у широкому та ву-

зькому місцях. 

Далі розраховуємо зазори між елементами друкованого монтажу за форму-

лою 6.4: 

 𝑆 = 𝑆𝑚 + ∆𝑡во (6.4) 

де 𝑆—зазор між елементами; 

𝑆𝑚— найменша номінальна відстань між елементами провідникового 

рисунку; 

∆𝑡во— допуск на ширину провідника. 

𝑆 = 0,25 + 0,1 = 0,35 
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7 РОЗРАХУНКИ ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ 

7.1 Розрахунок теплового режиму 

Визначальними параметрами для розрахунку є питомі потужності роз-

сіювання блоку приладу в цілому та нагрітої зони qк та q3 відповідно: 

qк=P0/Sк 

q3= P0/S3 

де P0 – потужність, що розсіюється приладом. В нашому випадку осно-

вна потужність виділяється на блоці живлення та невелика частина на платі. 

В загальному випадку P0=10Вт. 

Sк – площа поверхні корпусу приладу; 

S3 - умовна поверхня нагрітої зони. 

Sк=2(l1∙l2+( l1+l2)∙l3) 

S3=2∙(l1∙l2+( l1+l2)∙l3∙k3) 

де l1, l2, l3 – відповідно довжина, ширина та висота корпусу; 

k3 – коефіцієнт заповнення об’єму. 

Sк=2∙(0,283∙0,166+(0,283+0,166)∙0,08)=0,166 м2 

S3=2∙(0,283∙0,166+(0,283+0,166)∙0,08∙0,2)=0,108 м2 

Тоді маємо qк=10/0,166 =60,2 Вт/м2 ; q3=10/0,108=92,6 Вт/м2 

В загальному випадку перегрів корпусу герметичного апарату, що пра-

цює при температурі t=20°С (кімнатна температура) відносно навколишнього 

середовища визначається залежністю: 

υ1=0,1472∙qк-0,2962∙10-3 qк
2+0,3127∙10-6∙qк

3 

де qк – питома потужність корпусу приладу, Вт/м2 

υ1=0,1472∙60,2 -0,2962∙10-3 ∙60,2 2+0,3127∙10-6∙60,2 3= 7,3°С 

Перегрів нагрітої зони визначається аналогічною залежністю 

υ2=0,1390∙q3-0,1223∙10-3∙q3
2+0,0698∙10-6∙q3

3 

де q3 – питома потужність нагрітої зони, Вт/м2 

υ2=0,1390∙92,6-0,1223∙10-3∙92,62+0,0698∙10-6∙92,63=11,8°С 
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Зміна атмосферного тиску зовні корпусу впливає на перегрів корпусу 

приладу відносно температури навколишнього середовища, а в середині кор-

пусу – на перегрів нагрітої зони відносно температури корпусу приладу. Ная-

вність отворів враховується коефіцієнтом, який залежить від відносної площі 

отворів. 

P=SП/(l1∙l2) 

де SП – сумарна площа отворів, м2. В нашому випадку SП=0,01 м2. 

Р=0,01/(0,283∙0,166)=0,21 

по результатам експериментальних випробувань встановлена залеж-

ність  

kП=0,29+1/(1,41+4,95∙Р) 

справедлива в діапазоні значень: 0≤Р≤0,8. 

kП=0,29+1/(1,41+4,95∙0,21)=0,69 

Виходячи з цього визначається перегрів корпусу блока  

υк=0,93∙КН1∙ kП 

перегрів нагрітої зони 

υз=0,93 kП(υ1∙ КН1+( υ2/0,93- υ1)∙ КН2), 

коефіцієнт КН1 визначається тиском повітря зовні приладу: 

КН1=0,82+1/(0,925+4,6∙10-5∙Н1), 

а коефіцієнт КН2 залежить від тиску середовища у середині приладу та 

визначається за формулою: 

КН2=0,80+1/(1,25+3,8∙10-6∙Н2), 

де Н1 та Н2 – атмосферний тиск, МПа, зовні та у середині приладу від-

повідно. Виходячи  з цього маємо: 

КН1=0,82+1/(0,925+4,6∙10-5∙0,1)=1,9 

КН2=0,80+1/(1,25+3,8∙10-6∙0,1)=1,6 

υк=7,5∙1,9∙0,69=9,7°С 

υз=0,93∙ 0,69 (16,2∙1,9+( 21,6/0,93- 16,2)∙ 1,6)=16,5°С 
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По отриманим даним визначаємо перегрів повітря у приладі 

υв=0,6∙ υз 

де υз – перегрів нагрітої зони. 

υв=0,6∙26,5=15,9°С 

Визначаємо середню температуру повітря у приладі за формулою: 

Tв= υв+tc 

де tc – температура оточуючого середовища; 

Tв=15,9+20=35,9°С 

Визначаємо температуру корпусу приладу за формулою: 

Tк= υк+ tc 

Tк=9,7+20=29,7°С 

Визначаємо температуру нагрітої зони за формулою 

Tз= υз+ tc 

Tз=16,5+20=36,5°С 

Отримані значення задовольняють працездатність пристрою. 

