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АНОТАЦІЯ 

Пояснювальна записка обсягом 70 сторінок містить 13 ілюстрацій, 14 

таблиці, 3 додатки та 11 бібліографічних найменувань за переліком посилань. 

Метою дипломного проекту є розробка приладу для вимірювання коефі-

цієнта пульсацій світла. Наведено порівняльний аналіз існуючих рішень, ре-

зультати моделювання окремих складових проекту в програмному середови-

щі “NI Multisim”, конструкторську документацію в САПР “Altium Designer” 

та окремі частин алгоритму керуючої програми мікроконтролера на мові про-

грамування “C”. Результатом виконання роботи є конструкторська докумен-

тація. 

Ключові слова: коефіцієнт пульсацій, освітлення, друкована плата, мік-

роконтролер, програма. 



ANNOTATION 

Explanatory note of size of 70 pages contains 13 illustrations, 14 tables, 3 bib-

liographical applications and 11 names on the list of bibliography. 

The aim of the diploma project is to develop a device for measuring the rip-

ples of light. Reviewed the comparative analysis of existing solutions, modeling of 

individual components of the project in program "NI Multisim", design in CAD 

"Altium Designer" and the development of individual parts of the microcontroller 

program in the programming language "C". The result of this work is design doc-

umentation. 

The developed device can be used to assess the quality of artificial light 

sources, namely, the ripple factor. 

Keywords: ripple factor, lighting, PCB, microcontroller, program. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

ДП — Друкована плата; 

ОП — Операційний підсилювач; 

АЦП — Аналогово-цифровий перетворювач; 

ФНЧ — Фільтр низьких частот; 

МК — Мікроконтролер; 

FPU — Floating-point unit. 
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ВСТУП 

Останніми роками у всьому світі значно зросла увага до енергоефектив-

них рішень в області освітлення. Причиною цьому є еволюційний розвиток 

електричних джерел освітлення: першими були лампи розжарювання, потім 

з’явились газорозрядні лампи, які були більш економними, але шкідливими 

для оточуючого середовища, і в решті-решт, стали доступними світлодіодні 

лампи. Ефективність світлодіодних джерел світла значно більша порівняно з 

лампами розжарювання, але ціна залишається досить високою порівняно з 

лампами розжарювання та газорозрядними. Стрімке зростання попиту на сві-

тлодіодні джерела світла стимулює виробників збільшувати обсяг випуску 

продукції та зменшувати її собівартість. Питання якості та безпечності таких 

джерел світла постає дуже гостро з багатьох причин:  

1) застарілі технології та схемотехнічні рішення; 

2) бажання виробників максимально здешевити продукцію; 

3) не відповідність Державним стандартам; 

4) підробка продукції; 

5) невідповідність маркування реальним показникам товару. 

Остання причина є найбільш поширеною. Найчастіше зниження якості 

світлового потоку відбувається внаслідок здешевлення блоку живлення лам-

пи, що призводить до підвищення коефіцієнту пульсацій.  

Актуальність роботи полягає в необхідності забезпеченні користувачів 

простим і дешевим приладом, за допомогою якого можна оцінити якість сві-

тлодіодних та газорозрядних ламп перед їх купівлею. 
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1 АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ 

Категорія пристрою за призначенням: носима апаратура Н6. 

Кліматичне виконання: УХЛ4. 

Децимальний індекс: РВ21.466363.001 (“Средства радиоэлектронные 

управления, связи, навигации и вычислительной техники; Вычислительной 

техники; Машины аналоговые, аналогово-цифровые; Аналогово-цифровые; 

На операционных усилителях, цифро-ориентированные”). 

Згідно вимог ТЗ, пристрій повинен відображати на екрані коефіцієнт 

пульсацій світла. Для цього в пристрої необхідно передбачити фоточутливий 

елемент для вимірювання освітленості, операційний підсилювач для попере-

дньої аналогової обробки сигналу, мікроконтролер для розрахунку коефіціє-

нта пульсацій та керування пристроєм, дисплей для відображення інформації, 

акумулятор та схему керування живленням пристрою. 

Оскільки пристрій має як аналогову, так і цифрову часини, то друковану 

плату (ДП) доцільно виконати двошаровою, що забезпечить провідники з ма-

лим активним опором для шин живлення [3]. 
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2 ОГЛЯД ІСНУЮЧИХ РІШЕНЬ 

На ринку існує декілька приладів, які здатні вимірювати коефіцієнт 

пульсацій світла. Суттєвим недоліком цих приладів є зависока ціна. Найдос-

тупніші прилади перелічені у табл. 2.1.  

Таблиця 2.1 — Порівняння доступних на ринку приладів 

№ Зображення Назва Ціна, 

грн. 

Опис 

1 

 

Эколайт-01 

 

9680,20 Вимірювання яскравості, 

освітленості та пульсацій. 

Вбудований акумулятор. 

Пам'ять на 1 млн. виборок. 

Синхронізація з ПК. 

2 

 

ТКА-ПКМ 

(08) 

 

6453,66 Вимірювання освітленості 

та пульсацій. Вбудований 

акумулятор. Синхронізація 

з ПК (в текстовому режимі 

OEM 866). 

3 

 

HS1010 580,12 Вимірювання освітленості 

та пульсацій. Робота від 

елементів живлення типу 

«ААА». Вбудована пам'ять 

на 1 кБ. 

 

Як видно з таблиці, прилади “Эколайт-01” і “ ТКА-ПКМ (08)” мають зависо-

ку ціну для побутового використання та надлишкові функції. Недоліком цих 

приладів є необхідність окремого підключення вимірювальної головки, що 

зменшує зручність транспортування та використання. Прилад “HS1010” не 

має вбудованого акумулятора. 
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Принцип роботи пристроїв, перелічених в табл. 2.1, заснований на вимі-

рюванні параметрів електричного сигналу, який поступає від світлочутливо-

го елементу. В якості світлочутливого елементу може виступати: 

1) фоторезистор; 

2) фотодіод; 

3) фототранзистор. 

З огляду на малий динамічний діапазон, фоторезистори набули малої 

поширеності. Для вимірювання освітленості їх використовують рідко.  

В більшості вимірювачів параметрів світла використовують фотодіоди. 

Існують фотодіоди, розроблені спеціально для прецезійних вимірювань, по-

рогові фотодіоди, термостабільні фотодіоди тощо.  

Для вимірювань доступна напруга на фотодіоді (фотогальванічний ре-

жим) та струм (фотодіодний режим). Оскільки ВАХ фотодіода суттєво нелі-

нійна, а залежність фотоструму від освітленості лінійна, то доцільно вимірю-

вати зворотній струм фотодіода [4]. 

Схеми вимірювання напруги та струму показані на рис. 2.1 (а) та 2.1 (б) 

відповідно [4]. 

 

а)     б) 

Рисунок 2.1 — Схеми вимірювання напруги та струму фотодіода 
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При вимірюванні напруги фотодіода характер залежності вихідної на-

пруги від вхідної світлової енергії є логарифмічним. Фотодіод має постійну 

чутливість при постійній прикладеній напрузі, тому кращим варіантом є ви-

мірювання струму фотодіода. Зазвичай використовують перетворювачі 

струм-напруга, які легко реалізуються на базі операційних підсилювачів. 
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3 РОЗРОБКА ЕЛЕКТРИЧНОЇ СХЕМИ 

Основними складовими схем більшості подібних пристроїв є вимірюва-

льна схема, схема обробки сигналу та схема керування живленням. 

Вимірювальна схема. Основою є вимірювальна схема на основі опера-

ційного підсилювача (ОП) , що наведена на рис. 2.1 (б) (див. розділ 2). Жив-

лення ОП обрано однополярне, тому що аналогово-цифровий перетворювач 

(АЦП) вимірює напругу тільки додатної полярності. До схеми додано актив-

ний фільтр низьких частот (ФНЧ) для усунення аліасінгу (небажаного накла-

дання спектрів сигналів). Вимірювальна схема представлена на рис. 3.1. 

 

 
Рисунок 3.1 — Вимірювальна схема 

На ОП DA1.1 виконано перетворювач струм-напруга. На ОП DA1.2 ви-

конано ФНЧ другого порядку.  

Схема обробки сигналу. Для оброки результатів вимірювання застосо-

вано 8-розрядний мікроконтролер. Застосовано типову схему включення, ре-

комендовану фірмою-виробником [5]. Мікроконтролер стабільно працює в 

діапазоні напруг живлення 3‒5 В, тому додаткового стабілізатора напруги не 

потребує. Схема включення мікроконтролера представлена на рис. 3.2. 
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Рисунок 3.2 — Схема ввімкнення мікроконтролера 

Схема потребує мінімальну кількість елементів, що актуально при роз-

робці малогабаритних портативних пристроїв. 

Схема керування живленням. Використано схему керування живлен-

ням з однією кнопкою. Оригінал схеми подано в [6]. Схема забезпечує мож-

ливість вимірювати напругу акумулятора та вимикати пристрій при низькому 

рівні заряду за допомогою мікроконтролера. У схемі також використано ли-

ше одну кнопку для вмикання та вимикання пристрою, що зменшує собівар-

тість. Виконано моделювання схеми для перевірки працездатності при на-

прузі живлення менше 5 В. Результати моделювання схеми подано на рис. 3.3 

 

 

  а)      б) 

Рисунок 3.3 — Результати моделювання схеми 
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Схема працездатна при напрузі 4 В. Кнопка S1 є кнопкою вмикан-

ня/вимикання пристрою. X2 є індикатором натиснутої кнопки. X1 показує 

наявність напруги живлення на виході схеми. Сигнал, що формує S2, є сиг-

налом підтримання активної роботи.  Напруга живлення буде наявна доти, 

доки буде наявний сигнал S2. 

