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АНОТАЦІЯ 

Дипломний проект на тему «Інтелектуальний прилад контролю спожитої 

електроенергії» виконано на 90 сторінках, що включають 29 ілюстрацій, 4 

таблиць, 4 додатків та 33 бібліографічних посилань. 

 Метою даного проекту є знаходження шляху для визначення значення 

змінної сили струму та напруги при мінімальному розмірі та зчитуванні цього 

значення мікроконтролером для подальшої обробки, а саме для передачі по 

бездротовому каналу задля обробки, збереження та виведенню в зручній для 

користувача формі. 

 Для вирішення поставленої мети було оглянуто існуючі методи 

визначення потрібних величин, переваги та недоліки кожного з них, зручність 

використання та інші фактори, які дуже суттєво впливають на вибір кінцевого 

шляху. 

Ключові слова: мікроконтролер, AVR, Arduino, ATmega328, давач сили 

струму, давач значення напруги, ефект Холла, безтрансформаторне джерело 

живлення. 
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ANNOTATION 

Diploma project entitled “Smart control device of electricity consumption” 

written on the 90 pages, including 29 illustrations, 4 tables, 4 appendix and 33 

citations. 

The aim of this project is to find the way to determine the value of a variable 

amperage and voltage with minimal size and reading this value by microcontroller 

for further processing, such as for transmission over the air for processing, storage 

and output in a user friendly manner. 

To address this goal was examined existing methods for determining the 

required quantities, advantages and disadvantages of each of them, usability and 

other factors which very significantly influence the final choice of the way. 

Keywords: microcontroller, AVR, Arduino, ATmega328, amperage sensor, 

voltage sensor, Hall effect, capacitor power supply. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

SPI — Serial Peripheral Interface — послідовний периферійний інтерфейс. 

FIFO — First In, First Out — «перший прийшов — перший вийшов». 

GPIO — general-purpose input/output — інтерфейс введення/виведення 

загального призначення. 

ARM — Advanced RISC Machine. 

SMD — surface mount device — прилад, що монтується на поверхню. 

АЦП — аналого-цифровий перетворювач. 

SQL — Structured query language — мова структурованих запитів. 

СУБД — система управління баз даних. 

PHP — Hypertext Preprocessor — гіпертекстовий препроцесор. 
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ВСТУП 

В наш час дуже актуальним стало питання визначення енергоспоживання 

приладів задля економії електроенергії та заощадження коштів, як в кожній 

оселі, так у країні в цілому. Хоч кожного року і з’являються прилади, які 

економніші (в сенсі споживання електроенергії) за попередні, але ще є 

прилади, які споживають досить суттєву кількість електроенергії, що 

призводить до значного збільшення рахунків за цю послугу. 

 Метою даного дипломного проекту є розробка інтелектуального 

приладу для контролю спожитої електроенергії. Даний прилад вбудовується 

безпосередньо в гніздо звичайної розетки та буде здатний вимірювати 

потужність під’єднаного приладу, розраховувати споживану електроенергію 

та передавати отриману інформацію на зовнішній прилад задля обробки даних 

і виводу їх у зручному для користувача вигляді, а, саме, переводу споживаної 

електроенергії згідно тарифів в грошові одиниці. Завдяки цій розробці 

користувач зможе проаналізувати затрати електроенергії за певний проміжок 

часу роботи приладів ( наприклад, водонагрівачів, холодильників, які 

працюють цілодобово) та прийняти певні міри в цілях економії. 
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1 АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ 

Згідно технічного завдання потрібно розробити «Інтелектуальний прилад 

контролю спожитої електроенергії», який буде складатися з двох частин — 

вимірювальний блок та головний блок. Вимірювальний блок буде здатен 

вимірювати змінну напругу в побутовій мережі електроживлення, визначати 

силу струму, що протікає через під’єднане навантаження, передавати ці дані 

на головний блок задля збереження та подальшої обробки. Головний блок 

повинен приймати цю інформацію, відповідним чином обробляти та зберігати 

для подальшого її зображення в наглядній для користувача формі. 

Вимірювальних блоків може бути декілька, головний блок повинен бути один. 

Вимірювальний блок монтується всередину підрозетника та ззовні 

залишається непомітним. 

Живлення вимірювального та головного блоків виконується від побутової 

мережі електроживлення. 
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2 ОГЛЯД ІСНУЮЧИХ РІШЕНЬ 

Визначити потужність електричного приладу не дуже важка задача — 

достатньо знати струм, що протікає крізь прилад та напругу, прикладену до 

нього. Перемноживши ці дві величини ми знайдемо потужність приладу. Але 

такий метод не є наглядним, оскільки потужність приладів не постійна, змінна 

в часі через те, що прилад може змінювати режими роботи — з економічного 

на продуктивний. Також інформацію про потужність приладу можна взяти з 

паспорту на нього, але зазвичай виробник вказує максимально можливе 

значення, яке буває тільки при максимальному навантаженні на прилад. 

На сьогодні існують такі прилади, як ватметри, які дозволяють 

вимірювати спожиту під’єднаним електроприладом електроенергію. 

Наприклад енергометр виробництва тм. «Master Kit», який зображено на 

рисунку 2.1 [1]. 

 
Рисунок 2.1 — Енергометр ТМ «Master Kit» 

Цей прилад може виводити наступну інформацію: 

• Параметри мережі живлення (напруга, сила струму, частота); 

• Потужність, яка була споживана навантаженням; 

• Кількість споживаної електроенергії; 

• Вартість витраченої електроенергії (у тому числі за кількома 

тарифами). 
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Також існує багато альтернатив даному виробу, які мають інший 

зовнішній вигляд, але роблять те ж саме. Однак, незважаючи на велику 

кількість корисної інформації, що дають такі прилади, в них є суттєві недоліки 

— вони досить габаритні, потребують окремого джерела живлення та не 

можуть виводити дані для подальшої обробки, тому не можлива статистична 

обробка даних. 

Ще одним цікавим варіантом моніторингу спожитої електроенергії є 

виріб британської фірми «Current Cost» під назвою Current Cost EnviR (рис. 

2.2) [2]. 

 
 Рисунок 2.2 — Current Cost EnviR 

Даний виріб може виводити багато корисної інформації: 

• Споживання електроенергії в даний момент часу у вашому будинку / 

квартирі (оновлюється кожні 6 секунд на дисплеї); 

• Безконтактний метод вимірювання споживаної потужності, а саме, 

змінного струму, бо напруга задається в налаштуваннях від 200 В до 

260 В. Потужність розраховується в пристрої їх добутком; 
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• Бездротовий спосіб передачі даних від клеми-давача до дисплея-

приймача по радіоканалу на частоті 433МГц; 

• Оцінка вартості споживаної електроенергії за день / місяць (задається 

тариф за 1 кВт / год); 

• Динаміка споживання електроенергії, тобто пристрій відображає 

стрибок у кВт при підключенні / відключенні споживачів енергії у 

будинку / квартирі; 

• Моніторинг поточної температури в приміщенні в місці установки 

дисплея-приймача; 

• Графік споживання енергії та поточної температури в приміщенні на 

сайті my.currentcost.com. Оновлюється кожні 5 хвилин. Потрібен 

додатковий модуль Current Cost NetSmart. На графіку, також, 

відображається лінія мінімального споживання, коли всі пристрої в 

будинку знаходяться в режимі очікування; 

• Можливість підключення до ПК через спеціальний шнур USB з 

можливістю подальшої обробки на ПК отриманих даних від пристрою 

у форматі XML. 

 
Отже, як видно, прилад надає багато корисної інформації про спожиту 

під’єднаним приладом електроенергію. Але також має і суттєві недоліки: 

• В розрахунках напруга мережі приймається постійною і значення 

потужності отримується добутком сили струму на введене 

користувачем значення напруги. Але напруга в мережі не завжди має 

фіксоване значення, вона може змінюватись від великої кількості 

незалежних від нас факторів; 

• Зняття сили струму через неінвазійний датчик струму. Такий метод 

отримання значення струму зручний для портативних пристроїв, але 

недоцільний для стаціонарного встановлення системи моніторингу. 

Також має не дуже високу точність, яка залежить від багатьох 

факторів, серед яких найбільше впливає навколишнє магнітне поле; 
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• Відсутність на українському ринку; 

• Висока ціна. Як приклад, набір, зображений на рис. 2.2 коштує £48.60 

не враховуючи доставку в Україну; 

• Великі габарити давача разом з модулем передачі інформації. 

Як видно, прилад має багато недоліків, але підхід, який був реалізовано 

виробником досить зручний та має місце на існування. 
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3 ОБҐРУНТУВАННЯ СТРУКТУРНОЇ ТА ПРИНЦИПОВОЇ СХЕМИ 

3.1 Обґрунтування структурної схеми пристрою 

Структурна схема розроблюваного пристрою представлена на  

рисунку 3.1. 

МЖ БЖ

ДНтС

СП

МК ПРЗВБ

ПРЗГБ ЕОМ К

Вимірювальний блок 1

Головний блок

Вимірювальний блок 2

Вимірювальний блок N

МЖ

БЖ

 
Рисунок 3.1 — Структурна схема 

Умовні скорочення: 

• МЖ — мережа живлення, слугує для живлення електроприладів; 

• ДНтС — давачі напруги та струму, спеціальні модулі, які слугують для 

визначення напруги в мережі живлення та сили струму, що протікає 

крізь споживача електроенергії; 

• СП — споживач електроенергії; 

• БЖ — блок живлення, модуль, який виконує перетворення напруги з 

мережі живлення в таку, при якій може працювати мікроконтролер; 

Ко
вб
ич

 А.
 О

., К
іВР
А 2

01
6 



 

Зм. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

12 РІ21.411128.001 ПЗ 

• МК — мікроконтролер, виконує опитування давачів та обробку 

інформації, передачу її на пристрій радіозв’язку; 

• ПРЗВБ — пристрій радіозв’язку вимірювального блоку; 

• ПРЗГБ — пристрій радіозв’язку головного блоку; 

Обидва пристрої радіозв’язку слугують для створення бездротової мережі 

між вимірювальним блоком та головним. 

• ЕОМ — електронна обчислювальна машина, отримує дані з 

вимірювального блоку, оброблює їх, зберігає та виводить в 

зрозумілому для користувача вигляді; 

• К — користувач. 

З структурної схеми зрозуміло, що може бути декілька вимірювальних 

блоків, які схемотехнічно мають однакове виконання, працюють одночасно 

незалежно один від одного та передають інформацію на головний блок, який 

її вже оброблює та виводить в зрозумілому для користувача вигляді. Зі 

збільшенням кількості вимірювальних блоків зменшується частота 

опитування певного блоку. 
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3.2 Обґрунтування електричної принципової схеми вимірювального 
блоку 

На рисунку 3.2 представлена схема електрична принципова 

вимірювального блоку. 

 
Рисунок 3.2 — схема електрична принципова вимірювального блоку 

3.2.1 Давачі напруги та струму 

Для того, щоб визначити потужність електроприладу треба знати 

напругу, що прикладено до нього, та струм, що протікає крізь ного. Отже, 

треба знайти методи, які дозволяють зняти ці параметри. 

Перш за все слід зрозуміти, як саме виглядає напруга в мережі живлення. 

В Україні з 1 жовтня 2014 набув чинності стандарт ДСТУ ЕN 50160:2014 

[3] — Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах 

загальної призначеності. Цей стандарт регламентує, що «стандартна 

номінальна напруга 𝑈𝑈п для мереж низької напруги загальної призначеності має 

значення 𝑈𝑈п = 230 В між фазним і нульовим проводом або між фазними 

проводами. Але стандартна номінальна напруга 𝑈𝑈п для мереж низької напруги 

загальної призначеності в Україні тимчасово має значення 𝑈𝑈п = 220 В. У 
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нормальних робочих умовах, за винятком періодів під час котрих відбувались 

переривання напруги, змінення напруги не повинні перевищувати ±10% від 

величини номінальної напруги 𝑈𝑈п. Номінальна частота напруги 

електропостачання має бути 50 Гц. За нормальних робочих умов середнє 

значення частоти основного складника напруги, яку виміряно на проміжку 10 

с, має бути в межах 50 Гц ±1% (тобто 49,5 Гц … 50,5 Гц) протягом 99,5% часу 

за рік». Таким чином, ми маємо мережу з напругою 220 ±10% В та частотою 

50 ±1% Гц. 

Якщо розглянути через осцилограф сигнал, що поступає через мережу 

електроживлення, то ми отримаємо наступне зображення, яке проілюстровано 

на рисунку 3.3 (зображено лише один період, який складає 20 мс). 

 
Рисунок 3.3 — напруга в колах змінної напруги 

Отже, має місце чотири різні величини, які мають дуже важливе значення 

для розрахунку значення напруги [4]: 

1. Миттєве значення напруги 𝑢𝑢(𝑡𝑡) — це різниця потенціалів між двома 

точками, виміряна в певний момент часу. Це значення є основним для 

всіх подальших розрахунків. 

2. Амплітудне значення напруги 𝑈𝑈𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 — максимальне відхилення від 

нульового значення. Саме це значення використовується для 

математичного запису гармонічного коливання в наступній формулі: 

 max( ) sin( )u t U tω= ⋅ ⋅  (3.1) 

де U — напруга;  

𝜔𝜔 = 2𝜋𝜋𝜋𝜋 — кутова частота. 
Для мережі 220 В амплітудне значення складає приблизно 311,127 В. 

Ко
вб
ич

 А.
 О

., К
іВР
А 2

01
6 



 

Зм. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

15 РІ21.411128.001 ПЗ 

3. Середнє значення напруги 𝑈𝑈ср — середнє арифметичне або постійна 

складова змінної напруги. Розраховується за наступною формулою: 

 
0

1 ( )
T

срU u t dt
T

= ∫  (3.2) 

де Т — період коливань. 

В мережі живлення це значення повинно бути рівне нулю оскільки 

відповідає постійній складовій, якої не повинно бути в змінній мережі 

електроживлення. 

4. Середньоквадратичне значення напруги 𝑈𝑈𝑟𝑟𝑚𝑚𝑟𝑟 — також відоме як діюче 

значення напруги — на лінійному активному навантаженні воно виконує ту ж 

саму роботу, що і постійна напруга такого ж рівня. Визначається за формулою: 

 2

0

1 ( )
T

rmsU u t dt
T

= ∫  (3.3) 

При визначенні напруги в мережі нас цікавить саме діюче значення 

напруги. Також відомо, що амплітудне та діюче значення напруги пов’язані 

між собою через √2, тобто амплітудне значення більше діючого в √2 разів. 

Оскільки має місце змінна напруга, то при приєднанні навантаження по 

ньому буде текти змінний струм, який також має миттєве, амплітудне, середнє 

та середньоквадратичне значення, які розраховуються по формулам, що 

наведені вище, але замість напруги фігурує струм. 

Розглянемо можливі варіанти визначення напруги завдяки 

мікроконтролеру, тобто можливі реалізації давачів напруги. 