 

7.2 Розрахунок надійності 

Аварійний освітлювальний прилад відноситься до побутової РЕА. У ви-

падку відмови прилад підлягає відновленню, після чого пристрій знову може 

бути використаний за призначенням. Таким чином прилад відноситься до 

відновлюваної РЕА. 

На робочій ділянці λ0(t)= const справедливий експоненційний закон 

P(t)=exp(-k·λ0·t). 

Так як з позиції безвідмовності блок досить складний, то на даній ділян-

ці буде справедливе співвідношення: 

 𝜆0 = ∑ 𝜆𝑖
𝑛
𝑖=0  (7.1)  

λ0 – параметр потоку відмовлень системи; 
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λi – параметр потоку відмовлень і-го елемента системи; 

k – поправочний коефіцієнт, що враховує умови експлуатації. 

На робочій ділянці середнє напрацювання на відмову при експонентно-

му законі складає: Т0 =1/ λ0. 

Розрахунок надійності по раптових відмовах виконуємо для найбільш 

несприятливих факторів, а саме: 

– максимальних значеннях навколишньої температури; 

– максимальний внутрішній перегрів елементів; 

– максимальної вологості. 

Параметр потоку відмов і-го елемента визначається: 

 𝜆𝑖 = 𝜆0𝑖 ⋅ 𝑎1 ⋅ 𝑎2, (7.2) 

де 𝜆0𝑖 — параметр потоку відмов і-го елемента в нормальних умовах 

(відповідно до нормативно-технічної документації): 

𝑎1, 𝑎2 —коефіцієнти, що враховують вплив температури та коефіцієнта 

завантаження Кн і вологість відповідно. 

𝑎𝑖 = 𝐾1 ⋅ 𝐾2; 

𝑎1 = 1,07 ⋅ 2,5 = 2,675 

K1, K2 — поправочні коефіцієнти. 

Для імовірності відновлення як функції від часу справедливий експоне-

нційний закон, тому що з погляду ремонтопридатності дана схема є відносно 

простою: 

𝑃в(1) = 1 − exp (−
1

𝑇в
) 

де 𝑃в(1) — імовірність того, що фактична тривалість робіт з відновлення 

працездатності виробу не перевищить заданої. Середній час відновлення 

блоку: 

Тв = Коз ⋅ ∑
𝑁𝑖 ⋅ 𝜆𝑖

𝜆0

𝑘

𝑖=0
⋅ 𝜏ср 

де Коз — коефіцієнт одночасної заміни елементів, Коз = 2.5; 

τср — середній час відновлення елементу, год. 
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Дані і результати розрахунку надійності зводяться до таблиці 7.2. 

Таблиця 7.2. 

№ Тип елемента 
Кількість 

Ni 

λ0 ·10-6 

1/год 
Kн a2 

λ i ·10-6 

1/год 

Ni· λ i 

·10-6 
τсрі 

         

1. Резистор MFR 20 0,01 0,2 0,51 0,0136 0,476 0,3 

2. Конденсатор  

K10-17Б 

3 

0,003 0.6 0,5 0,004 0,02 0,4 

3. Конденсатор 

К50-35 

1 

0,01 0,2 0,3 0,008 0,008 0,3 

4. Мікроконтролер 

ATmega8 

1 

0,05 0,6 0,3 0,0401 0,04 0,7 

5. Датчик 

MAX44007 

1 

0,02 0,7 0,3 0,016 0,04 0,7 

6. Запобіжник 

H520 

1 

0,02 0,7 0,3 0,016 0,048 0,4 

7. Трансформатор 

 

1 

0,01 0,5 0,3 0,008 0,012 0,2 

8. Діодний міст 

 

1 

0,01 0,3 0,2 0,0054 0,016 0,4 

9. Діод 2 0,02 0,6 0,25 0,0133 0,013 0,4 

10. Транзистор 

2N2222 

3 

0,01 0,2 0,2 0,0054 0,022 0,2 

11. Транзистор 

польовий 

2SJ325 

3 

0,01 0,8 0,4 0,0107 0,012 0,2 

12. Пайки 132 0,0002 0,2 0,2 0,0037 0,3922 0,3 

13. Роз’єми 3 0,01 0,4 0,2 0,025 0,075 0,2 

14. Резистор SMD 15 0,02 0.8 0,6 0.0321 0,289 0,3 
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Параметр потоку відмов складає: 

 λ0=



14

1i

iiN  ;  (7.3) 

λ0=1,8·10-6 [1/год] 

Середній час напрацювання пристрою на відмову в заданих умо-

вах експлуатації: 

Т0=1/ λ0=1/1,8·10-6= 555600 [год] 

Середній час відмовлення виробу складає: 

Тв=Коз· cp

k

i

iiN









0 0

=17,1 [год] 

Комплексний показник надійності виробу - коефіцієнт готовнос-

ті дорівнює: 

Кг = Т0/( Т0+Тв)= 0,9999. 

Отримані значення показників надійності відповідають вимогам 

ТЗ. [13] 
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8 ОХОРОНА ПРАЦІ 

Даний розділ присвячено розробці заходів щодо охорони праці при роз-

робці та монтажі аварійного освітлювального приладу. 