Інші елементи схеми. В якості індикатору використано OLED-дисплей 

ER-OLED010-1. Він споживає малий струм (максимально 20 мА), забезпечу-

ючи при цьому достатню контрастність та яскравість. 

Джерелом живлення є літій-іонний акумулятор.  

В якості схеми контролю заряду акумулятора обрано мікросхему TP-

4056.  



 

Зм. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

12 РВ21.466363.001 ПЗ 

4 РОЗРАХУНОК ФНЧ 

Максимальна частота пульсацій світла, яка може впливати на психоемо-

ційний стан людини складає 300 Гц [2]. Згідно з теоремою Кетельникова, для 

запису і відтворення сигналу без втрат, частота дискретизації АЦП повинна 

бути в двічі більшою за максимальну частоту сигналу. Частота зрізу ФНЧ 

Fзр=600 Гц. 

Фільтр розраховано за допомогою програми “Filter Wizard” by Analog 

Devices. Результати моделювання представлено на рис. 4.1. Згенеровану схе-

му представлено на рис. 4.1. 

 

 

Рисунок 4.1 — Моделювання фільтра 
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Рисунок 4.2 — Схема фільтра 

Фільтр, представлений на рис. 4.2, є фільтром нижніх частот та задово-

льняє поставлені вимоги. Використано однополярне низьковольтне живлен-

ня, що важливо при батарейному живленні. Частота зрізу відповідає розрахо-

ваній. 
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5 ВИБІР ЕЛЕМЕНТНОЇ БАЗИ 

При виборі елементної бази враховано широкі можливості до автомати-

зації, малі габаритні розміри та меншу ціну (порівняно з компонентами ін-

ших типів) компонентів, призначених для поверхневого монтажу (SMD). То-

му, перевага надається SMD-компонентам. Для встановлення таких компоне-

нтів не має потреби в свердлінні отворів, а також, існує промислове облад-

нання для автоматизованого встановлення компонентів на друковану плату з 

великою продуктивністю (більше 200 елементів за хвилину). 

Мікроконтролер. В пристрої виконуються лише нескладні розрахунки 

за формулою із [2], тому використано 8-розрядний мікроконтролер (МК) за-

гального призначення. У табл. 5.1 наведено МК різних виробників, які мають 

схожу конфігурацію. 

Таблиця 5.1 — Порівняння МК різних виробників 

№ Назва Тип корпуса Розрядність АЦП, біт Ціна, грн. 

1 STM8S003F3 SO20 10 9 

2 ATTiny26L-8 SO20 10 32 

3 MSP430 SO20 10 51 

 

У всіх наведених МК тип корпусу SO20 та наявний 10-розрядний АЦП. 

Оскільки всі 3 МК мають подібну конфігурацію, то з економічної точки зору 

обрано найдешевший STM8S003F3. 

Операційний підсилювач. Обрано відповідно до згенерованої схеми 

(рис. 4.2) — ADA4051-2. Даний ОП має Rail-to-Rail виходи, що важливо при 

використання низьковольтного батарейного живлення.  

Схема контролю заряду акумулятора. Для контролю заряду акумуля-

тора обрано поширену мікросхему TP4056. Основні параметри наведено в 

табл. 5.2. Мікросхема є step-down перетворювачем із вбудованим регулято-

ром заряду акумулятора. 
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Таблиця 5.2 — Параметри мікросхеми контролю заряду акумулятора 

№ Параметр Значення 

1 Напруга живлення, В 4,5 – 8,0 

2 Максимальний струм, мА 800 

3 Вихідна напруга, В 4,2 

4 Тип корпуса SO8 

 

Мікросхема забезпечує автоматичний контроль заряджання літійєво-

іонного акумулятора з вимкнення живлення при досяганні напруги акумуля-

тора 4,2 В. 

Дисплей. Згідно з технічним завданням для відображення інформації 

обрано OLED-дисплей ER-OLED010-1. Він має невеликі габарити, малий 

споживаний струм та достатню контрастність і яскравість. 

Фоточутливий елемент. Фоточутливим елементом є фотодіод. При ви-

борі фотодіода важливими критеріями є спектральна чутливість та інерцій-

ність. Для пристрою обрано фотодіод BPW34. Основні параметри фотодіода 

наведено в табл. 5.3. 

Таблиця 5.3 — Параметри фотодіода BPW34 

№ Параметр Значення 

1 Область чутливості, нм 430 – 1100 

2 Ємність, пФ 25 

3 Зворотній фотострум, мкА 50 

 

Фотодіод BPW34 має достатню чутливість в області видимого світла 

(див рис. 5.1 [9]). Незначна ємність не вносить суттєвої інерційності на час-

тоті 300 Гц. 
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Рисунок 5.1 — Спектральна чутливість фотодіода 

Чутливість фотодіода в області видимого світла (500-700 нм) достатня 

для вимірювання пульсацій джерел штучного освітлення. 

Вибір акумулятора. Необхідна ємність акумулятора розраховується за 

формулою 

 C I t k   , 

де I — струм в колі живлення; t — час безперервної роботи; k — коефіцієнт 

запасу. 

Згідно з технічним завданням, час безперервної роботи пристрою скла-

дає 2 години. 

Струм в колі живлення визначається як сума всіх струмів за формулою 

 MCU OA OLEDI I I I   , 

де MCUI  — струм споживання мікроконтролера; OAI  — струм споживання 

операційного підсилювача; OLEDI  — струм споживання OLED-дисплею. 
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Струм мікроконтролера 10 мАMCUI   [5], струм операційного підсилю-

вача 5 мАOAI   [7], струм OLED-дисплея 20 мАOLEDI   [8]. Таким чином, 

загальний струм в колі живлення 10 5 20 35 мАI     . 

При коефіцієнті запасу k=1,5 необхідна ємність акумулятора [9] 

 35 2 1,5 105 мА годC      . 

Акумулятор має невелику ємність, що дає переваги при проектуванні 

малогабаритних портативних пристроїв. Із стандартного ряду обрано літій-

іонний акумулятор ємністю 120 мАгод. 

Вибір резисторів. Максимальний робочий струм в пристрої 35 мА. Не-

обхідна розсіювана потужність при цьому розраховуються за формулою 

 P U I k   , 

де U — напруга; I — струм; k — коефіцієнт запасу. 

Максимальна напруга в колах живлення пристрою U=4,2 В. Максималь-

ний струм I=35 мА. При коефіцієнті запасу k=2, максимальна потужність  

 4,2 35 2 250 мВтP     . 

В табл. 5.5 подано залежність потужності резисторів поверхневого мон-

тажу від їх типорозміру. 

Таблиця 5.5 — Потужності SMD-резисторів 

№ Типорозмір Потужність, Вт 

1 0201 0,05 

2 0402 0,062 

3 0603 0,1 

4 0805 0,125 

5 1206 0,25 

6 2010 0,75 

7 2512 1,0 

 

Відповідно до таблиці, для пристрою обрано резистори типорозміру 

1206. Оскільки в пристрої немає елементів, які мають особливі вимоги до то-
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чності (абсолютні значення освітленості не потрібні для розрахунку коефіці-

єнта пульсацій), то точність резисторів обрано найпоширеніша — 20%. 

Вибір конденсаторів. Відповідно до рекомендацій виробника МК [5], 

рекомендацій по вимірювальним схемам [4] та міркувань з точки зору еко-

номічності обрано керамічні конденсатори поверхневого монтажу. Точність 

конденсаторів — 20%. 

Вибір роз'ємів. Згідно з технічним завданням, обрано роз'єм типу Micro-

USB. Він є загальноприйнятим в побутових пристроях. 

Для програмування МК використовується інтерфейс SWIM [5]. Оскільки 

роз'єм для програмування знаходиться всередині пристрою, то використано 

роз'єм типу PLS з п’ятьма контактами (сигнал SWIM, Clock, Reset, живлення 

VDD і GND).  
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6 ВИБІР МАТЕРІАЛІВ 

Друкована плата двошарова. Такий вибір пояснюється можливістю за-

безпечення оптимального розміщення і з’єднання компонентів, а також мір-

кування електромагнітної сумісності, тому матеріал ДП повинен бути прида-

тний для виконання металізації перехідних отворів. В табл. 6.1 наведено ос-

новні матеріали, які застосовують в якості діелектричної основи для виготов-

лення ДП. 

Таблиця 6.1 — Перелік матеріалів основ для ДП 

№ Матеріал, марка, стандарт Особливості застосування 

1 Гетинакс фольгований ГФ-Г-35, 

ГФ-2-35, ГФ-1-50, ГФ-2-50 

ГОСТ 10316-78 

Для ОДП та БДП без металізації 

отворів, до +85°С 

2 Склотекстоліт фольгований СФ-

1-35, СФ-2-35, СФ-1-50, СФ-2-

50- ГОСТ 10316-78 

Для ОДП та БДП з металізацією 

отворів, до +120°С 

3 Склотекстоліт фольгований FR-

1, FR-4,CEM-1,CEM-3. 

Для виготовлення одно-і двосторон-

ніх друкованих плат, що використо-

вуються в теле-і радіоапаратури та  

працюють в інтервалі температур від 

-60 º С до 125 º С. 

 

Для малопотужних пристроїв з компонентами поверхневого монтажу за-

стосовують ДП з товщиною мідного шару не більше 35 мкм. Товщина міді 50 

мкм і більше застосовується для силових пристроїв, таких як потужні блоки 

живлення [9]. 