Найпростішим варіантом визначення напруги мережі мікроконтролером 

є використання дільника напруги, зображеного на рисунку 3.4, який зменшить 

максимально можливий рівень напруги в мережі (220 В+10%) до 5 В для того, 

щоб АЦП мікроконтролера зміг розпізнати цей рівень [5]. 
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Рисунок 3.4 — дільник напруги 

Напруга на виході дільника напруги буде визначатися як вхідна напруга, 

помножена на коефіцієнт дільника, який визначається формулою (3.4): 

 2
2

1 2

RU U
R R

= ⋅
+

 (3.4) 

де 2U — вихідна напруга; 

U  — вхідна напруга; 

1R  та 2R  — опори резисторів. 

Але незважаючи на простоту такий метод має і недоліки: великий нагрів 

елементів, а значить великі втрати, відсутність гальванічної розв’язки.  

Ще є варіант використання трансформатора напруги — це один з 

різновидів трансформаторів, призначений не для перетворення електричної 

потужності для живлення різних пристроїв, а для гальванічної розв'язки 

ланцюгів високої (6 кВ і вище) від низького (зазвичай 100 В) напруги 

вторинних обмоток. Однак, можливо сконструювати трансформатор так, щоб 

на виході було потрібне для мікроконтролера значення напруги, яке буде 

пропорційне вхідний напрузі (рис. 3.5).  

 
Рисунок 3.5 — трансформатор напруги 
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Це є звичайний трансформатор, основним режимом якого є режим 

холостого ходу. Клас точності трансформатора залежить від робочої ділянки 

характеристики намагнічування. Також, робоча точка вливає на вихідний 

сигнал, неправильний вибір робочої форми може зіпсувати синусоїдальний 

сигнал. Тому хоч цей метод визначення напруги має дуже корисну гальванічну 

розв’язку, але має і суттєві недоліки, як важкість конструювання такого 

трансформатора, габаритність виробу. 

Ще є можливість визначити напругу в мережі завдяки 

безтрансформаторному джерелу живлення, в якому в якості давача 

використовується нестабілізована напруга, знята безпосередньо зі входу та яка 

є пропорційною вхідній. Такий варіант є найкращим бо також забезпечить 

пристрій живленням та дозволить визначити напругу в мережі, але слід 

пам’ятати що таке джерело живлення не має гальванічної розв’язки між 

входом та виходом. 

Визначити силу струму можливо за допомогою мікроконтролера. Існують 

різні варіанти, наприклад,  для визначення сили струму можна скористатися 

вимірювальним шунтом, оскільки як відомо, при протіканні струму через 

активний опір, на ньому відбувається падіння напруги, яке пропорційне 

струму, що вимірюється. Схематичне зображення шунту наведено на рисунку 

3.6 [6]. 

 
Рисунок 3.6 — вимірювальний шунт 

Падіння напруги на шунті пропорційне току, що протікає, що видно з 

формули (3.5): 

 ш ш шU I R= ⋅  (3.5) 

де шU — напруга, що падає на шунті; 
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шI — струм, який протікає крізь шунт; 

шR — опір шунта. 

Падіння напруги на шунті призведе до втрат потужності, які виділяються 

в тепло, тому при великих струмах ми змушені задовольнятися малими 

значеннями напруги з датчика, щоб обмежити втрати. Заради прикладу можна 

розглянути струмові шунти серії ШСМ, один з яких для номінального струму 

20 А наведено на рисунку 3.7 [5]. 

 
Рисунок 3.7 — струмовий шунт серії ШСМ на 20 А 

Падіння напруги на потенційних затискачах для всіх шунтів при 

номінальному струмі становить 75 мВ, що значно менше ніж максимальна 

напруга на аналоговому вході ATmega 328, а саме 5 В. Тому для використання 

струмового шунту буде потрібно розробляти підсилювач, який пропорційно 

підніме рівень 75 мВ до 5 В. А це значно ускладнює схему приладу та вносить 

похибки в зняте значення. Також в цьому підході теж нема гальванічної 

розв’язки. 

Ще одним відомим методом визначення сили струму в електричному колі 

є використання вимірювального трансформатору струму, приклад якого 

наведено на рисунку 3.8 [7]. 
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Рисунок 3.8 — трансформатор струму серії CS2106L від Coilcraft 

Цей прилад являє собою звичайний трансформатор, первинна обмотка 

якого підключається до джерела струму, а вторинна замикається на 

вимірювальні прилади. Перевагою цього методу є те, що трансформатори 

струму дозволяють вимірювати значні струми та мають гальванічну розв’язку. 

Однак, є і значні недоліки, а саме складність експлуатації ( вторинна обмотка 

повинна бути навантажена, бо в противному випадку на ній виникне великий 

потенціал, який пошкодить прилад) та зміна форми сигналу через магнітні 

явища. 

В останній час набули популярності датчики струму на ефекті Холла. Ці 

датчики засновано на принципі, відкритому в 1879 році Едвіном Холом (Edwin 

Hall), і названим його ім'ям. Ефект Холла полягає в наступному: якщо 

провідник зі струмом помістити в магнітне поле, то на його краях виникає 

ЕРС, спрямована перпендикулярно, як до напрямку струму, так і до напрямку 

магнітного поля (рис. 3.9). Через тонку пластину напівпровідникового 

матеріалу, звану елементом Холла, протікає струм I. При наявності магнітного 

поля на рухомі носії заряду (електрони) діє сила Лоренца, яка викривляє 

траєкторію руху електронів, що призводить до перерозподілу об'ємних зарядів 

в елементі Холла. Внаслідок цього на краях пластини, паралельних напрямку 

протікання струму, виникає ЕРС, так звана ЕРС Холла. Ця ЕРС пропорційна 

векторному добутку індукції B на щільність струму I і має типове значення 

порядку декількох мікровольт [8]. Ко
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Рисунок 3.9 — ілюстрація ефекту Холла 

Дуже зручними для вимірювання сили струму є серія інтегральних 

датчиків на ефекті Холла від компанії Allegro Microsystems, США – ACS712, 

а саме ACS712ELCTR-20A-T, який зображено на рисунку 3.10а. 

На рисунку 3.10б та 3.10в показана типова схема його включення та 

розташування виводів ACS712. Виводи 1, 2 і 3, 4 утворюють провідний шлях 

для вимірюваного струму з внутрішнім опором порядку 1.2 мОм, що визначає 

дуже малі втрати потужності. Його товщина обрана такою, щоб прилад 

витримував силу струму, яка в п'ять разів перевищує максимально допустиме 

значення. Контакти силового провідника електрично ізольовані від виводів 

датчика (виводи 5 - 8), тобто є гальванічна розв’язка, що видно з блок-схеми 

цього елемента. Розрахункова міцність ізоляції становить 2.1 кВ. 

Вихідна напруга давача пропорційна току, що протікає через провідний 

шлях (від виводів 1 і 2 до виводів 3 і 4). Даний датчик має чутливість 100 мВ А⁄ . 

При нульовому струмі, що протікає через датчик, вихідна напруга дорівнює 

половині напруги живлення ( 𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐 2⁄  ). Через досить малу інерційність (згідно 

документації час наростання складає 3.5 мкс) можливо обраховувати 

середньоквадратичне значення змінного струму напряму [9]. Ко
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Рисунок 3.10 — функціональна блок-схема давача струму ACS712 (а), типова схема 
включення (б) та розташування виводів (в) 

3.2.2 Блок живлення 

Оскільки вимірювальний блок буде знаходитись всередині підрозетника, 

то дуже важливо вибрати таке джерело, яке займало би найменше місця. 

Використання джерела живлення, у складі якого трансформатор, є 

недоречним, оскільки трансформатор буде утворювати магнітне поле, яке 

може вплинути на давач струму на ефекті Холла. Тому обираємо 

безтрансформаторне джерело живлення, (рис. 3.11). Таке джерело являє собою 

звичайний дільник напруги, в якому замість одного з резисторів 

використовується конденсатор (зазвичай плівковий). Конденсатор 
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використовується через те, що в нього активна потужність при змінному 

сигналі на одному періоді дорівнює нулю, тобто при будь-якому значенні 

напруги та струму буде отримуватися нульове значення потужності (звичайно 

якщо напруга менше робочої для обраного конденсатора та провідник 

витримує цей струм). 

Рисунок 3.11 — загальний вигляд безтрансформаторного джерела живлення 

Знаючи струм навантаження можна розрахувати ємність цього 

конденсатора. Резистор R1 використовується для розрядки конденсатора коли 

джерело не під’єднано до мережі. Діодний міст VD1 використовується для 

позбавлення від від’ємної складової змінної напруги інвертуючи її в додатну. 

Стабілітрон VD2 використовується для стабілізації пульсуючої напруги, що 

робить напругу на виході більш стабільною. Конденсатори слугують 

своєрідним буфером, який заряджається, коли прикладена додатна напруга та 

віддає заряд, коли прикладена від’ємна напруга. Стабілізатор напруги DA1 

слугує для виставлення потрібного рівня напруги відносно землі, тобто на 

виході ми отримаємо таку постійну напругу, на яку сконструйовано 

стабілізатор напруги DA1 [10]. 

Також особливістю цієї схеми (рис. 3.11) є те, що на ній можна 

побудувати давач напруги (рис. 3.12) [11].  
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Рисунок 3.12 — безтрансформаторне джерело живлення з вихідною постійною напругою 
3,3 В і 5 В та з виходом, напруга на якому пропорційна вхідній змінній напрузі 

Згідно схеми на вихідному контакті 4 встановлюється постійна напруга, 

яка пропорційна вхідній змінній. Це досягається завдяки резистору R4, на 

якому падає напруга мережі та який обмежує струм, що протікає крізь це коло. 

Діод VD3 убирає від’ємну частину змінної напруги, а конденсатор C4 

перетворює змінну напругу після діода на постійну. Резистор R3 слугує для 

підстроювання значення напруги на виході та виставляється за еталонним 

вольтметром. Для отримання значення напруги на вході достатньо напругу з 

цього виходу помножити на ваговий коефіцієнт, який визначається 

експериментально. Такий спосіб визначення напруги є досить простим, але 

при вмиканні джерела живлення потрібно чекати певний проміжок часу поки 

конденсатор зарядиться до потрібного рівня. Також оскільки визначення 

напруги виконується без гальванічної розв’язки від мережі то нема сенсу 

використовувати джерело живлення з гальванічною розв’язкою. 

3.2.3 Мікроконтролер 

Обраний мікроконтролер буде розраховувати середньоквадротичне 

значення струму та напруги, передавати це значення на головний блок для 

подальшої обробки тому він повинен відповідати наступним критеріям: 

• Наявність реалізованих на апаратному рівні основних інтерфейсів 

(UART, SPI, I2C); 
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• Наявність аналого-цифрового перетворювача з роздільною здатністю 

не менше 8 біт; 

• Достатня швидкодія задля розрахунку середньоквадратичного 

значення періодичних величин; 

• Наявність 5-вольтової логіки для роботи з давачем струму ACS712; 

• Поширеність та низька ціна; 

• Легкість експлуатації та налагоджування. 

3.2.4 Пристрій радіозв’язку 

Пристрій радіозв’язку дозволить створити канал зв’язку між 

вимірювальним блоком та головним. Тому потрібно обрати такий модуль, з 

яким зможуть працювати і вимірювальний модуль, і головний. Крім цього 

радіомодуль повинен мати достатню швидкість передачі даних, достатню 

потужність, щоб охопити декількакімнатну квартиру, але не завелику, щоб 

впливати на навколишні пристрої та людину. Також він повинен 

використовувати носійну частоту, яку не забороняє використовувати чинне 

законодавство. 

3.3 Розрахунок джерела живлення 

Як зазначено вище було обрано безтрансформаторне джерело живлення, 

який буде живити мікроконтролер, давач струму та радіомодуль. Тому 

потрібно спроектувати блок живлення таким чином, щоб він займав мінімум 

місця, давав рівні напруги 3,3 В та 5 В та мав достатню потужність для роботи 

елементів [12]. 

З експериментальних досліджень відомо, що споживання приладу 

складає від 30 мА до 45 мА, тому для розрахунку приймемо струм 

навантаження Iam = 50 мА. Тепер потрібно визначити струм на вході блоку 

живлення. Оскільки на вході струм має змінний характер, тому потрібно 

визначити його дійове та амплітудне значення [13, 14]. 

Дійове значення розраховується за формулою: 

 
2ac amI I π

= ⋅  (3.6) 
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Амплітудне та дійове значення струму пов’язані співвідношенням: 

 2m acI I= ⋅  (3.7) 

Таким чином на вході джерела живлення струм буде мати наступні 

значення: 

50 111
2acI π

= ⋅ =  мА — дійове значення; 

111 2 157mI = ⋅ =  мА — амплітудне значення. 

3.3.1 Розрахунок конденсатора C1 та резистора R1 

Оскільки відомо дійове значення струму, то можемо визначити номінал 

елементів C1 та R1. Слід зазначити що конденсатор C1 обов’язково повинен 

бути плівковим з робочою напругою більшою, ніж амплітудна напруга мережі 

[15]. 

Ємність конденсатора розраховується за формулою: 

 1
1

2 ac

ac

C Uf
I

π
≥

⋅ ⋅ ⋅
 (3.8) 

де f — частота мережі; 

Uac— дійова напруга мережі. 

Таким чином отримаємо 

 1

3

1 723,42202 50
111 10

C
π −

≥ =
⋅ ⋅ ⋅

⋅

 нФ  

Орієнтуючись на номінальний ряд Е24 обираємо значення ємності  

820 нФ. 

Резистор R1 зазвичай обирають номіналом 1-2 МОм та потужністю  

1-2 Вт, тому обираємо резистор на 1 МОм потужність 2 Вт. Такий вибір 

обумовлений тим, що цей конденсатор слугує для розрядки конденсатора C1 

в той момент, коли зникає живлення. На конденсаторі може накопичуватися 

значний заряд, який резистор повинен бути в змозі витримати та розсіяти на 

собі не втрачаючи працездатності. 
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3.3.2 Вимоги до діодного моста VD1 

Діодний міст повинен володіти наступними параметрами: 

• Малий зворотний струм; 

• Робоча напруга повинна бути більше амплітудної в мережі; 

• Прямий струм повинен бути більше 50 мА. 

Можливо використовувати як чотири окремих діода, так і збірку з 

чотирьох діодів, виконаних в одному корпусі. 

3.3.3 Вимоги до стабілізаторів напруги DA1 та DA2 

Дані стабілізатори повинні мати напругу стабілізації відповідно 5 В та 3,3 

В, робочий струм більше 50 мА та напругу падіння на самому стабілізаторі 

при номінальному струмі (Dropout voltage) 1 В. 

3.3.4 Розрахунок конденсаторів C2 та С3 

Оскільки для стабілізаторів було обрано напругу падіння 1 В, то 

мінімальна вхідна напруга повинна складати 5+1 = 6 В. Щоб мати запас по 

напрузі візьмемо 6,4 В. Конденсатор C1 треба розрахувати таким чином, щоб 

напруга не впала нижче рівня 6,4 В у той момент часу, коли йде від’ємний 

напівперіод, бо в цей період навантаження отримує енергію саме з цього 

конденсатора. 

