






АНОТАЦІЯ 

Дипломний проект складається із пояснювальної записки обсягом 89 сто-

рінок, включає 26 ілюстрацій, 23 таблиці, 3 креслення, 19 посилань, 3 додатки. 

Метою дипломного проекту є розробка модуля автоматизованого керу-

вання освітленням побутових та виробничих приміщень для зменшення витрат 

електроенергії та збереження природних ресурсів. 

У проекті приведено аналіз вимог до сучасних засобів економії електрое-

нергії. Досліджено аналоги, підібрано оптимальну елементну базу та обрано 

найефективніші технічні рішення. На основі досліджених даних спроектовано 

друковану плату модуля автоматизовано керування освітленням, обрано необ-

хідні складові частини. Проведено розрахунки, що підтверджують працездат-

ність приладу та відповідність усім нормативним документам та стандартам. 

Розроблений модуль автоматизованого керування освітленням є доступ-

ним для використання в будь-яких побутових та виробничих приміщеннях. 

Ключові слова: модуль автоматизованого керування освітленням, мікро-

контролер, друкована плата, Arduino Nano, датчик руху, датчик освітлення. 

  



ANNOTATION 

The degree project consists of an explanatory note on 89 pages, includes 26 

illustrations, 23 tables, 3 drawings, 19 links, 3 appendices.  

The purpose of the degree project is to develop of automated lighting control 

module household and industrial facilities to reduce power consumption and save 

natural resources. 

 The project analyzed requirements of modern energy savings. Analogs are in-

vestigated, optimum element base is picked up and the most effective technical so-

lutions are chosen. It is designed the printed circuit board of automated lighting con-

trol based on research data, the required components are chosen. The calculations 

confirming operability of the device and compliance to all normative documents and 

standards are carried out. 

The developed for automated lighting control module is available for use in any 

residential and industrial premises. 

Keywords: automated lighting control module, microcontroller, printed circuit 

board, Arduino Nano, motion sensor, light sensor. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

ІЧ – інфрачервоне; 

МК – мікроконтролер; 

ШІМ – широтно-імпульсний модулятор; 

USB – Universal Serial Bus – універсальна послідовна шина; 

SRAM – Static Random Access Memory – статична оперативна пам’ять з 

довільним доступом; 

EEPROM – Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory – пос-

тійний запам’ятовуючий пристрій, що програмується та очищується за допо-

могою електрики; 

UART – Universal Asynchronous Receiver-Transmitter – універсальний аси-

нхронний передавач/приймач; 

ISSP – In Circuit Serial Programming – коло послідовного програмування; 

ПІР –  пасивний інфрачервоний датчик; 

ДДП – Двостороння друкована плата; 

ДП – Друкована плата; 

SMD – Surface Mount Technology – технологія поверхневого монтажу; 

ЕРЕ – Електрорадіоелемент; 

РЕС – Радіоелектронні системи; 

ТЗ – технічне завдання; 

ПЗ – Програмне забезпечення; 
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ВСТУП 

На сьогоднішній день дуже актуальним є питання економії енергоресур-

сів. Причому не лише з точки зору фінансових витрат. Економія електроенергії 

є однією з найважливіших проблем сьогодення у всьому світі. 

Метою даного дипломного проекту є розробка модуля автоматизованого 

керування освітленням побутових та виробничих приміщень. В ході роботи 

буде зібрано блок, який виконуватиме функцію автоматичного вмикати освіт-

лення при появі в зоні  його виявлення рухомих предметів і вимикати його 

через деякий час. Вмикач здатний реагувати на рух об'єкту, що відбувається в 

зоні дії пристрою. При цьому відбувається включення штучного освітлення, 

джерело якого підключено до виходу електронної схеми вмикача, а потім ав-

томатичне вимкнення навантаження через деякий заданий час. Експозиція 

(тривалість включення навантаження) може регулюватися в широких межах. 

До складу автоматичного вмикача входить датчик освітленості. Це дозво-

ляє настроїти пристрій таким чином, що додаткове освітлення буде вмикатись 

тільки при недостатній кількості  природного освітлення. 
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1 АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ 

Управління освітленням за допомогою автоматичних вимикачів давно 

стало звичайною дією в житті багатьох людей. Таке управління просте в уста-

новці та використанні. 

Модуль автоматизованого керування освітленням, який розроблюється в 

даній дипломній роботі, являє собою пристрій на основі  апаратної платформи 

Arduino Nano для автоматичного увімкнення світла в  приміщеннях, принцип 

дії якого ґрунтується на основі роботи датчика руху. Реєстратор переміщень 

постійно сканує приміщення на наявність в ньому інфрачервоних променів. Як 

тільки вони з'являються, то відбувається миттєве спрацьовування. Він здатний 

розрізнити найменші переміщення, які все одно відбуваються. У цьому йому 

допомагає велика кількість лінз, які постійно збирають інформацію і подають 

її на центральний оптичний елемент.  У пристрої наявний  фотодатчик який 

реагує на рівень освітленості. Для роботи датчик світла використовує фотое-

лемент, який чутливий до навколишнього рівня освітлення. Його можна нала-

штувати на певні рівні спрацьовування. Це може бути повна темрява або не-

значне затемнення.  

В результаті виходить, що в нічний час доби якщо з'явиться рух біля дат-

чика, то вмикається освітлення. У денний час спрацьовуванню заважатиме за-

критий датчик освітлення.  

1.1 Умови експлуатації та вимоги до технічного обслуговування та 

ремонту 

Розроблюваний у даній дипломній роботі модуль автоматизованого керу-

вання освітленням  повинен бути таким, щоб його можна було встановлювати 

в виробничих та побутових приміщеннях та повинен відповідати умовам клі-

матичного виконання згідно ГОСТ 15150-69, УХЛ4 [1]. 



7 

 

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

7 
РІ21.468332.010.ПЗ 

 

Прилад, що проектується, орієнтований на використання його у макрок-

ліматичних районах з помірним та холодним кліматом та відноситься до кате-

горії виробів призначених для експлуатації в приміщеннях з штучно регульо-

ваними кліматичними умовами. 

Експлуатація приладу повинна задовольняти умови ГОСТ 16019, C1. 

До групи апаратури, вказаної в  ГОСТ 16019, С1 відноситься стаціонарна 

апаратура, яка встановлюється в опалюваних наземних і підземних спорудах. 

Апаратура в умовах експлуатації повинна бути міцною, стійкою до впли-

вів зовнішніх факторів, характеристика і значення яких приведена в таблиці 

1.1 [2]. 

Таблиця 1.1 – Характеристика і значення механічних та кліматичних фа-

кторів, які впливають на апаратуру 

 

Фактор впливу Характеристика 

Значення 

фактору для 

групи апара-

тури 

Допустимі 

відхилення 

норм режи-

мів 
С1 

1 2 3 4 

1 Синусоїдальна ві-

брація 

Діапазон частот, Гц 10-70 ±1 

Амплітуда приско-

рення, м/с2 (g) 
19,6 (2) ±2 (0,2) 

Тривалість дії, хв 90  
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Продовження таблиці 1.1  

 

1 2 
3 4 

С1 

2 Механічні 

удари 

При транс-

портуванні 

Пікове ударне 

прискорення, 

м/с2 (g) 

147(15) ± 20% 

Тривалість 

удару, мс 
6  

К-сть ударів 

в кожному 

напрямку 

4000  

3  Знижена 

температура 

для вико-

нання за сте-

пенем міцно-

сті 

1 

Робоча темпера-

тура, ºС 
+5 ±3% 

Гранична 

температура, ºС 
-40 ±3% 

Час витримки, 

год 
2  

2 

Робоча темпера-

тура, ºС 
+5 ±3% 

Гранична 

температура, 

ºС 

-55 ±3% 

Час витримки, 

год 
2  
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Продовження таблиці 1.1 

 

 

1.2 Вимоги до безпеки обслуговування  

Пристрій, який розроблюється в даному дипломному проекті повинен  

бути безпечним, простим та зручним у застосуванні і відповідати вимогам  

безпеки згідно з ГОСТ 1220070-75, ГОСТ 12.1.019-79, ГОСТ 12.1.038-88,  

ГОСТ 12.2.007.0-76. 

До електричних пристроїв та їх частин висувають вимоги, виконання  

яких є запорукою безпечної та комфортної експлуатації виробу. Відповідно  

до вимог наведених вище, такі пристрої повинні відповідати правилам:  

1. У конструкції електротехнічних виробів повинні бути передба-

чені засоби шумо- і віброзахисту, що забезпечують рівні шуму і вібрації на 

робочих місцях відповідно до затверджених санітарними нормами. Допус-

1 2 
3 

4 
С1 

4 Підвищена те-

мпература 

Робоча температура, ºС +40 ±3% 

Гранична температура, ºС +55  

Час витримки, год 2 ±3% 

 

5 Знижений ат-

мосферний тиск 

 

Атмосферний тиск, кПа 55 ±10% 

Час витримки в камері, хв 60  

 

 

6 Соляний туман 

в циклічному ре-

жимі 

 

Тривалість дії соляного ту-

ману, год 
2  

Тривалість дії вологості, год 22  

Кількість циклів 3  
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тимі значення шумових і вібраційних характеристик електротехнічних виро-

бів повинні бути встановлені в стандартах і технічних умовах на вироби конк-

ретних видів і не повинні перевищувати значень, зазначених в                          

ГОСТ 12.1.003- 83, ГОСТ12.1.012-78; 

2. Електрична схема виробу повинна виключати можливість його  

довільного включення і відключення;  

3.  Розташування та з'єднання частин виробів повинні бути виконані  

з урахуванням зручності та безпеки спостереження за виробом при виконанні  

складальних робіт, проведенні огляду, випробувань та обслуговування;  

4. При необхідності вироби повинні бути обладнані сигналізацією,  

написами і табличками;  

5. Пожежна безпека виробу і його елементів повинна забезпечувати-  

ся як у нормальному, так і в аварійному режимах роботи.  

Зниження пожежної небезпеки електротехнічних виробів та їх частин  

досягається:  

-  зменшенням використання в конструкції виробів легкозаймистих мате-

ріалів відповідно до ГОСТ 12.1.044-84; 

-  застосуванням засобів та (або) елементів, призначених для автоматич-

ного відключення виробу в аварійному режимі роботи (перевантаження, пере-

грів, коротке замикання та ін.) виключаючи загоряння частин виробів, викона-

них з електроізоляційних матеріалів; 

-  доведенням величини перехідних опорів в контактних з'єднаннях до рі-

вня, встановленого стандартами на конкретні вироби;  

-  зменшенням використання виробів, здатних виділяти токсичні проду-

кти горіння в кількості, що становлять небезпеку для життя і здоров'я людей 

та ін. 
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1.3 Вимоги до охорони природи 

Пристрій, який розробляється в дипломному проекті, повинен бути скон-

струйований та виготовлений таким чином, щоб він був безпечним як за нор-

мальних умов експлуатації так і за умов несправності при цьому повинні бути 

забезпечені: 

-  захист користувача від враження електричним струмом; 

-  захист користувача від впливу високих температур; 

-  захист користувача від впливу випромінювання; 

-  захист користувача від наслідків порушення механічної рівноваги апа-

рату і його рухомих частин. 

1.4 Вимоги до маркування і пакування 

Виріб необхідно маркувати згідно ГОСТ 24388-88. 

Маркування повинно бути: 

-  однозначно зрозумілим і легко розрізнятися на апараті, готовим до екс-

плуатації; 

-  стійким до води; 

-  буквені позначення фізичних величин та одиниці їх вимірювання по-

винні відповідати ГОСТ 25874. 

Упаковка виробу повинна забезпечувати захист від зовнішніх чинників 

при транспортуванні, а також при зберіганні протягом строку, встановленому 

стандартними або технічними умовами. 

Упаковка повинна гарантувати захист від зарядів статичного струму. Не-

обхідність застосування такого пакування визначається стандартними та тех-

нічними умовами на виріб. 
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1.5 Огляд існуючих аналогів на ринку 

На сьогоднішній день існує велика кількість приладів за допомогою яких 

можна реалізувати автоматичне освітлення. Для зручності та безпеки людей 

придумані датчики руху, які реагують на появу або відсутність людини в їх 

зоні дії. Коли датчики тільки з’явились то їх використовували виключно для 

охорони промислових об’єктів. Але останнім часом їх вартість стала доступ-

ною, і вони почали широко використовуватись для поліпшення комфорту та 

економії електроенергії в будинках, квартирах та виробничих приміщеннях 

[3].   

При появі людини в зоні охвату датчику руху  спрацьовує автоматика, і 

приводиться в дію будь-яке підключене до датчику електрообладнання, напри-

клад вмикається освітлення, система звукового сповіщення, сигналізація.  

Найбільш часто в побуті датчик руху використовується для автоматичного уві-

мкнення світла. Зовнішній вигляд датчика руху являє собою коробку прямо-

кутної або круглої форми з вікном, закритим матовою пластмасовою плівкою, 

що являє собою лінзу Френеля. Через це вікно за допомогою інфрачерво-

них(ІЧ) хвиль і відбувається слідкування за появою людини в зоні контролю 

датчика руху. Для управління освітленням в квартирі найкраще підходять па-

сивні ІЧ датчики руху.  

Принцип роботи ІЧ датчиків ґрунтується на виявленні змін інфрачерво-

ного (теплового)  випромінювання у навколишньому середовищі. Кожен 

об’єкт,  який має температуру випускає ІЧ випромінювання, яке через систему 

лінз або спеціальних увігнутих сегментованих дзеркал, потрапляє на чутливий 

сенсор, що знаходиться всередині датчика руху і він реагує на зміну темпера-

тури. 

Коли об’єкт рухається його ІЧ випромінювання почергово фокусується 

різними лінзами системи на сенсорі (кількість лінз зазвичай коливається від 
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двадцяти до шестидесяти), це являється сигналом для  виконання закладеної в 

датчику функції. Чим більша кількість лінз у датчику руху тим вища його чу-

тливість. Також чим більша площа поверхні лінз тим ширша зона охвату у да-

тчика руху. Зона виявлення  для датчиків руху складає 360° в формі кола. Да-

тчики руху призначені для встановлення на стінах мають кут виявлення по го-

ризонталі 180°, а по вертикалі 20°. Дальність виявлення датчиків обмежена 12 

метрами і цього достатньо для домашнього застосування. За конструкцією да-

тчики руху бувають рухомі та не рухомі.  Будова рухомих датчиків дозволяє 

змінити зону виявлення рухаючи датчик відносно основи  у горизонтальному 

та вертикальному напрямках. 

Недоліки: 

-  можливість помилкових спрацьовувань. Через те, що датчик реагує на 

будь-які ІЧ випромінювання, можуть бути помилкові спрацювання  навіть че-

рез тепле повітря , яке надходить від кондиціонера, радіатора опалення и т.д. 

-  датчик спрацьовує при будь-якому освітленні, навіть при достатній кі-

лькості природнього освітлення. Це  призводить до надлишкового викорис-

тання електроенергії. 

Приклади існуючих на ринку датчиків руху: 

 Датчик руху «Feron SEN-11»  

Виріб являє собою енергозберігаючий комутатор, оснащений інтеграль-

ною схемою і чутливим датчиком. Це зручний, безпечний, автоматичний, ене-

ргозберігаючий пристрій. 