Пристрій малопотужний та містить компоненти поверхневого монтажу, 

тому обрано склотекстоліт СФ-2-35. Цей  склотекстоліт має товщину мідного 

шару 35 мкм та підходить для виготовлення двосторонніх ДП з металізацією 

отворів. 
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Критеріями вибору матеріалу корпуса є мінімальна маса та вартість. Се-

ред найлегших матеріалів найдешевшим є алюміній (густина 2,7 г/см
3
). 
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7 РОЗРАХУНОК ЕЛЕМЕНТІВ ДРУКОВАНОЇ ПЛАТИ 

7.1 Визначення мінімально допустимої площі друкованої плати 

Розрахуємо площу компонентів на друкованій платі. Список компонен-

тів та відповідні їм площі наведено в табл. 7.1. 

Загальну площу, яку займають компоненти розраховано за формулою 

 
i i i i

i

S k l w n    , 

де ki — коефіцієнт габаритності i-го компонента; 

li — довжина i-го компонента; 

wi — ширина i-го компонента; 

ni — кількість штук i-го компонента. 

Таблиця 7.1 — Площі компонентів на платі 

№ Назва ком-

понента 

Коефіцієнт 

габаритності 

k 

Довжина, 

мм 

Ширина, 

мм 

Кількість 

n 

Площа, 

мм
2
 

1 Резистор 1 4,6 2,3 15 103,5 

2 Конденсатор 1 4,6 2,3 15 103,5 

3 Діод 1 5,1 2,3 1 7,4 

4 Кварцовий 

резонатор 

1,5 15,6 4,75 1 30,5 

5 Роз’єм Mi-

cro-USB 

2 14 11,8 1 51,6 

6 Мікросхема 

TP4056 

1 22 17 1 39 

7 Мікросхема 

CH340G 

2,5 10,5 7,5 1 45 

8 Мікросхема 

STM8S003 

2,5 13,5 11,8 1 63,2 

9 Операційний 2,5 5,5 7,5 1 32,5 
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підсилювач 

10 Кнопка 2 11,7 6,5 2 72,8 

11 Транзистор 1,5 3,9 3,6 2 22,5 

12 Роз’єм PLS 1 10,0 7,4 1 17,4 

13 Фотодіод 1 7,3 4,3 1 11,6 

14 Роз’єм 

OLED-

дисплея 

2,5 23,0 2,7 1 64,25 

15 Роз’єм бата-

реї 

1 7,6 2,4 1 10,0 

16 Загальна площа 674,8 

 

Як видно з таблиці, всі компоненти можуть бути розміщені на друкова-

ній платі, встановленій всередині обраного корпусу. Розмір ДП відповідно до 

обраного корпусу: 75 x 63 (мм
2
). За площею плата має коефіцієнт запасу k=7. 

7.2 Розрахунок параметрів провідників друкованої плати 

Максимальний струм силових провідників визначимо як суму всіх стру-

мів в колі живлення за формулою 

 
MCU OA OLEDI I I I   , 

де 
MCUI  — струм споживання мікроконтролера;  

OAI  — струм споживання операційного підсилювача;  

OLEDI  — струм споживання OLED-дисплею. 

Струм мікроконтролера 10 мАMCUI   [5], струм операційного підсилю-

вача 5 мАOAI   [7], струм OLED-дисплея 20 мАOLEDI   [8].  

Таким чином, загальний струм в колі живлення 10 5 20 35 мАI     . 

Розрахунок параметрів провідників виконано у середовищі MathCAD. 

Лістинг програми наведено в додат. Б. 

Мінімальна ширина сигнального провідника tminS=0,3 мм, мінімальна 

ширина силового провідника tminP=0,3 мм. 
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8 РОЗРАХУНКИ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ 

Ймовірність безвідмовної роботи пристрою в період нормальної експлу-

атації визначається за формулою 

 
0( ) exp( )P t k t    , 

де λ0 — параметр потоку відмов системи; 

k — коефіцієнт, що враховує умови експлуатації; 

t — час. 

На ділянці нормальної експлуатації справедлива рівність  

 λ0(t)=const. 

Параметр потоку відмов розраховано за формулою 

 0

0

n

i

i

 


  

На робочій ділянці середнє напрацювання на відмову при експонентно-

му законі визначається за формулою  

 Т0 =1/ λ0. 

Розрахунок надійності по раптових відмовленнях виконуємо для най-

більш несприятливих факторів, а саме: 

- максимальних значеннях навколишньої температури;  

- максимальних внутрішніх перегрівів елементів;  

- максимальної вологості. 

Параметр потоку відмовлень і-го елемента визначається: 

 λi= λ0i·a1·a2,  

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

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

завантаження Кн і вологість відповідно. 

а1=К1·К2; 

а1=1,07-2,5=2,675; 

К1, К2 — поправочні коефіцієнти. 
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Для імовірності відновлення як функції від часу справедливий експоне-

нційний закон  

 Рв(1)=1-ехр(-1/Тв), 

де Рв(1) – імовірність того, що фактична тривалість робіт з відновлення 

працездатності виробу не перевищить заданої. Середній час відновлення 

блоку  

 Тв=Коз· cp

k

i

iiN









0 0

, 

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

τср — середній час відновлення елементу, год. 

Результати розрахунку наведено в таб. 8.1. 

Таблиця 8.1 — Результати розрахунку параметрів надійності 

№ Тип елеме-

нта 

Кількість 

Ni 

λ0 ·10
-6

 

1/год 

Kн a2 λ i ·10
-6

 

1/год 

Ni λ i 

·10
-6

 

τсрі 

1 Резистор 16 0,01 0,2 0,51 0,0136 0.0136 0,3 

2 Конденса-

тор 

16 0,003 0,6 0,5 0,004 0,02 0,4 

3 Мікросхема 

STM8L003 

1 0,05 0,6 0,3 0,0401 0,04 0,7 

4 Мікросхема 

ADA4051-2 

1 0,04 0,4 0,3 0,01 0,02 0,5 

5 Мікросхема 

ER-OLED-

010-1 

1 0,05 0,6 0,3 0,0401 0,04 0,7 

6 Мікросхема 

TP4056  

1 0,052 0,7 0,4 0,045 0,04 0,7 

7 Транзистор 

IRLML 

2803 

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

8 Діод 1 0,01 0,3 0,2 0,005 0,016 0,4 
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1N4148 

9 Фотодіод 

BPW34 

1 0,021 0,3 0,3 0,004 0,017 0,39 

10 Роз’єм Mi-

cro-USB 

1 0,02 0,7 0,3 0,016 0,048 0,4 

 

Параметр потоку відмов  

 λ0=  
14

6

1

1,3·10 1/i i

i

N год 



  . 

Середній час напрацювання пристрою на відмову в заданих умовах екс-

плуатації 

 Т0=1/ λ0=1/1,3·10
-6

=769230 [год]. 

Середній час відмовлення виробу складає 

 Тв=Коз· cp

k

i

iiN









0 0

=0,98 [год]. 

Комплексний показник надійності виробу — коефіцієнт готовності дорі-

внює: 

 Кг = Т0/( Т0+Тв)= 0,999998. 

Отримані значення показників надійності відповідають вимогам ТЗ. 

Компонентом, що найшвидше виходить з ладу є акумулятор. Працездат-

ність акумуляторів обмежена максимальною кількістю циклів заряд/розряд. 

Для Li-ion акумуляторів максимальна кількість циклів заряд/розряд в серед-

ньому не перевищує 600 [10]. Максимальну кількість циклів рахують до 

втрати 20% від початкової ємності акумулятора. Акумулятор, який втратив 

більше 20% своєї ємності вважається непрацездатним. 

Ємність акумулятора C=120 мАгод (див розділ 5). Необхідний термін 

служби пристрою відповідно до технічного завдання T=1500 год. Час безпе-

рервної роботи пристрою відповідно до технічного завдання t=2 год. Спожи-

ваний струм пристрою I=35 мА. 

Реальний час безперервної роботи пристрою розрахуємо за формулою 
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C

t
I

 , 

де C — ємність акумулятора; I — споживаний пристроєм струм. 

Час безперервної роботи 

 
120

3,4 год
35

t   . 

Пристрій працює більше 2 годин при повністю зарядженому акумулято-

рі, що відповідає вимогам технічного завдання. 

Розрахуємо час безвідмовної роботи акумулятора, враховуючи, що кіль-

кість циклів заряд/розряд акумулятора обмежена N=600 та пристрій буде по-

вністю заряджатись кожні 6 годин активної роботи 

 T N t  , 

де N — кількість циклів заряд/розряд; t — час безперервної роботи при пов-

ністю зарядженому акумуляторі. 

Час безвідмовної роботи акумулятора 

 600 3,4 2000 годT    . 

Розрахований термін служби акумулятора менше, ніж теоретичне зна-

чення часу безвідмовної роботи пристрою. Пристрій буде працювати 2000 

годин до втрати 20% ємності акумулятора, що задовольняє вимоги технічно-

го завдання. 
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9 ОПИС КОНСТРУКЦІЇ 

Для пристрою обрано стандартний алюмінієвий корпус розмірами 75 x 

67 x 15 мм. В корпусі. В корпусі виконано 2 отвори для кнопок так вікно для 

OLED-дисплею. Також у верхній частині виконано отвір для фотодіода, а у 

нижній частині отвір для роз’єму типу Micro-USB/ 

На рис. 9.1 показано розташування друкованої плати в корпусі приладу. 

Плата вставляється в зібраний корпус без нижньої кришки. Після цього вста-

новлюється нижня кришка корпусу. 

 

Рисунок 9.1 — розташування друкованої плати в корпусі пристрою 

Друкована плата не потребує додаткових елементів кріплення (таких як 

гвинти і гайки). Це покращує технологічність складання пристрою та забез-

печує додаткове здешевлення пристрою. 

Розміщення компонентів на ДП показано на рис. 9.2. 
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Рисунок 9.2 — Розміщення компонентів на ДП 

Роз’єми для підключення зовнішніх пристроїв розміщені на краю ДП 

для зручного доступу до них.  