Дипломне проектування передбачає аналіз умов праці з точки зору фак-

торів, що шкідливо впливають на здоров’я і якість праці працівників, а також 

розробку заходів, що дозволять знизити вплив шкідливих та небезпечних фа-

кторів до значень, які є допустимими. До найбільш шкідливих та небезпеч-

них факторів, що виникають при проектуванні, виготовленні, налагодженні 

та експлуатації приладу відносять: вплив електромагнітного випромінюван-

ня; небезпеку ураження електричним струмом; запиленість і загазованість 

робочої зони; незадовільна освітленість робочих місць чи підвищена яскра-

вість; незадовільні метеорологічні умови в робочій зоні; психофізичні пере-

вантаження.  

8.1 Визначення небезпечних і шкідливих виробничих чинників при 

виробництві та експлуатації аварійного освітлювального приладу 

До основних шкідливих і небезпечних факторів, що впливають на праці-

вників, які задіяні на виробництві аварійного освітлювального приладу, мо-

жуть бути: 

—Підвищені рівні електромагнітного поля (рівні випромінювань повин-

ні відповідати ГОСТ 12.1.006-84); 

—Недостатня освітленість робочої зони (умови освітленості       вироб-

ничих приміщень повинні задовольняти нормам, відзначеним у ДБНВ2.5-28-

2006); 

—Небезпека враження електричним струмом; 

—Незадовільні параметри мікроклімату робочої зони (величини показ-

ників мікроклімату у виробничих приміщеннях повинні задовольняти нор-

мам, відзначеним у ГОСТ 12.1.005-88 і ДСН 3.3.6.042-99); 

—Вміст (у повітрі робочої зони) шкідливих речовин різного характеру в 

небезпечних концентраціях, що перевищують гранично припустимі (ГДК 
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шкідливих речовин у повітрі робочої зони повинна задовольняти нормам, 

відзначеним у ГОСТ 12.1.005-88 і ГОСТ 12.1.007-80); 

—Підвищений рівень шуму на робочому місці (припустимі рівні звуко-

вого тиску в октавних смугах частот, рівні звуку й еквівалентні рівні звуку на 

робочих місцях варто приймати відповідно до санітарним нормам припусти-

мих рівнів шуму на робочих місцях ДСН 3.3.6.037-99); 

—Підвищена напруженість електричного поля промислової частоти на 

робочому місці (напруженість електричних полів промислової частоти на ро-

бочих місцях повинна задовольняти нормам, відзначеним у   ГОСТ 12.1.002-

88). [14] 

8.2 Технічні рішення та організаційні заходи з безпеки і гігієни праці 

та виробничої санітарії 

8.2.1 Відповідність параметрів робочого приміщення санітарним но-

рмам. 

Для створення найбільш сприятливих умов ефективної і безпечної робо-

ти в приміщенні лабораторії, необхідно забезпечити оптимальні санітарно-

гігієнічні умови праці. Основні вимоги, пропоновані до таких приміщень, ви-

кладені в СНиП 2.09.02-85 і в інших нормативних документах. 

Висота лабораторії складає 2,85 м, довжина  8,5 м, ширина  6,0 м. Та-

ким чином, площа лабораторії складає 51 м2, а її об’єм  145,35 м3. На одного 

працюючого в лабораторії (загальна кількість працюючих 5 чоловік) площа 

складає  10,2 м2, а об’єм  29,07 м3 і відповідають вимогам СHиП 2.09.02-85, 

у відповідності, з якими об’єм виробничих приміщень на одного працюючого 

повинний складати не менш 15 м3, а площа приміщення  не менш 4,5 м2. 

При розробці пристрою в лабораторії розробником виконуються дослід-

ницькі роботи з технічною документацією, макетами вимірювальних прила-

дів; конструкторські роботи (розрахунок вимірювальних схем пристроїв, ви-

готовлення креслень); практичні роботи (монтаж схем складених блоків апа-

рату і їхня збірка, пайка друкованих плат, перевірка працездатності пристрою 

та основних його характеристик). Виконувані роботи не вимагають система-
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тичного значного фізичного навантаження і відносяться до легких фізичних 

робіт з енерговитратами до 120 ккал/година [15] [16] 

8.2.2 Електробезпека. 

Побутова метеостанція згідно ГОСТ12.2.0070-75 відноситься до 0I класу 

пристроїв з електрозахисту, все інше електрообладнання має 0І та І. Напруга 

дотику й струм, що протікає через тіло людини при нормальному (неаварій-

ному) режимі приладу не перевищують згідно ГОСТ 12.1.038 – 88 напруг і 

струмів, наведених у таблиці 8.2.2.1. 

Приміщення, у якому встановлений побутова метеостанція за ступенем 

небезпеки ураження електричним струмом є приміщенням з підвищеною не-

безпекою, так як існує можливість одночасного доторкання до металевих 

елементів технологічного устаткування чи металоконструкцій будівлі, що 

з'єднані із землею, та до металевих частин електроустаткування, які можуть 

опинитися під напругою. 

В робочому приміщенні використовується 3-х фазна електромережі з 

глухо заземленою нейтраллю, зануленням та з використанням автоматів 

струмового захисту. 