Принцип його роботи ґрунтується на уловлюванні ІЧ випромінювання 

людського тіла в широкій зоні дії. Прилад включає освітлювальний пристрій, 

як тільки в зону датчика потрапляє людина [4].  
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Функції та загальні риси роботи приладу: 

-  зона виявлення складається з верхньої, нижньої, лівої і правої областей. 

Вони можуть бути обрані за бажанням користувача. Існує тісний зв'язок між 

чутливістю датчика і напрямком руху об'єкта. 

-  прилад розпізнає час доби: користувач може налаштувати освітленість. 

Датчик може працювати і вдень і вночі. 

-  при підключенні до мережі індикаторна лампочка загоряється 1 раз в 4 

секунди, при отриманні сигналів – 2  рази в секунду. 

-  витримка часу постійно додається. Коли прилад отримує сигнал, що по-

вторюється, відлік встановленої витримки часу починається знову. 

Основні характеристики приладу наведені в таблиці 1.2: 

Таблиця 1.2 – Характеристики датчика руху «Feron SEN-11»  

 

Характеристика Значення 

Джерело живлення, В (50 Гц) 230 

Максимальне навантаження, Вт 1200 

Зона виявлення, градусів 140 

Відстань виявлення, м 12 

Висота установки, м 0,5 – 3,5 

Швидкість виявлення, м/с 0,6 – 1,5 

Освітленість, люксів 3 

Час затримки від 8 сек до 7 хвилин(настроюється) 

Температура експлуатації, ℃ Від -20 до  +40 

Споживана потужність, Вт 0,45 (в режимі очікування 0,1) 

Зовнішній вигляд датчика руху Feron SEN-11 показано на рисунку 1.1: 
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Рисунок 1.1 – Датчик руху «Feron SEN-11» 

 

 Датчик руху для освітлення ДД-008 

Датчик призначений для автоматичного включення і виключення наван-

таження в заданому інтервалі часу в залежності від наявності об'єктів, що ру-

хаються в зоні виявлення датчика  [5]. 

Основні характеристики приладу наведені в таблиці 1.3: 

Таблиця 1.3 –  Характеристики датчика руху для освітлення ДД-008 

 

Характеристика Значення 

Джерело живлення, В 220 

Відстань виявлення, м 12 

Зона виявлення, градусів 180 

Температура експлуатації, ℃ -25…+40 

Час увімкнення виходу 
від 10 сек до 7 хвилин(настрою-

ється) 

Висота установки, м 1,7 – 3,5 

Максимальне навантаження, Вт 1200 

 

Зовнішній вигляд датчика руху  ДД-008 представлено на рисунку 1.2: 
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Рисунок 1.2 –  Датчик руху для освітлення ДД-008 

Недоліками вище наведених датчикі є їх неможливість реагувати на рі-

вень навколишнього освітлення. Для розв’язання цієї задачі використовують 

фотодатчики.   

Основне призначення джерел світла оснащених датчиком освітленості 

полягає в тому, що штучне освітлення повинно вмикатись і працювати в той 

час коли недостатньо природного освітлення. Завдання датчика освітлення си-

гналізувати про те що рівень освітленості нижче потрібного значення і по си-

гналу датчика світильник автоматично вмикається. Принцип роботи датчиків 

освітленості побудований на реєстрації фотонів світла. Фотони світла поро-

джують в фотоприймальній пластинці датчика електричний струм, вимірю-

ючи рівень якого можна оцінити рівень освітленості. 

Світлодіодні світильники з датчиком освітленості (світла) займають за-

служене місце в ряді інших датчиків, які застосовуються для автоматичного 

керування світлом. За зовнішнім виглядом датчик освітлення складно відріз-

нити від датчика руху. 
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Світильники, оснащені двома датчиками (руху та освітленості) є більш 

удосконаленими з точки зору управління освітленням, оскільки саме така ком-

бінація дозволяє реалізувати алгоритм роботи, коли освітлення вмикається по 

детектування руху і лише в тому випадку коли рівень природнього освітлення 

є недостанім. Конструктивно датчик руху та датчик освітлення  об’єднують в 

один пристрій, який виконує дві функції. 

Приклади існуючих на ринку світильників з датчиком руху та освітлено-

сті: 

 Світильник 15-LED з датчиком руху та освітленості 

Світлодіодний автономний світильник з ІЧ датчиком руху і датчиком 

освітленості, працює на трьох батарейках типу АА. Діапазон роботи датчика 

складає 3 м. Світло вмикається на 20 секунд після виявлення руху, при освіт-

леності нижче 5 Люксів, автоматично датчик освітленості не дасть увімкну-

тися світильнику при освітленості вище за 5 Люксів. Якщо після ввімкнення в 

зоні дії датчиків не відбувається рух  світильник вимикається через 4 секунди 

[6].  

Основні характеристики приладу наведені в таблиці 1.4: 

Таблиця 1.4 – Характеристики світильника 15-LED  

 

Характеристика Значення 

Колір світіння LED Нейтральний білий 

Розмір, мм 35,5 × 82 

Робоча температура, ℃ -5…+50 

Кількість світлодіодів 15 

Температура світла, К 41000 

Вага, кг 0,076 

Напруга живлення 4.5 В 3 × АА батарейки 
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Зовнішній вигляд світильника 15-LED з датчиком руху та освітленості 

представлено на рисунку 1.3: 

 

 

Рисунок 1.3 –  Світильник 15-LED 

 Лампа з датчиком руху та освітлення ЕОМ 612 

Індукційна лампа управляється шляхом прийняття тепла людського тіла 

технологією ІЧ датчика, для кращого енергозбереження [7].  

Переваги: 

-  легко кріпиться без свердління; 

-  працює без проводів; 

-  встановлюється в будь-якому місці; 

-  водостійка, що дає можливість встановити на вулиці. 

Основні характеристики приладу наведені в таблиці 1.5: 
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Таблиця 1.5 – Характеристики Лампи з датчиком руху та освітлення 

ЕОМ 612 

 

Характеристика Значення 

Напруга живлення 6В або 3 × АА батарейки 

Діапазон роботи 5 – 8 

Тривалість експозиції, с 25 

Розмір, мм 145 × 100 × 65 

Вага, кг 0,165 

 

Зовнішній вигляд лампи з датчиком руху та освітлення ЕОМ 612 пред-

ставлено на рисунку 1.4: 

 

 

Рисунок 1.4 –  Лампа з датчиком руху та освітлення ЕОМ 612 

Приведені вище аналоги приладів автоматичного освітлення за функціо-

нальністю подібні до модуля автоматичного освітлення, який проектується у 

дипломній роботі. Проте розроблюваний пристрій має принципові відмінно-

сті: 

- одночасний аналіз освітленості та руху; 

-  можливість під’єднання різних освітлювальних приладів; 

-  можливість швидкої зміни програми для додання нових функцій. 
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2 ОБГРУНТУВАННЯ СХЕМОТЕХНІЧНОГО ВИКОНАННЯ 

Проаналізувавши у попередньому розділі аналоги та визначившись із фу-

нкціональними особливостями пристрою, необхідно створити структурну 

схему модуля автоматизованого керування освітленням побутових та вироб-

ничих приміщень. Це у подальшому полегшить створення схеми електричної 

принципової. 

2.1 Структурна схема 

На рисунку 2.1 представлена структурна схема модуля автоматизованого 

керування освітленням побутових та виробничих приміщень на базі апаратної 

платформи Arduino Nano.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 –  Структурна схема модуля автоматизованого керування освіт-

ленням побутових та виробничих приміщень 

Основним блоком, як видно зі структурної схеми, є блок апаратної плат-

форми Arduino Nano побудованої на базі мікроконтролера (МК) ATmega328. 

Arduino Nano також є основною складовою блоку автоматизованого керування 

Блок живлення 
Arduino 

Nano 

Датчики 

руху та 

освітлення 

Підсилювач 

ШІМу 

Виконавчий 
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освітленням, оскільки саме завдяки мікроконтролеру можна програмувати та 

керувати пристроєм. 

З блоку живлення подається напруга 12 В на апаратну платформу Arduino 

Nano та підсилювач широтно-імпульсної модуляції (ШІМ). За допомогою да-

тчиків руху та освітлення Arduino Nano отримує дані, які описують стан на-

вколишнього середовища. МК аналізує отримані дані і при необхідності, коли 

присутній рух та при недостатній освітленості, передає керуючий сигнал до 

підсилювача ШІМу, що в свою чергу вмикає виконавчий пристрій. 

Отже, створивши структурну схему пристрою, можна переходити до про-

ектування електричної схеми блоку автоматизованого керування освітленням. 

2.2 Схема електрична принципова 

Електрична схема модуля автоматизованого керування освітленням побу-

тових та виробничих приміщень показана на рисунку 2.1. 

 

Рисунок 2.1 –  Електрична принципова схема 

Схема побудована на базі МК ATmega328. Датчики руху та освітлення 

підключено до МК за стандартними схемами. 

Для підсилення виходу ШІМ мікроконтролеру використовується підси-

лювач ШІМу, що побудований на біполярних транзисторах VT1 – VT3, які 

працюють к ключовому режимі, та потужному польовому транзисторі VT4. 
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При побудові схем транзисторних підсилювачів доводиться вживати за-

ходів для стабілізації положення робочої точки на характеристиках. Основний 

дестабілізуючий чинник, що порушує стійку роботу транзисторної схеми, — 

вплив температури. Існують різні способи термостабілізації режиму роботи 

транзисторних каскадів, але використання їх у даному схемотехнічному вико-

нанні не є обов’язковим, оскільки елементна база при проектуванні приладу 

була обрана таким чином, щоб звести до мінімуму виділення тепла радіоеле-

ментами. 
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3 РОЗРОБКА КОНСТРУКЦІЇ ТА КОНСТРУКТИВНІ ЕЛЕМЕНТИ 

3.1 Вибір елементної бази 

Елементна база пристрою, що проектується, вибирається з таких мірку-

вань: 

- повинна забезпечувати необхідні електричні параметри пристрою із за-

даною точністю; 

- повинна забезпечувати коректну роботу пристрою у заданих кліматич-

них умовах; 

- визначає масогабаритні параметри виробу; 

-  повинна стабільно працювати в умовах зміни навантажень; 

- визначає надійність пристрою і заданий термін працездатності; 

- визначає технологічний процес виготовлення виробу та його вартість; 

- повинна визначати можливість захисту приладу найпростішими мето-

дами. 

У пристрої, який проектується в даній дипломному проекті використані 

активні та пасивні елементи. Також, окремо проведено аналіз та вибір апарат-

ної платформи, адже вона є основою розроблювального пристрою. 

3.2 Вибір апаратної платформи 

У даній дипломному проекті представлено розробку модуля дистанцій-

ного керування механічним пристроєм на базі Arduino Nano. 

Вибір апаратної платформи Arduino забезпечує можливість легко змінити 

програму мікроконтролера. 

Arduino Nano - це повнофункціональний мініатюрний пристрій на базі мі-

кроконтролера ATmega328 (Arduino Nano 3.0) або ATmega168 (Arduino Nano 

2.x), адаптований для використання як з макетною платою, так і в складі дру-

кованої плати. За функціональністю пристрій схожий на Arduino Duemilanove, 
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і відрізняється від нього розмірами, відсутністю роз'єму живлення, а також ін-

шим типом (Mini-B) USB-кабелю. Arduino Nano розроблено і випускається фі-

рмою Gravitech. Зовнішній вигляд Arduino Nano зображено на рисунку 3.1: 

 

Рисунок 3.1 –  Зовнішній вигляд  Arduino Nano. Зліва вид спереду, 

 праворуч – ззаду. 

 У таблиці 3.1 наведено характеристики Arduino Nano  [8]. 

Таблиця 3.1 – Характеристики апаратної платформи Arduino Nano   

Параметр Значення 

1 2 

Мікроконтролер ATmega328 

Робоча напруга 5 В 

Напруга живлення (рекомендована) 7-12 В 

Напруга живлення (гранична) 6-20 В 

Цифрові входи/виходи 
14 (з них 6 можуть використовува-

тись в якості ШІМ-виходів) 
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Продовження таблиці 3.1  

 

Arduino Nano може використовувати живлення від Mini-B USB (Universal 

Serial Bus) або від зовнішнього джерела живлення з нестабілізованою напру-

гою 6 – 12В (через вивід 30) або з стабілізованою напругою 5В (через вихід 

27). Пристрій автоматично вибирає джерело живлення з найбільшою напру-

гою. 

Об’єм флеш-пам'яті ATmega328 становить 32 КБ. Мікроконтролер також 

має 2 КБ пам'яті SRAM (static random access memory) і 1 КБ EEPROM 

(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) (з якої можна зчиту-

вати або записувати інформацію за допомогою бібліотеки EEPROM). 

З використанням функцій pinMode (), digitalWrite () і digitalRead () кожен 

з 14 цифрових виходів може працювати в якості входу або виходу. Рівень на-

пруги на виводах обмежений 5В. Максимальний струм, який може віддавати 

або споживати один вивід, становить 40 мА. Всі виводи пов'язані з внутріш-

німи підтягуючими резисторами (за замовчуванням відключеними) номіналом 

20-50 кОм. Крім цього, деякі виводи Arduino можуть виконувати додаткові фу-

нкції: 

1 2 

Аналогові входи 8 

Максимальний струм одного 

виводу 
40 мА 

Flash-пам'ять 32 КБ 

SRAM 2 КБ 

EEPROM 1 КБ 

Тактова частота 16 МГц 

Габаритні розміри 1,85 см × 4,3 см 
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-  Послідовний інтерфейс: виводи 0 (RX) і 1 (TX). Використовуються для 

отримання (RX) і передачі (TX) даних по послідовному інтерфейсу. Ці виводи 

з'єднані з відповідними виводами мікросхеми-перетворювача USB-UART від 

FTDI; 

-  Зовнішні переривання: виводи 2 і 3. Можуть служити джерелами пере-

ривань, що виникають при фронті, спаді або при низькому рівні сигналу на 

цих виводах; 

-  ШІМ: виводи 3, 5, 6, 9, 10 і 11. За допомогою функції analogWrite () мо-

жуть виводити 8-бітові аналогові значення в вигляді ШІМ-сигналу; 

-  Інтерфейс SPI: виводи 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK). Із засто-

суванням бібліотеки SPI дані виводи можуть здійснювати зв'язок по інтер-

фейсу SPI; 

-  Світлодіод: 13. Вбудований світлодіод, приєднаний до виводу 13. При 

відправці значення HIGH світлодіод включається, при відправці LOW – вими-

кається; 

-  I2С: виводи 4 (SDA) і 5 (SCL). З використанням бібліотеки Wire (доку-

ментація на веб-сайті Wiring) дані виводи можуть здійснювати зв'язок по інте-

рфейсу I2C (TWI). 

Крім перерахованих на платі існує ще кілька виводів: 

-  AREF. Опорна напруга для аналогових входів. Може бути задіяна фун-

кцією analogReference(); 

-  Reset. Формування низького рівня (LOW) на цьому виводі призведе до 

перезавантаження мікроконтролера. Зазвичай цей вивід слугує для функціону-

вання кнопки скидання на платах розширення. 