Фотодіод розміщений у верхній частині плати навпроти отвору в корпусі 

для безперешкодного проходження світла. 

OLED-дисплей розміщується у верхній частині корпусу. Кнопки розта-

шовані під дисплеєм.  

Розділення цифрової та аналогової частини пояснюється міркуваннями 

електромагнітної сумісності. 
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10 РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Для моделювання роботи програми з розрахунку коефіцієнта пульсацій 

було сформовано 2 масиви даних, що відповідають декільком поширеним 

типам пульсацій. Дані в масивах 8-розрядні, що відповідає розрядності обра-

ного мікроконтролера. Графіки функцій для тесту наведено на рис. 10.1 (а) та 

10.1 (б). 

 

   а)       б) 

Рисунок 10.1 — Графіки пульсацій 

Тестові функції мають такі параметри: 

1) Синусоїдальні пульсації: Emax=228, Emin=101, Eсер=164,5, KП=38,6%; 

2) Пульсації прямокутної форми: Emax=215, Emin=124, Eсер=169,3, 

KП=26,9. 

Розрахунок коефіцієнта пульсацій проводиться відповідно до [2] за фо-

рмулою  

 max min 100
2

П

сер

E E
K

E


 


, 

де Emax — максимальне значення освітленості за період; 

Emin — мінімальне значення освітленості за період; 

Eсер — середнє значення освітленості за період. 
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В додат. В наведено програму, яка розраховую максимальне, мінімальне 

та середнє значення і коефіцієнт пульсацій. В реалізації функцій враховано 

особливості архітектури мікроконтролерів сімейства STM8, зокрема, розряд-

ність регістрової пам’яті (8 біт) та відсутність апаратної підтримки операції з 

плаваючою комою (FPU). Функції, що працюють з буферами даних оптимі-

зовані для використання в малопродуктивних 8-розрядних мікроконтролерах, 

оскільки робота з великими об’ємами даних може займати значний час. При-

ведення типів до float виконано лише у функції розрахунку середнього зна-

чення та коефіцієнта пульсацій, тому що операції зі змінними типу float та 

double на пристроях без вбудованого FPU виконується в 5-10 разів довше ніж 

операції з цілочисельними змінними. 

У файлах “sin.h” та “rect.h” збережено масиви дискретних значень пуль-

сацій (див. рис. 10.1 (а) та 10.1 (б)). 

На рис. 10.2 наведено ілюстрацію роботи програми, що реалізує роботу 

алгоритму розрахунку коефіцієнта пульсацій. 

 

Рисунок 10.2 — Результати роботи програми 

В табл. 10.1 подано порівняння результатів розрахунку параметрів пуль-

сацій з реальними значеннями. 
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Таблиця 10.1 — Порівняння результатів розрахунку 

№ Параметр Реальне значення Розраховане значення 

Синусоїдальні пульсації 

1 Максимальне значення 228 228 

2 Мінімальне значення 101 101 

3 Середнє значення 164,5 164 

4 Коефіцієнт пульсацій 38,6% 38,7% 

 Прямокутні пульсації 

5 Максимальне значення 215 215 

6 Мінімальне значення 124 124 

7 Середнє значення 169,3 169 

8 Коефіцієнт пульсацій 26,9% 26,9% 

 

Коефіцієнт пульсацій розрахований правильно і збігається з реальним 

значенням з точністю до 3-го розряду, що підтверджує правильність роботи 

алгоритму. 
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11 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

При проектуванні радіоелектронної апаратури важливим аспектом є 

планування заходів з охорони праці. Важливо оцінити рівень безпечності 

процесів виробництва, експлуатації та ремонту розроблюваної апаратури для 

людей та оточуючого середовища. 

Умови праці на робочому місці, безпечність технологічних процесів за-

собів виробництва, технічний стан засобів захисту та санітарно-гігієнічні но-

рми повинні відповідати вимогам нормативних актів з охорони праці. 

У розділі наведено аналіз основних джерел небезпеки при виконанні 

конструкторської роботи, пропонуються заходи щодо забезпечення належних 

умов праці та дотримання санітарно-гігієнічних норм, які відповідають нор-

мативним актам. 

11.1 Аналіз небезпечних і шкідливих виробничих факторів. 

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

дей, зайнятих на виробництві РЕА, відносяться: 

1. Недостатня освітленість робочої зони (умови освітленості виробни-

чих приміщень повинні відповідати нормам, зазначеним у ДБН В. 2. 

5. – 28– 2006). 

2. Підвищені рівні електромагнітного і невикористовуваного рентгенів-

ського випромінювань від електронно-променевих трубок моніторів 

(рівні випромінювань і полів повинні відповідати ГОСТ 12.2.006-87). 

3. Небезпека ураження електричним струмом. 

4. Незадовільні параметри мікроклімату робочої зони (величини показ-

ників мікроклімату у виробничих приміщеннях повинні відповідати 

нормам, зазначеним у ГОСТ 12.1.005-88 і ДСН 3.3.6.042-99). 

5. Вміст у повітрі робочої зони шкідливих речовин різного характеру 

впливу в концентраціях, що перевищують гранично припустимі (ГПК 

шкідливих речовин у повітрі робочої зони повинні відповідати нор-

мам, зазначеним у ГОСТ 12.1.005-88 і ГОСТ 12.1.007-80). 
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6. Підвищений рівень шуму на робочому місці (припустимі рівні звуко-

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

звуку на робочих місцях варто приймати відповідно до ДСН 

3.3.6.037-99). 

7. Підвищена напруженість електричного поля промислової частоти на 

робочому місці (напруженість електричних полів промислової часто-

ти на робочих місцях повинна відповідати нормам, зазначеним у 

ГОСТ 12.1.002-88). 

8. Вплив шкідливих факторів моніторів ПЕОМ (ДСанПіН 3.3.2.007-98. 

Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплей-

ними терміналами електронно-обчислювальних машин). 

9. Психофізіологічні фактори. 

11.1.1 Характеристика умов праці на робочому місці 

Основні трудовитрати при виготовленні виробу це розробка і налаго-

дження програмного забезпечення. Приміщення, у якому знаходиться ПЕОМ 

є робочою кімнатою лабораторії дослідницького інституту. Приміщення ла-

бораторії знаходиться на п'ятому поверсі панельного будинку. Вібрація в 

приміщенні відсутня. Шкідливі речовини в приміщенні лабораторії відсутні. 

Склад повітряного середовища в нормі. У робочій кімнаті також знаходиться 

монітор у складі ПЕОМ, офісні меблі. Покриття підлоги - паркет. Стіни за-

клеєні шпалерами. 

Приведемо основні геометричні розміри даного приміщення: 

 довжина      а = 5.0 м. 

 ширина       b = 4.5 м. 

 висота         h = 2.60 м. 
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Рисунок 11.1 — Схема приміщення. 

Виходячи зі значень a, b, h, розрахуємо значення площі та обєму при-

міщення: 

S1=a*b=5*4.5=22.5 (кв.м) – площа приміщення  

SП=4,83 (кв.м) – загальна площа столів і шафи 

S= S1 -Sп=17,67(кв.м) 

V=S*h=45.94 (куб.м) 

На підставі приведених вище даних розрахуємо значення площі й обєму 

приміщення, що приходиться на одного службовця. Результати обчислень 

приведені в таблиці 11.1.  

Таблиця 11.1 — Площа і обєм приміщення 

№ Параметр Норматив Існуючі 

1 Площа, S не менш 6 кв. м. 8,835 кв. м. 

2 Обєм, V не менш 15 куб. м. 22,97 куб. м. 
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Аналізуючи умови праці в приміщенні, помітимо, що обєм приміщення 

приходиться на одну людину і корисну площу більше нормативного значен-

ня. 

11.1.2 Оцінка санітарних норм умов праці при пайці елементів 

В розділі розглянуто процес пайки на етапі дослідно-конструкторської 

розробки. При цьому використовується ручна пайка, виконувана електрич-

ним паяльником безупинної дії потужністю 20...40Вт. Питоме утворення ае-

розолю свинцю при цьому складає 0,02...0,04мг/100 пайок. 

Відповідно до складального креслення в якості припоя використовується 

олов'яно-свинцевий припій марки ПОС-61 ГОСТ 21931-76, флюс використо-

вується безкислотний КЕ ГОСТ 1797-64. Для видалення залишків флюсу за-

стосовується етиловий спирт. До складу припоя входить олово (Sn) у кілько-

сті 60-62% і свинець (Pb) у кількості 38-40%. 

Флюс складається із соснової каніфолі у кількості 15-28%, і етилового 

спирту у кількості 72-85%. 

Свинець є надзвичайно небезпечною речовиною (клас 1), ГДК у повітрі 

робочої зони 0,01мг/м. Олово є речовиною помірно небезпечною (клас 3) 

ГДК 10мг/м. Спирт етиловий є мало небезпечною речовиною (клас 4) ГДК у 

повітрі робочої зони 1000мг/м.  

Визначимо концентрацію аерозолю свинцю: 

З=0,6ynt/V, 

де: у — питоме утворення аерозолю свинцю; 

n — кількість пайок у хвилину; 

N — кількість робочих місць; 

V — об′єм приміщення, м куб; 

t — тривалість зборки виробу, годин. 

У нашому випадку: y=0,03мг/100 пайок, n=5, t=1година, N=2, V=22.5м
3
.  

Тоді: 

З=0,3*0,04*5*1*2/22.5=0,005333мг/м. 
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Отже, за даних умов технологічного процесу концентрація аерозолю 

свинцю в повітрі робочої зони не буде перевищувати гранично припустиму 

концентрацію 0,01мг/м. Так, як пари свинцю не перевищують ГДК, то немає 

необхідності у вентиляції ділянок пайки.  