Таблиця 8.1 

Рід струму U, В I, мА 

 не більше 

Змінний, 50 Гц 2,0 0,3 

Змінний, 400 Гц 3,0 0,4 

Постійний 8,0 1,0 

Примітки: 

1 Напруги дотику й струми наведені при тривалості впливів не більше 

10 хв у добу й установлені, виходячи з реакції відчуття. 

2 Напруги дотику й струми для осіб, що виконують роботу в умовах ви-

соких температур (вище 25°С) і вологості (відносна вологість більше 75%), 

повинні бути зменшені в три рази. 
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Струм короткого замикання дорівнює відношенню фазованої напруги до 

опорів (Rф, Rн, Zт/3): 

 𝐼𝐻 =
𝑈ф

𝑅 ф+𝑅 н+𝑍 𝑇/3
 ; 

Rф – опір фази = 1.6 Ом 

Rн – опір дроту (нульовий опір) = 1.6 Ом 

ZТ/3- еквівалентний опір трансформатора  = 0,11 Ом 

 .max . . * 66,4*1,6 106,24к доп к з нU I R В    

 

. .

.

66,4
4,42

15

к з

пом спр

I
K

I
  

 

 ( .пом спрI
=15А). 

Для надійної роботи, необхідно виконання умови: 

 K >1.4 (Iк.з. < 100 A) 

дана умова виконується K=4.42. 

Знайдемо максимальну напругу на корпусі Uмакс при аварійному режимі. 

 .max . . * 66,4*1,6 106,24к к з нU I R В    

Повинна виконуватись умова .maxкU < .maxк допU  , .maxк допU = 500В при  tспр<0.1 

сек (ГОСТ 12,1,038,77) Опір заземлення пристрою повинен бути Rз <4 Ом, 

що відповідає ГОСТ 12,1,030-81. 

8.2.3 Відповідність параметрів мікроклімату в робочій зоні санітар-

ним нормам 

Для підвищення працездатності і збереження здоров'я важливо створи-

ти для людини стабільні метеорологічні умови - мікроклімат повітряного се-

редовища, у поняття якого входять температура, відносна вологість, швид-

кість руху повітря та інтенсивність теплового опромінення. 

Стан повітряного середовища визначається метеорологічними умовами 

в лабораторії, виробничим мікрокліматом, а також запиленістю повітря і його 

загазованістю. 

Мікроклімат виробничого приміщення визначається поєднаннями тем-

ператури, вологості, швидкості руху повітря та інтенсивності теплового ви-

промінювання, що впливають на організм людини. 
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Для того, щоб фізіологічні процеси в організмі людини протікали нор-

мально, температура його тіла повинна бути постійною. Надлишкова теплота 

повинна виділятися в навколишнє середовище. Відповідність між цією теп-

лотою та охолоджувальною здатністю навколишнього середовища визначає 

комфортні умови. 

При відхиленні параметрів мікроклімату від комфортних в організмі 

людини відбуваються процеси, спрямовані на терморегулювання. Розрізня-

ють хімічну і фізичну терморегуляцію організму. Хімічна відбувається зни-

женням рівня обміну речовин, а фізична - за допомогою теплопровідності, 

конвекції, випромінювання і випарювання. 

Значні відхилення параметрів мікроклімату від оптимальних можуть 

стати причиною ряду простудних захворювань. 

Робочою   зоною   вважається   простір,   обмежений конструкціями ви-

робничих приміщень, що мають висоту 2 м над рівнем підлоги чи площадки, 

на яких знаходяться місця постійного чи непостійного перебування працюю-

чих. Склад повітря робочої зони залежить від складу атмосферного повітря і 

впливу на нього виробничих факторів, що утворюються в процесі трудової 

діяльності людини. 

Для нормальної життєдіяльності людини важливий парціальний тиск 

кисню - 21331 Па (160 мм рт.ст.) і необхідно, щоб у повітрі приміщень місти-

лось не менш 19,5 - 20% кисню. 

Важливо, щоб повітря мало визначений іонний склад. У повітрі міс-

тяться негативні і позитивні іони, що по рухливості розділяють на легкі, се-

редні і важкі. На життєдіяльність організму людини благотворно впливають 

негативні іони кисню. Вміст легких іонів у повітрі виробничих і громадських 

приміщень, повітряне середовище яких піддається спеціальній обробці в сис-

темах кондиціонування, приведено в таблиці 6.2.3.1 

Норми метеорологічних умов при розробці пристрою регламентуються 

ДСН 3.3.6.042-99. Значення оптимальних, припустимих і фактичних параме-

трів мікроклімату на постійному робочому місці розробника пристрою для 
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категорії виконуваних їм робіт в холодний і теплий період року приведені в 

таблиці 8.2.3.2. 

 

Таблиця 8.2 Припустимий вміст легких іонів у повітрі робочої зони. 

Рівень іонізації по-

вітря 

Число іонів у 1 см2 повітря 
Значення по-

казника полярно-

сті 
n+ n- 

Мінімально необхідний 

Оптимальний 

Максимально припусти-

мий 

 

400 

1000-3000 

5000 

600 

3000-5000 

5000 

-0,2 

від -0,67 до 0 

від -0,05 до +0,05 

Як видно з таблиці, фактичні значення параметрів мікроклімату в при-

міщенні лабораторії в теплий період року відповідають припустимим зна-

ченням цих параметрів. 