На рисунку 3.2.2 зображено корпус Arduino Nano  та конфігурація його 

виводів. 
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Рисунок 3.2 –  Конфігурація виводів Arduino Nano та схематичне зображення 

його корпусу 

Arduino Nano надає ряд можливостей для здійснення зв'язку з комп'юте-

ром, ще одним Arduino або іншими мікроконтролерами. У ATmega328 є прий-

мач UART(Universal Asynchronous Receiver-Transmitter), що дозволяє здійсню-

вати зв'язок з послідовними інтерфейсами за допомогою цифрових виводів 0 

(RX) і 1 (TX). Мікросхема FTDI FT232RL забезпечує зв'язок приймача з USB-

портом комп'ютера, і при підключенні до ПК дозволяє Arduino визначатися як 

віртуальний COM-порт (драйвера FTDI включені в пакет програмного забез-

печення Arduino). У пакет програмного забезпечення Arduino також входить 

спеціальна програма, що дозволяє зчитувати і відправляти на Arduino прості 

текстові дані. При передачі даних комп’ютера через USB на платі будуть бли-

мати світлодіоди RX і TX. (При послідовній передачі даних за допомогою ви-

водів 0 і 1 дані світлодіоди задіюються). 

Бібліотека SoftwareSerial дозволяє реалізувати послідовний зв'язок на 

будь-яких цифрових виводах Arduino Nano. 
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У мікроконтролері ATmega328 також реалізована підтримка послідовних 

інтерфейсів I2C (TWI) і SPI. У програмне забезпечення Arduino входить біблі-

отека Wire, що дозволяє спростити роботу з шиною I2C. Для роботи з інтер-

фейсом SPI використовуйте бібліотеку SPI. 

Arduino Nano програмується за допомогою програмного забезпечення Ar-

duino IDE.  

ATmega328 в Arduino Nano випускається з прошитим загрузчиком, що до-

зволяє завантажувати в мікроконтролер нові програми без необхідності вико-

ристання зовнішнього програматора. Взаємодія з ним здійснюється за оригі-

нальним протоколу STK500. 

Проте, мікроконтролер можна прошити і через роз'єм для внутрішньосхе-

много програмування ICSP (In-Circuit Serial Programming), не звертаючи уваги 

на завантажувач. 

Для модуля автоматизованого керування освітленням можливо також ви-

користовувати апаратну платформу Arduino Uno. Вона як і Arduino Nano  по-

будована на базі процесора ATmega328, має подібну будову та функціональ-

ність,  проте її розміри  6,9×5,3 см  значно перевищують розміри Arduino Nano, 

які становлять лише 1,85×4,3 см. Для даного пристрою невеликі розміри не є 

головною задачею, проте Arduino Nano може використовуватися у складі дру-

кованої плати, що підвищує надійність та практичність. 

3.3 Вибір активних елементів 

Для проектування друкованої плати пристрою автоматизованого керу-

вання освітленням були використані такі активні елементи: датчик руху, фо-

торезистор, транзистори, діод. 

3.3.1 Вибір датчика руху  

В розроблювальному пристрої використовується піроелектричний датчик 

руху HC-SR501 [9]. 
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HC-SR501 – являє собою модуль. Що складається із самого піроелектри-

чного датчика (Pyroelectric (Passive) InfraRed sensor) та схеми управління. ПІР 

(пасивні інфрачервоні датчики) сенсори, які дозволяють вловлювати рух. 

Дуже часто використовуються в системах сигналізації. Ці датчики малі за га-

баритами, недорогі, споживають мало енергії, легкі в експлуатації, практично 

не схильні до зносу. Крім ПІР, подібні датчики називають піроелектричними і 

інфрачервоними датчиками руху.  

Зовнішній вигляд піроелектричного датчика руху зображено на рисунку 

3.3: 

 

Рисунок 3.3 –  Загальний вигляд датчика руху 

 Датчики руху по суті складаються з піроелектричного чутливого елеме-

нта (циліндрична деталь з прямокутним кристалом в центрі), який уловлює рі-

вень інфрачервоного випромінювання. Все навколо випромінює невеликий рі-

вень радіації. Чим більше температура, тим вище рівень випромінювання. Да-

тчик фактично розділений на дві частини. Це обумовлено тим, що в даному 

випадку важливий не рівень випромінювання, а безпосередньо наявність руху 

в межах його зони чутливості. Дві частини датчика встановлені таким чином, 
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що якщо одна половина вловлює більший рівень випромінювання, ніж інша, 

вихідний сигнал буде генерувати значення high або low. 

Сам модуль, на якому встановлений датчик руху, складається  з додатко-

вої електричної обв'язки: запобіжники, резистори і конденсатори. У більшості 

недорогих ПІР-датчиках використовуються недорогі чіпи BISS0001 ("Micro 

Power PIR Motion Detector IC"). Цей чіп сприймає зовнішнє джерело випромі-

нювання і проводить мінімальну обробку сигналу для його перетворення з ана-

логового в цифровий вигляд. 

Одна з базових моделей піроелектричних датчиків подібного класу вигля-

дає так: 

 

Рис 3.4 –  Загальний вигляд піроелектричного датчику 

ПІР датчики відмінно підходять для проектів, в яких необхідно визначати 

наявність або відсутність людини в межах певного робочого простору. Крім 

перерахованих вище переваг подібних датчиків, вони мають велику зону чут-

ливості.  

В таблиці 3.2 представлені основні параметри датчика  HC-Sr501:  
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Таблиця 3.2 – Параметри датчика  HC-Sr501 

 

Параметр Значення 

Розміри, см 3,2 × 2,4 × 1,8 

Напруга живлення, В 4.5 – 20 

Струм на OUT, мА < 60 

Напруга на виході, В 
Високі і низькі рівні в 3,3 В TTL ло-

гіці 

Дистанція виявлення руху, м 3 – 7 (настроюється) 

Кут виявлення руху, градуси 120 – 140 

Тривалість імпульсу при виявленні 

руху, с 
5 – 200 

Час блокування до наступного за-

міру, с 

2,5 (але можна змінити заміною 

SMD резисторів) 

Робоча температура, ℃ -20…+80 

Режим роботи 
L – одиничний захват, H – повторю-

вані заміри 

Вага, г 5 

 

 

Піроелектричний датчик руху складається з двох основних частин. Кожна 

з частин включає в себе спеціальний матеріал, чутливий до інфрачервоного 

випромінювання. В даному випадку лінзи особливо не впливають на роботу 

датчика, так що ми бачимо дві ділянки чутливості всього модуля. Коли датчик 

знаходиться в стані спокою, обидва сенсори визначають однакову кількість 

випромінювання. Наприклад, це може бути випромінювання приміщення або 

навколишнього середовища на вулиці. Коли теплокровний об'єкт (людина або 

тварина), проходить повз, він перетинає зону чутливості першого сенсора, в 

результаті чого на модулі ПІР датчика генеруються два різних значення ви-

промінювання. Коли людина залишає зону чутливості першого сенсора, зна-

чення вирівнюються. Саме зміни в показаннях двох датчиків реєструються і 

генерують імпульси HIGH або LOW на виході. 

Схематично принцип роботи ПІР показано на рисунку 3.5: 



32 

 

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

32 
РІ21.468332.010.ПЗ 

 

 

 Рисунок 3.5 – Принцип роботи піроелектричного датчика  

Чутливі елементи ПІР датчика встановлюється в металевий герметичний 

корпус, який захищає від зовнішніх шумів, перепадів температур і вологості. 

Прямокутник в центрі зроблений з матеріалу, який пропускає інфрачервоне 

випромінювання (зазвичай це матеріал на основі силікону). За цією пластиною 

встановлюються два чутливих елемента. Конструкція  та внутрішня схема під-

ключення піроелектричного датчика показана на рисунках 3.6 – 7 відповідно: 

 
 Рисунок 3.6 –  Конструкція піроелектричного датчика 
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Рисунок 3.7 –  Внутрішня схема підключення датчика 

Модуль має два режими роботи: 

1. Режим H - в цьому режимі при спрацьовуванні датчика кілька разів по-

спіль на його виході (на OUT) залишається високий логічний рівень. 

2. Режим L - в цьому режимі на виході при кожному спрацьовуванні дат-

чика з'являється окремий імпульс. 

На датчику встановлено кілька органів управління і настройки. Встанов-

лено клеми для перемикання режимів роботи. Позначення клем: L, MD, H. Та-

кож на платі є два підстроювальні резистори: одним (Sx) регулюється чутли-

вість (від 3 до 7 м), іншим (Tx) встановлюється час, протягом якого при вияв-

ленні руху на OUT буде логічна одиниця ( від 5 до 300 сек). 

Інфрачервоні датчики руху практично однакові за своєю структурою. Ос-

новні відмінності – чутливість, яка залежить від якості чутливих елементів. 

При цьому значну роль відіграє оптика. 

На рисунку 3.8 наведений приклад лінзи з пластика. Це означає, що діа-

пазон чутливості датчика представляє з себе два прямокутника. Але, як пра-

вило,  потрібно забезпечити великі кути огляду. Для цього можна використо-

вувати лінзи, подібні до тих, які використовуються у фотоапаратах. При цьому 

лінза для датчика руху повинна бути маленька, тонка і виготовлятися з плас-

тику, хоча він і додає шуми в вимірювання. Тому в більшості ПІР датчиків 
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використовуються лінзи Френеля. Лінзи Френеля концентрують випроміню-

вання, значно розширюючи діапазон чутливості піродатчиків. Принцип дії лі-

нзи Френеля показано на рисунку 3.8: 

 

Рисунок 3.8 –  Лінза Френеля 

Для забезпечення достатньої кількості зон чутливості лінза розділяється 

на декілька секцій, кожна з яких являє собою окрему лінзу Френеля. 

На рисунку 3.9  можна побачити окремі секції – лінзи Френеля (їх вигляд 

насправді та схематичне зображення). 

   

Рисунок 3.9 –  Зовнішній вигляд лінзи Френеля 
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В результаті формується цілий набір чутливих ділянок, які взаємодіють 

між собою ( рисунок 3.10). 

 

Рисунок 3.10 –  Чутливі ділянки Лінзи 

Інфрачервоний датчик руху HC-SR501 має один 3-х контактний штирьо-

вий інтерфейс для підключення до МК.  

Контакти: 

OUT (вихідний сигнал) - контакт для обміну даними між датчиком і мік-

роконтролером; 

VCC - напруга живлення; 

GND - загальний контакт. 
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Схема підключення піроелектричного датчика руху до Arduino показана 

на рисунку нижче. 

 

Рисунок 3.11 –  Схема увімкнення датчика руху 

Живлення датчика здійснюється або від Arduino контролера, або від ін-

шого керуючого мікропроцесорного пристрою, або від зовнішнього джерела 

живлення (блоку живлення, батареї). Напруга живлення датчика 4,5 - 20 В. 

Як аналог можна використовувати ультразвуковий датчик руху HC-SR04. 

3.3.2 Вибір фоторезистору 

Фоторезистори дають можливість визначати інтенсивність освітлення. 

Вони маленькі, недорогі, вимагають мало енергії, легкі у використанні, прак-

тично не схильні до зносу. Саме через це вони часто використовуються в ігра-

шках, гаджетах і пристроях. 

Для даної схеми був обраний фоторезистор GL5516. Схематичне зобра-

ження та габаритні розміри якого представлені на рисунку 3.12: 
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Рис 3.12 –  Габаритні розміри фоторезистора GL5516 

У таблиці 3.3 наведено параметри фоторезистора GL5516. 

Таблиця 3.3 – Параметри фоторезистора GL5516 

 

Тип радіое-

лемента 

Діапазон но-

мінальних 

значень, Ом 

Потуж-

ність, Вт 

Максимально 

допустима на-

пругу, Вт 

Діапазон ро-

бочих тем-

ператур, ℃ 

GL5516 
6 ∙ 10−4 − 

− 1 ∙ 104 
90 150 -30 …+ 70 

 

3.3.3 Вибір транзисторів 

В якості активного елемента, на якому розсіюється частина енергії, вико-

ристано біполярний транзистор КТ503Д з n-p-n переходом. Також в схемі ви-

користано р-n-p транзистор КТ825Г. Обидва транзистори розміщено в корпусі 

SOT-23.  Габаритні розміри корпусу SOT-23 показано на рис 3.13 

 

Рис 3.13 –  Загальний вигляд корпусу SOT-23 
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Габаритні розміри корпусу SOT-23 наведені в таблиці 3.4 

Таблиця 3.4 – Габаритні розміри корпусу SOT 23 

 

Роз-

мір 
A B C D E F G H I J 

Зна-

чення, 

мм 

0,18 0,15 0,13 1,09 3,05 1,90 0,95 1,40 2,49 0,50 

 

Параметри транзистора КТ503Д наведені в таблиці 3.5 

Таблиця 3.5 – Параметри транзистора КТ503Д 

 

Найме-

ну-

вання 

тип 
𝐔𝐤𝐛𝐨(𝐢)

В 

𝐔𝐤𝐞𝐨(𝐢),

В 

𝐈𝐤𝐦𝐚𝐱(𝐢),

мА 

𝐏𝐤𝐦𝐚𝐱(т), 

Вт 
𝐡𝟐𝟏𝐞 

𝐈𝐤𝐛𝐨,

мкА 

𝐟гр, 

МГц 

КТ503Д n-p-n 80 60 
150 

(300) 
0,35 40-120 ≤ 1 ≥ 350 

 

де  𝑈𝑘𝑏𝑜 – максимально допустима напруга колектор-база; 

𝑈𝑘𝑏𝑜(𝑖)  – максимально допустима імпульсна напруга колектор-база; 

𝑈𝑘𝑒𝑜 −   максимально допустима напруга колектор-емітер; 

𝑈𝑘𝑒𝑜(𝑖) − максимально допустима імпульсна напруга колектор-емітер; 

𝐼𝑘𝑚𝑎𝑥 − максимально допустимий постійний струм колектора; 

𝐼𝑘𝑚𝑎𝑥(𝑖) −  максимально допустимий імпульсний струм колектора; 

 𝑃𝑘𝑚𝑎𝑥 − максимально допустима постійна розсіювальна потужність ко-

лектора без тепловідводу; 

𝑃𝑘𝑚𝑎𝑥(т) − максимально допустима постійна розсіювальна потужність ко-

лектора з тепловідводом; 

ℎ21𝑒 − статичний коефіцієнт передачі струму біполярного транзистора в 

схемі із спільним емітером; 

𝐼𝑘𝑏𝑜 − зворотний струм колектора; 
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𝑓гр − гранична частота коефіцієнта передачі струму в схемі зі спільним 

емітером. 