11.1.3 Мікроклімат 

Для аналізу мікроклімату приміщення, у якому знаходиться ПЕОМ, ско-

ристаємося ГОСТ 12.1.005-88 і ДСН 3.3.6.042-99, що встановлює такі пара-

метри мікроклімату як температура, вологість і швидкість руху повітря в за-

лежності від тяжкості виконуваних робіт, часу року. 

Роботу, виконувану в розглянутому приміщенні можна віднести до кате-

горії 1а, тому що вона виконується сидячи і не вимагає фізичних зусиль. 

Енерговитрати організму людини при такому виді робіт складають до 120 

ккал/ч. 

Джерелом теплового випромінювання є радіатор центрального опален-

ня, що складається із семи секцій. 

Нормовані значення параметрів мікроклімату відповідно до ДСН 

3.3.6.042-99 представлені в таблиці 11.2. 

Параметри мікроклімату підтримуються за допомогою систем кондиціо-

нування, реалізованих на базі кондиціонерів Saturn ST-09HR. 

  Таблиця 11.2 — Параметри мікроклімату в робочій зоні 

 Період року Температура повітря, 

0
С 

Відносна вологість 

повітря, % 

Швидкість руху по-

вітря, м/с 

№  Оптима-

льна 

Припус-

ти-ма 

Опти-

ма-льна 

Припусти-

ма 

Опти-

ма- 

ль

на 

Припусти-

ма 

1 Холодний  22-24 21-25 40-60 не більш 

75 

0.1 не більш 

0.1 

2 Теплий  22-24 22-28 40-60 55 при 28
 

0
С 

0.1 0.1-0.2 
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3 Існуючі 22-24 55 0.1 

 

11.1.4  Освітлення 

У приміщенні бічне однобічне природне освітлення. У кімнаті знахо-

диться одне  вікно шириною 1.3 м і висотою 1.6 м. 

e e m CН

V V

H

І,ІІ,І , ІІІ   , 

де eH
ІІІ -значення КПО, у %  

           5.1ґґґ He  %; 

        m - коефіцієнт світлового клімату; 

Він чисельно дорівнює для третього поясу світлового клімату  

m 0 9.  ; C - коефіцієнт сонячності клімату; 

Він чисельно дорівнює для зовнішніх стін будинку  

    C  0 95. . 

Таблиця 11.3-Основні показники зорових робіт 
№ Характер зоро-

вих робіт 

Розміри 

об'єкту раз-

різнення 

Розряд 

зорових 

робіт 

Підрозряд 

зорових 

робіт 

Контраст розі-

знення об'єкта 

з фоном 

Характе 

ристика 

фону 

1 Середньої точ-

ності 

0.5-1.0 IV б великий світлий 

 

У підсумку одержуємо нормоване значення КЕО  

%1.18.09.05.1ґ V
нe . 

Знайдемо розрахункове значення КПО по формулі: 

к
rRqе зд


  )(

, 

де  -геометричний КПО в розрахунковій точці при бічному освітленні, 

що враховує пряме світло неба, 

=0.01(n1n2) 
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n1- кількість променів, що проходять від неба через світлові прорізи в 

розрахункову точку на поперечному розрізі приміщення; 

n2- кількість променів, що проходять від неба через світлові прорізи в 

розрахункову точку на  плані приміщення. 

q- коефіцієнт, що враховує нерівномірну яскравість хмарного неба: 

=45
О 

, q=1.04. План приміщення для визначення коефіцієнтів n1 ,n2 , 

n1і  ,n2і  представлений на рисунку 8.2. 

РТ

РТ

протилежний

будинок

протилежний

будинок

 

Рисунок 11.2 — Поперечний розріз і план приміщення 

 

Величини n1 і n2 рівні 0, отже =0. 

зд -геометричний КЕО в розрахунковій точці при бічному освітленні, 

що враховує світло, відбите від протилежного будинку. 

зд=0.01(n1
i
n2 

і
) 

n1
i
=12 

n2 
i
=16 

зд=0.01*16*12=1.92 
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R-коефіцієнт, що враховує відносну яскравість протилежного будинку, 

розраховується в залежності від оздоблювального матеріалу стін і індексів 

протилежного будинку в плані z1 і розрізі z2 . 

alp

ll
z п

)(
1




  , 

hlp

lH
z

)(
2




 , 

де ln, Н – відповідно довжина і висота протилежного будинку; l -відстань 

від розрахункової точки в приміщенні до зовнішньої поверхні зовнішньої 

стіни будинку, у якому знаходиться розглянуте приміщення; р – відстань між 

розглянутими будинками; а – ширина вікна в плані; h – висота верхньої грані 

вікна над підлогою.  

ln=100 м;  Н=35 м;  l=4,3 м;  р=250 м;  а=1,3 м;  h=2,3 м.  z1 =1,3     z1=0,26  

R=0,46 (для керамічної плитки)/ 

r -коефіцієнт, що враховує збільшення КЕО при бічному освітленні за-

вдяки світлу, відбитому від поверхонь приміщень і підстильного шару, що 

прилягає до будинку, визначають у залежності від  відношення глибини при-

міщення В до висоти верху вікна до рівня робочої поверхні h, відношення 

відстані l розрахункової точки від зовнішньої стіни до глибини приміщення 

В, відношення довжини приміщення ln до його глибини В, середньозваженого 

коефіцієнта відображення поверхонь приміщення рср. 

рср=( р1s1+ р2s2+р3s3) / s1+s2+s3 

р1,р2,р3 -коефіцієнти відбиття відповідно стелі, стін і підлоги; s1,s2, s3 –  

площі стелі, стін і підлоги.  

 s1= 22,5 м
2
, s2=49,4 м

2
, s3= 22,5 м

2
 

р1=0,3   р2=0,3    р3=0,1 

рср=0,25 

У=5 м    h=0,7 м     lп=4,5 м     l=3,3 м 

У/h=7,1      l /У=0,66     lп /У=0,9 

Тому що кімната обклеєна світлими шпалерами, стеля побілена то:  

r=1,05 

- загальний коефіцієнт світлопропускання 
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 = 12345 

1- коефіцієнт світлопропускання матеріалу застіклення  1=0,8 

2- коефіцієнт, що враховує втрати в плетіннях светопроема  2=0,75 

3- коефіцієнт, що враховує втрати світла в носійних конструкціях   3=1 

4- коефіцієнт, що враховує втрати світла в сонцезахисних пристроях   

4=1 

5- коефіцієнт, що враховує втрати світла в захисній сітці 5=1 

 = 0,8*0,75=0,6 

до -коефіцієнт запасу до=1,2 при змісті в робочій зоні пилу понад 3 

мг/м
3
.  

к
rRqе зд


  )(  =(0+1.92*0.46)*1,05*0,6/1,2=0.47 

Нормоване значення КПО, згідно з ДБН В. 2. 5. – 28– 2006 в 2 рази пере-

вищує фактичне, отже, у денний час необхідне застосування системи суміс-

ного освітлення. 

У розглянутому приміщенні, використовується система загального рів-

номірного освітлення. Як джерело світла використовуються люмінесцентні 

лампи низького тиску ЛБ80 у кількості 6 штук, розміщені в трьох світильни-

ках  Л201-2х80-02, розташовані на стелі в один ряд. 

Перевіримо освітленість, забезпечувану загальним рівномірним штуч-

ним освітленням. Для визначення освітленості застосуємо метод коефіцієнта 

використання світлового потоку: 

E
N Ф

S Z

Л

З


 

 



K

 , 

де N =3 - кількість світильників у приміщенні; 

Фл =7200 Лм - світловий потік світильника; 

S =22.5 м 
2 
 - площа освітлюваного приміщення; 

 - коефіцієнт використання світлового потоку. Визначається в залежно-

сті від індексу приміщення й і  коефіцієнтів  відображення  стелі 1= 0.7, стін 

2= 0.6, підлоги 3 = 0.1. 
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i
S

h l b



3

( )  ,  

де l=5м довжина приміщення; b=4.5м - ширина приміщення; h=2.6м - 

висота підвісу світильників; 

і=22.5/(2.6*(5+4.5))=1,1 

По таблиці визначаємо  = 0,5  

Kз - коефіцієнт запасу.  При використанні люмінесцентних ламп у  при-

міщеннях з повітряним середовищем, що містить  менш  1мг/м
3
  пилу, Кз = 

1.5; 

Z=1.1 - коефіцієнт нерівномірності освітлення. 

E=6*9390*0.5/(54*1.5*1.1)=316 Лк 

Норма загального освітлення робочих місць (контраст об'єкта розрізнен-

ня середній, фон середній, розряд зорової роботи 3в; робота високої точності) 

складає 300 Лк. Так як Е фактичне більше Е необхідне то ДБН В. 2. 5. – 28– 

2006  виконуються. 

На робочому місці комбіноване освітлення повинне забезпечити освіт-

леність Енорм=750Лк. Загальне освітлення забезпечує 360 Лк, місцеве повинно 

бути   Енорм-Езаг=750-316=434Лк. Застосуємо джерело місцевого освітлення 

Л201-2х80-02. 

Перевіримо, чи забезпечить даний світильник необхідну освітленість: 

E
N n L

K
Л

З


    



 

1000
 , 

де, Е - освітленість, забезпечувана місцевим світильником; 

N - число світильників; 

Кз=1.5 - коефіцієнт запасу; 

n=2 - число ламп у світильнику; 

Фл = 3660 Лм - світловий потік лампи ЛД80 

=1.2 -коефіцієнт, що враховує збільшення освітленості від  навколиш-

ніх предметів; 

L=100 - умовна освітленість за графіком; 
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=1 - враховує кут нахилу робочої площини; 

E 
    




1 2 3660 100 12 1

1000 15
586

,

,
 Лк 

Комбіноване освітлення з джерелом Л201-2х80-02 забезпечить необхід-

ну освітленість на робочому місці монтажника. 