Для забезпечення нормованих параметрів мікроклімату в робочій зоні 

розробника пристрою використовуються згідно з ГОСТ 12.4.021-75 і СНиП 

2.04.05-84 радіатори центрального водяного опалення і додаткові обігрівачі, 

періодично здійснюються провітрювання приміщення і вологе прибирання. 

Таблиця 8.3. Нормовані значення параметрів мікроклімату в робочій 

зоні розробника 

Період 

року 

Параметр мі-

кроклімату 

Нормовані значення 

параметрів мікроклімату 

Фактичні 

значення пара-

метрів 

мікрокліма-

ту 

опти-

мальні 

припус-

тимі 

Холодний 

Температура, С 22-24 21-25 20-22 

Відносна воло-

гість, % 
40-60 75 65-75 
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8.3 Пожежна безпека 

Згідно з НАПБ Б.03.002-2007 та СНиП2.09.02-5 приміщення, де вико-

нуються електромонтажні роботи, по рівню пожежної та вибухонебезпеки 

належать до категорії В (пожежнонебезпечні). В приміщенні знаходяться 

тверді горючі речовини, що нездатні переходити зважений стан, тому робочі 

зони приміщення по пожежонебезпеці належать згідно з ПУЕ та ПБЕ до кла-

су П-ІІа. 

Причиною виникнення пожежі можуть стати порушення ізоляції стру-

моведучих дротів, коротке замикання, паління в приміщенні і порушення 

правил експлуатації електроприладів. 

На випадок виникнення пожежі повинна бути забезпечена можливість 

безпечної евакуації людей через евакуаційні виходи. Потрібна кількість ви-

ходів ширина проходів та ступінь вогнестійкості будівлі повинна відповідати 

СНиП2.01.02-85 та СНиП 2.09.02-85. 

В будівлі присутні три евакуаційні виходи: головний вихід ― фасад і 

два виходи з бокових сторін. 

Кількість, розташування та умови зберігання засобів для гасіння поже-

жі (вогнегасники, пожежні гідранти і т.п.) повинні відповідати ГОСТ 

12.1.004-85 та ГОСТ 12.4.009-83, ІSO3941-77. 

 
Швидкість руху, 

м/с 

не більше 

0,1 
не більше 0,1 не більше 0,1 

Теплий 

Температура, С 23-25 22-28 22-28 

Відносна воло-

гість, % 
40-60 

55, при 28 С 

75, при 22 С 
70-75 

Швидкість руху, 

м/с 

не більше 

0,1 
0,1-0,2 не більш 0,2 
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В приміщенні встановлені 2 вогнегасники ВВ-8 – вуглекисневих вось-

милітрових для гасіння електроустановок напругою до 1000В. 

Передбачаються наступні заходи з метою забезпечення пожежної без-

пеки: 

― постійний контроль стану засобів пожежогасіння; 

― контроль за станом ізоляції струмоведучих дротів; 

― заборонено паління в приміщенні; 

― неприпустимість перевантажень, перегріву при роботі обладнання; 

― заборона експлуатації обладнання з саморобними запобіжниками; 

― неприпустимість знаходження в приміщенні горючих та вибухоне-

безпечних речовин; 

― друковані плати виготовляти із гетинаксу, текстоліту ― пожежна 

небезпека цих матеріалів невелика. [17] 

 

В.
 П

. Х
ал
аїм

, К
іВР
А 

20
15



 

Зм. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

56 РІ11.467853.001 ПЗ 

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 

1. Аварийное освещение. // Вестник ИЭК. – 2008. – №8. – С. 3–7. 

2. Аварийные светильники [Електронний ресурс] // ANTARES. – 2014. – 

Режим доступу до ресурсу: http://www.ltcompany.com/ru/products. 

3. Голубцов М. С. Микроконтроллеры AVR / М. С. Голубцов. – М.: СО-

ЛОН-Пресс, 2003. – 288 с. 

4. Алейников А. Ф. Датчики / А. Ф. Алейников, В. А. Гридчин. – Новоси-

бирск, 2001. – 176 с. – (НГТУ). 

5. Расчет светодиодов [Електронний ресурс] // Silent computers & 

Modding.. – 2002. – Режим доступу до ресурсу: 

http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html. 

6. Электронные компоненты [Електронний ресурс] // ПЛАТАН. – 2013. – 

Режим доступу до ресурсу: http://www.platan.ru/. 

7. Low-Power Digital Ambient Light Sensor with Enhanced Sensitivity [Елек-

тронний ресурс] // Maxim Integrated. – 2011. – Режим доступу до ресур-

су: http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX44007.pdf. 

8. ATmega8 [Електронний ресурс] // Atmel Corporation. – 2013. – Режим 

доступу до ресурсу: http://www.atmel.com/images/atmel-2486-8-bit-avr-

microcontroller-atmega8_l_datasheet.pdf. 

9. Методы производства печатных плат [Електронний ресурс] // НАУЧ-

НО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХ-

НОЛОГИЙ. – 2011. – Режим доступу до ресурсу: 

http://ictech.com.ua/publications/technical-articles/107-formirovanie-steka-

mpp-part1. 