Транзистор КТ825Г має параметри представлені в таблиці 3.6: 

Таблиця 3.6 – Параметри транзистора КТ825Г 

 

Найме-

ну-

вання 

тип 
𝑼𝒌𝒃𝒐(𝒊),

В 

𝑼𝒌𝒆𝒐(𝒊),

В 

𝑰𝒌𝒎𝒂𝒙(𝒊),

мА 

𝑷𝒌𝒎𝒂𝒙(т)

, Вт 
𝒉𝟐𝟏𝒆 

𝑰𝒌𝒃𝒐, 

мкА 

𝒇гр,

МГ

ц 

КТ825Г n-p-n 10 70 20 125 750 ≤ 10 ≥ 4 

 

В якості транзистора зі зворотним діодом та логічним рівнем керування 

використано IRF9530NS. Загальний вигляд корпусу та габаритні розміри якого 

представлені на рисунку 3.14: 

 

Рис 3.14 –  Габаритні розміри транзистора IRF9530NS  

В таблиці 3.7 наведено параметри транзистора цієї серії 
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Таблиця 3.7 – Параметри транзистора IRF9530NS 

 

Наймену-

вання 
𝑼𝒅𝒔, В 𝑰𝒅, А 𝑼𝒈𝒔, В 𝑹𝒅𝒄, Ом 𝑷𝒅, Вт 

Тип ко-

рпусу 

IRF9530NS 100 14 ± 20 0,2 79 D2PAR 

 

де,  𝑈𝑑𝑠 − Максимальна напруга стік − витік; 

𝐼𝑑 − Максимальний струм втік-витік при 25 ℃; 

𝑈𝑔𝑠 − Максимальна напруга затвор-витік; 

𝑅𝑑𝑐  − Опір каналу у відкритому стані; 

𝑃𝑑 − Максимальна потужність, що розсіюється. 

3.3.4 Вибір діоду 

Для даного  пристрою обрано діод 1N5820. Який забезпечує захист від 

перенапруги, високу швидкість комутації, низьке падіння прямої напруги. За-

гальний вигляд корпусу діода зображено на рисунку 3.15 

 

Рисунок 3.15 – Розміри діода 1N5820 

Діод має наступні характеристики: 

-  Максимальна постійна зворотна напруга:  20 В; 

-  Максимальний постійний прямий струм: 3 А; 

-  Максимальна пряме напруга: 0.475 В; 

-  Максимальний зворотний струм: 500 мА; 

-  Максимальний імпульсний прямий струм: 70 А; 

-  Максимальна робоча температура: 125 ° С; 

-  Тип корпусу: DO-27. 
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3.3.5 Вибір роз’ємів 

Для реалізації можливості приєднання до розроблювального блоку освіт-

лювальних приладів було використано клемні колодки RC-0086, які мають на-

ступні характеристики: 

- Номінальна напруга: 300 В; 

- Номінальний струм: 16 А; 

- Корпус: РВТ. 

Для підключення живлення використовується роз'єм живлення pj003C 

3.4 Вибір пасивних елементів 

Для проектування друкованої плати пристрою модуля автоматизованого 

керування освітленням були використані такі пасивні елементи: резистори, 

конденсатор, котушка індуктивності. 

3.4.1 Вибір резисторів 

Резистор – пасивний  елемент електричних кіл, що володіє певним або 

змінним значенням електричного опору, призначений для лінійного перетво-

рення сили струму в напругу і напруги в силу струму, обмеження струму, по-

глинання електричної енергії і ін. 

При виборі резисторів необхідно звернути увагу на такі їх характерис-

тики: габаритні розміри, електричний опір, надійність, стійкість до зовнішніх 

чинників та вартість. 

Резисторами постійної ємності були обрані SMD резистори типорозміру 

1206 потрібних номіналів. 

На рисунку приведено зображення та габаритні розміри резистора, який 

був використаний для проектування пристрою. 
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Рисунок 3.16  – Габаритні розміри SMD резистора типорозміру 1206 

У таблиці 3.8 наведено значення габаритних розмірів резистора типороз-

міру 1206 [10]. 

Таблиця 3.8  – Габаритні розміри резистора типорозміру 1206 

 

L, мм W,  мм H, мм L1, мм 

3,2 1,6 0,5 0,6 

 

3.4.2 Вибір конденсаторів 

Вибираючи конденсатори, необхідно керуватись такими характеристи-

ками: 

-  Габаритні розміри; 

-  Технологічність установки; 

-  Діапазон робочих температур; 

-  Допуски на відхилення ємності від номінальних значень. 

Для конструювання пристрою були обрані  SMD конденсатори типороз-

міру 0805. 

На рисунку 3.16 приведено зображення та габаритні розміри конденса-

тору [11]. 
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Рисунок 3.16  –  Габаритні розміри та зовнішній вигляд конденсатору типо-

розміру 0805 

У таблиці 3.9 наведено параметри обраного конденсатора 

Таблиця 3.9  – Параметри конденсатора типорозміру 0805 

 

Тип конден-

сатора 

Діапазон но-

мінальних 

значень, мкФ 

Допустимі 

відхи-

лення єм-

ності,% 

Номінальна 

напруга, В 

Діапазон 

робочих те-

мператур, 

℃ 

0805 1 ∙ 10−3  − 100 ±5 6,3 - 3000 -55 … +125 

 

3.4.3 Вибір котушки індуктивності 

Для конструювання пристрою була обрана котушка індуктивністю 1 мкГн 

в корпусі SDR типорозміру 0604.  

На рисунку 3.17 приведено зображення та габаритні розміри котушки ін-

дуктивності. 
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Рисунок 3.17 –  Зображення та габаритні розміри котушки індуктивності. 

Основні характеристики: 

-  Номінальна індуктивність: 1 мкГн; 

-  Допуск індуктивності: 20%; 

-  Номінальний струм: 1,45 А; 

-  Струм насичення при 20℃: 2 А; 

-  Корпус: SMD; 

-  Робоча температура: -40….+125℃; 

-  Розміри: 5,8 × 5,8 × 4,8 мм. 

 

Таким чином, обравши елементи для проектування друкованої плати, мо-

жна переходити до розрахунків друкованого монтажу. 

 

3.5 Розрахунок параметрів друкованого монтажу 

У ході проектування пристрою автоматизованого керування освітленням 

необхідно розрахувати усі параметри друкованого монтажу. Це дозволить 

створити друковану плату оптимальних розмірів і з потрібною функціональні-

стю.  
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Для проектування обираємо одношарову ДДП (двосторонню друковану 

плату) з фольгованого з двох сторін склотекстоліту. Такий вид ДП (друкованої 

плати) забезпечує високу механічну надійність пайок та високу щільність мо-

нтажу. 

Виходячи з того, що модуль автоматизованого керування освітленням є 

побутовим пристроєм, доцільно буде обрати дешевий матеріал такий як скло-

текстоліт, тому матеріалом основи обираємо FR-4-2 – склотекстоліт фольгова-

ний для ДДП з невисокою щільністю монтажу. Склотекстоліт має високу ме-

ханічну міцність, термостійкість, низькі втрати, високий поверхневий опір 

[12].  

Оскільки обрано двосторонню друковану плату, доцільно виготовляти її 

комбінованим позитивним методом. Даний метод є простим у використанні і 

не потребує значних затрат [13]. 

Виготовлення ДП відбувається наступним чином. Спочатку захищають 

прогалини фоторезистом. Потім на всю поверхню плати наносять лакову со-

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

(вся плата покривається тонким шаром міді - в декілька мікрон). Хімреакти-

вом 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 провід-

ників і контактних майданчиків). Потім на провідники та контактні майдан-

чики наносять захисний шар металу і усувають фоторезист з незахищених 

місць (прогалин). Оголений шар фольги стравлюють. Таким чином, метод по-

єднує хімічний метод отримання провідникового рисунку і гальванохімічний 

метод металізації отворів. Метод є основним при виготовленні двосторонніх 

друкованих плат. Застосовують йото для багатошарових ДП з діелектриком, 

що травиться , для односторонніх ДП з підвищеними вимогами до надійності. 
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Електрорадіоелементи (ЕРЕ) можна встановлювати з щілиною між поверх-

нею плат. Дорожчий від хімічного [13]. 

Недоліками субтрактивних методів с неможливість отримати провід-

ники вужче 150 мкм, а також великі відходи міді при травленні, але це не 

критично, адже розрахована далі ширина провідників знаходиться в межах 

норми [14]. 

3.5.1 Розрахунок мінімальної площі плати та вибір корпусу 

Для розрахунку мінімальної площі друкованої плати необхідно врахувати 

розміри всіх елементів плати малогабаритних, середньогабаритних та велико-

габаритних ЕРЕ. 

Розрахунок мінімальної площі плати виконують згідно формули [15]: 

2.5 1.8 1.2м мг сг кгS S S S      ,  

де  Sвг − сумарна встановлювальна площа великогабаритних ЕРЕ; 

Sсг − сумарна встановлювальна площа середньогабаритних ЕРЕ; 

Sмг  − сумарна встановлювальна площа малогабаритних ЕРЕ. 

У таблиці 3.10 приведені розрахунки площі елементів приладу автома-

тичного освітлення: 
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Таблиця 3.10  – Результати розрахунку площі елементів 

 

Елемент L, мм B, мм 
𝑺𝒆𝒍𝒆𝒎, 

мм𝟐 

Кількість 

елементів 

𝑺повна, 

мм𝟐 

1 2 3 4 5 6 

Arduino 

Nano 
43,18 17,78 767,7 1 1535,4 

Транзис-

тор 

КТ503Д 

3,05 1,4 4,27 2 17,08 

Транзис-

тор SMD 

IRF9530NS 

10,54 10,54 10,54 1 21,08 

Резистор 

SMD 1206 
2 1,25 2,5 4 10 

Котушка 

індуктив-

ності SDR 

0604 

5,8 5,8 33,64 1 33,64 

Конденса-

тор 

SMD 1206 

2 1,25 2,5 1 2,5 

Діод 

1N5820 
9,5 5,3 50,35 1 50,35 
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Продовження таблиці 3.10 

 

1 2 3 4 5 6 

Фоторези-

стор GL55 
5,2 4,5 23,4 1 23,4 

З’єднувач 

1 
2,54 5,08 12,9 2 25,8 

З’єднувач 

2 
2,54 7,62 19,4 1 19,4 

Отвори 10 10 100 4 400 

Загальна площа 2088,3 

Виходячи з розрахунків площі та враховуючи типорозмір, доцільно об-

рати друковану плату розмірами 60 × 90 мм [15]. 

Визначивши розміри друкованої плати, необхідно обрати корпус, в якому 

буде розміщена плата, всі органи керування та всі складові частини приладу. 

Головними критеріями при виборі корпусу є габаритні розміри та міц-

ність. Габаритні розміри обираються, виходячи з найбільших розмірів складо-

вих частин виробу. В даному випадку найбільшу площу займає апаратна пла-

тформа Arduino Nano та піроелектричний датчик руху. Також при виборі кор-

пусу необхідно звернути увагу, що в ньому мають бути присутні отвори для 

датчиків руху та світла. Враховуючи габаритні розміри плати та необхідність 

наявності отворів у програмному середовищі Solid Works було спроектовано 

корпус габаритні розміри якого 68 × 98 × 30 мм. Для проектування корпусу 

розроблюваного в даній курсовій роботі модуля автоматизованого управління 

освітленням, було використано  пластик товщина стінок якого становить 2 мм. 

Зображення спроектованого корпусу наведено на рисунку 3.18 
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Рисунок 3.18 –  Вигляд спроектованого корпусу для модуля автоматизова-

ного керування освітленням  

3.5.2 Розрахунок діаметрів монтажних отворів та діаметрів кон-

тактних площадок 

Для розрахунку діаметрів монтажних отворів, діаметрів або отворів ко-

нтактних майданчиків використовують формули  [15]:  

1

2 2 2 2
min 0 . . . .( ) 2 2 ( )в о в о т р d D н оD d d b t t T T t           , 

(3.1) 

де Δdв.о − верхнє граничне відхилення діаметру отвору;  

Δtв.о − верхнє граничне відхилення діаметру контактного майданчика;  

Δtтр − значення підтравлення діелектрику в отворі; 

Δtн.о − нижнє граничне відхилення діаметру контактного майданчика та 

ширини друкованого провідника; 

Td  − значення позиційного допуску розташування осей отворів у діаме-

тральному вираженні; 
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TD − значення позиційного допуску розташування центрів контактних 

майданчиків у діаметральному вираженні; 

Розраховані за формулою (3.1) діаметри приведені в таблиці 3.11 

Таблиця 3.11 –  Значення розрахованих діаметрів  

 

Наймену-

вання ЕРЕ 

Діаметр 

виводу, 

мм 

Довжина 

та ши-

рина кон-

тактного 

майдан-

чика, мм 

Діа-

метр 

отвору, 

мм 

Діаметр 

контакт-

ного май-

данчика, 

мм 

Площа ко-

нтактного 

майдан-

чика, мм𝟐 

Arduino Nano 0,6 - 0,9 1,5 - 

Транзистор 

КТ503Д 
- 0,8×0,9 - - 0,72 

Транзистор 

SMD 

IRF9530NS 

- 11,43×8,89 - - 101,6 

Резистор 

SMD 1206 
- 0,6×1,6 - - 0,96 

Котушка ін-

дуктивності 

SDR 0604 

- 5,8×2,1 - - 12,18 

Конденсатор 

SMD 1206 
- 0,6×1,6 - - 0,96 

Діод 1N5820 - 2.22×1,56 - - 3,5 

Фоторезис-

тор GL55 
0,6 - 0,9 1,5 - 

З’єднувач 1 0,6 - 0,9 1,5 - 

З’єднувач 2 0,6 - 0,9 1,5 - 

 

 

Після розрахунку діаметрів монтажних отворів та діаметрів контактних 

майданчиків можна переходити до розрахунків ширини друкованих провідни-

ків. 

Мінімальна ширина провідників і величина зазорів – основні фактори, що 

впливають на трасувальні властивості друкованої плати. Однак це стосується 
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лише слабкострумових електричних кіл, для яких перетин друкованих провід-

ників не є обмеженим. Але на ДП часто присутні кола, що несуть чималі стру-

мові навантаження. Їх слід конструювати не з мінімальними значеннями дру-

кованих провідників, а з врахуванням конкретного струмового навантаження 

з умов виключення небезпечного перегріву цих провідників. Крім того, не ви-

ключено, що суміжні провідники будуть перебувати під високим потенціалом, 

тому зазори між ними повинні витримувати відповідну напругу [16]. 

3.5.3 Розрахунок ширини друкованих провідників 

Спочатку необхідно провести розрахунки сигнальних провідників. 

Мінімальне значення ширини друкованого провідника у вузькому місці 

визначається за формулою [15]. 

min .D н оt t t   , (3.2) 

 де  tminD − мінімально допустима ширина провідника, що розраховується в 

залежності від допустимого струмового навантаження;  

Δtн.о − нижнє граничне відхилення розмірів ширини друкованого провід-

ника. 

Δtн.о = − 0,05 мм; 

tminD  =  0,25 мм; 

𝑡 = 0,25 + |−0,05| = 0,3 мм. 

Мінімальне значення ширини друкованого провідника у широкому місці 

визначається також за формулою (3.2), але мінімальне значення номінальної 

ширини провідника та допуск на ширину провідника буде відрізнятися від по-

передніх: 

Δtн.о = − 0,1 мм; 

tmin =  0,45 мм; 
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𝑡ш = 0,45 + |−0,1| = 0,55 мм. 

Мінімально допустиму ширину провідника з урахуванням допустимого 

падіння напруги на ньому (3%) розраховують за формулою: 

max
min D

доп

I l
t

h U

  


 , (3.3) 

 де ρ = 0,0175
мм2

Ом∙м
 − питомій опір провідника; 

l = 0,038 м − максимально допустима довжина провідника (задається в 

технічному завданні (ТЗ) схемотехнікою виходячи з частотних  характерис-

тик ФВ); 

Uдоп = 5 В допустима робоча напруга; 

h = 50 ∙ 10−3 мм – товщина фольги; 

𝐼ш = 0,04 А − максимальний струм у колі.  