11.1.5 Аналіз акустичних шумів 

У розглянутому приміщенні існує джерело повітряного аеродинамічного 

шуму. Шум, створюваний вентилятором кваліфікується як постійний широ-

космуговий. Рівень звукового тиску створюваний цими джерелами настільки 

малий, що практично збігається з фоновим, таким чином, параметри шуму 

знаходяться в межах припустимих значень згідно з ДСН 3.3.6.037-99. 

Таблиця 11.4 — Припустимі рівні звукового тиску 

№ Вид трудової діяль-

ності 

Рівні звукового тиску в октавних смугах із серед-

німи геометричними частотами, Гц 

1 Вимірювальні ана-

літичні роботи в ла-

бораторії 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

2 93 79 70 68 58 55 52 50 49 

 

11.1.6 Випромінювання 

У приміщенні на одному зі столів розташований відеотермінал. У зв'язку 

з тим, що монітор має електромагнітні й електростатичні поля, то потрібно 

враховувати розташування робочих місць з відеомоніторами.  

Джерелом НРВ у ВДТ є ЕПТ, у якій відбувається бомбардування люмі-

нофора і матеріалу екрана електронами. Вихід НРВ за межі колби має місце 

при анодній напрузі 10 кВ і більш. При напрузі 5–60 кВ генерується "м'яке" 

(довгохвильове) рентгенівське випромінювання. Ефективна енергія НРВ за-

лежить від анодної напруги і матеріалу колби ЕПТ. 

Люмінофори, використовувані в ЕПТ, перетворюють енергію, що над-

ходить електронним пучком в наступні види випромінювань: випромінюван-

ня видимого спектра (довжини хвиль  = 400–760 нм); інфрачервоне випро-
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мінювання ( = 760 нм–1 мм); ультрафіолетове випромінювання ( = 400–315 

нм); рентгенівське випромінювання ( = 1–0,001 нм). 

Дослідження показали, що потік квантів рентгенівського випромінюван-

ня ЕПТ майже симетричний стосовно осі кінескопа і спрямований перпенди-

кулярно до поверхні екрана. Потужність експозиційної дози Х НРВ при від-

хиленні від осі трубки на 27–30 складає 50%. Шар скла товщиною 5–8 мм 

(така товщина екрана ЕПТ) значно послабляє потужність експозиційної дози 

НРВ, особливо якщо до складу скла введені атоми важких елементів. 

Відповідно до ДСанПіН 3.3.2.007 Державні санітарні правила і норми 

роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-

обчислювальних машин. потужність експозиційної дози рентгенівського ви-

промінювання побутової апаратури в будь-якій точці на відстані 5 см від 

будь-якої її зовнішньої поверхні не повинна перевищувати 100 мкР/ч. 

Енергія електронного пучка за допомогою люмінофора перетвориться в 

тому числі й у випромінювання оптичного діапазону, що містять іонізуюче 

ультрафіолетове, видимого діапазону й інфрачервоне випромінювання. 

УФВ залежить від використовуваного складу люмінофора й в основному 

пов'язане з зелено-блакитними видами люмінофора, а не з жовто-

оранжевими. Інтенсивність випромінювання видимого діапазону 400–700 нм 

залежить від відстані. Яскравість випромінювання від екрана залежить від 

типу ЕПТ і анодної напруги. 

Відповідно до НРБУ-97 визначається нормування  іонізуючого випромі-

нювання. Щільність потоку УФВ в області А не повинна перевищувати зна-

чень, зазначених у таблиці 11.5. Припустима щільність потоку видимого ви-

промінювання 280 Вт/м
2
. 

Таблиця 11.5 — Припустима щільність потоку УФВ 

№ Область випроміню-

вання 

Діапазон довжин хвиль,  

нм 

Припустима щільність 

потоку, Вт/м
2
 

1 А 400 – 315 10 
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2 У 315 – 280 0,01 

3 З 280 – 200 0,001 

 

Найменше випромінювання даний відеомонітор має безпосередньо з ек-

рана. Це пов'язано з встановленим всередині монітора для захисту користу-

вачів ПЕОМ від електромагнітних і електростатичних полів екранним поля-

ризаційним фільтром, що завдяки своїм технічним параметрам знижує елект-

ромагнітні й електростатичні поля на 99.9 % згідно з паспортними даними на 

монітор. Фільтр також зменшує відбивну здатність, дзеркальне і змішане ві-

дображення на 20 %, що цілком достатньо для роботи в сонячний день. Що 

відповідає стандарту міжнародному стандарту по охороні праці MPR-ІІ . 

Джерелом електростатичного поля є напруга, що підводиться до аноду 

ЕПТ, що для різних типів кінескопів лежить в межах 6-30 кВ. На ЕПТ нако-

пичується електростатичний заряд. Величина цих зарядів залежить від на-

ступних факторів: потенціалу розгону для прискорення руху електронів у на-

прямку до кінескопа; нагромадження заряджених часток на поверхні кіне-

скопа (яка буде зменшувати результуюче поле); вологості повітря. 

На відстані 0.1–0.5 м від екрана Е слабко залежить від відстані і її можна 

вважати постійною, далі вона зменшується обернено пропорційно відстані, а 

на великих відстанях — обернено пропорційно квадрату відстані. Максима-

льна напруженість поля знаходиться біля самої поверхні екрана. 

Для учнів і студентів напруженість електростатичного поля при роботі 

на ВДТ повинна бути не більш 15 кВ/м (ДСанПіН 3.3.2.007-98). 

Найбільше поширення  даних полів випромінюється  з задньої сторони 

відеомонітора. Згідно з ГОСТ 12.2.006-87 воно не повинно перевищувати 2.0 

м (в напрямку тилу поверхні одного відеомонітора і до екрана іншого відео-

монітора). У нашому випадку між спинкою стільця поперед столу і задньої 

частини монітора відстань склала 2.10 м. Виходячи з вищесказаного очевид-

но, що санітарні норми по захисту від електромагнітного випромінювання й 

електростатичних полів користувачів ЕОМ виконуються. При можливості всі 



 

Зм. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

45 РВ21.466363.001 ПЗ 

монітори з ЕПТ необхідно замінити на більш сучасні рідкокристалічні, тому 

що вони значно безпечніші і мають нижчі рівні випромінювання. 

ІФЧВ має на організм людини тепловий вплив, ефект якого залежить від 

довжини хвилі, що є умовою для глибини проникнення. Дія ІФЧВ при пог-

линанні в різних шарах шкіри зводиться до її нагрівання, що обумовлює пе-

реповнення кровоносних судин кров'ю і посиленню обміну речовин. Збіль-

шується зміст фосфору і натрію в крові, відбувається поляризація шкіри лю-

дини. ІФЧВ впливає на функціональний стан центральної нервової системи, 

викликаючи зміни в серцево-судинній системі. Довгохвильове ІФЧВ, прони-

каючи в очі, викликають ряд патологічних змін: запалення коньюктиви, по-

мутніння роговиці, депігментація райдужної оболонки, спазм зіниць та інші. 

Джерелами ІВЧВ в розглянутому випадку є паяльники. Температуру па-

яльників знайдемо з наступних міркувань: припій ПОС-61 має температуру 

плавлення +190 
0
С. Температура паяльника повинна бути вище на 50-70 

0
С.  

Тому паяльник нагрівається до температури +260 
0
С. Для оцінки відповідно-

сті рівня ІФЧВ припустимим значенням санітарних норм необхідно визначи-

ти довжину хвилі цього випромінювання: 

l=2.88/T, 

де l - довжина хвилі, мм; 

Т - температура випромінюючої поверхні, К. 

Відповідно до норм ГОСТ 12.1.005-88 при опроміненні Sдоп < 25% при-

пустимою щільністю потоку енергії рівної: 

l = 2.88/503= 5.73 мкм 

S=(d1l1+d2l2+d3l3) 

де Sпл - випромінювана поверхня паяльника. Знайдемо випромінювану 

поверхню паяльника, як суму поверхонь трьох циліндрів: 

d1=0,004; l1=0,03; d2=0,01; l2=0,03; d3=0,005; l3=0,05 (м) 

S=3,14(0,0040,03+0,010,03+0,0050,05)=0,0021 м
2
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Визначимо інтенсивність опромінення. Оскільки відстань від джерела 

випромінювання до людини r=0.2м > S  =0.046м, то застосуємо точковий 

метод: 

q=0.91S((T/100)
4
-A)/r

2
 

А = 85 -для шкірного покриву людини;  

q=0.910.0021((503/100)
4
-85)/0.22=26,5 Вт/м

2 
(8.24) 

При довжині хвилі l =5.76 мкм qдод = 150 Вт/м
2
. Тому що q<qдод, то до-

даткових заходів захисту починати не потрібно. 

11.1.7 Оцінка електробезпеки 

Приміщення лабораторії нежарке, сухе, відноситься до класу приміщень 

без підвищеної небезпеки поразки персоналу електричним  струмом, оскіль-

ки відносна вологість повітря не перевищує 75%, температура не більш 35С
О
, 

відсутні хімічно агресивні середовища (ПУЕ). 

Живлення електроприладів всередині приміщення здійснюється від 

трифазної мережі з глухозаземленою нейтраллю напругою 220В та частотою 

50 Гц із використанням автоматів струмового захисту. У приміщенні засто-

сована схема занулення. 

Перелік споживачів електроенергії в розглянутому приміщенні: 

-ПЭВМ Pentiun -133 Мгц                   1 шт. 