10. Пирогова Е. В. Проектирование и технология печатных плат / Е. В. Пи-

рогова. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2005. – 560 с. 

11. Ильин В. А. Технология изготовления печатных плат. / В. А. Ильин. – 

Л.: Машиностроение, 2003. – 77 с. 

В.
 П

. Х
ал
аїм

, К
іВР
А 

20
15

http://www.ltcompany.com/ru/products
http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
http://www.platan.ru/
http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX44007.pdf
http://www.atmel.com/images/atmel-2486-8-bit-avr-microcontroller-atmega8_l_datasheet.pdf
http://www.atmel.com/images/atmel-2486-8-bit-avr-microcontroller-atmega8_l_datasheet.pdf
http://ictech.com.ua/publications/technical-articles/107-formirovanie-steka-mpp-part1
http://ictech.com.ua/publications/technical-articles/107-formirovanie-steka-mpp-part1


 

Зм. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

57 РІ11.467853.001 ПЗ 

12. Горобец А. И. Справочник по конструированию радиоэлектронной 

апаратуры. / А. И. Горобец, А. И. Степаненко, В. М. Коронкевич. – К.: 

Техніка, 1985. – 312 с. 

13. Фрумкин Г. Д. Расчет и конструирование радиоэлектронной аппара-

туры. / Г. Д. Фрумкин. – М.: Высшая школа, 1985. – 287 с. 

14. Ткачук К.Н., Зацарний В.В. та ін. Охорона праці та промислова безпе-

ка. Навчальний посібник. – К.: Лібра, 2010. – 559 с.    

15. ГОСТ 12.1.005-88. «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требова-

ния к воздуху рабочей зоны». 

16. ДСН 3.3.6.039-99.”Державні санітарні норми виробничої загальної та 

локальної вібрацій”.– К.: МОЗ України, 2000.– 45с. 

17. Методичнi вказiвки до розробки роздiлу  „Охорона працi” в дипломних 

проектах /роботах/ для студентiв РТФ освітнього рівня  - бакалавр. Ук-

ладач: С.Ф.Каштанов - Київ НТУУ ”КПI”, 2013 р., 34 с. 

В.
 П

. Х
ал
аїм

, К
іВР
А 

20
15



 

Зм. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

58 РІ11.467853.001 ПЗ 

ВИСНОВКИ 

В даному дипломному проекті була проведена розробка аварійного осві-

тлювального приладу. Провівши аналіз кон’юктури ринку та схемотехнічних 

рішеннь, була розроблена структурна схема приладу, на основі якої створена 

принципова схема. Після розробки принципової схеми був зроблений переві-

рочний розрахунок схеми, який показав працездатність пристрою. Вибравши 

елементу базу з найбільш поширеної, що покращило технологічні характери-

стики та провівши конструкційні розрахунки було спроектовано друковану 

плату та виконано компоновку. 

Розрахунки показали, що прилад є працездатним. Також в ході над дип-

ломним проектом було створено графічну конструкторську документацію, 

що дає можливість розуміти принцип роботи та влаштування приладу. 

Робота виконана згідно з стандартом, що регламентують виконання та-

кого роду робіт. 
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1.1. Найменування і підстави для виконання роботи 

Пристроєм що розробляється, є аварійний освітлювальний прилад.  

Підстава для виконання: наказ по факультету №____ від _________р. 

Завдання видане кафедрою КіВРА _________р.  

1.2. Мета та призначення розробки 

Метою розробки є створення аварійного освітлювального приладу з ви-

сокими експлуатаційними характеристиками та високою надійністю. 

Він призначений для освітлення приміщень у разі вимкнення основних 

джерел світла. Застосування пристрою на підприємствах, закладах, установах 

у разі виникнення аварійних ситуацій.  

1.3. Технічні вимоги 

 Конструкція освітлювального приладу повинна бути стаціонарною, ра-

ціональної форми та цілісної композиції. 

Прилад вмикається при відсутності мережі та недостатньому освітленні 

в приміщенні, в такому випадку він відіграє роль аварійного освітлення.  

Світлодіод світиться зеленим кольором, коли акумулятор заряджений 

або заряджається. 

1.3.1. Технічні параметри 

– вбудований акумулятор; 

 – тип живлення: акумулятор(12 В), мережа (110-220 В, 50-60 Гц); 

 – заряджається  від мережі; 

 – вид монтажу: монтаж на стіні; 

 – лампа: LEDs(light emitting diode); 

 – номінальна тривалість роботи в режимі аварійного освітлення 10 го-

дин при середній яскравості 

1.4. Виконавці ДКР . 

Науковий керівник — Водолазька М.В., виконавець — Халаїм В.П 

 

 

 

  

В.
 П

. Х
ал
аїм

, К
іВР
А 

20
15



 

Зм. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

3 РІ11.467853.001 ТЗ 

 Етапи і терміни виконання . 

Календарний план 

№ 

з/п 

Назва етапів виконання дипло-

много проекту 

Строк виконання 

етапів проекту 
Примітка 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

      8.    

9.    

1.5. Вимоги до надійності . 

Прилад повинен бути відновлюваним і ремонтопридатним за ГОСТ 

27.002–2009. Середній наробіток на відмову, не менше 10 000 годин. 