𝑡𝑚𝑖𝑛𝐷 =
0,0175 ∙ 0,04 ∙ 0,038

50 ∙ 10−3 ∙ 5
= 3,547 ∙ 10−3 мм. 

Мінімально допустиму ширину провідника з урахуванням допустимого 

рівня струму на ньому розраховують згідно з формулою: 

min
max

D

доп

I
t

j h


 , (3.4) 

де  Imax  = 0,04 А −  максимальний постійний струм, що протікає в провідниках; 

h = 50 ∙ 10−3 мм − товщина фольги; 

J = 20 
А

мм2
−  допустима щільність струму у провіднику.  

𝑡3𝑚𝑖𝑛 =
0,04

50 ∙ 10−3 ∙ 20
= 0,04 мм.  

Далі проведемо розрахунки силових друкованих провідників. 

Мінімальне значення ширини друкованого силового провідника у вузь-

кому місці розраховується за формулою (3.2). 
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Вихідними даними для розрахунку є: 

△ 𝑡н.о.1 = − 0,05; 

𝑡𝑚𝑖𝑛 =  0,25; 

𝑡1.𝑚𝑖𝑛.в = 0,25 + |−0,05| = 0,3 мм. 

Мінімальне значення ширини друкованого силового провідника у широ-

кому місці визначається за формулою (3.2), проте мінімальне значення номі-

нальної ширини провідника та допуск буде відрізнятись від приведених вище: 

△ 𝑡н.о =  −0,1; 

𝑡𝑚𝑖𝑛 = 0,45; 

𝑡1.𝑚𝑖𝑛.ш = 0,45 + |−0,1| = 0,55 мм. 

Мінімально допустиму ширину провідника з урахуванням допустимого 

падіння напруги на ньому (3%) розраховують за формулою (3.3). 

Вихідні дані для розрахунку: 

ρ  =0,0175
мм2

Ом∙м
 −   питомій опір провідника;  

l =  0,137 м  – максимально допустима довжина провідника (задається в 

ТЗ схемотехнікою виходячи з частотних  характеристик ФВ); 

Uдоп = 12 В  –  допустима робоча напруга; 

h =50 ∙ 10−3 мм  – товщина фольги; 

𝐼ш = 1 А − максимальний струм у колі.  

𝑡2𝑚𝑖𝑛 =
0,137 ∙ 1 ∙ 0,0175

50 ∙ 10−3 ∙ 12 ∙ 0,03
= 0,133 мм. 

Мінімально допустиму ширину провідника з урахуванням допустимого 

рівня струму на ньому розраховують згідно з формулою (3.4)  

Вихідні дані для розрахунку:  

 Imax = 1 А   –  максимальний постійний струм, що протікає в провідниках; 

h =  50 ∙ 10−3 мм  –  товщина фольги; 
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J = 20 – допустима щільність струму у провіднику.  

𝑡3𝑚𝑖𝑛 =
1

50 ∙ 10−3 ∙ 20
= 1 мм.  

З розрахованих даних необхідно обрати ширину друкованих провідників 

у вузькому та широкому місці, при цьому, необхідно стежити за виконанням 

умови: 

- Для сигнальних друкованих провідників: 

 

𝑡min в    = 0,3 мм; 

𝑡min ш = 0,55 мм. 

 

- Для силових друкованих провідників: 

 

𝑡min в    = 1 мм; 

𝑡min ш = 1 мм. 
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3.5.4 Розрахунки зазорів між елементами друкованого монтажу 

Для розрахунку найменшої номінальної відстані між елементами провід-

никового малюнка можна розрахувати за формулою [16]: 

.м мд в оS S t  ,  

де Sм.д  = 0,25 – мінімально допустима відстань між сусідніми друкованими 

об'єктами; 

△ 𝑡в.𝑜 = 0.10 мм − допуск на ширину провідника. 

Отже, 

𝑆 = 0,25 + 0,10 = 0,35 мм. 

3.5.5 Розрахунок мінімальної відстані для прокладання одного про-

відника між двома контактними майданчиками 

Мінімальна відстань l у вузькому місці для прокладення на ньому трас n 

провідників розраховується за формулою [15]: 

1 2
1( 1)

2
м

D D
l n t S n T


       ,  

де 𝐷1 = 1 ММ– діаметр контактного майданчика №1; 

 𝐷2 = 1 ММ  – діаметр контактного майданчика №2;  

n = 1 – кількість провідників; 

T1 = 0,05 мм – значення позиційного допуску; 

𝑆м = 0,35 мм2 − мінімальна допустима відстань між друкованими 

об’єктами; 

t = 0,55 мм – ширина провідника. 

𝑙 =
1 + 1

2
+ 1 ∙ 0,55 + 0,35(1 + 1) + 0,05 = 2,3 мм.  
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3.5.6 Розрахунок мінімальної відстані між двома контактними 

майданчиками 

Щоб визначити відстань між контактними майданчиками можна скорис-

татися формулою: 

𝐿𝑘.𝑚 =  
𝐷1 + 𝐷2

2
+ 𝑆𝑚 + 𝑇, 

де D1 = 1 мм – діаметр контактного майданчика №1;  

D2 = 1 мм – діаметр контактного майданчика №2; 

𝑆𝑚 = 0,35 мм2 – мінімальна допустима відстань між сусідніми друкова-

ними об'єктами; 

𝑇 = 0,05 − відстань між центрами осей; 

𝐿𝑘.𝑚 =
1 + 1

2
+ 0,35 + 0,05 = 1,4. 

Таким чином, провівши розрахунки параметрів друкованого монтажу, в 

середовищі P-CAD 2006 було спроектовано друковану плату модуля автома-

тизованого керування освітленням на базі Arduino Nano. За допомогою цього 

програмного середовища було спроектовано схему електричну принципову, 

креслення провідникового шару, та креслення всієї плати в цілому. 

3.6 Розрахунки, що підтверджують працездатність приладу 

Вибравши елементну базу, та провівши розрахунки друкованого мон-

тажу, необхідно здійснити розрахунки, які підтверджують працездатність при-

строю, що проектується. 

3.6.1 Розрахунок надійності  

В ході експлуатації на пристрій постійно діють різні дестабілізуючі чин-

ники, дія яких згодом може негативно вплинути на працездатність приладу, 

або зовсім привести його в неробочий стан. Таким чином, необхідно розраху-

вати час безвідмовної роботи пристрою та інтенсивність відмов, що дасть 

змогу слідкувати за коректною роботою пристрою та його функціональністю. 
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Далі проводиться розрахунок надійності схеми пристрою за випадковими 

відмовами. Розрахунок такого типу виконується спираючись на схему елект-

ричну принципову, і враховує не тільки інтенсивність відмов елементів всіх 

типів, а й експлуатаційні умови. 

Інтенсивність відмов розраховується далі за формулою [17]. 

𝜆𝑖 =  𝜆Б ∏ 𝐾𝑛,

𝑁

𝑛=1

 

де      𝜆Б  — вихідна інтенсивність відмов елемента; 

N — кількість коефіцієнтів, які враховуються; 

𝐾𝑛 — n-тий коефіцієнт впливу. 

Також важливою складовою розрахунку є коефіцієнт, який враховує 

умови експлуатації. Цей коефіцієнт буде мати однакове значення для всіх еле-

ментів пристрою: 

Кі = К1 ∙ К2 ∙ К3, 

де К1= 16 — коефіцієнт умов використання для наземної апаратури; 

К2= 1,2 — коефіцієнт, який враховує показники температури та вологості; 

К3= 1,05 — коефіцієнт, який характеризує висоту на якій експлуатується 

прилад. 

Для конденсатора, який використовуються в схемі коефіцієнт наванта-

ження буде: 

КН =
𝑈𝑚𝑎𝑥

𝑈доп 
=

6,3

12
= 0,525. 

Інтенсивність відмов буде: 
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𝜆і = 𝜆Б ∙ Кт ∙ КЕ = 0,01 ∙ 0,525 ∙ 20 ∙ 0,84 = 0,082. 

Оскільки резистори, які працюють в сигнальних колах малопотужні, то 

коефіцієнт навантаження буде у будь-якому випадку не більше 0,1. Тоді інте-

нсивність відмов для цих резисторів: 

𝜆і = 𝜆Б ∙ КН ∙ КЕ = 0,04 ∙ 0,5 ∙ 20 = 0,4. 

Коефіцієнт навантаження діодів розраховується, як відношення максима-

льного струму через нього до максимально допустимого струму в схемі: 

КН =
𝐼вих

𝐼доп
=

1

1
= 1. 

Далі можна розрахувати інтенсивність відмов для діоду: 

𝜆і = 𝜆Б ∙ КН ∙ КЕ = 0,1 ∙ 1 ∙ 20 = 2. 

Максимальне значення потужності, яке може розсіюватись на транзисторі 

типу  IRF9530NS  становить 79 Вт, тоді коефіцієнт навантаження матиме зна-

чення: 

Кн =
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝑃доп
=

79

120
= 0,65. 

Тоді, враховуючи навантаження та робочу температуру, коефіцієнт Кр =

0,1, відси інтенсивність відмов буде наступною: 

𝜆і = 𝜆Б ∙ Кр ∙ КЕ = 0,886 ∙ 0,1 ∙ 20 = 1,772. 

Максимальне значення потужності, яке може розсіюватись на транзисторі 

типу  КТ503Д  становить 0,35 Вт, тоді коефіцієнт навантаження матиме зна-

чення: 

Кн =
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝑃доп
=

0,35

120
= 0,0029. 
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Тоді, враховуючи навантаження та робочу температуру, коефіцієнт Кр =

0,1, відси інтенсивність відмов буде наступною: 

𝜆і = 𝜆Б ∙ Кр ∙ КЕ = 0,886 ∙ 0,1 ∙ 20 = 1,772. 

Максимальне значення потужності, яке може розсіюватись на транзисторі 

типу  КТ825Г  становить 125 Вт, тоді коефіцієнт навантаження матиме зна-

чення: 

Кн =
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝑃доп
=

125

120
= 1,04. 

Тоді, враховуючи навантаження та робочу температуру, коефіцієнт Кр =

0,1, відси інтенсивність відмов буде наступною: 

𝜆і = 𝜆Б ∙ Кр ∙ КЕ = 0,886 ∙ 0,1 ∙ 20 = 1,772. 

Для мікроконтролера інтенсивність відмов визначається за наступною 

формулою: 

𝜆і = 𝜆Б ∙ К0,5 ∙ КЕ ∙ Кнор = 0,019 ∙ 4,9 ∙ 20 ∙ 1 = 1,87. 

Для роз’ємів інтенсивність відмов визначається за формулою: 

𝜆і = 𝜆Б ∙ К𝑃 ∙ К𝐾 ∙ К𝐸 ∙ Кп = 0,041 ∙ 0,126 ∙ 0,5 ∙ 1 = 0,038, 

де  

К𝑃 = 𝑒𝑥𝑝 [9000 ∙ (
1

298 + 𝑡𝑛
−

1

273 + 𝑡нав + 𝑡𝑛𝑒𝑥𝑝[−1,8(1 − 𝐾𝑛]
] = 0,126. 

Інтенсивність відмов для з’єднання пайкою становить: 

𝜆і = 𝜆Б ∙ К𝑡 ∙ К𝐸 ∙ Кп = 0,000017 ∙ 3,44 ∙ 1 ∙ 3 = 0,0073. 

Значення коефіцієнту К𝑡 для радіочастотних з’єднань розраховується за 

формулою: 
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К𝑡 = 𝑒𝑥𝑝[0,023(𝑡роб − 25] = 3,44. 

Значення інтенсивності відмов для наскрізних металізованих отворів ро-

зраховується за формулою: 

𝜆і = 𝜆Б ∙ К𝑡 ∙ К𝐸 ∙ Кп = 0,062 ∙ 0,955 ∙ 1 ∙ 3 = 0,075. 

 

У таблиці 3.12 приведено результати розрахунків надійності елементів 

схеми: 

Таблиця 3.12 – Результати розрахунку елементів надійності схеми 

  

Тип елеме-

нта 

Базова інте-

нсивність 

відмов 𝝀Б ∙
𝟏𝟎𝟔  , 𝟏/год 

Коефіцієнт 

наванта-

ження, КН 

Робоча інте-

нсивність 

відмов 𝝀і ∙
𝟏𝟎𝟔  , 𝟏/год 

Кількість 

елементів 

групи 

Конденсатор 

SMD 0805 
0,01 0,31 0,05 1 

Резистор 

SMD 1206 
0,02 0,10 0,40 4 

Транзистор 

IRF9530NS 
0.886 0,10 1,7 1 

Транзистор 

КТ503 
0.886 0,10 1,7 1 

Транзистор 

КТ825 
0.886 0,10 1,7 1 

Діод 1N5820 0,1 1 2 1 

Мікроконт-

ролер 
0,5 0,50 1.87 1 

Роз’єм 0,041 0,1 0,038 3 

З’єднання 

пайкою( кле-

мний блок) 

0,062 0,1 0,0073 4 

Пайка на-

скрізних ме-

талізованих 

отворів(дру-

кований мон-

таж) 

0,000017 0,1 0,075 56 
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Загальна інтенсивність відмов пристрою визначається як сума інтенсив-

ностей відмов кожного елемента схеми [17]: 

𝜆0 = ∑ 𝑁𝑖 ∙ 𝜆𝑖 ,

𝑘

𝑖=1

 

𝜆0 = 13,335 ∙ 10−6[1 год⁄ ]. 

Середній час напрацювання приладу на відмову за заданих умов експлу-

атації: 

Т0 = 1
𝜆0

⁄ = 1
13,335 ∙ 10−6⁄ = 75 ∙ 103. 

Отримані значення показників надійності задовольняють вимогам  техні-

чного завдання (ТЗ). 

3.6.2 Розрахунок механічних впливів 

Для пристрою, який проектується у даному курсовому проекті необхідно 

провести розрахунки на віброміцність. 

Таким чином в ході проектування пристрою виникає потреба розрахунків 

радіоелектронних засобів (РЕЗ), його ЕРЕ та елементів конструкції на динамі-

чні та статичні навантаження. 

Необхідні дані для розрахунку: 

Габаритні розміри плати: 

𝛼 = 60 мм; 

𝑏 = 90 мм; 

ℎ = 1,5 мм. 

Матеріал: склотекстоліт фольгований FR-4-2; 

Модуль пружності: 𝐸 = 5,7 ∙ 1010 𝐻/м; 
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Густина: 𝜌 = 2,67 ∙ 103кг/м3; 

Гранична щільність поліпропілену :𝜌с = 0,9 ∙ 103кг/м3; 

Коефіцієнт Пуассона: 𝜀 = 0,35 

Коефіцієнт віброперевантаження: 𝑛𝑛 = 2; 

Межа пружності для склотекстоліту: 𝜎в = 130 ∙ 106 Н/м. 

Необхідно визначити масу друкованої плати без ЕРЕ за формулою: 

𝑚 = 𝜌 ∙ 𝑎 ∙ 𝑏 ∙ ℎ ,   

де 𝜌 — густина матеріалу плати; 

𝑎, 𝑏, ℎ — габаритні розміри плати, м. 

𝑚 =  2,67 ∙ 103 ∙ 0.06 ∙ 0,09 ∙ 0,0015 = 0,022 кг. 