Цей конденсатор розраховується за формулою: 

 2 2
am

d

IC
f Uπ

≥
⋅ ⋅ ⋅

 (3.9) 

де max mindU U U= −  — розмах напруги. 

В нашому випадку min 6,4U =  В. maxU  обирається за наступним 

принципом: більше значення дозволить вибрати конденсатор меншої ємності, 

але сильніше навантажує стабілізатор напруги залишковою напругою, яку він 

повинен буде гасити на собі. Менше значення розвантажує стабілізатор 

напруги, але вимагає конденсатор більшої ємності. Тому візьмемо 7,5 В. Тоді: 

 
3

2
50 10 454,5

2 50 (7,5 6,4)
C мкФ

π

−⋅
≥ =

⋅ ⋅ ⋅ −
 

Користуючись рядом Е24 обираємо значення ємності 470 мкФ. 
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Конденсатор C3 зазвичай беруть в два рази менше, ніж C2. Тому обраємо 

220 мкФ. 

Ці конденсатори повинні бути електролітичні, полярні, робочу напругу 

обираємо з подвійним запасом від максимальної напруги. Тому для 

конденсатори C2 та C3 повинні мати робочу напругу 16 В. 

3.3.5 Вимоги до стабілітрона VD2 

Потрібна номінальна напруга  стабілітрона повинна бути рівна 

максимальній напрузі на згладжуючому конденсаторі С2 з додаванням 

напруги падіння на цьому стабілітроні. Тобто 𝑈𝑈𝑧𝑧 > 7,5 + 0,7 = 8,2 В. Тому 

обраємо стабілітрон з напругою стабілізації 8,2 В, потужністю 500 мВт та 

прямим струмом більше 50 мА. 

3.3.6 Вимоги та розрахунок елементів, що відповідають за давач 
напруги (R2, VD3, R3, C4) 

Резистор R2 слугує для обмеження струму, що буде текти через це коло. 

Діод VD3 слугує для позбавлення від від’ємного напівперіода змінної напруги. 

Конденсатор C4 слугує для випрямлення напруги. Резистор R3 слугує для 

налагоджування показників давача. 

Скориставшись програмним забезпеченням Proteus 8 Professional були 

обрані наступні номінали цих елементів: R2 складає 240 кОм з потужністю не 

менше 0,125 Вт, R3 – змінний резистор з загальним опором 10 кОм з 

потужністю не менше 0,125 Вт, C4 – електролітичний конденсатор ємністю 

220 мкФ з робочою напругою 16 В. Діод VD3 повинен володіти наступними 

характеристиками: 

• Зворотна напруга повинна бути більше амплітуди напруги в мережі; 

• Прямий струм повинен бути більше 50 мА. 

3.4 Вимоги до ЕОМ, яка виступає як головний блоку 

Головний блок виступатиме в якості центру обробки даних, який буде 

отримувати значення з вимірювального блоку, зберігати та відображати їх в 

зручному для користувача вигляді. Тому головний блок повинен відповідати 

наступним критеріям: 
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• Мале енергоспоживання; 

• Низька вартість; 

• Малі розміри; 

• Можливість роботи з зовнішніми пристроями на низькому рівні; 

• Достатня швидкодія для роботи операційної системи, отримання 

даних та їх візуалізації. 

3.5 Вимоги до контактних елементів XS1, XS2, XS3 

Контактні елементи XS1 та XS2 слугують для під’єднання дротів 

живлення до плати та до розетки відповідно. Тому головною вимогою до цих 

елементів є достатня електрична міцність, тобто вони повинні стабільно 

працювати при змінній напрузі 220 В та струмі до 15 А. 

Контактний елемент XS3 слугує для під’єднання пристрою радіозв’язку, 

тому він повинен бути сумісним з ним. 
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4 ВИБІР ЕЛЕМЕНТНОЇ БАЗИ 

При виборі елементної бази потрібно керуватися наступними критеріями: 

• Обрана елементна база повинна забезпечити потрібні електричні 

параметри з потрібною точністю; 

• Правильний вибір елементної бази дозволить оптимізувати вагу та 

габарити кінцевого виробу; 

• Елементна база визначає надійність приладу; 

• Вибір типу елементної бази впливає на технологію виготовлення 

приладу, впливає на можливість автоматизації збірки; 

• Доступність елементної бази; 

• Елементна база впливає на вартість виробу. 

Спроектований пристрій має як активні елементи, так і пасивні. Пасивні 

слугують для зміни рівня сигналу по напрузі та струму, зменшують 

потужність сигналу через споживання неї самим елементом та перетворенням 

в тепло. Активні елементи служать для зміни потужності сигналу. 

Для вибору елементів використовується каталог магазину «РАДІОМАГ» 

[16]. 

При виборі елементів слід пам’ятати, що виріб має обмежений простір, 

тому потрібно намагатися обирати елементи, встановлення яких виконується 

поверхневим монтажем, тобто елементи типу SMD. Ще прилад має штучне 

експериментальне виконання, тому потрібно обирати елементи такого 

розміру, який можливо припаяти вручну за допомогою паяльника. 

4.1 Вибір давачів напруги та струму 

В якості давача напруги буде використовуватись нестабілізована напруга 

безтрансформаторного джерела живлення. 

В якості давача струму буде використано давач струму на ефекті Холла 
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4.2 Вибір мікроконтролеру 

На сьогодні існує велике різноманіття мікроконтролерів різних сімейств 

та архітектур. Але серед них більше всього виділяється сімейство 

мікроконтролерів AVR від компанії Atmel, США, а саме ATmega328 Даний 

мікроконтролер має наступні параметри [17, 18]: 

• Тактова частота: 0 – 20 МГц; 

• Об’єм Flash-пам’яті: 32 кб; 

• Об’єм SRAM-пам’яті: 2 кб; 

• Об’єм EEPROM- пам’яті: 1 кб; 

• Напруга живлення: 1,8 – 5,5 В; 

• Споживаний струм в режимі роботи: 0,2 мА (1 МГц, 1,8 В); 

• Споживаний струм в режимі сну: 0,75 мкА (1 МГц, 1,8 В); 

• Кількість таймерів / лічильників: 2 восьмибітних, 1 

шістнадцятибітний; 

• Загальна кількість портів: 23; 

• Кількість ШІМ (PWM) виходів: 6; 

• Кількість каналів АЦП (аналогові входи): 6; 

• Кількість апаратних USART (Serial): 1; 

• Кількість апаратних SPI: 1 Master / Slave; 

• Кількість апаратних I²C / SPI: 1; 

• Роздільна здатність АЦП: 10 біт. 

На рисунку 4.1 наведено діаграму архітектури цього мікроконтролера. 

Пам’ять має 16-ти бітну організацію. Мікроконтролер побудовано за 

Гарвардською архітектурою — в ньому розділені адресні простори пам’яті 

програм, даних та шини доступу до них. Кожна з областей пам’яті даних 

розташована у своєму адресному просторі. Ядро складається, в першу чергу, з 

пам'яті програм (Flash Program Memory) і Арифметико-логічного пристрою 

(ALU), блоку управління (на діаграмі не показаний) і програмного лічильнику 

(Program Counter). Також є тактовий генератор, що задає імпульси відносно 

яких працюють блоки мікроконтролера [19]. 
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Рисунок 4.1 — діаграма архітектури мікроконтролера ATmega328 

При старті мікроконтролера значення програмного лічильника складає 

0000 — це адреса першої команди в Flash Program Memory. Мікроконтролер 

бере звідти два байта (код команди і її аргументи) і віддає на виконання в 

декодер команд (Instruction Decoder). 

Подальший шлях залежить від самої команди. Якщо це просто команда 

роботи з будь-якими діями, то вони будуть виконані, а на наступному такті 

значення програмного лічильника буде збільшено і з наступної пари елементів 

пам'яті будуть взяті ще два байти команди і також відправлені на виконання. 

Всі математичні операції робляться за допомогою ALU. Цей модуль може 

складати, віднімати, порівнювати, зрушувати різними способами, ділити і 

множити. 
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В якості проміжних операндів використовуються 32 комірки — 

оперативні регістри загального призначення. Доступ до цих комірок 

найшвидший, а число операцій з їх вмістом найбільш багате. В асемблері 

регістри ці називаються просто R0, R1, R2 ... R31. 

Також дуже цікавою є платформа Arduino, яка працює з багатьма 

мікроконтролерів AVR, серед яких є і ATmega328. Arduino дозволяє дуже 

зручно програмувати мікроконтролери на зрозумілій та не важкій мові 

програмування, схожому на C, але за це приходиться розплачуватися меншою 

швидкодією та неможливістю відлагоджувати код на низькому рівні, стежити 

за станом регістрів при роботі мікроконтролера. А наявність великої кількості 

готових налагоджувальних плат дозволяє швидко за зручно почати 

користуватися цими мікроконтролерами. Тому доречним є використання саме 

цієї платформи у вигляді Arduino Pro Mini, яка використовує мікроконтролер 

ATmega328P в корпусі TQFP 32A 32, має малі розміри та програмується за 

допомогою зовнішнього програматора [20]. Цей модуль зображено на рисунку 

4.2. 

 
Рисунок 4.2 — Arduino Pro Mini 

4.3 Вибір пристрою радіозв’язку 

Дуже цікавим та популярним є радіомодуль NRF24L01+, керування яким 

виконується через інтерфейс SPI. Даний радіомодуль має наступні параметри 

[21]: 

• Напруга живлення від 1,9 В до 3,6 В постійної напруги 

(рекомендується живити напругою 3,3 В); 
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• Швидкість до 2 Мбіт (настроюється 2, 1, 0,25 Мб/с); 

• 126 каналів зв'язку, підключення один до багатьох, стрибкоподібна 

зміна частоти; 

• Апаратний контроль помилок, контроль адресації багатоточкового 

зв'язку; 

• Вбудований регулятор напруги 

• Робочий струм 11 мА; 

• Радіус дії до 100 м на відкритому просторі; 

• Мала ціна відносно аналогів. 

Крім цього даний радіомодуль доступний у досить зручному виконанні у 

вигляді плати, яка містить на собі антену на 2.4 ГГц та усі необхідні 

компоненти для роботи. Зображення такої плати подано на рисунку 4.3. 

 
Рисунок 4.3 — NRF24L01+ 

Керування виконується лише завдяки восьми входам. Слід зауважити, що 

хоч для живлення рекомендується саме 3.3 В, інші входи толерантні до рівнів 

напруги до 5.25 В [22]. Друкована плата даного радіомодуля зображена на 

рисунку 4.4. Ко
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Рисунок 4.4 — друкована плата радіомодуля NRF24L01+ з підписаними виходами 

• GND — загальний провід; 

• VCC — живлення 3.3 В; 

• CE — Chip Enable. Призначення залежить від режиму роботи. 

Якщо радіомодуль налаштовано як приймач, то високий рівень на вході 

CE дозволить відстежувати навколишню середу та отримувати пакети. 

Низький рівень переводить радіомодуль в режим очікування Standby-I, в 

якому моніторинг вже не виконується. Якщо радіомодуль налаштовано як 

передатчик, то CE завжди тримається в низькому рівні. Для передачі даних 

потрібно самі дані покласти в чергу FIFO та перемкнути CE мінімум на 10 мкс 

(низький рівень —> високий рівень, 10 мкс, високий рівень —> низький 

рівень). 

• CSN — Chip Select Not. Зазвичай має високий рівень. Перехід в 

низький рівень дозволяє почати спілкування між мікроконтролером та 

радіомодулем по SPI. Для припинення спілкування потрібно знову 

повернутися на високий рівень. 

• SCK — тактуючий сигнал SPI. Дежурний рівень — низький. Перехід з 

низького рівня на високий вказує на те, що радіомодуль може читати 

біт з MOSI та записувати в MISO. 

• MOSI — Master Out Slave In. Слугує для послідовної передачі даних 

від ведучого пристрою до ведомого. 

• MISO — Master In Slave Out. Слугує для послідовної передачі даних 

від ведомого пристрою до ведучого. 
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• IRQ — Interrupt Pin. Формує сигнал, коли на стороні радіомодуля 

трапляється певна подія (дані відправлено, дані отримано, збій 

операції). Активний рівень — низький, тобто при виникненні певної 

події цей вхід на короткий термін перейде в високий стан, а потім 

повернеться в низький. 

Даний радіомодуль підтримує фірмову технологію Enhanced 

ShockBurst™, яка дозволяє створити радіозв’язок при мінімальному 

споживанні електроенергії, утворити двосторонній обмін даними між 

недорогими мікроконтролерами. Ця технологія має наступні основні риси: 

• Корисне навантаження від 1 до 32 байт; 

• Автоматична обробка пакетів; 

• Автоматична обробка переданих пакетів: 

o Автоматичне підтвердження отриманих даних; 

o Автоматична ретрансляція даних; 

Згідно з технічною документацією пакет, що відправляється або 

отримується має наступну форму (рис. 4.5). 

 
Рисунок 4.5 — форма пакета 

Розділ Preamble містить послідовність бітів, які використовуються для 

синхронізації демодулятора приймача у відповідності з вхідним потоком бітів. 

Даний розділ розміром в 1 байт містить число 01010101 або 10101010. Якщо 

перший біт адресу одиниця то преамбула встановлюється в значення 

10101010, якщо ж нуль – то містить число 01010101. Це виконується для того, 

щоб впевнитися, що є достатня кількість переходів в преамбулі, щоб 

стабілізувати приймач. 

Розділ Address містить адресу приймача. Адреса чітко визначає пакет, 

який буде прийнятий певним приймачем, запобігає отримання іншими 

радіомодулями в мережі з великою їх кількістю. Розробник називаючи адресу 
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оперує поняттям pipe, труба, тому в подальшому адреса буде називатися як 

труба. 

Розділ Packet Control Field містить інформацію про відправлене 

повідомлення, яка має таку форму (рис. 4.6). 

 
Рисунок 4.6 — форма розділу Packet Control Field 

Підрозділ Payload length містить інформацію о розмірі відправленого 

повідомлення. Довжина може бути від 0 до 32 байт. Нулю байт відповідає 

запис 000000 в цьому підрозділі, 32 байти – 100000. 

Підрозділ PID (Packet identification) визначає стан повідомлення – було 

вже отримано чи нове. Завдяки цьому підрозділу не відбувається багаторазове 

прийняття однакової інформації. 

Підрозділ NO_ACK (No acknowledgment flag) визначає стан функції 

автоматичного підтвердження отриманих даних. Одиниця вимикає цю 

функцію, нуль – вмикає. 

Розділ Payload містить передану інформацію. 

Розділ CRC (Cyclic Redundancy Check) є обов’язковим механізмом 

виявлення помилки в пакеті. Розмір цього розділу визначається розділами 

Address, Packet Control Field та Payload. Якщо контрольна сума не збігається, 

то пакет не приймається. 

Отже даний радіомодуль доцільно використати для обміну інформації по 

бездротовому каналу. 