Загальні вимоги до надійності згідно ДСТУ 2863–94. 

1.5.1. Вимоги до складальних частин конструкції, сировини та екс-

плуатаційних матеріалів. 

В конструкції повинні бути використані деталі та матеріали, які серійно 

випускає промисловість і дозволені до застосування в РЕА загального приз-

начення. 

1.5.2. Умови експлуатації і вимоги обслуговування і ремонту. 

Кліматичне виконання  ГОСТ 15150–69, УХЛ4.1 Умови експлуатації за 

ГОСТ 16019, С1. 

Степінь захисту згідно з ГОСТ 14254–96, IP24. 

1.5.3. Вимоги до електромагнітної сумісності і до індустріальних 

радіозавад. 

Пристрій повинен відповідати вимогам електромагнітної сумісності ви-

могам ГОСТ Р 51318.15, ГОСТ Р 51514 і ГОСТ Р 51317.4.14 
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1.6. Вимоги до маркування і пакування 

Прилад повинен бути упакований в індивідуальну тару. Маркування на 

виробі і тарі проводити згідно ГОСТ Р 54350-2011. 

Повинен бути упакований в індивідуальну (споживчу) тару виконану за 

робочими кресленнями на конкретний вид тари. 

Всі зовнішні частини з напругою вище 42 В повинні бути позбавлені 

можливості контакту з зовнішнім середовищем. 

1.7. Вимоги до транспортування і зберігання 

При транспортуванні вимоги повинні відповідати правилам перевазення 

вантажів, діючих на транспорті кожного виду. Розміри і маса транспортних 

пакетів повинні бути вказані в технічній документації. 

Допускається використання картонних ящиків згідно ГОСТ 9142 та 

ГОСТ 7933, дерев’яних ящиків чи коробок з гофрокартону за ГОСТ 7376. 

1.8. Вимоги до безпеки обслуговування та охорони природи 

Пристрій повинен задовольняти вимогам ГОСТ 12.2.006–87. 

Утилізацію проводити згідно з ГОСТ Р 53791-2010, при чому утилізацію 

акумуляторів проводити окремо згідно ГОСТ 1639. 

1.9. Матеріали які подаються після закінчення ДКР та його етапів. 

Після закінчення етапів надаються проміжні звіти (окремі розділи дип-

ломного проекту); після закінчення надається підсумковий звіт (дипломний 

проект на присвоєння кваліфікації «Бакалавр») та комплект конструкторської 

документації на розроблюваний прилад. 

1.10. Порядок приймання бакалаврської роботи наукового спряму-

вання  

Після виконання етапів ДП проміжні звіти, окремі розділи дипломної 

роботи, виконавець захищає перед науковим керівником. 

Після виконання наукового звіту (дипломного проекту) виконавець по-

дає його для захисту в державну комісію захисту дипломних робіт та одер-

жання кваліфікації «Бакалавр». 
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Завідувач кафедри КіВРА /Є.А. Нелін/ 

 

Керівник дипломного проекту  /М.В. Водолазька / 

 

Виконавець дипломного проекту /В.П. Халаїм/ 
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Позначення Найменування Кільк. Примітка 

    

B1         Акумулятор GP 1245 1  

    

 Конденсатори   

    

C1 B37987M 100н ±20% 1  

C2 К50-35 47 мк х 27 В ±20% 1  

C3,C4 B37987M 100н ±20% 2  

    

 Мікросхеми   

DA1 LM7805 1  

DA2 LM7812 1  

DD1 MAX44007 1  

DD2 ATmega8 1  

    

FU1 Запобіжник E67006 3А 1  

    

 Світлодіоди   

HL1  BL-L134URC 1  

HL2…HL31 ARL2-8203UWС 30  

    

 Резистори   

    

R1 MFR-0,25-4,7 кОм ±5% 1  

R2 MFR-0,25-2,7 кОм ±5% 1  

R3  MFR-0,25-1 кОм ±5% 1  

R4 MFR-0,25-47 Ом ±5% 1  

R5-R8            M    МFR-0,25-10 кОм ±5% 4  

R9 CS    MFR-0,25-1,5 кОм ±5% 1  

R10 MFR-0,25-4,7 кОм ±5% 1  

R11 MFR-0,25-2,5 кОм ±5% 1  
    

      
     

Зм Арк     № докум.  Підпис Дата 

Розроб Халаїм В.П.   

Аварійний освітлювальний 

прилад 

Літера Аркуш   Аркушів 

Перев Адаменко Ю.Ф.      1 2 

Т.контр    
НТУУ «КПІ», 

РТФ, гр. РІ-11 
Н.контр Попсуй В.І.   
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Водолазька 

М.В. 
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Позначення Найменування Кільк. Примітка 

    

R12 MFR-0,25-500 Ом ±5% 1  

R13 MFR-0,25-4,7 кОм ±5% 1  

R14 MFR-0,25-2,7 кОм ±5% 1  

R15 MFR-0,25-1 кОм ±5% 1  

R16 MFR-0,25-47 Ом ±5% 1  

R17 MFR-0,25-4,7 кОм ±5% 1  

R18 MFR-0,25-2,7 кОм ±5% 1  

R19 MFR-0,25-1 кОм ±5% 1  

R20 MFR-0,25-47 Ом ±5% 1  

R21-R34  SMD-0,125-330 Ом ±10% 15  

    

TV1 Трансформатор TRS 105W 1  

    

 Діоди   

    

VD1,VD2 STPS20120D 2  

VD3 RS204 1  

    

 Транзистори   

VT1,VT3,VT5 2N2222 3  

VT2,VT4,VT6 2SJ325 3  

    

X1-X3 Роз’єми 14-30 AWG 3  

    

    

    

    

    

    
    

    
    
    
    
    

    

      Аркуш 

     
   2 

Зм Арк     № докум.  Підпис Дата 
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Позначення 

 

 

Назва 
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іл
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.  