напруга живлення :      системний блок 220 В 

                                       монітор (ВДТ)  220 В 

Передбачено захисне відключення напруги живлення мережі при ава-

рійному режимі роботи устаткування.  

У розглянутому приміщенні електропроводка схована, проведена в про-

різах під штукатуркою на висоті 2 м. Зєднувальні кабелі, що з'єднують між 

собою ВДТ із системним блоком і принтером мають подвійну ізоляцію. 

Штепсельні розетки встановлені на висоті одного метра від підлоги. Вимика-

чі на стінах розташовані на висоті 1.75 метра від підлоги з боку ручки для 

відкривання дверей. 
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Корпус дисплея, клавіатури, принтера і калькулятора виготовлений зі 

спеціального матеріалу, що робить поразку електричним струмом людини 

при дотику до них практично неможливим. Забезпечення заходів електробез-

пеки застосовувати не потрібно. 

Корпус системного блоку виготовлений з металевих деталей. Відповідно 

виникає небезпека ураження людини електричним струмом через порушення 

ізоляції і переходу напруги зі струмоведучих частин. У зв'язку з цим корпус 

системного блоку, що є в нормальних умовах експлуатації не під напругою  

необхідно навмисно з'єднати з нульовим проводом. У приміщенні застосова-

на схема зануления, де rЗ (робоче заземлення нейтралі) обрано з урахуванням 

використання заземлювачів і повторного заземлення нульового проводу rn 

рівного 4 Ом, r0 чисельно дорівнює 10 Ом.  

Ураження людини електричним струмом може відбутися: 

- у результаті дотику до відкритих струмоведучих частин; 

- у результаті дотику до струмопровідних неструмоведучих елементів 

устаткування, що виявилися під напругою в результаті порушення 

ізоляції чи з інших причин. 

Виконаємо електричний розрахунок на перевірку розмикаючої здатності 

автоматів струмового захисту. 

При розрахунку струму однофазного короткого замикання скористаємо-

ся формулою: 

I
U

r
ZКЗ

Ф

П

T




3

 , 

де rп = rф + rЗ - сума активних опорів фазного і нульового проводів, 

ZT

3
 - розраховуваний опір трансформатора. 

UФ = 220 В;    rф = 8 Ом;   r0 = 10 Ом;   
ZT

3
 = 0,120 Ом 

Підставивши значення у формулу одержимо ІКЗ = 12,14 A. 

Визначимо ІСР враховуючи, що як струмовий захист використовується 

автоматичний вимикач. 
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ІКЗ > 1,4· ІСР 

Одержуємо: ІСР  < 8,67 A 

 

Рисунок 11.3 — Однофазне підключення до трифазної мережі 

Очевидно, що це відповідає припустимим опорам для пристроїв, що за-

землюють, для живильних мереж з напругою 220 В.  

Занулення зроблено за допомогою гнучкого сплетеного мідного проводу 

перетином порядку 1.5 мм
2
. 

Для зменшення значень напруг дотику і відповідних їм величин струмів, 

при нормальному й аварійному режимах роботи устаткування необхідно ви-

конати повторне захисне заземлення нульового проводу. Відповідно до 

ГОСТ 12.2.007.0-75 все устаткування  (крім ЕОМ -  II  клас)  відноситься до I 

класу,  воно має робочу ізоляцію відповідно до вимог ГОСТ 12.1.009-76 і пі-

дключається до живильного мережі за допомогою триконтактних вилок, один 

із яких підключений до заземленого виводу розетки. Підключення устатку-

вання виконане відповідно до вимог ПУЭ. Додаткових заходів по електробе-

зпеці не потрібно. 
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11.2 Заходи щодо поліпшення умов праці 

11.2.1 Повторне заземлення мережі з зануленням 

Будинок побудований на глинистому ґрунті який має питомий опір 6000 

Омсм. Розрахунок зроблений для найгіршого випадку, тобто коли природні 

заземлювачі відсутні чи недоступні. Тоді Rпов  4 Ом. 

Опір стрижневого заземлювача на поверхні землі (при l>>d) дорівнює: 

d

l

l
R

4
ln

2


 . 

Найбільш часто використовуються заземлювачі з розмірами: l=5 м; d=10 

мм 

5,14
10

50004
ln

5002

6000








R Ом. 

Необхідна кількість паралельно з'єднаних заземлювачів: 

эподR

R
n


 , 

де: 5,0  - мінімальний коефіцієнт екранування заземлювачів при від-

ношенні довжини до відстані між ними a:l=1:1. 

3,7
5,04

51,14



n  

Уточнюємо значення коефіцієнта екранування для n=7: 75,0  

Тоді n 



14 51

4 075
4 8

,

,
, . 

Отриманий фактичний опір дорівнює: 

14,51
3,87

5 0,75
™

R
R

n 
  

 
 Ом < 4 Ом 

Для зв'язку заземлювачів використовується смуга шириною b=20 мм її 

довжина для рядового з'єднання: 

l=1,05a(n-1)=1,055(5-1)=21 м. 

Опір смуги зв'язку: 

bt

l

l
R

22
ln

2


 , 

де t=0,5 м - глибина, на якій приварюється смуга зв'язку 
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3
502

2002
ln

21002

6000 2










R  Ом. 

Коефіцієнт використання смуги: 7,0•   

Фактичний опір струму розтікання смуги: 

29,4
7,0

3




R
Rф  Ом. 

Фактичний опір струму розтікання всього пристрою, що заземлює:  

2
29,487,3

29,487,3

.

.

.












•™

•™

Ќ™
RR

RR
R  Ом. 

Rф.з < 4 Ом  

Опір повторного  захисного заземлення, а також гранично припустимі 

значення струмів і напруг при нормальному й аварійному режимах роботи 

електроустаткування відповідають ГОСТ 12.1.038-88. 

11.3 Аналіз пожежної безпеки приміщення 

Розглянуте приміщення відповідно до НАПБ Б.03.002-2007  відноситься 

до пожежонебезпечної категорії “В”. Клас пожежобезпечної зони приміщен-

ня П-ІІа. 

Так як в розглянутому приміщенні знаходиться ПЕОМ, то пожежа може 

привести до великих матеріальних втрат. Отже, проведення робіт зі створен-

ня умов, при яких ймовірність виникнення пожежі зменшується, здобуває ще 

більш важливе значення. 

Можливими причинами виникнення пожежі можуть бути: 

- коротке замикання проводки; 

- паління в недозволених місцях, користування побутовими електрона-

грівальними приладами. 

Відповідно до ПУЕ необхідно  передбачити наступні заходи: 

1. Ретельна ізоляція всіх струмоведучих провідників до  робочих 

місць; періодичний огляд і перевірка ізоляції; 

2. Строге дотримання норм протипожежної безпеки на робочому мі-

сці.  
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Проводяться організаційно-технологічні заходи (заборона паління, ін-

структаж). 

Дотримано усі вимоги СНиП 2.01.02-85 по вогнестійкості будинків, часу 

евакуації у випадку пожежі, ширина евакуаційних проходів і виходів із при-

міщень назовні. 

Приміщення обладнане двома пожежними сповіщувачами типу ДТЛ си-

гнал від який надходить на станцію пожежної сигналізації  (площа, що захи-

щається, 2 х 15 = 30м
2
); відстань між сповіщувачами 4 м відповідно до ГОСТ 

12.4.009-75.  

Така кількість сповіщувачів відповідає нормам розміщення, тому що 

площа, що захищається сповіщувачем ДТЛ складає 15 м
2
, два сповіщувачі 

захищають площу в 30 м
2
, а площа приміщення лабораторії  складає 22.5 м

2
. 

У приміщенні лабораторії знаходиться: 

- вогнегасник ВВК-3,5 – 1шт.; 

- вогнегасник ВП-1 – 1шт. 

Така кількість первинних засобів пожежогасіння відповідає вимогам 

ISO3941-87, якими передбачене обов'язкова наявність двох вогнегасників на 

100 м
2
 площі підлоги для приміщень типу конструкторських бюро. Вибір во-

гнегасної речовини ґрунтується на тому, що пожежа, що може виникнути в 

приміщенні лабораторії, відноситься до класу В, тому що палаючими об'єк-

тами виявляться електроустаткування, що знаходяться під напругою. 

Наявність первинних засобів пожежогасіння, їх кількість і зміст відпові-

дає вимогам ГОСТ 12.4.009-75. 

У приміщенні виконуються усі вимоги по пожежній безпеці відповідно 

до вимог НАПБ А.01.001-14 “Правила пожежної безпеки в Україні”. 

У приміщенні є план евакуації. Час евакуації відповідає вимогам СНиП 

2.01.02-85, а максимальне віддалення робочих місць від евакуаційних виходів 

вимозі СНиП 2.09.02-85. 
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ВИСНОВКИ 

В роботі проведено дослідно-конструкторську роботу з проектування 

пристрою для вимірювання коефіцієнта пульсацій джерел штучного освіт-

лення. Результатом роботи є конструкторська документація, необхідна для 

виробництва пристрою, а також розроблені та оптимізовані алгоритми для 

обробки отриманих даних за допомогою вбудованого мікроконтролера. 

З урахуванням світових тенденцій переходу на економічне освітлення 

розроблений пристрій може знайти використання в побуті, в лабораторіях, на 

підприємствах та в магазинах з реалізації джерел освітлення, таких як світло-

діодні та газорозрядні лампи. Важливою є оцінка коефіцієнта пульсацій світ-

ла, оскільки значні пульсації світла частотою менше 300 Гц можуть негатив-

но впливати на психоемоційний та фізичний стан людини. 
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ДОДАТОК А. Технічне завдання (копія) 

1 Підстава для виконання дипломного проекту 

Підставою для виконання ДП є завдання, видане кафедрою конструю-

вання і виробництва радіоелектронної апаратури. 