Далі, необхідно визначити поправочний коефіцієнт, який враховує масу 

ЕРЕ за формулою: 

КЕРЕ =
1

√1 +
М
𝑚

  ,  

де М — маса ЕРЕ, кг 

КЕРЕ =
1

√1 +
0,16

0,022

= 0,348. 

Поправочний коефіцієнт розраховується за формулою: 

КМ = √
Екорп ∙ 𝜌корп

Епл ∙ 𝜌пл
= √

5,7 ∙ 1010 ∙ 900

27000 ∙ 106 ∙ 2670
= 2,67, 

Частота власних коливань плати визначається за формулою: 

𝑓0 =
1

2 ∙ 𝜋
∙

𝑎

𝑏2
∙ √

𝐷

𝜌 ∙ ℎ
∙ 𝐾𝑀 ∙ 𝐾𝐸𝑃𝐸 , 

де D — циліндрична жорсткість пластини; 

𝛼 — довжина плати. 
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𝐷 =
𝐸 ∙ ℎ3

12 ∙ (1 − 𝜀3)
, 

де 𝜀 — коефіцієнт Пуассона, 

𝐷 =
5,7 ∙ 1010 ∙ 0,00153

12 ∙ (1 − 0,352)
= 18,3[𝐻 м2]⁄ , 

𝛼 = 22,37 ∙ √1 + 0,61 ∙  
𝑏2

𝑎2
+

𝑏4

𝑎4
, 

 

𝛼 = 22,37 ∙ √1 + 0,61 ∙  
0,092

0,062
+

0,094

0,064
= 27,11 % , 

𝑓0 =
1

2 ∙ 𝜋
∙

27,11

0,092
∙ √

18,3

2670 ∙ 0,015
∙ 2,67 ∙ 0,348 = 334,5Гц. 

Коефіцієнт запасу міцності плати визначають за формулою: 

𝑛 = 𝑛1 ∙ 𝑛2 ∙ 𝑛3, 

де 𝑛1 — коефіцієнт вірогідності визначення розрахункових навантажень та на-

пруг; 

𝑛2 — коефіцієнт, що враховує ступінь відповідальності деталі, який зумо-

влений вимогами коефіцієнта надійності; 

𝑛3 — коефіцієнт, що враховує однорідність механічних властивостей ма-

теріалу. 

𝑛 = 2 ∙ 1,3 ∙ 2,5 = 6,5. 

Далі проводиться розрахунок при дії удару для найгіршого випадку уда-

рного імпульсу прямокутної форми. [18] 

У таблиці 3.13 приведені параметри ударного імпульсу: 
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Таблиця 3.13 – Параметри ударного імпульсу 

 

Форма Прямокутна 

Тривалість, мс 11 

Амплітуда перевантаження, g 15 

 

Умовна частота ударного імпульсу визначається за формулою: 

𝑓𝑏 = 1
(2 ∙ 𝑡)⁄  , 

де t — тривалість ударного імпульсу. 

𝑓𝑏 = 1
(2 ∙ 11 ∙ 10−3)⁄ = 45 Гц. 

При ударі коефіцієнт передачі визначається на частотах: 10 Гц, 45 Гц,  

70 Гц. 

Ку = 2 ∙ sin(
𝜋

2
∙ у), 

де у — частотний розлад; 

у =
𝑓роз

𝑓0
⁄ , 

де 𝑓роз  — частота вібрації у частотному діапазоні 10-70 Гц. 

у = 10
334,5⁄ = 0,029, 

у = 45
334,5⁄ = 0,13, 

у = 70
334,5⁄ = 0,21. 

Відтак отримаємо наступні значення: 

Ку = 2 ∙ sin(
𝜋

2
∙ 0,029) = 0,091, 

Ку = 2 ∙ sin(
𝜋

2
∙ 0,13) = 0,406, 

Ку = 2 ∙ sin(
𝜋

2
∙ 0,21) = 0,648. 

Ударне прискорення визначається за формуло: 

𝛼у = Ну ∙ Ку, 
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де Ну  — амплітуда прискорення ударного імпульсу. 

𝛼у = 15 ∙ 0,091 = 1,365, 

𝛼у = 15 ∙ 0,406 = 6,09, 

𝛼у = 15 ∙ 0,648 = 9,72. 

Максимальне відносне переміщення визначається за формулою: 

𝑍𝑚𝑎𝑥 =
(2 ∙ 𝐻𝑦)

(2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑓𝑏)2⁄ ∙ sin(
𝜋

2
∙ 𝑦). 

Тоді: 

𝑍𝑚𝑎𝑥10 =
(2 ∙ 15)

(2 ∙ 𝜋 ∙ 10)2⁄ ∙ sin(
𝜋

2
∙ 0,029) = 3,46 ∙ 10−4, 

𝑍𝑚𝑎𝑥45 =
(2 ∙ 15)

(2 ∙ 𝜋 ∙ 45)2⁄ ∙ sin(
𝜋

2
∙ 0,13) = 7,61 ∙ 10−5, 

𝑍𝑚𝑎𝑥70 =
(2 ∙ 15)

(2 ∙ 𝜋 ∙ 70)2⁄ ∙ sin(
𝜋

2
∙ 0,21) = 5,023 ∙ 10−5. 

Необхідне виконання умови ударної міцності для ДП з ЕРЕ: 

𝑍𝑚𝑎𝑥 ≤ 0,3 ∙ 𝑏, 

де b  — ширина друкованої плати, м; 

Можна виконати перевірку виконання умови ударної міцності тільки для 

найбільшого значення максимального відносного переміщення. Найбільше 

значення має 𝑍𝑚𝑎𝑥10 : 

3,46 ∙ 10−4 ≤ 0,3 ∙ 0,09. 

Умова ударної міцності виконується на частотах вібрації 10 Гц, 45 Гц та 

70 Гц. Отже, вібраційна міцність конструкції на заданій частоті забезпечується 

конструкційними особливостями пристрою [17]. 

Необхідно також визначити напруження, які виникають у ДП при вібра-

ціях на частотах 10 Гц та 70 Гц: 

𝜎 =
(3 ∙ М ∙ 𝜂 ∙ 𝑛 ∙ 𝑎)

(𝑏 ∙ ℎ2)⁄ , 
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𝜎10 =
(3 ∙ 0,05 ∙ 1,001 ∙ 6,5 ∙ 0,6)

(0,09 ∙ 0,00152)⁄ = 2,9 ∙ 106
Н

м2
, 

𝜎70 =
(3 ∙ 0,05 ∙ 1,036 ∙ 6,5 ∙ 0,6)

(0,09 ∙ 0,00152)⁄ = 3 ∙ 106
Н

м2
. 

 

Проаналізувавши розрахунки, можна зробити висновок, що обраний ме-

тод закріплення плати задовольняє вимогам вібрації міцності із заданим кое-

фіцієнтом запасу міцності. 
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4 РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ 

4.1  Вибір мови програмування для апаратної платформи Arduino 

Сучасні мікроконтролери можуть програмуватися на різних мовах про-

грамування, які в подальшому за допомогою спеціальних компіляторів перек-

ладаються на мову програмування Assembler. Для найбільшої швидкодії та ма-

ксимальної економії пам’яті мікроконтролера, доцільно використовувати мову 

програмування Assembler, проте вона вимагає значно більших зусиль та часу 

від спеціаліста для створення необхідного програмного забезпечення. 

Для сучасних мікроконтролерів, що мають достатньо високу швидкодію, 

та при сучасному рівні компіляторів, розроблено мови програмування більш 

високого рівня, що полегшують роботу спеціаліста та прискорюють процес 

розробки програмного забезпечення (ПЗ).  

В даному дипломному проекті для створення програми для мікроконтро-

лера використано мову програмування С. Вибір мови програмування обумов-

лений декількома факторами: 

 розроблювана система не є складною та вимогливою до апаратної ча-

стини модуля; 

 апаратна платформа Arduino має достатню швидкодію та кількість 

пам’яті, що не обмежує в виборі мови програмування; 

 для апаратної платформи існує середовище програмування Arduino 

IDE, що має підтримку мови програмування С; 

 мова програмування С вимагає меншої кваліфікації працівника та 

менше часу  для створення та модернізації ПЗ. 

4.2 Структурна схема 

Для написання програми керування автоматичним освітленням розроб-

лено структурну схему зображену на рисунку 4.1. 
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Рисунок 4.1 — Структурна схема програми для апаратної платформи 

Програма, що розроблена по даній структурній схемі дозволяє отриму-

вати дані від датчиків руху та світла, проводити їх аналіз та виконувати певні 

дії в залежності від отриманих даних. 

 

4.3 Розробка програми для мікроконтролера Arduino 

Текст програми: 

int led = 3; 

int lightSens = A0; 

int lightLevel = 800; 

int lightVal = 0; 

int moveSens = A3; 

int moveVal = 0; 

Аналіз отриманих 

даних 

Отримання даних 

з датчиків 

Виконання дії в 

залежності від 

отриманих да-

них 
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void setup() { 

analogReference(INTERNAL); 

pinMode(led, OUTPUT); 

pinMode(lightSens, INPUT); 

pinMode(moveSens, INPUT); 

Serial.begin(9600); 

} 

 

void turnLight() { 

 for (int i=0; i<=255; ++i) { 

    analogWrite(led, i); 

    delay(10); 

  } 

} 

 

void loop() { 

  lightVal = analogRead(lightSens); 

  moveVal = digitalRead(moveSens); 

  Serial.print("lightVal = "); 

  Serial.print(lightVal); 

  Serial.print(" moveVal = "); 

  Serial.println(moveVal); 

 

  if (moveVal == HIGH) 

Serial.println("===========================");   

  if (moveVal == HIGH) { 

      Serial.println("!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"); 

      if (lightVal < lightLevel) { 

        turnLight(); 
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        delay(5000); 

      } 

      delay(100); 

  } else digitalWrite(led, LOW); 

} 

Дана програма забезпечує роботу модуля автоматизованого керування 

освітленням. Коли освітлення падає нижче певного значення, яке в програмі 

задається константою і датчик руху фіксує наявність рухомих об’єктів почи-

нає плавно вмикатись освітлювальний пристрій ( наприклад лампа). Трива-

лість роботи складає 5 с. Якщо в зоні дії піроелектричного датчика наявний 

рух, освітлення не вимикається і продовжує працювати, до тих пір поки наяв-

ний рух.  
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5 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

У даному дипломному проекті проводиться розробка модуля автоматизо-

ваного керування освітленням для побутових та виробничих приміщень, у 

цьому розділі доцільно розглянути питання з охорони праці при виготовленні 

друкованих плат та при виконанні пайки. В ході проведення цих робіт утво-

рюється низка шкідливих та небезпечних факторів, розгляд яких і буде прове-

дено в цьому розділі. Також доцільним буде й розгляд електробезпеки та по-

жежної безпеки на робочому місці при виконанні описаних вище робіт. 

5.1 Аналіз умов праці 

На працівників, зайнятих паянням виробів, можливий вплив наступ-  

них небезпечних і шкідливих виробничих факторів: 

- підвищена загазованість повітря робочої зони парами шкідливих хіміч-

них речовин;  

- підвищена температура поверхні виробу, обладнання, інструменту, роз-

плавів припоїв і солей;  

- підвищена температура повітря робочої зони;  

- небезпечний рівень напруги в електричному ланцюзі, замикання 

якого може відбутися через тіло людини;  

- підвищений рівень шуму від двигунів вакуумних насосів, ультразвуко-

вого устаткування;  

- підвищений рівень вібрації на робочому місці від двигунів вакуумних 

насосів;  

- підвищений рівень електромагнітного випромінювання від неекранова-

них індукторів, трансформаторів, конденсаторів;  

- підвищений рівень ультразвуку;  

- підвищений рівень ультрафіолетової радіації під час виконання пайки;  

- рентгенівське випромінювання через незахищені частини вакуумних ка-

мер електронно-променевих установок;  
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- пожежонебезпека;  

- рухомі механізми і машини;  

- бризки припоїв і розчинів. 

При виконанні технологічних процесів виробництва необхідно викону-

вати вимоги зазначені правилами з охорони праці. Далі розглянуто основні 

такі вимоги. 

5.1.1 Організація робочого місця 

Організація і проведення робіт з пайки виробів повинні відповідати  

вимогам міжгалузевим правилам з охорони праці при проведенні робіт з пайки 

і лудіння виробів і чинних нормативних актів, що містять державні нормативні 

вимоги охорони праці.  

- Будівлі, в яких розташовуються ділянки пайки, а також інші цехи і діля-

нки слід будувати з вогнестійкого матеріалу, розміщувати по відношенню до 

житлових забудов з підвітряного боку і на відстані, що визначається відпо-

відно до розрахунку розсіювання шкідливих речовин, але не менше 50 м від 

житлових забудов; 

- На території організації повинно бути ізольоване приміщення для збору, 

короткочасного зберігання та утилізації відходів, отриманих при виконанні 

робіт по пайку; 

- У виробничих приміщеннях повинні бути передбачені безпечні проходи 

і проїзди для руху людей і транспортних засобів. Ширина проїздів установлю-

ється залежно від габаритів транспортних засобів і виробів. Межі проходів та 

проїздів повинні бути відзначені білими смугами шириною не менше 50 мм, 

металевими кнопками або іншими способами. Відстань від межі проїжджої ча-

стини до елементів конструкції будівель та обладнання повинна бути не менше 

0,5 м, при русі людей - не менше 0,8 м. 

-  У виробничих приміщеннях має бути не менше двох евакуаційних ви-

ходів. Двері повинні мати ширину не менше 0,8 м і висоту - не менше 2,0 м. 
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Ворота, двері та інші прорізи в капітальних стінах, зроблені для технологічних 

цілей, повинні бути утеплені й обладнані тамбурами або тепловими повітря-

ними завісами. Двері повинні мати пристосування для примусового закри-

вання; 

-  На ділянках пайки повинні знаходитися первинні засоби пожежогасіння 

відповідно до вимог Правил пожежної безпеки. Не допускається застосову-

вати для гасіння магнієвих сплавів воду та пінні вогнегасники. 

5.1.2 Мікроклімат робочих приміщень 

Мікроклімат виробничих приміщень повинен відповідати гігієнічним ви-

могам. 

У таблиці 5.1 наведено норми мікроклімату виробничих приміщень, згі-

дно ГОСТ 12.1.005-88 і ДСН 3.3.6.042-99. 

Таблиця 5.1 – Норми мікроклімату виробничих приміщень 

Пе-

ріод 

року 

Кате-

горія 

робіт 

Температура, ℃ Вологість повітря 
Швидкість руху по-

вітря, м/с 

Оп-

тима-

льна 

Припустима на 

робочих місцях 

Опти-

мальна 

Припус-

тима на 

постій-

них і не 

постій-

них робо-

чих міс-

цях 

Опти-

ма-

льна 

Припус-

тима на 

постійних 

і не пос-

тійних ро-

бочих міс-

цях 

Пос-

тійних 

Непо-

стій-

них 

Холо-

дний 
Іа 22-24 21-25 18-26 40-60 75 0,1 

не більше 

0,1 

Теп-

лий 

Іа 23-25 22-28 20-30 40-60 55 при 

28 ℃ 

0,1 0,1-0,2 

 

Температура в приміщенні ділянки, де виконується пайка, через джерела 

тепла може перевищувати границю припустимої норми. Для видалення над- 
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лишку тепла використовується місцева механічна вентиляція. У теплий пері- 

од року використовується природна вентиляція через віконні прорізи. Це до- 

зволяє знизити температуру до нормального значення. У холодний період року 

може застосовуватись система центрального опалення у відповідності з вимо-

гами СНиП 2.04.05-84 та ГОСТ 12.4.021-75. 