4.4 Вибір ЕОМ в якості головного блоку 

В останній час дуже велике поширення набув такий клас пристроїв, як 

Міні-ПК — це невеликі та не дорогі комп’ютери, побудовані на 

мікроконтролері з архітектурою ARM та мають низкорівнені порти вводу-

виводу інформації (GPIO). Найбільш поширеним серед них є Міні-ПК 

Raspberry Pi від Raspberry Pi Foundation, Великобританія. На момент 
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виконання дипломного проекту актуальною є версія Raspberry Pi 2, яка 

зображена на рисунку 4.7. 

 
Рисунок 4.7 — Raspberry Pi 2 

Даний однопалатний комп’ютер розміром зі звичайну банківську картку 

має 4-х ядерний процесор ARM Cortex-A7, який працює на частоті 900 МГц, 1 

Гб DDR2 оперативної пам’яті, Ethernet роз’єм та коштує всього 35$. Також цей 

пристрій має 40 портів GPIO, за допомогою яких можливо під’єднати прилади 

з різними інтерфейсами, серед яких UART, I2C, TWI, SPI, 1-Wire. Крім цього 

наявні 4 USB 2.0 порти, Ethernet роз’єм, HDMI, комбінований 3,5 мм аудіо 

роз’єм та композитне відео що дозволяє розширити можливості пристрою та 

виводити зображення на монітори. Досить висока швидкодія дозволить 

використовувати цей міні-ПК в якості веб-серверу для невеликої кількості 

користувачів [23]. 

Для цього пристрою існує багато операційних систем, але спільне в них 

те, що вони побудовані на ядрі Linux, що дозволяє використовувати велике 

різноманіття програмного забезпечення, створеного для операційних систем 

на базі цього ядра. 

Сам пристрій досить компактний, має розміри 85,6 × 53,98×17 мм в 

довжину, ширину та висоту відповідно. Живиться через роз’єм Micro-USB 
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напругою 5 В та споживає до 800 мА без зовнішніх пристроїв. Тобто цей 

пристрій дуже економічний в сенсі споживання електроенергії. 

Тому доцільно використати саме цей пристрій в якості головного блоку. 

4.5 Вибір стабілізаторів напруги на 3,3 В та 5 В DA1 та DA2 

В якості цих елементів обираємо інтегральні стабілізатори напруги серії 

LD1117 від компанії STMicroelectronics, Швейцарія, в корпусі SOT-223, а саме 

LD1117S33TR та LD1117S50TR для стабілізатора напруги на 3,3 В та 5 В 

відповідно. Ця серія стабілізаторів має малу напругу падіння на самому 

стабілізаторі, а саме 1 В, вихідний струм до 800 мА, робочу потужність до 12 

Вт, максимальну вхідну напругу 15 В, робоча температура від 0 до +125℃. 

Тому обираємо саме ці стабілізатори напруги. 

4.6 Вибір діодного моста VD1 

Обираємо діодний міст DF04S від компанії Vishay, США який підходить 

по усім параметрам, являє собою збірку чотирьох діодів в одному корпусі типу 

DFS, який встановлюється поверхневим монтажем. Для нього максимальне 

значення дійової напруги складає 280 В, прямий струм може досягати 1 А. 

4.7 Вибір стабілітрона VD2 

Обираємо стабілітрон BZV55-C8V2 від компанії Philips, Нідерланди, 

який виконано в скляному корпусі SOD80C, що призначено для поверхневого 

монтажу. Даний стабілітрон має напругу стабілізації 8,2 В з точністю 

стабілізації ±5% та прямий струм складає 250 мА. 

4.8 Вибір діода VD3 

Обраємо діод 1N4007 M7 від кампанії Toshiba, Японія, який виконано в 

корпусі DO-214AC SMA та призначено для поверхневого монтажу. Цей діод 

має робочу змінну напругу до 280 В, прямий струм до 1 А. Вибір саме цього 

діода обумовлено його доступністю, низькою ціною та відповідністю усім 

заданим вимогам. Ко
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4.9 Вибір пасивних елементів 

До пасивних елементів відносяться резистори та конденсатори. 

Для елемента R1 обираємо вивідний метало-плівковий резистор серії 

MFR від компанії Hitano, Тайвань. Резистори цієї серії на відміну від інших 

подібних резисторів мають менший розмір, широкий температурний діапазон 

роботи ( від -55℃ до +155℃) та високу робочу напругу (до 500 В). 

Для елемента R2 обираємо керамічний SMD-резистор серії RMC від 

компанії Cinetech, Тайвань. Обираємо резистор, який виконано в типорозмірі 

1206. 

Для елемента R3 обираємо багатооборотний подстроєчний потенціометр 

серії 3296W від компанії Bourns, США. Вибір цього потенціометра 

обумовлено його гарними електричними та механічними характеристиками.  

Для елемента C1 обираємо плівковий конденсатор серії MER від компанії 

Hitano, Тайвань. В цій серії присутній конденсатор з робочою напругою 400 В 

та потрібною ємністю. Крім цього він має досить малі розміри та доступний. 

Для елементів C2, C3, C5 обираємо електролітичні конденсатори для 

поверхневого монтажу серії EZV від компанії Hitano, Тайвань. 

Для елементів C4, C6 та C7 обираємо керамічні SMD-конденсатори з 

діелектриком X7R типорозміру 1206 від компанії Hitano, Тайвань. 

Вибір чіп-резисторів та чіп-конденсаторів типорозміру 1206 обумовлено 

тим, що розроблюваний пристрій має штучне та експериментальне виконання, 

тому вибираються елементи такого розміру, який є можливість змонтувати без 

додаткових засобів окрім паяльника. При налагоджуванні масового 

виробництва можливо замінити відповідні елементи на менші зі збереженням 

характеристик. 

4.10 Вибір контактних елементів XS1, XS2, XS3 

В якості контактних елементів XS1 та XS2 обрано клемники серії 

KF301-5.0-2p від компанії Kefa, Китай. Цей клемник на два контакти має 

відстань між контактами 5 мм, має номінальний струм 16 А, номінальну 
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напругу 300 В. Під’єднання та закріплення дроту відбувається завдяки 

гвинтовому механізму що досить зручно та надійно. 

В якості контактного елементу XS3 обрано міжплатний з’єднувач PBD-8R 

від компанії  Сvilux, Тайвань. Даний міжплатний з’єднувач має 8 контактів, 

які розташовані у два ряди по 4 контакти. Крок складає 2,54 мм, тому цей 

міжплатний з’єднувач цілком сумісний з обраним радіомодулем. 
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5 ВИБІР КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ 

Для проектування обрано двосторонній друкований вузол з металізацією 

отворів. Для виготовлення друкованого вузла пристрою застосовується 

склотекстоліт FR–4 товщиною 1,6 мм та з шаром металізації 35 мкм. Метод 

формування — комбінований позитивний, оскільки він є основним при 

виготовленні двосторонніх друкованих плат. Фоторезистом захищають 

прогалини. Потім на всю поверхню плати наносять лакову сорочку 

(оболонку), свердлять монтажні отвори і виконують хімічне міднення (вся 

плата покривається тонким шаром міді – в декілька мікрон). Хімічним 

реактивом знімається лакова оболонка, а з нею – мідь, (крім того шару, що осів 

на стінках отворів, бо під ним немає лаку). Далі в гальванічній ванні 

нарощують мідь в отворах, і на незахищених фоторезистом місцях фольги 

(місця провідників і контактних майданчиків). Потім на провідники та 

контактні майданчики наносять захисний шар металу і усувають фоторезист з 

незахищених місць (прогалин). Оголений шар фольги стравлюють. 
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6 ДРУКОВАНА ПЛАТА 

Оскільки розміри друкованої плати визначаються доступним вільним 

місцем то обрано друковану плату розміром 55 мм на 60 мм зі зрізаними 

кутами по 10 мм під кутом 45 градусів з усіх сторін. Тобто плата має 

восьмикутну форму. 

З аналізу схеми електричної принципової видно, що на платі присутні 

провідники, які мають різні призначення — силові та сигнальні, з різними 

значеннями прикладеної напруги та з різними струмами, що проходять крізь 

них. Тому потрібно відповідним чином вибрати ширину провідника 

опираючись на струм, що протікає крізь неї. Мінімально допустима ширина 

провідника з урахуванням допустимого рівня струму на ньому рахується за 

формулою: 

 

max

p p

It
h j

=
⋅  (6.1) 

де maxI — максимальний струм; 

ph — товщина шару металізації; 

pj — допустима щільність струму в провіднику. 

У друкованому провіднику щільність струму 220p
Аj мм= . 

Обирається третій клас точності друкованої плати. Мінімальна ширина 

провідника, обумовлена виробничими можливастями складає 0,3 мм. 

Присутні провідники, по яких протікають струми до 15 А та до 50 мА. 

Оптимальна ширина провідників наведена у таблиці 6.1. 

Таблиця 6.1 Оптимальна ширина провідників 

Струм Ширина провідника 

До 15 А 2,5 мм 

До 50 мА 0,3 мм або 0,55 мм 

Якщо не можливо провести провідник шириною 0,55 мм через нестачу 

місця то можна використовувати провідник шириною 0,3 мм. Провідники, по 
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яким протікає струм до 15 А повинні додатково лудитися до товщини більше 

300 мкм. 

Трасування плати виконувалось за допомогою програмного забезпечення 

P-CAD 2006. 

В результаті трасування було отримано топологічні шари, зображені на 

рисунку 6.1. 

 
Рисунок 6.1 — результат трасування провідників 

Отримана двостороння друкована плата. Верхній шар провідників 

позначено червоним кольором, нижній – зеленим. Отвори робляться з 

металізацією. Плата має захисну маску, яка закриває усі провідники окрім 

контактних майданчиків, Увесь вільний простір плати рівномірно залитий 

шаром міді, яка приєднана до землі схеми. Для давача струму та необхідних 

для його роботи елементів використовується окрема заливка земляного 

контакту через рекомендацію виробника цього елемента. 
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7 РОЗРАХУНОК НАДІЙНОСТІ ПЛАТИ 

Розроблюваний прилад відноситься до побутової апаратури. У випадку 

відмови він підлягає відновленню, після чого прилад знову може працювати у 

штатному режимі. З цього слідує, що прилад можна віднести до 

відновлювальної апаратури. 

При розрахунку напрацювання на відмову прийняті наступні умови [24]: 

• Відмова будь-якого елемента пристрою призводить до відмови 

пристрою загалом; 

• Відмови елементів — випадкові та взаємонезалежні події; 

• Інтенсивність відмов ( 0λ ) або потоки відмов ( 0ω ), елементів  не 

залежать від часу, тобто 0 constλ = та 0 constω = . 

Згідно з методологією, яка описана в [24] було отримано дані, які 

висвітлені в таблиці 7.1. Оскільки прилад відноситься до побутової апаратури, 

то поправний коефіцієнт Ке, який враховує умови експлуатації, дорівнює 2. 

Знаючи інтенсивність відмови усіх компонентів схеми можна визначити 

потік відмови за наступною формулою: 

 
1

n

р i
i

Nω λ
=

= ⋅∑   (7.1) 

Де n — кількість елементів; 

рλ  — робоче значення інтенсивності відмов; 

iN  — кількість елементів кожного типу. 

Знаючи потік відмови можна визначити час напрацювання пристрою на 

відмову за формулою: 

 0
1T
ω

=  (7.2) 
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Таблиця 7.1 Параметри надійності для елементів 

Назва і тип елемента 6
0 10 ,

1
год

λ ⋅
  

N К1 KН 
610 ,

1
р

год

λ ⋅
 

Метало-плівковий резистор R1  0.7 1 1 0,629 1,4 

SMD-резистор R2  0.06 1 1,1 0,75 0,132 

Змінний резистор R3 1.2 1 0,02 0,023 0,048 

Плівковий конденсатор С1 0.5 1 0,4 0,55 0,4 

Електролітичний конденсатор С2 3 1 0,5 0,513 3 

Електролітичний конденсатор С3, C5 3 2 0,75 0,313 4,5 

Керамічний конденсатор С4 0,7 1 0,05 0,066 0,07 

Керамічний конденсатор С6, С7 0,7 2 0,05 0,1 0,07 

Діодний міст VD1 0,5 4 0,1 0,043 0,1 

Стабілітрон VD2 1 1 0,3 0,2 0,6 

Діод VD3 0,5 1 0,1 0,179 0,1 

Клемник XS1, XS2 1 1 0,4 0,938 0,2 

Міжплатний з’єднувач XS3 1 1 0,05 0,1 0 

К1 — поправний коефіцієнт, який враховує електричне та теплове 

навантаження. 

KН — коефіцієнт електричного навантаження елемента. 

З цих даних отримуємо 6 114,9 10 годω −= ⋅ . Знаючи це число можна 

визначити час напрацювання на відмову: 

 0 6

1 67000 год
14,9 10

T −= =
⋅

 

Цей час складає 67000 годин, що складає 7 років 236 днів та 16 годин та 

цілком відповідає вимогам технічного завдання. 

Ко
вб
ич

 А.
 О

., К
іВР
А 2

01
6 



 

Зм. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

46 РІ21.411128.001 ПЗ 

8 РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ 
ВИМІРЮВАЛЬНОГО БЛОКУ 

Вимірювальний блок побудовано на платформі Arduino Pro Mini, в якості 

мікроконтролера використовується ATmega328. Для даної платформи існує 

багато можливостей для програмування, але перевагу було віддано Arduino 

IDE за її зручний інтерфейс, легке налагоджування та малий розмір. 

У додатку Б наведено лістинг програмного коду для вимірювального 

блоку. Алгоритм роботи програми наведено на рисунку 8.1. 

Початкова 
ініціалізація

Розрахунок сили 
струму в мережі

Розрахунок 
напруги в мережі
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Ні Так
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Ні Так

Відправлення 
розрахованих 

даних

Початок

 
Рисунок 8.1 — алгоритм роботи програми вимірювального блоку 

Як видно з ілюстрації алгоритму в основі роботи цього блоку є 

нескінченний цикл, в тілі якого міститься розрахунок сили струму і напруги в 

мережі, прослуховування радіопростору та відправлення даних при отриманні 

контрольного повідомлення. 
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Слід зауважити, що при розробці програмного коду було використано 

відкриту бібліотеку для роботи з радіомодулем NRF24L01 під авторством 

TMRh20 [25]. 

Розрахунок сили струму виконується в тілі функції current(). В ній 

середньоквадратичне значення сили струму рахується за формулою: 

 2

0

1 ( )
T

rmsI i t dt
T

= ∫  (8.1) 

де rmsI  — середньоквадратичне значення струму; 

( )i t  — миттєве значення струму. 

Тобто розрахунок іде напряму. АЦП мікроконтролера за 100 мс знімає 

250 значень миттєвого значення сили струму з давача ACS712, що дає частоту 

оклику 2,5 кГц. При частоті в мережі 50 Гц цієї частоти оклику більше ніж 

достатньо. Зняті значення відповідним чином перераховуються в значення 

сили струму в колі. 