 

Прим. 

    
 

  

    
Документація 

  

 
  

   
 

А4 
 

 РІ11.467853.001ПЗ Пояснювальна записка 1  

А3 
  

РІ11.467853.001 Е1 Структурна схема 1  

А1 
 

 РІ11.467853.001 Е3 Схема електрична принципова 1 
 

А4  
 РІ11.467853.001 ПЕ Перелік елементів 1 

 

  
 РІ11.467853.001 СК Складальний кресленик 1  

 
  

  1 
 

  
  Складальні одиниці  

 

  
 

 
 

 
 

А2 
  

РІ11.468213.001 Блок А 1 
 

А3  
 РІ11.468213.002 Блок Б 1  

       

       

       

 
 

     

 
 

     

 
 

     

       

       

       

     

РІ11. 467853.001      
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прилад 

Літер. Аркуш Аркушів 

Перев. Адаменко Ю.Ф.    1 1 

Т.контр    
НТУУ «КПІ», РТФ, 

гр. РІ-11 
Н.контр Попсуй В.І.   

Затв. Водолазька М.В,   

 

В.
 П

. Х
ал
аїм

, К
іВР
А 

20
15



Ф
о

р
м

а
т

 

З
о
н
а
 

П
о
з.
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Прим. 

    
 

  

    
Документація 

  

 
  

   
 

 
 

 РІ11.467853.001 СК Складальний кресленик 1  

А1 
  

РІ11.457853.001 Е3 Схема електрична принципова 1  

А4  
 РІ11.467853.001 ПЕ Перелік елементів 1 

 

  
 РІ11.758721.Т1М Топологія плати 1 

 

  
 РІ11.758721.Т2М Топологія плати 1 

 

 
  

РІ11.758721.Т3М Координати отворів 1 
 

  
 

 
   

  
 

 
Деталі   

 
  

    

А3  
1 РІ11.758721.001 Друкована плата 1 

 

  
     

    Інше   

       

  2  ARL2-8203UWС 30 
HL2-

HL31 

 
 

3  Роз’єми 14-30 AWG 1 X1 

 
 

 4  SMD-0,125-330 Ом ±10% 15 
R21-

R34 
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Прим. 

    
 

  

    
Документація 

  

 
  

   
 

 
 

 РІ11.467853.001 СК Складальний кресленик 1  

А1 
  

РІ11.457853.001 Е3 Схема електрична принципова 1  

А4  
 РІ11.467853.001 ПЕ Перелік елементів 1 

 

  
 РІ11.758721.Т1М Топологія плати 1 

 

  
 РІ11.758721.Т2М Координати отворів 1 

 

 
  

   
 

  
 

 
Деталі   

 
  

   
 

А3  
1 РІ11.758723.002 Друкована плата 1  

  
    

 

    Інше   

       

  2  B37987M 100н ±20% 3 
С1, С3, 

С4 

 
 

3  К50-35 47 мк х 27 В ±20% 1 С2 

 
 

4  LM7805 1 DA1 

 
 

5  LM7812 1 DA2 

  6  MAX44007 1 DD1 

  7  ATmega8 1 DD2 
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8  Запобіжник E67006 3А 1 FU1 

  
9  BL-L134URC 1 HL1 

 
 

10  MFR-0,25-4,7 кОм ±5% 3 
R1,R13,R1

7 

 
 

11  MFR-0,25-2,7 кОм ±5% 3 
R2,R14,R1

8 

 
 

12   MFR-0,25-1 кОм ±5% 4 
R3,R10,R1

5,R19 

 
 

13  MFR-0,25-47 Ом ±5% 3 
R4,R16,R2

0 

 
 

14           МFR-0,25-10 кОм ±5% 5 R5…R8            

  
15  MFR-0,25-1,5 кОм ±5% 1 R9 

  16  MFR-0,25-2,5 кОм ±5% 1 R11 

  17  MFR-0,25-500 Ом ±5% 1 R12 

  18  STPS20120D 2 VD1,VD2 

  19  RS204 1 VD3 

  20  2N2222 3 
VT1,VT3,

VT5 

  21  2SJ325 3 
VT2,VT4,

VT6 

  22  C1-4 – 200   0,125 Вт ±2% 1 R17 

  
23  Роз’єми 14-30 AWG 1 X1-X3 

  
24           B3F-3150 3 SB1-SB3 

  
25  Трансформатор TRS 105W 1 TV1 

  
26  Акумулятор GP 1245 1 B1 
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