5.1.3 Шкідливі речовини в повітрі робочої зони 

Всі різновиди процесів пайки і залуження супроводжуються забруднен-

ням повітряного середовища: аерозолями припою і флюсу, парами різних рі-

дин, які використовуються для змивання флюсу та розчинення лаків.  

Операції пайки і залужування супроводжуються забрудненням повітря-

ного середовища в приміщеннях парами окису свинцю, олова, сурми та інших 

елементів, що входять до складу припою, а також парами каніфолі. Пари, пот-

рапляючи в атмосферу цеху, конденсуються і перетворюються в аерозоль кон-

денсації, дисперсний склад якого приведений в таблиці 5.2 

Таблиця 5.2 – Дисперсний склад парів каніфолі  

Розмір часток, 

мкм 

Відсоток часток 

даної фракції 

Розподіл часток 

за масою, % 

Швидкість ви-

паровування, 

м/с 

7 0,4 20 7 

4 0,8 19,5 2,2 

2 8,8 34,6 0,5 

1,5 15 11,8 0,3 

1,0 35 10 0,15 

0,9 20 2,6 0,12 

0,8 10 0,9 0,09 

Знаходячись у запиленій атмосфері, робітники піддаються впливу пилу та 

парів, шкідливі речовини осідають на шкірі, потрапляють на слизову оболонку 

порожнини рота, очей, верхніх дихальних шляхів, зі слиною потрапляють у 
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травний тракт, вдихаються в легені. Поряд із забрудненням повітряного сере-

довища забруднюються робочі поверхні й одяг працюючих. Ступінь впливу 

аерозолів залежить від хімічного складу, який визначається хімічним складом 

припою. 

Вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони не повинен перевищу-

вати гранично допустимих концентрацій [18].  

У таблиці 5.3 приведено шкідливі речовини, їх вплив на організм лю-

дини та гранично допустимі концентрації їх у повітрі. 

Таблиця 5.3 – Вплив на організм людини шкідливих речовин 

Компоненти Характер токсичності 

Клас 

небез-

пеки 

ГДК у пові-

трі робочої 

зони, кг/м𝟑 

1 2 3 4 

Олово 

Ураження бронхів, пролітеративно-

критичну реакцію в бронхах. При 

тривалому впливі можливий пнев-

моконіоз 

3 
10 – для 

окису олова 

Свинець 

При отруєнні спостерігається ура-

ження нервової системи, крові, сер-

цево-судинної системи, шлунково-

кишкового тракту, статевої системи 

1 0,01 

Каніфоль ос-

нова 

Має дратівну дію. При тривалому 

впливі на шкіру викликає дерматит 
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Продовження таблиці 5.3  

Для визначення концентрації в атмосфері аерозолю свинцю при пайці і 

залуженні хвилею необхідно скористатися формулою: 

𝐶 = 𝑦 ∙ 𝑆 ∙ 𝑡 ∙
𝑁

𝑉
, 

де y — питоме утворення аерозолю свинцю, мг/м2 ∙ год ;  

S — площа поверхні хвилі, м2 ;  

t — тривалість зміни, год ;  

N — кількість робочих місць; 

 V — об‘єм приміщення. 

 

 

 

1 2 3 4 

Спирт етило-

вий 

Має наркотичну та дратівливу дію. 

Викликає зміни в печінці, серцево-

судинній системі, сухість шкіри при 

тривалому контакті 

4 1000 

Бензин 

Діє як дратівник та наркотик. Функ-

ціональні нервові розлади, що су-

проводжуються м’язовою слабкі-

стю , млявістю чи сонливістю, без-

сонням. 

Розлад травлення, печінки, трем-

тіння пальців та мови поразка 

шкіри. Характерний розвиток су-

дом, зниження кров’яного тиску, 

сповільнення пульсу 

4 300 
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Питоме утворення аерозолю свинцю при залуженні та паянні хвилею 

олов’яно-свинцевим припоєм складає 3000-5000мг/м2 ∙ год.Площа поверхні 

хвилі дорівнює 0,004 м2, тривалість зміни — 8 годин, об’єм приміщення — 

360 м3 , а кількість робочих місць дорівнює 1. Виходячи з таких даних ми мо-

жемо визначити концентрацію аерозолю свинцю: 

С = 4000 ∙ 0,004 ∙ 8 ∙
1

360
= 0,356 мг

м3⁄ . 

Згідно ГОСТ 12.1.005-88 та таблиці 17, гранично допустима концентрація 

аерозолю свинцю дорівнює 0,01мг
м3⁄  , таким чином, концентрація аерозолю 

свинцю перевищує ГДК, що потребує введення додаткових заходів захисту. 

5.2 Розробка заходів з охорони праці 

У даному підрозділі розглядаються заходи, які забезпечують здоров’я 

працівника і безпеку умов праці на робочому місці. 

До небезпечних та шкідливих виробничих факторів, які мають місце при 

технологічному процесі пайки відноситься: 

- запиленість та загазованість повітря робочої зони; 

-  наявність інфрачервоних випромінювань від розплавленого припою в 

ванні чи від паяльника;  

- наявність електромагнітного випромінювання високої частоти;  

- дія ультразвуку на організм людей при використанні технологічного 

процесу пайки хвилею; 

- вплив електростатичного розряду; 

-  незадовільна освітленість робочого місця чи підвищена яскравість; 

- незадовільні метеорологічні умови в робочий зоні;  

-  вплив бризок та капель розплавленого припою; 

-  можливість ураження електричним струмом;  
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- група психофізіологічних шкідливих виробничих факторів: фізичні пе-

ревантаження (статичні та динамічні), нервово-психічні перевантаження (мо-

нотонність роботи, емоційні перевантаження). 

5.2.1 Нормалізація повітря робочої зони 

Відповідно до СHиП 2.09.02-85 «Производственные здания»: 

- Виробничі приміщення, в яких знаходяться ділянки пайки, повинні бути 

обладнані постійно діючою загальнообмінною та місцево припливною - витя-

жною вентиляцією з розводкою припливу в робочу зону; 

- На ділянках, де застосовуються речовини першого класу небезпеки 

(олов‘яно - свинцеві припої, берилій і його сплави, флюси та інші сполуки), 

системи місцевих відсмоктувачів повинні включатися до початку робіт і ви-

микатися після їх закінчення. Робота вентиляційних установок повинна конт-

ролюватися за допомогою світлової та звукової сигналізації, автоматично 

включатися при зупинці вентиляції;  

- Приймачі повітря повинні кріпитися на гнучких або телескопічних пові-

троводах, здатних переміщатися в процесі монтажних робіт для максималь-

ного наближення до місця пайки, при цьому повинна бути надійна фіксація 

положення приймачів повітря; 

-  Повітря, що видаляється витяжними установками з виробничих примі-

щень і від устаткування, що містить токсичні гази і пил, повинне перед вики-

дом в атмосферу проходити очищення через фільтри - вловлювачі. 

- Внутрішні поверхні повітроводів витяжних систем і вентилятори по-

винні періодично очищатися від флюсу, забрудненого свинцем; 

- Аналіз повітряного середовища повинен проводитися за графіком, що 

затверджується роботодавцем, не менше 1 разу на місяць. Крім того, незале-

жно від існуючого графіка, аналіз повітряного середовища повинен проводи-

тися після кожної зміни технологічного процесу. 
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5.2.2 Виробниче освітлення 

У виробничих приміщеннях, призначених для пайки, має передбачатися 

природне і штучне освітлення відповідно до вимог будівельних норм і правил; 

- Для місцевого освітлення робочих місць при виконанні робіт з паяння 

виробів повинні бути світильники з непросвічуваними відбивачами. Світиль-

ники повинні розташовуватися таким чином, щоб їх світіння, не влучало в 

поле зору працівників; 

 - На робочих місцях, призначених для виконання робіт з використанням 

мікроскопа, освітленість від системи комбінованого освітлення повинна бути 

не нижче 2500 лк; 

 - Контрольні вимірювання освітленості на робочих місцях в цехах і на 

ділянках пайки необхідно проводити не рідше двох разів на рік і результати 

вимірювань заносити у відповідний журнал реєстрації; 

 - У цехах і на ділянках пайки повинно бути обладнане автоматичне ава-

рійне освітлення. До мережі аварійного освітлення не допускається приєдну-

вати інші струмоприймачі; 

 - Для очищення світильників, ліхтарів і вікон необхідно застосовувати 

пристрої, що забезпечують безпеку робіт (сходи, пересувні підйомники тощо). 

Очищення світильників загального освітлення повинна проводитися два рази 

на місяць. Скло вікон і ліхтарів повинні очищатися періодично, не рідше двох 

разів на рік. 

5.2.3 Електробезпека 

Згідно ГОСТ 12.2.007.0-75 все електрообладнання, що знаходиться в ро-

бочому приміщені можна віднести до 0І та І класу по електрозахисту ( 0І клас 

— обладнання, що має робочу ізоляцію, елемент заземлення і провід без зазе-

млюючої жили; І клас — обладнання, що приєднується до ланцюга живлення 

трьох контактними вилками, один з цих контактів з’єднується з заземленим 

контактом розетки) [18].  
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Робоче приміщення за ступенем небезпеки ураження людей електричним 

струмом можна віднести, згідно ПУЕ та ГОСТ 12.1.013-78, до приміщень без 

підвищеної небезпеки, так як:  

-  відносна вологість повітря не перевищує 75%; 

-  матеріал підлоги (паркет) є діелектриком; 

-  температура повітря не досягає значень, більших ніж 35ºС; 

-  відсутня можливість одночасного торкання людини до елементів мета-

локонструкцій будівель, технологічних апаратів, механізмів, що мають з’єд-

нання з землею, з одного боку і до металевих корпусів електрообладнання з 

іншого. 

При нормальному (неаварійному) режимі роботи електрообладнання, гра-

нично припустимі рівні напруг дотику і струмів через людину не повинні пе-

ревищувати значень, які приведені в таблиці 5.4 (ГОСТ 12.1.038-88 ССБТ). 

Таблиця 5.4 – Значення допустимих рівнів напруги та струму 

№ п/п Рід струму U, В I, мА 

1 Змінний 50 Гц, не більш 2 0,3 

2 Постійний 50 Гц, не більш 8 1 

 

При виникненні аварійного режиму роботи електрообладнання, напруги 

дотику і струми, що протікають через людину, не повинні перевищувати зна-

чень, які приведені в таблиці 5.5 (ГОСТ 12.1.038-88). 
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Таблиця 5.5 – Значення аварійних рівнів напруг і струму  

 

Струм 

Нор-

мо-

вана 

ве-

ли-

чина 

Гранично допустимі струми, мА, і напруги, В, при тривалості дії, с 

0,01-

0,08 
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

бі-

льше 

1 

Змін-

ний 50 

Гц 

𝐼д 650 500 250 165 125 100 85 70 65 55 50 6 

𝑈д 650 500 250 165 125 100 85 70 65 55 50 36 

Пос-

тійний 

I 650 600 500 330 250 200 170 140 130 110 100 8 

U 650 600 500 330 250 200 170 140 130 110 100 36 

 

В робочому приміщені передбачене захисне відключення напруги жив-

лення мережі при аварійному режимі роботи обладнання. Для зменшення зна-

чення напруги дотику і відповідних їй величин струмів при нормальному і ава-

рійному режимах роботи електрообладнання необхідно виконати повторне за-

хисне заземлення нульового дроту [18]. 

5.2.4 Розрахунок електромережі на вимикаючу здатність 

Сила струму при виникненні однофазного короткого замикання на корпус 

електроприладу, у разі, якщо знехтувати індуктивною складовою опорів фаз-

ного та нульового дротів та еквівалентним опором трансформатору електро-

мережі: 

𝐼кз =
𝑈𝑓

𝑅𝑓 + 𝑅0
=

220

6 + 4
= 22 𝐴, 

де 𝑅𝑓– активний опір фазового дроту, 𝑅𝑓= 6 Ом; 

𝑅0 – активний опір нульового дроту, 𝑅0 = 4 Ом; 

𝑈𝑓 – напруга фази, 𝑈𝑓 = 220 В. 
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Максимальне значення напруги, яка появиться на корпусах електрообла-

днання при його аварійному режимі роботи, буде дорівнювати: 

𝑈𝑚𝑎𝑥 = 𝐼кз ∙ 𝑅0 = 22 ∙ 4 = 88 В. 

Таким чином при часі спрацювання автоматів максимального струмового 

захисту менше 0,1 с, напруга дотику на корпусах електрообладнання не буде 

перевищувати допустиме значення. 

𝑈𝑚𝑎𝑥 < 𝑈доп, при 𝑡 < 0,1 −  𝑈доп = 500 В, згідно зГОСТ 12.1.038 − 88.  

Для надійної роботи автоматів струмового захисту номінальний струм їх 

спрацювання повинен задовольняти умові:𝐼кз/𝐼сп ≥ 1,4. 

У робочому приміщені лабораторії ця вимога виконується.  

Безпека експлуатації електричного устаткування і захист від можливої 

поразки електричним струмом у приміщені лабораторії забезпечується засто-

суванням ряду захисних заходів [18]:  

-  персонал, що працює з приладами повинний бути технічно грамотним; 

-  забезпечена недоступність і відповідна робоча ізоляція струмоведучих 

частин обладнання; 

-  ремонтний персонал, що виконує ремонтні роботи в електричних уста-

новках, має необхідну групу допуску; 

-  регулярно проводиться перевірка знань ТБ та інструктаж з надання пер-

шої медичної допомоги при уражені електричним струмом. 

5.3 Пожежна безпека 

При монтажі друкованої плати застосовуються різні речовини і матеріали, 

деякі з них пожежно - та вибухонебезпечні. 

 Пожежа може виникнути у тому випадку, якщо не будуть дотримані но-

рми пожежної безпеки. Згідно з НАПБ Б.03.002-2007 та СНиП 2.09.02-85 при-

міщення за вибухо- та пожежною небезпекою відповідає категорії В (вибухо-, 

пожежонебезпечне), тобто приміщення з горючими та важко- горючими ріди-

нами, твердими горючими речовинами та матеріалами. Згідно з класифікацією 
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пожежних зон (у відповідності з НПАОП 40.1-1.32-01 та ПУЕ) робоча зона 

приміщення належить до класу П-ІIа – пожежонебезпечні зони приміщення. 

За вогнестійкістю приміщення відноситься до ІІ ступеню (ГОСТ 12.1.004-

76) тобто механічні конструкції, стіни виконані, з негорючих мате- ріалів, най-

менша межа вогнестійкості яких складає 2 години. Пожежні показники деяких 

речовин та матеріалів приведені у таблиці 5.6. 