Розрахунок напруги відбувається в тілі функції voltage(). В ній 

визначається середнє арифметичне зі 100 знятих АЦП значень, яке 

переводиться в напругу та множиться на ваговий коефіцієнт, визначений 

експериментально. 

Передача розрахованої інформації відбувається в тілі функції 

NRF24L01(float Irms, int Vrms) яка отримує два значення для подальшої 

передачі. В ній передані дані перетворюються в строкові дані (оскільки 

радіомодуль може передати тільки строку). Після цього відбувається 

прослуховування простору, отримання повідомлення за його наявності, 

перевірка з контрольним повідомленням і якщо повідомлення однакові 

відбувається передача розрахованого значення і розрахунок йде заново. Якщо 

ж повідомлення не однакові то все-одно розрахунок йде заново. 

Крім цього наявна можливість зчитування розрахованої інформації з 

мікроконтролера за допомогою комп’ютера, але слід дотримуватися техніки 

безпеки при роботі з приладами, які не мають гальванічної розв’язки від 

мережі живлення. 

Ко
вб
ич

 А.
 О

., К
іВР
А 2

01
6 



 

Зм. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

48 РІ21.411128.001 ПЗ 

Даний програмний код використовує 13,476 байт (41%) програмної 

пам’яті. Максимум складає 32,256 байт. 

Глобальні змінні використовують 564 байт (27%) динамічної пам’яті, 

залишаючи 1,484 байт для локальних. Максимум складає 2,048 байт. 
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9 РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ГОЛОВНОГО 
БЛОКУ 

Головний блок побудовано на міні-пк Raspberry Pi 2, який працює під 

керівництвом операційної системи Raspbian, що створена на базі Linux. Цей 

блок виконує обробку отриманих даних від вимірювального блоку та 

візуалізацію цих даних. Головний блок під’єднано до мережі Інтернет за 

допомогою Wi-Fi або Ethernet. 

9.1 Вибір способу збереження інформації в головному блоці 

Отримані дані потрібно певним чином зберегти щоб була можливість 

отримати доступ до них пізніше. Сам спосіб збереження повинен бути 

достатньо швидким щоб « встигати» зберігати дані, які надходять дуже 

швидко.  

Найкраще для цього підходить використання баз даних з підтримкою 

SQL. Такий метод збереження дозволить зручно організувати збереження та 

доступ до інформації. Використання SQL-звертань дозволить швидко 

отримати вибірку даних за потрібним критерієм (будь то час, проміжок певної 

величини чи співпадіння). 

Серед великого різноманіття існуючих СУБД дуже зручною та 

популярною є вільна СУБД MySQL. Тому обрано саме цю СУБД. 

В даній СУБД створено таблицю, яка містить дані про порядковий номер, 

час отримання даних в форматі UNIX-часу, значення сили струму, напруги, 

потужності, енергії та затрачених коштів. Значення напруги в мережі є 

цілочисловим, значення струму, потужності, енергії та вартість є числом з 

рухомою комою. Структура таблиці наведена на рисунку 9.1. 
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Рисунок 9.1 — структура таблиці для збереження даних 

Зі структури таблиці видно, що стовпчик id має параметр 

AUTO_INCREMENT, а це означає що визначення порядкового номера 

відбувається автоматично. Стовпчик timestamp за замовчуванням має 

значення CURRENT_TIMESTAMP, тобто при записі нових даних ця колонка 

буде містити значення, яке відповідає кількості пройдених секунд з 1 січня 

1970-го року до моменту часу, в який відбувається запис даних. 

9.2 Вибір способу візуалізації даних 

Серед великого різноманіття способів візуалізації даних було обрано 

створення веб-сторінки, яка містить графік залежності обраної величини від 

часу. Такий спосіб візуалізації дозволить отримати доступ до інформації 

будь-якому пристрою з можливістю виходу в мережу Інтернет. Для побудови 

графіків використовується сервіс Highcharts [26], який надає зручні 

інструменти для створення інтерактивних графіків. В якості веб-сервера 

використовується вільний веб-сервер Apache HTTP Server. 

9.3 Програмне забезпечення для прийняття інформації з 
вимірювального блоку 

На рисунку 9.2 наведено спосіб під’єднання радіомодуля NRF24L01 до 

міні-ПК Raspberry Pi 2. Оскільки радіомодуль використовує інтерфейс SPI, то 

контакти саме цього інтерфейсу використовуються для роботи з 
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Рисунок 9.2 — підключення радіомодуля NRF24L01 до міні-пк Raspbery Pi 2 (створено в 

ПЗ fritzing [27]) 

Існує багато мов, на яких можна програмувати стан GPIO ніжок. Але 

серед них було обрано інтерпретуючу мову програмування Python 3 через її 

легкість, швидкодію та зручність написання коду. 

У додатку В наведено лістинг програмного коду для головного блоку, 

написаного на мові програмування Python 3. Алгоритм наведено на рисунку 

9.3. З нього видно, що в основі програми лежить нескінченний цикл, який 

може бути зупинений лише зовнішнім втручанням. Також якщо порівняти код 

для вимірювального та головного блоку то видно, що використовується 118 

канал для радіозв’язку, тобто несучою з частота 2,518 ГГц, швидкість передачі 

складає 1 МБ/сек, труби для передачі та прийняття інформації цілком однакові 

на обох блоках.  
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Рисунок 9.3 — алгоритм роботи програми головного блоку 

Функція receive(mes) приймає повідомлення зі змінної mes, відправляє 

його та чекає на відповідь. При наявності відповіді приймає його та повертає 

отримане значення в змінну. 

Функція output(I, V) приймає отримані раніше значення сили струму та 

напруги, перевіряє їх на допуск у встановлені межі та при виконанні усіх умов 

зберігає в базу даних. З експериментальних досліджень було отримано, що в 

середньому один вимірювальний блок може опитуватись раз в 1,3 секунди. 

Слід зауважити, що при розробці програмного коду було використано 

відкриту бібліотеку для роботи з радіомодулем NRF24L01 під авторством 

Брайана Лавері [28]. Для доступу до бази даних використовується відкрита 

бібліотека PyMySQL, яка створюється народними зусиллями [29]. 

9.4 Огляд веб-сторінки з візуалізацією даних 

Для візуалізації даних з вимірювального блоку було створено 

веб-сторінку, на якій дані візуалізуються у вигляді графіка залежності певної 

Ко
вб
ич

 А.
 О

., К
іВР
А 2

01
6 



 

Зм. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

53 РІ21.411128.001 ПЗ 

досліджуваної величини від часу, який оновлюється через певний проміжок 

часу (нове значення з’являється раз в декілька секунд). 

На сервері, яким виступає Raspberry Pi 2, використовується наступна 

файлова структура для роботи веб-сторінки: 

o assets/css/bootstrap.css 

o assets/css/main.css 

o assets/js/bootstrap.js 

o assets/js/current.js 

o assets/js/energy.js 

o assets/js/jquery.js 

o assets/js/money.js 

o assets/js/power.js 

o assets/js/voltage.js 

o chart.php 

o current.html 

o data.php 

o energy.html 

o index.html 

o info.php 

o power.html 

o voltage.html 

Файли в папці assets/css є каскадними таблицями стилів, вони слугують 

для опису сторінки, які написані мовою розмітки даних, коректують зовнішній 

вигляд блоків на сторінці. 

Файли в папці assets/js є JavaScript сценарії для надання інтерактивності 

веб-сторінці. Файли current.js, energy.js, money.js, power.js та voltage.js 

слугують для звертання до бази даних через файл data.php для отримання 

відповідних даних для заповнення графіка та до файла chart.php для отримання 

параметрів для побудови графіка. Файли bootstrap.js та jquery.js є загальними 

файлами та використовуються для підтримки роботи сторінки. 
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Файл chart.php використовується для звернення бази даних та повертає 

час обновлення графіку в секундах. 

Файли current.html, energy.html, index.html, power.html та voltage.html 

виконані на мові розмітки гіпертекстових документів та слугують для 

зображення відповідних сторінок у веб-переглядачі. Сторінка index.html 

відкривається за замовченням, з неї є можливість перейти на інші. 

Файл data.php слугує для звернення до бази даних та повертає відповідні 

дані для побудови графіку в залежності від вхідного запиту. 

Файл info.php є інформативним та виводить службову інформацію про 

стан роботи PHP на сервері. 

Слід зазначити, що при створенні веб-сторінки було використано 

Bootstrap — це безкоштовний набір інструментів з відкритим сирцевим кодом, 

призначений для створення веб-сайтів та веб-застосунків, який містить 

шаблони CSS та HTML для типографіки, форм, кнопок, навігації та інших 

компонентів інтерфейсу, а також додаткові розширення JavaScript [30]. 

Лістинг файлу data.php наведено в додатку Г. Виконуючи відповідний 

запит можна з нього отримати потрібні дані. 

В результаті було створено веб-сторінку, на якому у вигляді графіку 

виводиться зміна певної величини. Зовнішній вигляд подано на рисунку 9.4. 

Слід зазначити, що графік будується в реальному часі на тому проміжку 

часу, який обрано користувачем з оновленням інформації кожну секунду. Крім 

цього виводиться останнє отримане значення величини. Завдяки блоку кнопок 

зверху можливо змінювати величину, графік якої будується та проміжок часу, 

на якому виводяться значення. 

 

Ко
вб
ич

 А.
 О

., К
іВР
А 2

01
6 



 

Зм. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

55 РІ21.411128.001 ПЗ 

 
Рисунок 9.4 — зовнішній вигляд головної веб-сторінки 

Таким чином можна з легкістю отримувати доступ до інформації та 

відстежувати споживання під’єднаного пристрою. В подальшому ці дані 

можуть бути використані для оптимізації споживання електроенергії в житлі. 

Наприклад графік затрат, який зображено на рисунку 9.4 отриманий через 

моніторинг водонагрівача Ariston ABS Velis Power 80 та з цього графіку видно, 

що півгодини активної роботи цього водонагрівача обходиться приблизно у 18 

копійок. Зробивши більш довготривалий аналіз можна з легкістю визначити 

скільки буде коштувати 1 м3 нагрітої цим водонагрівачем води та узнати 

скільки часу потрібно щоб нагріти повний бак. Знаючи цю інформацію можна 

використовувати водонагрівач таким чином, щоб зменшити його споживання 

електроенергії ( наприклад вимикати в ті періоди, коли він не потрібний або 

не давати підігрівати воду в непотрібні моменти часу). 

9.5 Зчитування параметрів з декількох вимірювальних блоків 

Для того, щоб реалізувати можливість роботи головного блоку з 

декількома вимірювальними блоками потрібно дотримання наступних умов: Ко
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• Для кожного додаткового вимірювального блоку повинна бути 

створена окрема таблиця з точно такими ж параметрами, як описано в 

пункті 9.2; 

• Для кожного додаткового вимірювального блоку повинно бути 

визначено своє контрольне повідомлення, яке відмінне від 

контрольних повідомлень інших вимірювальних блоків; 

• В тілі програмного коду для головного блоку потрібно додати задані 

контрольні повідомлення для усіх передбачених вимірювальних 

блоків та саме звернення до них з подальшим збереженням в потрібній 

таблиці; 

• В тілі програмного коду для вимірювального блоку потрібно лише 

змінити задане контрольне повідомлення на нове. 

Якщо дотримуватись цих умов то кількість вимірювальних блоків 

обмежена лише вільним простором для даних на головному блоці. Слід 

пам’ятати що зі збільшенням кількості вимірювальних блоків збільшується 

час опитування певного блоку. Тобто якщо один блок видає розраховані 

значення раз в 1,3 секунди, то при двох вимірювальних блоках дані з одного 

блоку будуть отримуватись приблизно раз в 2,5-3 секунди і так далі. Тому 

кількість вимірюваних блоків слід обирати з міркувань швидкодії системи 

оскільки електричний струм має дуже швидкодійний характер. Через це при 

великому часі опитування можна проґавити моменти, коли навантаження 

встигло увімкнутись та вимкнутись. 
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10 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАНИХ СИТУАЦІЯХ 

Даний розділ присвячено розробці заходів щодо охорони праці при 

розробці та монтажі інтелектуального приладу контролю спожитої 

електроенергії. 

Дипломне проектування передбачає аналіз умов праці з точки зору 

факторів, що шкідливо виливають на здоров’я і якість праці працівників, а 

також розробку заходів, що дозволять знизити вплив шкідливих та 

небезпечних факторів до значень, які є допустимими. До найбільш шкідливих 

факторів, що виникають при проектуванні, виготовленні і налагодженні та 

експлуатації приладу відносять: вплив електромагнітного випромінювання; 

небезпеку ураження електричним струмом; запиленість і загазованість 

робочої зони; незадовільна освітленість робочих місць чи підвищена 

яскравість: незадовільні метеорологічні умови в робочій зоні; психофізичні 

перевантаження. 

Згідно законодавства Україні охорона праці — це система правових, 

соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і 

лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження 

життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності. Закон 

України «Про охорону праці» визначає основні положення щодо реалізації 

конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я в процесі 

трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці, регулює за 

участю відповідних органів державної влади відносини між роботодавцем і 

працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і 

встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні. Тому 

дотримання безпечних умов праці є обов’язковим для будь-якого 

підприємства, а ухилення від виконання цього закону вважається тяжким 

злочином та переслідується адміністративним або кримінальним кодексом 
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10.1 Визначення шкідливих і небезпечних виробничих чинників при 
виробництві розроблюваного пристрою 

До основних шкідливих і небезпечних факторів, що впливають на 

працівників, які задіяні на виробництві розроблюваного приладу, можуть 

відноситись [31]: 

• Підвищені рівні електромагнітного поля (рівні випромінювань 

повинні відповідати ГОСТ 2.1.006-84); 

• Недостатня освітленість робочої зони (умови освітленості виробничий 

приміщень повинні задовольняти нормам, які визначні у 

ДБНВ2.5-28-2006); 

• Небезпека враження електричним струмом; 

• Незадовільні параметри мікроклімату робочої зони (величини 

показників мікроклімату у виробничих приміщеннях повинні 

задовольняти нормам, які визначні 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 

(граничнодопустима концентрація (ГДК) шкідливих речовин у повітрі 

робочої зони повинна задовольняти нормам, які визначені у ГОСТ 

12.1.005-88 і ГОСТ 12.1.007-80); 

• Підвищений рівень шуму на робочому місці (припустимі рівні 

звукового тиску в октавних смугах частот, рівні звуку й еквіваленті 

рівні звуку на робочих місцях варто приймати відповідно до 

санітарним нормам припустимих 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 робочих місцях повинна задовольняти нормам, які визначні у ГОСТ 

12.1.002-88). 

Отже для забезпечення безпеки виробництва пристрою потрібно 

дотримуватись усіх приведених норм. 
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10.2 Технічні рішення та організаційні заходи з безпеки і гігієни 
праці та виробничої санітарії 

10.2.1 Відповідність параметрів виробничого приміщення 
санітарним нормам 

Дотримання санітарних норм дозволить створити сприятливі умови праці 

для працівників. Основні вимоги до таких приміщень викладені в СНиП 

2.09.02-85 та в інших нормативних документах. 