Дата ____________. 

2 Виконавці 

Керівник дипломної роботи — доц. Тарабаров С.Б. 

Виконавець — Шунков В.В. 

3 Мета виконання і призначення продукції 

Метою роботи є створення конструкторської документації та програм-

ного забезпечення приладу для вимірювання коефіцієнта пульсацій джерел 

штучного освітлення.  

Прилад призначений для оцінки рівня пульсацій джерел штучного осві-

тлення.  

Сфера використання обмежується використанням приладу в побуті для 

контролю якості світлодіодних та газорозрядних ламп. 

4 Технічні вимоги 

4.1 Призначення 

Вимірювання коефіцієнта пульсацій світлового потоку згідно вимог 

ДБН В.2.5-25:2012. 

4.2 Вимоги до конструкції 

1. Категорія пристрою: носима апаратура; 

2. Розміри не більше: 120х60х15; 

3. Вага пристрою не більше: 200 г; 

4. Конструкція повинна включати:  

4.1.  OLED-дисплей для відображення інформації; 

4.2.  Органи керування; 

4.3.  Літій-іонний акумулятор; 

4.4.  Роз’єм типу Micro-USB для заряджання акумулятора. 
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4.3 Вимоги до технологічності 

Використання компонентів, призначених для поверхневого монтажу на 

друкованій платі методом паяння. 

4.4 Вимоги до уніфікації і стандартизації 

Використати стандартний роз’єм Micro-USB для заряджання акумулято-

ра. 

4.5 Вимоги до автономності 

Час безперервної роботи без перезаряджання акумулятора, не менше: 2 

год. 

5 Вимоги надійності 

Час безвідмовної роботи пристрою: 1500 год. 

5.1 Вимоги до експлуатації, зручності технічного обслуговування та 

ремонту 

1. Температура експлуатації 

1.1. Робоча температура: 25 С; 

1.2. Гранична температура: 0 – 40 C; 

2.  Експлуатаційні режими 

2.1.  Активний режим роботи; 

2.2.  Режим очікування; 

2.3.  Режим заряджання акумулятора; 

3. Засоби експлуатаційного контролю 

3.1.  Індикація розряду акумулятора; 

4. Вимоги до ремонтопридатності 

4.1.  Забезпечити можливість заміни акумулятора кваліфікованим 

робітником. 

6 Вимоги до розроблюваної документації 

1. Оформлення документації згідно з ДСТУ 3008-95; 

2.  Склад конструкторської документації 

1.1.  Пояснювальна записка; 

1.2.  Графічний матеріал загальним обсягом 3хА1 
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1.2.1. Схема структурна; 

1.2.2. Схема електрична принципова; 

1.2.3. Перелік елементів; 

1.2.4. Креслення друкованої плати; 

1.2.5. Складальне креслення друкованої плати; 

1.2.6. Специфікація до друкованої плати; 

1.2.7. Лістинг програми. 

1.3.  Стадії та етапи роботи 

1.3.1. Узгодження ТЗ з керівником ________________ 

1.3.2. Огляд існуючих рішень ________________ 

1.3.3. Розробка схеми ________________ 

1.3.4. Вибір елементної бази ________________ 

1.3.5. Розрахунок елементів друкованої плати___________ 

1.3.6. Розробка програмного забезпечення ___________ 

1.3.7. Розробка конструкторської документації ___________ 
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ДОДАТОК Б. Розрахунок параметрів провідників ДП 
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ДОДАТОК В. Програма для розрахунку коефіцієнта пульсацій 

Файл “main.c”: 

 

#include <stdio.h> 

#include <stdint.h> 

#include <stdlib.h> 

 

#include "sin.h" 

#include "rect.h" 

 

#define BUFFER_SIZE 255 

 

uint8_t max(uint8_t buffer[], uint8_t buf_size); 

uint8_t min(uint8_t buffer[], uint8_t buf_size); 

uint8_t avg(uint8_t buffer[], uint8_t buf_size); 

float k_pulse(uint8_t max, uint8_t min, uint8_t avg); 

 

int main() 

{ 

    uint8_t max_value; 

    uint8_t min_value; 

    uint8_t avg_value; 

    float k_puls; 

 

    max_value = max(buffer_sin, BUFFER_SIZE); 

    min_value = min(buffer_sin, BUFFER_SIZE); 

    avg_value = avg(buffer_sin, BUFFER_SIZE); 

    k_puls = k_pulse(max_value, min_value, avg_value); 
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    printf("Sine: \n"); 

    printf("max = %d\n", max_value); 

    printf("min = %d\n", min_value); 

    printf("avg = %d\n", avg_value); 

    printf("k_puls = %.1f \%\%\n", k_puls); 

 

    printf("\nRectangle: \n"); 

 

    max_value = max(buffer_rect, BUFFER_SIZE); 

    min_value = min(buffer_rect, BUFFER_SIZE); 

    avg_value = avg(buffer_rect, BUFFER_SIZE); 

    k_puls = k_pulse(max_value, min_value, avg_value); 

 

    printf("max = %d\n", max_value); 

    printf("min = %d\n", min_value); 

    printf("avg = %d\n", avg_value); 

    printf("k_puls = %.1f \%\%\n", k_puls); 

 

    return 0; 

} 

 

uint8_t max(uint8_t buffer[], uint8_t buf_size) 

{ 

    uint8_t result = buffer[0]; 

 

    uint8_t i = 0; 

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

    { 

        if(buffer[i] > result) 

        { 
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            result = buffer[i]; 

        } 

    } 

 

    return result; 

} 

 

uint8_t min(uint8_t buffer[], uint8_t buf_size) 

{ 

    uint8_t result = buffer[0]; 

 

    uint8_t i = 0; 

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

    { 

        if(buffer[i] < result) 

        { 

            result = buffer[i]; 

        } 

    } 

 

    return result; 

} 

 

uint8_t avg(uint8_t buffer[], uint8_t buf_size) 

{ 

    uint16_t sum = 0; 

    uint8_t result = 0; 

 

    uint8_t i = 0; 

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

        sum += buffer[i]; 

    } 

 

    result = (uint8_t)(sum / buf_size); 

    return result; 

} 

 

float k_pulse(uint8_t max, uint8_t min, uint8_t avg) 

{ 

    float result = 0; 

    result = (float)(((float)(max - min)) / ((float)(2*avg)) * 100); 

    return result; 

} 

 

Файл “sin.h”: 

 

#include <stdint.h> 

 

static const uint8_t buffer_sin[] = 

{ 

    165, 166, 167, 169, 170, 172, 173, 175, 

    177, 178, 180, 181, 182, 184, 185, 187, 

    188, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 

    199, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 

    210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 

    218, 218, 219, 220, 221, 222, 222, 223, 

    223, 224, 225, 225, 226, 226, 227, 227, 

    227, 228, 228, 228, 228, 228, 228, 228, 
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    228, 228, 228, 228, 228, 228, 228, 228, 

    227, 227, 227, 226, 226, 225, 225, 224, 

    224, 223, 223, 222, 221, 220, 219, 219, 

    218, 217, 216, 215, 214, 213, 212, 211, 

    210, 209, 207, 206, 205, 204, 202, 201, 

    200, 198, 197, 196, 195, 194, 192, 191, 

    188, 187, 186, 184, 183, 181, 180, 178, 

    177, 176, 173, 172, 170, 169, 168, 166, 

    165, 162, 161, 160, 158, 157, 154, 153, 

    151, 150, 149, 147, 146, 144, 143, 142, 

    139, 138, 136, 135, 134, 133, 132, 130, 

    129, 127, 126, 125, 123, 123, 121, 120, 

    119, 118, 117, 115, 115, 114, 113, 112, 

    111, 110, 109, 109, 108, 107, 106, 106, 

    105, 105, 104, 104, 103, 103, 102, 102, 

    102, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 

    101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 

    102, 102, 103, 103, 104, 104, 104, 105, 

    106, 106, 107, 107, 109, 109, 110, 111, 

    111, 113, 113, 115, 115, 117, 118, 118, 

    120, 121, 123, 123, 124, 126, 127, 129, 

    130, 131, 132, 133, 135, 136, 138, 139, 

    141, 143, 144, 146, 147, 148, 150, 151, 

    153, 154, 156, 158, 159, 161, 162 

}; 

Файл “rect.h”: 

 

#include <stdint.h> 

 

static const uint8_t buffer_rect[] = 
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{ 

    215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 

    215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 

    215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 

    215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 

    215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 

    215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 

    215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 

    215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 

    215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 

    215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 

    215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 

    215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 

    215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 

    215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 

    215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 

    215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 124, 

    124, 124, 124, 124, 124, 124, 124, 124, 

    124, 124, 124, 124, 124, 124, 124, 124, 

    124, 124, 124, 124, 124, 124, 124, 124, 

    124, 124, 124, 124, 124, 124, 124, 124, 

    124, 124, 124, 124, 124, 124, 124, 124, 

    124, 124, 124, 124, 124, 124, 124, 124, 

    124, 124, 124, 124, 124, 124, 124, 124, 

    124, 124, 124, 124, 124, 124, 124, 124, 

    124, 124, 124, 124, 124, 124, 124, 124, 

    124, 124, 124, 124, 124, 124, 124, 124, 

    124, 124, 124, 124, 124, 124, 124, 124, 

    124, 124, 124, 124, 124, 124, 124, 124, 

    124, 124, 124, 124, 124, 124, 124, 124, 
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    124, 124, 124, 124, 124, 124, 124, 124, 

    124, 124, 124, 124, 124, 124, 124, 124, 

    124, 124, 124, 124, 124, 124, 124 

}; 
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