Таблиця 5.6 – Пожежні показники  

 

Найме-

нування 

речовин 

та мате-

ріалів 

Темпе-

ратура 

сплаву, 

℃ 

Темпера-

тура само-

заго-

рання, ℃ 

Межа вибуху 

Засоби пожежо-

гасіння 
нижня верхня 

Каніфоль - 850 12,6 г/м3 - 

Хімічна і повіт-

ряно-повітряно 

механічна піна, 

розпилена вода 

Спирт ети-

ловий 
18 404 

3,6 % 68 

г/м3 

19 % 

340 г/м3 

Хімічна піна, во-

дяний пар, інер-

тні гази 

На випадок виникнення пожежі повинна бути забезпечена можливість 

безпечної евакуації людей через евакуаційні виходи.  

Кількість евакуаційних виходів з будівель, з кожного поверху та примі-

щень необхідно приймати згідно з СНиП 2.01.02-85, однак не менше двох. Ві-

дстань від найбільш віддаленого робочого місця до найближчого евакуацій-

ного виходу з приміщення безпосередньо на зовні або на сходову клітку не 

повинна перевищувати значення, що регламентуються СНиП 2.09.02-85. 

 У даному випадку: 

-  об'єм приміщення – 360 м3 ;  
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-  категорія приміщення – В;  

-  ступінь вогнестійкості будівлі – ІІ.  

Отже, відстань, при щільності людського потоку в загальному проході від 

1 до 3 осіб, повинна бути не більше ніж 60 м.  

Для запобігання пожежі та пожежного захисту на підприємстві згідно з 

нормами ДБН В.2-13-98 застосовується електрична пожежна сигналізація 

(ЕПС), що служить для швидкого повідомлення службі пожежної безпеки про 

виникнення пожежі в одному з приміщень чи споруд підприємства.  

Установка ЕПС складається з наступних основних частин: - 

- пожежних оповіщувачів, що встановлюються в приміщеннях;  

-  блоків живлення від електромережі та резервного акумулятора;  

-  системи переключення з одного живлення на інше;  

-  електропровідної мережі, що з'єднує пожежні оповіщувачі з прийма-

льно-контрольним приладом. Приймально-контрольні прилади встановлю-

ються в приміщенні з цілодобовим перебуванням чергового персоналу, що 

знаходиться на першому поверсі.  

В якості пожежних оповіщувачів у цехах пайки друкованих плат необхі-

дно використовувати автоматичний пожежний оповіщувач димовий ДПС- 

038, тому що немає джерел відкритого полум’я і процес загоряння розпочина-

ється з виділення диму (наприклад, загорання при короткому замиканні, опла-

влення ізоляції і т.п.), а матеріали, що використовуються в монтажному цеху, 

виділяють велику кількість тепла.  

У разі, виникнення пожеж, необхідно мати первинні засоби пожежога-

сіння. Вони призначені для ліквідації невеликих осередків пожежі, а також для 

гасіння пожеж у початковій стадії їхнього розвитку силами персоналу об'єкту 

до прибуття штатних підрозділів пожежної охорони. 
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 Відповідно до ISO 3941-77 в робочому приміщені необхідно встановити 

вуглекислотні вогнегасники марки ВВ-2, ВВ-5 чи ВВ-8, тому що вони засто-

совуються для гасіння електроустановок і електромереж, що знаходяться під 

напругою до 1000 В (клас пожежі „Е”).  

В коридорі знаходиться додатковий вогнегасник хімічний пінний ВХП-

10 для гасіння легкозаймистих речовин та твердих матеріалів (так як для га-

сіння спирту, ацетону і т.п. вуглекислотні вогнегасники використовувати не 

можна, в них СО2 добре розчиняється).  

Також в пожежний інвентар, що знаходиться на території об'єкту, вхо-

дить:  

- пожежне покривало розміром 2x2 м – 1 шт;  

- гаки – 3 шт.; - лопати – 2 шт.;  

-  сокири – 2 шт.;  

-  ящик з піском не менше 0,1м3 – 1 шт.  

Таким чином, даний розділ дипломного проекту дає змогу ознайомитися 

з основними правилами пожежної безпеки та охороною праці при виготов-

ленні друкованої плати. 
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ВИСНОВКИ 

1. Провівши аналітичний огляд джерел інформації встановлено, що 

розроблюваний пристрій автоматичного керування освітленням побутових та 

виробничих приміщень повинен мати датчик руху та освітлення для комплек-

сного аналізу стану навколишнього середовища. 

2.  Після аналізу сучасних мікроконтролерів та мікропроцесорів було 

обрано апаратну платформу Arduino Nano, що забезпечує можливість швидкої 

зміни програми модуля та можливість розширення його функціоналу.  

3. Провівши розрахунки надійності та побудови прототипу приладу 

було встановлено, що модуль є працездатним та повність задовольняє вимогам 

технічного завдання. Вдалося навіть досягти зменшення габаритних розмірів, 

а саме висоту на 5 мм, довжину та ширину на 10 мм 

Розроблений пристрій рекомендовано використовувати в будь-яких побу-

тових та виробничих приміщеннях. 
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1 Підстави для виконання проекту 

Підставою для виконання проекту є завдання видане кафедрою радіокон-

струювання та виробництва радіоапаратури радіотехнічного факультету Наці-

онального технічного університету України «Київський політехнічний інсти-

тут»  « 11 »  квітня 2016 р. 

Термін виконання: Початок — 11. 04. 2016 р. 

  Закінчення — 30. 05.2016 р. 

 

2 Мета і призначення дипломного проекту 

 

2.1 Актуальність виконання дослідження 

Впровадження автоматизованого освітлення є досить необхідним.  Оскі-

льки в даному проекті буде розглянуто блок який буде включати освітлення 

при появі в зоні його виявлення рухомих предметів і вимикати його через де-

який час. Це дозволить значно знизить витрати електричної енергії (у порів-

нянні з витратами які були б при постійному увімкненні світла). 

2.2 Галузь використання 

Побутова та промислова апаратура. 

2.3 Об’єкт дослідження — блок автоматизованого керування освітлен-

ням виробничих та побутових приміщень. 

Предмет дослідження — конструктивне виконання та програмування 

блоку автоматизованого керування освітленням. 

Мета роботи — розробка блоку автоматизованого керування освітленням 

виробничих та побутових приміщень за допомогою апаратної платформи 
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Arduino Nano. Для досягнення поставленої мети необхідно виконати насту-

пні задачі: 

- Розглянути існуючі рішення; 

- Визначитись з конструкцією приладу; 

- Спроектувати прилад; 

- Розробити програмне забезпечення для конкретної роботи приладу. 

 

2.4 Вимоги до програмного продукту 

Написана програма буде виконувати наступні операції: 

- аналізувати освітленість та наявність руху в зоні дії датчиків; 

- вмикати чи вимикати світло в залежності від показань датчиків; 

- ручне керування часом вмикання-вимикання освітлення. 

 

3 Вихідні дані 

Підставою для дослідження в рамках дипломного проекту (ДП) є дослі-

дження використання блоку автоматизованого керування освітленням. 

Вимоги до блоку:  

Напруга живлення 12 В±10% (згідно ГОСТ 13109-97); номінальний 

струм 10,8 А; можливість швидкої зміни програми; час безвідмовної роботи 

20 000 год. Масогабаритні вимоги: висота не більше 30 мм; ширина не бі-

льше 80 мм; довжина не більше 110 мм; маса не більше 0,25 кг. 

  

4 Вимоги до дипломного проекту 

Припій повинен бути відновлювальним і ремонтопридатним за ГОСТ 

27.002-89. Середній наробіток на відмову, з достовірною імовірністю 𝑃𝐴 =

0,97, не менше 20 000 годин. Середній строк служби, не менше 2 років. 
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ДП має бути виконаний якісно та у встановлений календарним планом 

термін. 

ДП має бути оформлений згідно ДСТУ 3008-95. 

 

4.1 Вимоги до складальних частин конструкції, сировини, та експлуата-

ційних матеріалів 

В конструкції повинні бути використані деталі та матеріали, які серійно 

випускає промисловість і дозволені до застосування для стаціонарної апара-

тури. 

4.2 Умови експлуатації і вимоги до технічного обслуговування та ремо-

нту 

Кліматичне виконання ГОСТ 15150-69, УХЛ1 

Умови експлуатації за ГОСТ 16019, С1. 

 

4.3 Вимоги до безпеки обслуговування 

Керуватися загальними вимогами техніки безпеки за ГОСТ 1220070-75,  

ГОСТ 12.1.019-79, ГОСТ 12.1.038-88, ГОСТ 12.2.007.0-76. На приладі повинна 

бути нанесена наступна інформація: номінальна напруга живлення, позна-

чення контактуючих припоїв та надписи застереження. 

4.4 Механічний вплив 

Припій повинен відповідати вимогам ГОСТ 22261 

5 Вимоги до маркування і пакування 

Прилад повинен бути упакований в індивідуальну тару. Маркування на 

виробі і тарі проводиться згідно ГОСТ 24388-88. 
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6 Вимоги до транспортуванні і зберігання 

Транспортувати в упакованому вигляді згідно ГОСТ 23088-80. 

 

7 Вимоги до охорони природи 

Припій повинен задовольняти вимогам ГОСТ 12.2.006-87. 

 

8 Етапи дипломного проекту та терміни їх виконання 

 

Назва етапів та їх зміст 
Термін вико-

нання 

Результат та форма 

його подання 

1 2 3 

– Узгодження напрямку  дослі-

джень з керівником роботи, плану-

вання етапів виконання з відповід-

ним формулюванням завдань; напи-

сання технічного завдання. 

– Предметний пошук літерату-

рних джерел 

– Написання першого розділу. 

11.04.2016 р. – 

20.04.2016 р. 

Перший розділ 

дипломного проекту; 

Технічне завдання; 

Звіт за результатами 

роботи. 

2. – Огляд  існуючих рішень; 

– Написання другого розділу 

бакалаврського проекту — пошук 

методів та шляхів вирішення поста-

вленої задачі.  

21.04.2016 р. – 

30.04.2016 р. 

Другий розділ диплом-

ного проекту; Звіт за 

результатами роботи. 
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1 2 3 

3. – Розрахунок елементів при-

ладу; 

 – Розрахунки, що підтверджу-

ють працездатність; 

 – Написання програмного 

коду; 

 – Розробка кінцевого виробу; 

 

01.05.2016 р. – 

20.05.2016 р. 

Третій розділ диплом-

ного проекту; Звіт за 

результатами роботи . 

4. –Заключні дослідження диплом-

ного проекту, формулювання висно-

вків; 

– Оформлення тексту поясню-

вальної записки дипломного прое-

кту, та додаткового матеріалу для 

захисту роботи.  

 

 

20.05.2016 р. – 

30.05.2016 р. 

Звіт за результатами 

роботи. Пояснюва-

льна записка; Презен-

тація результатів дип-

ломного проекту.  

 

Термін виконання роботи: 11.04.16 — 30.05.16 pp. 

9 Матеріали які подаються після закінчення дипломного етапів та 

дипломного проекту в цілому 

Після закінчення етапів надаються проміжні звіти (окремі розділи дипло-

много проекту); після закінчення надається підсумковий звіт (дипломний про-

ект на присвоєння кваліфікації «Бакалавр»), комплект конструкторської доку-

ментації на розроблюваний прилад та презентація. 
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10 Вимоги до розроблюваної документації 

Матеріали та розробки мають бути виконані на достатньому науковому 

рівні та придатні для практичного використання у науково-технічній галузі. 

Матеріали дипломного проекту та інші текстові документи подаються на еле-

ктронному і паперовому носіях за встановленими формами та відповідають 

сучасним нормам української наукової лексики і оформлюється відповідно до 

ДСТУ 3008-95 «Документація, звіти у сфері науки і техніки», технічне за-

вдання оформлюється за ДСТУ 3973-2000, література оформлюється відпо-

відно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. 

 

11 Порядок приймання дипломного проекту та його етапів 

Проміжні матеріали дипломного проекту у вигляді його розділів пода-

ються на перевірку керівникові. По закінченню виконання дипломний проект 

представляється та захищається на Екзаменаційній комісії. 

 

 

Виконавець 

студентка гр. РІ-21 

______________ А. В. Шарай 

Науковий керівник  

роботи 

 

______________ Л.П. Дюжаєв 

к.т.н., доц. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОДАТОК Б 

Позначення Найменування Кільк. Примітка 

    

С1       0805 X7R 33 мк±20% 1  

    

DD1 Arduino Nano 1  

    

L1 SDR 0604 1 мкГн 1  

    

 Резистори   

  1  

R1 Фоторезистор GL 5516 1  

R2,R3 SMD 1206 1 к 0,25 Вт 2  

R4 SMD 1206 10 0,25 Вт 1  

R5 SMD 1206 750 0,25 Вт 1  

    

VD1 Діод 1N5820 1  

    

 Транзистори   

VT1, VT2 Біполярний транзистор КТ503Д 2  

VT3  Біполярний транзистор КТ825Г 1  

VT4 Польовий транзистор IRF9530NS 1  

    

SX1  Датчик руху HC-SR501 1  

SX2 Клемні колодки KC-0886 1  

SX3 Роз’єм живлення PJ003C 1  

    

    

    

    
    
    

      
     

Зм Арк     № докум.  Підпис Дата 

Розроб Шарай А.В.   
Модуль автоматизованого 

керування освітленням 
побутових та виробничих 

приміщень 

Літера Аркуш   Аркушів 

Перев Дюжаев Л.П.      1 1 

Т.контр    
НТУУ «КПІ», РТФ, гр 

РІ-21 
    

    

РІ21.468332.010 ПЕ 
 



ДОДАТОК В 
 

Ф
ор

ма
т
 

Зо
на

 

По
з.
 

 
 

Позначення 
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Прим. 

    
 

  

    
Документація 

  

 
  

   
 

А2   РІ21.468332.010ЕЗ Схема електрична принципова 1 
 

А2   РІ21.468332.010 Друкована плата 1 
 

А4   РІ21.468332.010ПЕ Перелік елементів 1  

А4   РІ21.468332.010 Т!М Машинний носій 1  

А4   РІ21.468332.010 Т2М Машинний носій 1  

А4   РІ21.468332.010 Т3М Машинний носій 1  

       

    Складальні одиниці   

 
 

     

А2 
 

 РІ21.468332.010СК Друкований вузол 1 
 

      
 

  
 

 
  

 

  
 

 
Інші вироби 

 
 

 
     

 

  
3  Апаратна платформа  Arduino Nano 1 DD1 

       

  4  Діод 1N5820 1 VD1 
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  5  Клемні колодки KC-0886 1 SX2 

   
 

   

  
6  Котушка індуктивності SDR 0604 1мк 1 L1 

   
 

   

  
7 

 
Конденсатор 0805 X7R 33 мк±20% 1 С1 

   
 

   

 
 

  Резистори   

  
     

 
 

9  Фоторезистор GL 5516 1 R1 

 
 

10  
Чіп резистор 0,25 Вт 1206  
1 кОм ±5% Е24 

2 R2,R3 

 
 

11  
Чіп резистор 0,25 Вт 1206  
10 Ом ±5% Е24 

1 R4 

 
 

12  
Чіп резистор 0,25 Вт 1206  
750 Ом ±5% Е24 

1 R5 

 
 

     

  
13 

 
Роз’єм живлення PJ003C 1 SX3 

   
 

   

    Транзистори   

       

  14  Біполярний транзистор КТ503Д 2 VT1, VT2 

  15    Біполярний транзистор КТ825Г 1 VT3 

  16  Польовий транзистор IRF9530NS 1 VT4 
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