Висота виробничого приміщення повинна складати 4 м, довжина — 8 м, 

ширина — 6 м. Отже площа приміщення складає 48 м2, об’єм складає 192 м3. 

Загальна кількість працюючих складає 5 чоловік, тому на працюючого 

припадає площа 9,6 м2 та об’єм 38,4 м3. Згідно СНиП 2.09.02-85 на одного 

працюючого в приміщенні повинно припадати площа не менше 4,5 м2, об’єм 

не менше 15 м3, тому таке виробниче приміщення цілком відповідає вимогам. 

При розробці пристрою в лабораторії розробником виконуються 

дослідницькі роботи з технічною документацією, макетами вимірювальних 

приладів, конструкторські роботи (розрахунок вимірювальних схем пристроїв, 

виготовлення креслень); практичні роботи (монтаж схем складених блоків 

апарату і їхня збірка, пайка друкованих плат, перевірка працездатності 

пристрою та основних його характеристик). Виконувані роботи не вимагають 

систематичного значного фізичного навантаження і відносяться до легких 

фізичних робіт з енерговитратами до 120 ккал/година (категорія Іа, постійне 

робоче місце). 

10.2.2 Відповідність рівня освітленості робочої зони санітарним 
нормам 

Для світлого часу доби використовується природне освітлення через 

вікна в стінах будинку, а також штучне освітлення, що складається із 

загального освітлення приміщення й місцевого., тобто має місце суміщене 

освітлення. 

Загальне штучне освітлення забезпечується за допомогою світильників з 

лампами денного світла типу ЛТБ-40, потужністю 40Вт, а індивідуальне за 
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допомогою настільних світильників з лампами накалювання потужністю 

60Вт, і напругою 36 В. 

Основною величиною для розрахунку й нормування природного 

освітлення усередині приміщень прийнятий метод коефіцієнта використання 

світлового потоку, призначеного для розрахунку загального рівномірного 

освітлення горизонтальних поверхонь, при відсутності предметів, що 

затемнюють. При цьому в розрахунках враховується пряме та відбите світло. 

Необхідний світловий потік ламп у кожному світильнику визначається по 

формулі: 

 ф z
Л

E k S z
F

N n η
⋅ ⋅ ⋅

=
⋅ ⋅

 (10.1) 

Фактичне висвітлення робочих місць штучним освітленням визначається 

по формулі: 

 Л
ф

z

N n FE
k S z

η⋅ ⋅ ⋅
=

⋅ ⋅
 (10.2) 

де ЛF — світловий потік лампи, лм; 

N — кількість ламп, од; 

n — кількість ламп в світильнику, од; 

η— коефіцієнт використання світлового потоку; 

S — площа приміщення, м2; 

zk — коефіцієнт запасу, обраємо 1,5zk = ; 

z — коефіцієнт нерівномірності, обираємо 1,1z = . 

Для визначення коефіцієнта використання світлового потоку визначаємо 

індекс приміщення i та коефіцієнти відбиття стелі ρп, стін ρс, робочої поверхні 

ρр: 

 
( )c

a bi
h a b

⋅
=

⋅ +
 (10.3) 

де a — довжина приміщення, м; 

b— ширина приміщення, м; 

ch — висота підвісу світильників над робочою поверхнею, м. 
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 8 6 1,07
3,2 (8 6)

i ⋅
= =

⋅ +
 

Коефіцієнт відбиття побіленої стелі ρп = 0,7, побілених стін при 

незавішених вікнах ρс = 0,5, середніх робочих поверхонь ρр = 0,3. 

Виходячи з коефіцієнту і обираємо коефіцієнти використання світлового 

потоку. За табличними даними отримаємо 𝜂𝜂 = 0,43. 

Знаючи тип ламп, а саме ЛТБ-40 (чотири лампи з розсіювачем), за 

табличними даними визначаємо номінальний світловий потік, лм. Отримаємо 

𝐹𝐹л = 3120 лм. Тоді: 

 3120 10 4 0,43 677,5
1,5 48 1,1фE лм⋅ ⋅ ⋅

= =
⋅ ⋅

 

Штучне освітлення в приміщеннях регламентується нормами ДБН 

В.2.5.-28-2006. Для зорової роботи категорії 3в при загальному освітленні це 

600 лм. У нашому випадку фактичне освітлення більше припустимих норм. 

10.2.3 Відповідність параметрів мікроклімату в робочій зоні 
санітарним нормам 

Для підвищення працездатності і збереження здоров’я важливо створити 

для людини стабільні метеорологічні умови — мікроклімат повітряного 

середовища, до якого входять температура, відносна вологість, швидкість 

руху повітря та інтенсивність теплового опромінення. 

Мікроклімат виробничих приміщень - умови внутрішнього середовища 

цих приміщень, що впливають на тепловий обмін працюючих з оточенням 

шляхом конвекції, кондукції, теплового випромінювання та випаровування 

вологи. Ці умови визначаються поєднанням температури, відносної вологості 

та швидкості руху повітря, температури оточуючих людину поверхонь та 

інтенсивністю теплового (інфрачервоного) опромінення. 

Оптимальні мікрокліматичні умови поєднання параметрів мікроклімату, 

які при тривалому та систематичному впливі на людину забезпечують 

зберігання нормального теплового стану організму без активізації механізмів 

терморегуляції. Вони забезпечують відчуття теплового комфорту та 

створюють передумови для високого рівня працездатності. 
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При відхиленні параметрів мікроклімату від комфортних в організмі 

людини відбуваються процеси, спрямовані на терморегулювання. Розрізняють 

хімічну і фізичну терморегуляцію організму. Хімічна відбувається завдяки 

зниженню рівня обміну речовин, а фізична – за допомогою теплопровідності, 

конвекції, випромінювання і випарювання. 

Значні відхилення параметрів мікроклімату від оптимальних можуть 

стати причиною ряду простудних захворювань, які можуть перейти в більш 

важкі захворювання, якщо не прийняти відповідні заходи по оздоровленню та 

покращенню мікроклімату приміщення. 

Робочою зоною вважається простір, обмежений конструкціями 

виробничих приміщень, що мають значну висоту над рівнем підлоги чи 

площадки, на яких знаходяться місця постійного чи непостійного перебування 

працюючих. 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 

містилось не менше 19-20% кисню. 

Важливо, щоб повітря мало визначений іонний склад. У повітрі містяться 

негативні і позитивні іони, що по рухливості розрізняються на легкі, середні 

та важкі. На життєдіяльність організму людини позитивно впливають 

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

приміщень, повітряне середовище яких піддається спеціальній обробці в 

системах кондиціонування, приведено в таблиці 6.1. 
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Таблиця 10.1 Припустимий вміст легких іонів у повітрі робочої зони 

Рівень іонізації повітря Число іонів у 1 см2 повітря Значення 

показників 

полярності 

n+ n- 

Мінімально необхідний 400 600 -0,2 

Оптимальний 1000-3000 3000-5000 від -0,67 до 0 

Максимально припустимий 5000 5000 від -0,05 до +0,05 

Бажано, щоб рівень іонізації повітря в виробничому приміщенні 

відповідав оптимальному рівню. 

Для забезпечення нормованих параметрів мікроклімату в робочій зоні 

розробника користуються ГОСТ 12.4.021-75 та СНиП 2.04.05-84. Самі 

нормовані значення параметрів мікроклімату в робочій зоні розробника 

наведені в таблиці 10.2. 

Таблиця 10.2 Нормовані значення параметрів мікроклімату в робочій 

зоні розробника 

Період 

року 

Параметр 

мікроклімату 

Нормативні значення 

параметрів мікроклімату 

Оптимальні Допустимі 

Холодний Температура, ℃ 22-24 21-25 

Відносна вологість, % 40-60 75 

Швидкість руху, м/с Не більше 0,1 Не більше 0,1 

Теплий Температура, ℃ 23-25 22-28 

Відносна вологість, % 40-60 55 при 28℃ 

Швидкість руху, м/с Не більше 0,1 0,1-0,2 

Бажано дотримуватись оптимальних нормованих значень параметрів 

мікроклімату. Щоб це досягти потрібно використовувати спеціальні 

охолоджуючі чи обігріваючі мікрокліматичні пристрої. Слід пам’ятати, що 

мікроклімат окрім організму людини також впливає на вимірювальну техніку, 

тому недотримання вимог мікроклімату може значно вплинути на точність цієї 
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техніки, що може призвести до збільшення кількості бракованих виробів лише 

через те, що вони не пройшли нормоконтроль. 

Слід зазначити, що холодним періодом року вважається період, який 

характеризується середньодобовою температурою зовнішнього повітря, що 

дорівнює +10° C і нижче. Теплим періодом року вважається період, який 

характеризується середньодобовою температурою зовнішнього середовища 

вище +10° C. 

10.2.4 Відповідність електробезпеки відповідним нормам 

Розроблений пристрій згідно з ГОСТ 12.2.007.0-75 має II клас щодо 

електрозахисту. 

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 35℃, 

відсутні хімічно агресивні середовища (ПУЕ). 

Живлення електроприладів у робочому приміщенні здійснюється від 

трьохфазної мережі із глухозаземленою нейтралю напругою 220В і частотою 

50Гц із використанням автоматів струмового захисту. У приміщенні 

застосована схема занулення. 

Для зменшення значень напруги дотику й відповідних їм величин струму, 

при нормальному й аварійному режимах роботи устаткування необхідно 

виконати повторне захисне заземлення нульового дроту. Відповідно до ГОСТ 

12.2.007.0-75 все встаткування (крім ЕОМ - II  клас)  відноситься до I класу, 

воно має робочу ізоляцію відповідно до ГОСТ 12.1.009-76 і підключається до 

електромережі  за допомогою трьохконтактних вилок, один з виводів яких 

підключений до заземленого виводу розетки. Підключення устаткування 

виконане відповідно до вимог ПУЕ. 

Виконаємо електричний розрахунок електромережі на перевірку 

вимикаючої здатності автоматів струмового захисту. 

При розрахунку струму однофазного короткого замикання скористаємося 

формулою: 
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0

ф
кз

ф t

U
I

R R Z
≅

+ +
 (10.4) 

де 0R — опір нульового дроту; 

фR — опір фазного дроту; 

tZ — розрахунковий опір трансформатора. 

 220 102
0,5 0,5 0,25кзI A≅ =

+ +
 

Оскільки для струмового захисту використовується автоматичний 

вимикач, обчислимо номінальний струм його спрацювання Iср. 

Для надійної роботи автоматів струмового захисту необхідно виконання 

наступної умови: 

 1,25кз срI I> ⋅  (10.5) 

Одержуємо: 81,6срI < А. 

Номінальний струм спрацювання автомату струмового захисту, який 

застосовується в робочому приміщені, задовольняє цій вимогі. 

10.2.5 Відповідність пожежної безпеки відповідним нормам 

Згідно з НАПБ Б.03.002-2007 та СНиП 2.09.02-5 приміщення, де 

виконуються електромонтажні роботи, по рівню пожежної безпеки та 

вибухонебезпеки належать до категорії В (пожежнонебезпечні). В приміщенні 

знаходяться тверді горючі речовини, що не здатні переходити в зважений стан, 

тому робочі зони приміщення по пожежонебезпеці належать класу ІІ-ІІа [32]. 

Причиною виникнення пожежі може бути порушення ізоляції 

струмоведучих 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 

виходів, ширина проходів та ступінь  вогнестійкості будівлі повинна 

відповідати СНиП 2.01.02-85 та СНиП 2.09.02-85. 
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В будівлі присутні три евакуаційні виходи — фасад і два виходи з бокових 

сторін. 

Кількість, розташування та умови зберігання засобів для гасіння пожежі 

(вогнегасники, пожежні гідранти і т.п.) повинні відповідати ГОСТ 12.1.004-85 

та ГОСТ 3675-98, ISO 3941-77. 

В приміщенні встановлені два вогнегасники ВВ-8 — віглекисневих 

восьмилітрових для гасіння електроустановок напругою до 1000 В. 

Передбачаються наступні заходи з метою забезпечення пожежної 

безпеки: 

• 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 

вибухонебезпечних речовин. 

• Встановлення пожежних сповіщувачів потрібного типу, які зможуть 

захистити увесь виробничий простір. 
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ВИСНОВКИ 

1. За результатами проведеного аналізу доступних на ринку приладів, які 

виконують моніторинг електромережі, було визначено недоліки в їх 

конструкціях та в принципі роботи, а саме ці пристрої габаритні та не 

виконують статистичний аналіз споживання електроенергії. 

2. У результаті розгляду можливих способів визначення сили струму та 

напруги завдяки мікроконтролеру, їх недоліків та переваг, розроблено 

структурну схему, на основі якої була створена електрична принципова 

схема. 

3. Після вибору елементної бази, розрахунку джерела живлення та 

розробки першого прототипу була підтверджена працездатність 

пристрою. В результаті цього запропонована і розроблена друкована 

плата та загальний вид конструкції. 

4. В якості мікроконтролеру використовується відлагоджувальна плата 

Arduino Pro Mini, яка використовує мікроконтролер ATmega328 та 

програмується на мові програмування Сі. Вимірювальний блок виконує 

обробку даних за допомогою мови програмування Python, дані 

зберігаються в базу даних MySQL. Відображення даних виконується за 

допомогою веб-сторінки, яка розміщена на головному блоці. 

5. Виконане тривимірне моделювання конструкції приладу в програмному 

забезпеченні Solidworks дозволило виконати конструкцію приладу в 

межах габаритів, заданих технічним завданням. 

6. Створено конструкторську документацію, яка відповідає усім вимогам 

ЄСКД. Крім цього було створено прототип розробленого пристрою, 

який дозволяє зрозуміти конструкцію. 

7. Розроблений пристрій має такі параметри: зв’язок між блоками 

виконується на відстані до 100 м, робоча сила струму може досягати 

15 А при напрузі 220 В, обмін даними між головним та одним 

вимірювальним блоком виконується кожні 1,3 с. 

8. Розроблений пристрій задовольняє усім вимогам технічного завдання. 

Ко
вб
ич

 А.
 О

., К
іВР
А 2

01
6 



 

Зм. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

68 РІ21.411128.001 ПЗ 

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 

1. Измеритель мощности Энергомер | Интернет — магазин 

«Даджет» — Даджет.ру [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 

http://dadget.ru/katalog/dom-i-dacha/izmeritel-moshchnosti-ehnergomer 

— Назва з екрану. 

2. Current Cost EnviR — мониторинг потребления электроэнергии / 

Geektimes [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://geektimes.ru/post/127322/ – Назва з екрану. 

3. Характеристики напруги електропостачання в електричних 

мережах загальної призначеності (EN 50160:2010, IDT): ДСТУ EN 

50160:2014. — [Чинний від 2006—10—01]. К. : Мінекономрозвитку 

України 2014.— 33 с. 

4. Электрическое напряжение — Википедия [Електронний ресурс]. 

— Режим доступу: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Электрическое_напряжение — Назва з 

екрану. 

5. Датчики и микроконтроллеры. Часть 3. Измеряем ток и 

напряжение / Geektimes [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://geektimes.ru/post/255126/ – Назва з екрану. 

6. Токовый шунт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.priborsnab.com.ua/ind_51_2.html – Назва з екрану. 

7. Трансформатор тока – Википедия [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/Трансформатор_тока – Назва з 

екрану. 

8. Использование датчика тока ACS712. Часть 1 — Теория 

[Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=113339 — Назва з 

екрану. 
Ко
вб
ич

 А.
 О

., К
іВР
А 2

01
6 



 

Зм. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

69 РІ21.411128.001 ПЗ 

9. Allegro MicroSystems – ACS712: Fully Integrated, Hall-Effect-

Based Linear Current Sensor IC with 2.1 kVRMS Voltage Isolation and a 

Low-Resistance Current Conductor [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.allegromicro.com/en/Products/Current-S. 

10. Бестрансформаторные блоки питания – Режим доступу: 

http://istochnikpitania.ru/index.files/Nov_sxem.files/Nov_sxem236.htm – 

Назва з екрану. 

11. Вольтметр переменного напряжения 220 В на Attiny26 » Меандр 

– занимательная электроника [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://meandr.org/archives/25272 – Назва з екрану. 

12. Бестрансформаторный блок питания. Расчет. Ч2 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://chipenable.ru/index.php/how-

connection/item/146-raschet-bestransformatornoj-shemy.html – Назва з 

екрану. 

13. Конденсаторное питание | Электроника для всех. – Режим 

доступу: http://easyelectronics.ru/kondensatornoe-pitanie.html – Назва з 

екрану. 

14. Circuit Diagram for Smart Capacitor power supply [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.engineersgarage.com/contribution/smart-capacitor-power-

supply – Назва з екрану. 

15. Capacitive Power Supply Circuit [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.electroschematics.com/5678/capacitor-power-

supply/ – Назва з екрану. 

16. РКС Компоненты [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.rcscomponents.kiev.ua/ – Назва з екрану. 

17. ATmega328 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.atmel.com/devices/atmega328.aspx – Назва з екрану. 
Ко
вб
ич

 А.
 О

., К
іВР
А 2

01
6 



 

Зм. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

70 РІ21.411128.001 ПЗ 

18. AVR. Учебный курс. Архитектура. | Электроника для всех 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://easyelectronics.ru/avr-

uchebnyj-kurs-arxitektura.html – Назва з екрану. 

19. УСТРОЙСТВО МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ AVR [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://myrobot.ru/stepbystep/mc_architecture.php – Назва з екрану. 

20. Arduino - ArduinoBoardProMini [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardProMini – 

Назва з екрану. 

21. nRF24L01+ /2.4 GHz RF / Products / Home - Ultra Low Power 

Wireless Solutions from NORDIC SEMICONDUCTOR [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.nordicsemi.com/eng/Products/2.4GHz-RF/nRF24L01P – 

Назва з екрану. 

22. Посторонним В. Работа с беспроводным трансивером nRF24L01 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://blog.sci-

smart.ru/2013/06/nrf24l01.html – Назва з екрану. 

23. Raspberry Pi 2 Model B [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-2-model-b/ – Назва з 

екрану. 

24. Фізико-теоретичні основи конструювання електронних апаратів: 

Методичні рекомендації до виконання розрахункових а контрольних 

робіт… / Уклад. С. М. Перегудов, М. В. Зінченко. – К.: НТУУ «КПІ», 

2012. – 56 с. 

25. TMRh20/RF24: Optimized fork of nRF24L01 for Arduino and 

Raspberry Pi [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://github.com/TMRh20 – Назва з екрану. Ко
вб
ич

 А.
 О

., К
іВР
А 2

01
6 



 

Зм. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

71 РІ21.411128.001 ПЗ 

26. Interactive JavaScript charts for your webpage | Highcharts 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.highcharts.com/ – 

Назва з екрану. 

27. Fritzing Fritzing [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://fritzing.org/home/ – Назва з екрану. 

28. BLavery/lib_nrf24: Python library for NRF24L01+ Transceivers 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://github.com/BLavery/lib_nrf24 – Назва з екрану. 

29. PyMySQL/PyMySQL: Pure Python MySQL Clien [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://github.com/PyMySQL/PyMySQL – 

Назва з екрану. 

30. Bootstrap: The world's most popular mobile-first and responsive 

front-end framework. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://getbootstrap.com/ – Назва з екрану. 

31. Ткачук К.Н., Зацарний В.В. та ін. Охорона праці та промислова 

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

32. Методичні вказівки до розробки розділу "Охорона праці" в 

дипломаних проектах/роботах/ для студентів РТФ освітнього рівня - 

бакалавр. Укладач: С. Ф. Каштанов, А. Н. Гусєв - Київ НТУУ "КПІ", 

2011 р., 33 с. 

33. Электрическая мощность - Википедия [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Электрическая_мощность – Назва з 

екрану. 

 

Ко
вб
ич

 А.
 О

., К
іВР
А 2

01
6 



 

Зм. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

72 РІ21.411128.001 ПЗ 

ДОДАТОК А 
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1    НАЗВА , ПІДСТАВА ДЛЯ ВИКОНАННЯ 

Інтелектуальний прилад контролю спожитої електроенергії. 

Підставою до виконання є завдання видане кафедрою 

радіоконструювання та виробництва радіоапаратури «__» __________ 2016 р. 

2    ВИКОНАВЦІ 

Керівник – Ляшок Аліна Вікторівна; 

Виконавець – Ковбич Антон Олександрович. 

3    МЕТА ВИКОНАННЯ І ПРИЗНАЧЕННЯ ПРОДУКЦІЇ 

Розробка приладу для визначення спожитої електроенергії для подальшої 

передачі на головний пристрій для аналізу отриманих даних. 

4    ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 

4.1 Вимоги призначення 

Напруга живлення 220 В±10% (згідно ДСТУ ЕN 50160:2014); 

Частота живлення 50 Гц; 

Номінальний струм 15 А. 

Зчитування напруги і струму в мережі при під’єднаному навантаженні. 

Передача отриманої інформації по бездротовому каналу на головний пристрій. 

4.2 Вимоги життєздатності та стійкості до зовнішніх впливів і 
чинників 

Кліматичне виконання УХЛ 4.2 за ГОСТ 15150-69.  

Захист від механічних пошкоджень М13 за ГОСТ 17516.1-90. 

4.3 Вимоги надійності: 

Час безвідмовної роботи 17520 години або 2 роки. 

4.4 Вимоги до конструкції: 

Зовнішньо спереду прилад являє собою звичайну штепсельну розетку 

типу F (Schuko для вилок типу CEE 7/7 або згідно ГОСТ 7396.1-89 — типу С4). 

Ззаду прилад має пластикову оболонку, що знімається та яка має дві 

під’єднувальні клеми для силових дротів та захищає електроніку всередині від 

зовнішнього впливу. 
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4.5 Вимоги уніфікації та стандартизації 

Використовувати уніфіковану та стандартизовану елементну та 

матеріальну базу. 

4.6 Вимоги щодо метрологічного забезпечення виробництва і 
експлуатації: 

Виріб повинен відповідати ГОСТ 8476-78. 

4.7 Вимоги до дизайну і ергономіки 

Прилад повинен зовнішньо бути схожим на звичайну штепсельну 

розетку. 

4.8 Вимоги до експлуатації, зручності технологічного 
обслуговування та ремонту 

Передбачити легкий доступ для ремонту. 

4.9 Вимоги безпеки життя, здоров’я, майна громадян та охорони 
довкілля 

Керуватися положеннями стандартів про вимоги техніки безпеки, 

електробезпеки, а саме ГОСТ 1220070-75, ГОСТ 12.1.019-79, ГОСТ 12.1.038-

88. 

4.10 Вимоги сумісності 

Повинен відповідати нормам допустимих завад згідно ГОСТ 28934 та 

ДСТУ 2793. 

4.11 Вимоги взаємозамінності 

Повинна бути можливість зміни декоративної передньої панелі за 

бажанням користувача. 

4.12 Вимоги до транспортування і зберігання 

Транспортувати автомобільним, залізничним та авіаційним видами 

транспорту в упакованому вигляді.  

5    ВИМОГИ ДО КОНСЕРВАЦІЇ, ПАКУВАННЯ І МАРКУВАННЯ 

Пакування та маркування виконується за ДСТУ 4171-2003. Консервація 

не передбачена. Упаковка повинна мати достатню міцність щоб зберегти виріб 

при транспортуванні. Також повинна вміщати прилад з літературою, яка 
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надається кінцевому споживачу. На передній частині виробу повинно бути 

передбачено місце під фірмовий знак. 

6    ВИМОГИ ДО РОЗРОБЛЮВАНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

За результатами дослідно-конструкторської роботи необхідно 

підготувати таку текстову та графічну документацію: 

1) Пояснювальна записка 
2) Схема електрична структурна 
3) Схема електрична принципова 
4) Перелік елементів 
5) Креслення друкованої плати 
6) Креслення друкованого вузла 
7) Специфікація 
8) Загальне креслення пристрою 
9) Специфікація 

 

6.1 Орієнтовний план бакалаврської роботи 

- Завдання на бакалаврську роботу 
- Анотація на трьох мовах 
- Зміст 
- Вступ 

1 Аналіз технічного завдання 
2 Огляд існуючих рішень 

2.1  Огляд існуючих аналогів на ринку 
2.2  Аналіз схемотехнічних рішень 

3 Обґрунтування та вибір схеми 
3.1  Розробка схеми електричної структурної 
3.2  Розробка схеми електричної принципової 
3.3  Вибір елементної бази 

4 Розробка програмного забезпечення 
4.1  Розробка програмного забезпечення для мікроконтролеру 

Atmega 328 
4.2  Розробка програмного забезпечення для головного блоку 
4.3  Перевірка правильності програмного забезпечення 

5 Розрахунок елементів друкованого монтажу 
5.1  Попередній вибір виду друкованої плати 
5.2  Розрахунок параметрів друкованого монтажу 

6 Розрахунки, що підтверджують працездатність 
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5.1  Тепловий режим 
5.2  Надійність 
5.3  Вібро-удароміцність 

7 Опис конструкції 
8 Охорона праці 

Висновки 

Перелік посилань 

Додаток А технічне завдання 

Додаток Б перелік елементів 

Додаток В специфікація на друкований вузол 

Додаток Г специфікація на прилад 

 

7    СТАДІЇ І ЕТАПИ ДКР 

Робота виконується в 10 етапів: 

Етап Терміни Форма звітності 

Аналіз технічного завдання  Розділ 1 

Огляд існуючих рішень  Розділ 2 

Обґрунтування та вибір 
схеми 

 Розділ 3 

Попередня розробка 
макету 

 Розділ 4 

Розрахунок елементів 
друкованого монтажу 

 Розділ 5, 6 

Розрахунки, що 
підтверджують працездатність 

 Розділ 7 

Розробка кінцевого виробу  Розділ 9, 10, 
готовий макет 

Розробка і оформлення 
конструкторської документації 

 Текстова і графічна 
документація 

Надання проекту на 
перевірку 

  

Захист проекту.   
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8    ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ДКР І МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ПОДАЮТЬ 
ПО ЗАКІНЧЕННІ ЕТАПІВ ДКР ВЦІЛОМУ 

Проміжні матеріали дипломного проекту у вигляді його розділів 
подаються на перевірку керівникові. По закінченню виконання дипломний 
проект представляється та захищається на Державній екзаменаційній комісії. 

 

ПОГОДЖЕНО 
Науковий керівник 

 
 
________________ А. В. Ляшок 

к. т. н. 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Завідувач кафедри 

радіоконструювання та виробництва 
радіоапаратури НТУУ «КПІ» 
_________________ Є. А. Нелін 

д. т. н., професор 
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ДОДАТОК Б 

Лістинг програмного коду для вимірювального блоку. 
#include<SPI.h>  

#include<RF24.h 

 

static char Vrms_char[3];                          // Array with voltage information 

static char Irms_char[4];                          // Array with current information 

char receivedMessage[32] = {0};                    // Array with received information 

RF24 radio(9, 10);                                 // CE and CSN pins of NRF24L01 

 

int i = 0;                                         // Variable for counter 

float Irms = 0;                                    // Variable for current 

int Vrms = 0;                                      // Variable for voltage 

 

const int CurrentPin = 0;                          // Analog pin of current sensor 

const int VoltagePin = 1;                          // Analog pin of voltage sensor 

const unsigned long sampleTime = 100000UL;         // Sample over 100ms, it is an 

exact number of cycles for both 50Hz and 60Hz mains 

const unsigned long numSamples = 250UL;            // Choose the number of samples to 

divide sampleTime exactly, but low enough for the ADC to keep up 

const unsigned long sampleInterval = sampleTime / numSamples;// The sampling 

interval, must be longer than then ADC conversion time 

const int adc_zero = 509;                          // Relative digital zero of the 

Arduino input from ACS712 (could make this a variable and auto-adjust it) 

 

const uint64_t ReadingPipe = 0xE8E8F0F0E1LL;      // Pipe for receiving information 

const uint64_t WritingPipe = 0xF0F0F0F0E1LL;      // Pipe for sending information 

 

int voltage() {                                   // Function for voltage definition 

(get information from analog exit A1, transform to voltage and multiply by weight 

coefficient) 

  int V = 0; 

  for ( i = 0; i < 100; i++) { 

    int sensorValue = analogRead(VoltagePin); 

    V += sensorValue * (5.0 / 1023.0) * 70; 

  } 

  V = V / 100; 

  return V; 

} 
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float current() {                                 // Function for current definition 

(get information from analog exit A0 250 times for 100 ms, subtracts with adc_zero 

  unsigned long currentAcc = 0;                   // and calculate square of 

subtraction. After that finds root mean square 

  unsigned int count = 0; 

  unsigned long prevMicros = micros() - sampleInterval ; 

  while (count < numSamples) 

  { 

    if (micros() - prevMicros >= sampleInterval) 

    { 

      long adc_raw = (analogRead(CurrentPin) - adc_zero); 

      currentAcc += (unsigned long)(adc_raw * adc_raw); 

      ++count; 

      prevMicros += sampleInterval; 

    } 

  } 

 

  float rms = sqrt((float)currentAcc / (float)numSamples) * ((5 / 0.1) / 1023.0); 

  return rms; 

} 

 

void NRF24L01(float Irms, int Vrms) {             // Function for receiving and 

sending information via NRF24L01+ (convert Irms and Vrms to string, listen the air 

and receive message if it exist. 

  dtostrf(Irms, 4, 2, Irms_char);                 // Compare this message with 

unknown one and if they are the same sends all necessary information) 

  dtostrf(Vrms, 3, 0, Vrms_char); 

  radio.startListening(); // Radio on 

  if (radio.available()) { 

    radio.read(receivedMessage, sizeof(receivedMessage)); 

    Serial.println(receivedMessage); 

    radio.stopListening(); // Turning off the radio 

    String stringMessage(receivedMessage); 

    if (stringMessage == "GETCURRENTUNO") {       // Looks like they want a current! 

      radio.write(Irms_char, sizeof(Irms_char)); 

    } 

    if (stringMessage == "GETVOLTAGEUNO") {       // Looks like they want a voltage! 

      radio.write(Vrms_char, sizeof(Vrms_char)); 

    } 

  } 

} 
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void setup() {                                    // Setup section of sketch 

(contains initialization information for NRF24l01+ 

  radio.begin(); 

  radio.setPALevel(RF24_PA_MAX); 

  radio.setChannel(0x76); 

  radio.openWritingPipe(WritingPipe); 

  radio.openReadingPipe(1, ReadingPipe); 

  radio.enableDynamicPayloads(); 

  radio.powerUp(); 

} 

 

void loop() {                                     // Loop section of sketch (calls 

the functions, that were described above) 

  Irms = 0; 

  for (i = 0; i < 3; i++) 

  { 

    Irms += current(); 

  } 

  Irms = Irms / 3; 

  Vrms = voltage(); 

  NRF24L01(Irms, Vrms); 

} 
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ДОДАТОК В 

Лістинг програмного коду для головного блоку. 
import math 

from datetime import datetime 

import RPi.GPIO as GPIO 

from lib_nrf24 import NRF24 

import time 

import spidev 

import pymysql.cursors 

import os 

import glob 

 

GPIO.setmode(GPIO.BCM) 

T = 0 

E = 0 

M = 0 

i = 0 

ReadingPipe = [0xE8, 0xE8, 0xF0, 0xF0, 0xE1] 

WritingPipe = [0xF0, 0xF0, 0xF0, 0xF0, 0xE1] 

 

radio = NRF24(GPIO, spidev.SpiDev()) 

radio.begin(0, 17) 

 

radio.setPayloadSize(32) 

radio.setChannel(0x76) 

radio.setDataRate(NRF24.BR_1MBPS) 

radio.setPALevel(NRF24.PA_MAX) 

 

radio.setAutoAck(True) 

radio.enableDynamicPayloads() 

radio.enableAckPayload() 

 

radio.openWritingPipe(ReadingPipe) 

radio.openReadingPipe(1, WritingPipe) 

radio.printDetails() 

 

ImessageUNO = list("GETCURRENTUNO") 

while len(ImessageUNO) < 32: 

 ImessageUNO.append(0) 

VmessageUNO = list("GETVOLTAGEUNO") 

while len(VmessageUNO) < 32: 
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 VmessageUNO.append(0) 

 

def receive(mes): 

 start = time.time() 

 radio.write(mes) 

 radio.startListening() 

 while not radio.available(0): 

  time.sleep(1/100) 

  if time.time() - start > 1: 

   print("Timed out.") 

   break 

 

 receivedMessage = [] 

 radio.read(receivedMessage, radio.getDynamicPayloadSize()) 

 radio.stopListening() 

 string = "" 

 

 for n in receivedMessage: 

  if ( n >= 32 and n <= 126): 

   string += chr(n) 

  

 return string 

 

def output(I, V): 

 global i, T, T1, E, M 

 now = time.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S') 

 if float(I) < 20 and 200 <= float(V) <= 250: 

  if i == 0:  

   T = 0 

   T1 = time.time() 

   i = 1 

  else: 

   T2 = time.time() 

   T = round(T2 - T1, 2) 

   T1 = time.time() 

  P = round(float(I)*int(V), 2) 

  E += round((float(I)*int(V)*T)/3600, 4) 

  M += 0.57*((float(I)*int(V)*T)/3600)/1000 

  print("Current: {} Amps,".format(I), "Voltage: {} Volts,".format(V), 

"Power: {} Watts,".format(P), datetime.strftime(datetime.now(), "%Y.%m.%d 

%H:%M:%S,"), "Time: {} Sec,".format(T), "Energy: {} W*h,".format(E), "Money: {} 

UAH.".format(M)) 
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  connection = 

pymysql.connect(host="localhost",user="root",passwd="kovbich",db="Powermeter") 

  cursor = connection.cursor() 

  sql = "INSERT INTO data (timestamp, Current, Voltage, Power, Energy, 

Money) VALUES (%s, %s, %s, %s, %s, %s)" 

  cursor.execute(sql, (now, float(I), int(V), P, E, M)) 

  connection.commit() 

  connection.close() 

 else: 

  print("Wrong data.") 

 

try: 

 while True: 

  Irms = receive(ImessageUNO) 

  if float(Irms) <0.07: Irms = 0 

  time.sleep(1/2) 

  Vrms = receive(VmessageUNO) 

  output(Irms, Vrms) 

  time.sleep(1/2) 

except KeyboardInterrupt: 

 print("Keyboard interrupt") 

finally: 

 GPIO.cleanup() 
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ДОДАТОК Г 

Лістинг файлу data.php, який використовується для отримання даних з 

бази даних для подальшої побудови графіка: 
<?php 

  

 function connect_db() 

 { 

  // Connects to the database  

  mysql_connect("localhost", "root", "kovbich") or die(mysql_error());  

  mysql_select_db("Powermeter") or die(mysql_error());  

 } 

  

 function showUsageTable() 

 { 

  echo "<a href=index.html>Realtime graph</a><br>"; 

  echo "<center>Electricity consumption</center><br>"; 

  connect_db(); 

   

  $result = mysql_query("SELECT * FROM data ORDER BY timestamp DESC") or 

die (mysql_error()); 

 ?> 

    <table border="1" align=center> 

        <tr> 

            <td width=10>Sample</td> 

            <td width=200>Date and time</td> 

            <td width=100>Current (A)</td> 

            <td width=100>Voltage (V)</td> 

            <td width=100>Power (W)</td> 

            <td width=100>Energy (W*h)</td> 

            <td width=100>Money (UAH)</td> 

        </tr> 

        <?php 

   while ($row = mysql_fetch_assoc($result)) { 

    echo "<tr>"; 

    echo "<td>".$row['id']."</td>"; 

    echo "<td>".$row['timestamp']."</td>"; 

    echo "<td>".$row['Current']."</td>"; 

    echo "<td>".$row['Voltage']."</td>"; 

    echo "<td>".$row['Power']."</td>"; 

    echo "<td>".$row['Energy']."</td>"; 

    echo "<td>".$row['Money']."</td>"; 
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    echo "</tr>"; 

   } 

  ?> 

    </table> 

    <?php 

 } 

  

 function getRange($from, $to, $key1) 

 { 

  connect_db();  

  $sql="SELECT * FROM data WHERE timestamp BETWEEN '${from}' AND '${to}' 

ORDER BY timestamp ASC"; 

  $result = mysql_query($sql) or die (mysql_error()); 

  switch ($key1){ 

   case "current": 

   $ar=array(); 

   while ($row = mysql_fetch_assoc($result)) { 

    $pwr=floatval($row['Current']);   

    if ($pwr >= 0){ 

     array_push($ar, 

array(strtotime($row['timestamp'])*1000, $pwr)); 

    } 

   } 

   break; 

   case "voltage": 

   $ar=array(); 

   while ($row = mysql_fetch_assoc($result)) { 

    $pwr=floatval($row['Voltage']);   

    if ($pwr >= 0){ 

     array_push($ar, 

array(strtotime($row['timestamp'])*1000, $pwr)); 

    } 

   } 

   break; 

   case "power": 

   $ar=array(); 

   while ($row = mysql_fetch_assoc($result)) { 

    $pwr=floatval($row['Power']);   

    if ($pwr >= 0){ 

     array_push($ar, 

array(strtotime($row['timestamp'])*1000, $pwr)); 

    } 
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   } 

   break; 

   case "energy": 

   $ar=array(); 

   while ($row = mysql_fetch_assoc($result)) { 

    $pwr=floatval($row['Energy']);   

    if ($pwr >= 0){ 

     array_push($ar, 

array(strtotime($row['timestamp'])*1000, $pwr)); 

    } 

   } 

   break; 

   case "money": 

   $ar=array(); 

   while ($row = mysql_fetch_assoc($result)) { 

    $pwr=floatval($row['Money']);   

    if ($pwr >= 0){ 

     array_push($ar, 

array(strtotime($row['timestamp'])*1000, $pwr)); 

    } 

   } 

   break; 

  } 

  return $ar; 

 } 

  

 function getLast($minutes, $key1) 

 { 

  $tm = time(); 

  $from = date('Y-m-d H:i:s', $tm - $minutes*60); 

  $to = date('Y-m-d H:i:s', $tm); 

  header("Content-type: text/json"); 

  $ar = getRange($from, $to, $key1); 

  echo json_encode($ar); 

 } 

  

 function getNow($key) 

 { 

  header("Content-type: text/json"); 

  connect_db(); 
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  $result = mysql_query("SELECT * FROM data ORDER BY timestamp DESC LIMIT 

1") or die (mysql_error()); 

  $row = mysql_fetch_assoc($result); 

  if ($row){ 

   switch ($key){ 

    case "current": 

    $ret = array(strtotime($row['timestamp'])*1000, 

floatval($row['Current'])); 

    echo json_encode($ret); 

    return; 

    case "voltage": 

    $ret = array(strtotime($row['timestamp'])*1000, 

floatval($row['Voltage'])); 

    echo json_encode($ret); 

    return; 

    case "power": 

    $ret = array(strtotime($row['timestamp'])*1000, 

floatval($row['Power'])); 

    echo json_encode($ret); 

    return; 

    case "energy": 

    $ret = array(strtotime($row['timestamp'])*1000, 

floatval($row['Energy'])); 

    echo json_encode($ret); 

    return; 

    break; 

    case "money": 

    $ret = array(strtotime($row['timestamp'])*1000, 

floatval($row['Money'])); 

    echo json_encode($ret); 

    return; 

    break; 

   } 

  } 

 } 

  

 foreach($_GET as $key => $val){ 

  switch ($key){ 

   case "lastcurrent": 

   getLast($val, current); 

   return; 

   case "lastvoltage": 
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   getLast($val, voltage); 

   return; 

   case "lastpower": 

   getLast($val, power); 

   return; 

   case "lastenergy": 

   getLast($val, energy); 

   return; 

   case "lastmoney": 

   getLast($val, money); 

   return; 

   case "nowcurrent": 

   getNow(current); 

   return; 

   case "nowvoltage": 

   getNow(voltage); 

   return; 

   case "nowpower": 

   getNow(power); 

   return; 

   case "nowenergy": 

   getNow(energy); 

   return; 

   case "nowmoney": 

   getNow(money); 

   return; 

   break; 

  } 

 } 

  

 showUsageTable(); 

?> 
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Документація 

  

А4 
  

РІ.21.411128.001 ПЗ Пояснювальна записка 1 
 

А2 
 

 РІ21.411128.001 СК Складальний кресленик 1 
 

 
 

    
 

 
  

 Складальні одиниці  
 

 
 

    
 

  
1 РІ21.411128.002 СК Друкований вузол 1 

 

  
     

 
 

  Інше  
 

  
    

 

  
2  Стойка для плати PCHSS-10, М3, 10мм 1 

 

  
3  Розетка з заземленням та кришкою VS 

28 11 117 Gunsan 1 
 

  
4  Розподільча коробка 60х75 1 

 

 
 

     

  
  Стандартні вироби   

 
 

    
 

  5  Гвинт М3х6 ГОСТ 17473-80 1  
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Документація 

  

 
 

    
 

А4 
 

 РІ21.758726.001 ПЕ Перелік елементів 1  

А2 
  

РІ21.411128.001 Е3 Схема електрична принципова 1  

А2 
 

 РІ21.411128.002 СК Складальне креслення 1 
 

  
 РІ21.758726.Т1М Топологія верхнього шару плати 1 

 

  
 РІ21.758726.Т2М Топологія нижнього шару плати 1  

 
  

РІ21.758726.Т3М Координати отворів 1 
 

  
 РІ21.758726.Т4М Захисна маска нижнього шару 1 

 

  
 РІ21.758726.Т5М Захисна маска верхнього шару 1  

  
 РІ21.758726.Т6М Верхній шар шовкографії 1 

 

  
 РІ21.758726.Т7М Нижній шар шовкографії 1  

  
    

 

   
 Деталі  

 

 
 

    
 

  
1 РІ21.758726.001 Друкована плата 1  

  2  Радіомодуль NRF24L01+ 1  
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Позначення Найменування Кільк. Примітка 

    
 Конденсатори   

    

C1 MER824K2GB-Hitano 820 нФ 400 В ± 10% 1  

C2 EZV221M16RC8 220 мкФ 16 В ± 20% 1  

C3 C1206B102K500NT-Hitano 1 нФ 50 В ± 10% 1  

C4 1206B104K500NT-Hitano 100 нФ 50 В ± 10% 1  

C5 EZV471M16RE 470 мкФ 16 В ± 20% 1  

C6 EZV221M16RC8 220 мкФ 16 В ± 20% 1  

C7 1206B104K500NT-Hitano 100 нФ 50 В ± 10% 1  

    

 Мікросхеми   

    

DA1 ACS712ELC-20A 1  

DA2 LD1117S50TR 1  

DA3 LD1117S33TR 1  
    

 Резистори   

    

R1 RMC182403FR-Cinetech 240 кОм 0.25 Вт ± 1% 1  

R2 MFR200SSJTB-1M0-Hitano 1 МОм 2 Вт ± 5% 1  

R3 3296W-1-103-Bourns 10 кОм 0.5 Вт 1  
    

VD1 Діод 1N4007/M7 1  
VD2 Діодний міст DF06S 1  
VD3 Стабілітрон BZV55-C8V2 1  

    
 Роз’єми   
    

XS1, XS2 Клемник KF301-5.0-2p 2  
XS3 Міжплатний з’єднувач PBD-8R (KLS1-208-2-08-R) 1  
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  Інше  

 

       

  2  Arduino Pro Mini 1 А1 

  3  MER824K2GB-Hitano 820 нФ 400 В ± 
10% 1 C1 

  4  EZV221M16RC8 220 мкФ 16 В ± 20% 2 C2, С6 

  5  1206B104K500NT-Hitano 1 нФ 50 В ± 
10% 1 C3 

  6  1206B104K500NT-Hitano 100 нФ 50 В 
± 10% 1 C4, С7 

  7  EZV471M16RE 470 мкФ 16 В ± 20% 1 C5 

  7  ACS712ELC-20A 1 DA1 

  9  LD1117S50TR 1 DA2 

  10  LD1117S33TR 1 DA3 

  11  RMC182403FR-Cinetech 240 кОм 0.25 
Вт ± 1% 1 R1 

  12  MFR200SSJTB-1M0-Hitano 1 МОм 2 Вт 
± 5% 1 R2 

  13  3296W-1-103-Bourns 10 кОм 0.5 Вт 1 R3 

  14  Діод 1N4007/M7 1 VD1 

  15  Діодний міст DF06S 1 VD2 

  16  Стабілітрон BZV55-C8V2 1 VD3 

  17  Клемник KF301-5.0-2p 2 XS1, XS2 

  18  Міжплатний з’єднувач PBD-8R (KLS1-
208-2-08-R) 

1 XS3 
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