






 

 

АНОТАЦІЯ 

Дипломний проект викладено на 80 сторінках, які містять 37 ілюстрацій, 

15 таблиць, 4 додатки та 20 літературних джерел. 

Метою проекту є розробка централізованої системи моніторингу вимі-

рювань сигналів давачів, що призначена для моніторингу, зберігання та ана-

лізу результатів вимірювань з усіх пристроїв, зареєстрованих в даній системі. 

Система складається з пристрою зчитування даних з давачів та програмного 

забезпечення (веб-інтерфейсу), що дає можливість аналізу та візуалізації ви-

мірювань для кожного зареєстрованого пристрою в системі. 

В проекті проведено розрахунки, що підтверджують працездатність 

приладу та відповідність усім нормативним документам та стандартам. 

Ключові слова: система моніторингу, облік вимірювань. 

 



 

 

ANNOTATION 

Diploma project consists of 80 pages containing 37 illustrations, 15 tables, 4 

applications and 20 references. 

The aim is to develop a centralized monitoring system, which is designed to 

monitor, store and analyze measurement results of all devices registered in the sys-

tem. The system consists of a device to read data from sensors and software (web 

interface), which enables analysis and visualization of measurement for each regis-

tered device in the system.  

The calculations confirm efficiency of the device and compliance with all 

regulations and standards. 

Keywords: monitoring system, measurement accounting. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

AJAX — Asynchronous Javascript and XML 

AMD — Asynchronous Module Definition 

API — Application programming interface 

ERD — Entity-Relationship Diagram 

HTTP — HyperText Transfer Protocol 

JSON — JavaScript Object Notation 

MVC — Model-View-Controller 

MVP — Model-View-Presenter 

MVVM — Model-View-ViewModel 

REST — Representational state transfer 

SMD—Surface mount technology 

SPA — Single Page Application 

SQL — Structured Query Language 

USB—Universal Serial Bus 

XML — eXtensible Markup Language 

БДП— Багатостороння друкована плата 

ГФ—Гетинакс фольгований 

ДДП— Двохстороння друкована плата 

ДП — Друкована плата 

ЕРЕ—Електрорадіоелемент 

ОДП—Одностороння друкована плата 

СOM—Communication port 

СФ—Склотекстоліт фольгований 
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ВСТУП 

На сьогоднішній день вимірювальні прилади електричних сигналів віді-

грають чималу роль в розвитку всіх напрямків науки. Однією із найактуаль-

ніших проблем є  те, що дані пристрої самі по собі не дозволяють централізо-

вано акумулювати всі вимірювання з усіх пристроїв і проводити комплекс-

ний аналіз виміряних параметрів. Також важливою проблемою є ціна та зру-

чність у використанні (мобільність, графічний інтерфейс) даних пристроїв та 

той факт, що вдосконалювати програмне забезпечення й відповідно візуалі-

зацію тих чи інших показників придбаного пристрою неможна через ціліс-

ність системи відображення пристрою та самого пристрою. 

Метою даного дипломного проекту є розроблення веб інтерфейсу уні-

версальної централізованої системи моніторингу вимірювань сигналів з да-

вачів та створення конструкторської документації на виготовлення ДП еле-

ментарної периферії для неї . Універсальність системи в тому, що вона абсо-

лютно не залежить від специфіки пристроїв, які до неї будуть підключатися, 

що дозволить синхронізувати її з різними вимірювальними приладами. В 

системі буде розроблено універсальне API, яке дозволить розробникам інших 

вимірювальних пристроїв зареєструвати їх в системі та вести облік вимірю-

вань, будувати аналітику у вигляді графіків. 

Розроблюваний пристрій призначений для зчитування інформації з да-

вачів та передачу для подальшої обробки на комп’ютер (а після цього в сис-

тему моніторингу вимірювань) з характеристиками, які б були конкуренто 

спроможними на ринку пристроїв загального призначення, що забезпечував 

би високі експлуатаційні характеристики, високу надійність, низьку 

собівартість. Веб інтерфейс призначений для централізованого моніторингу 

вимірювань сигналів з усіх пристроїв підключених до системи.  
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1 АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ  

1.1 Аналіз завдання з точки зору конструктора 

1.1.1 Призначення і об'єкт установки ЕА. 

Даний пристрій призначений для зчитування інформації з давачів та пе-

редачу для подальшої обробки на комп’ютер з характеристиками, які б були 

конкуренто спроможними на ринку пристроїв загального призначення, що 

забезпечував би високі експлуатаційні характеристики, високу надійність, 

низьку собівартість.. 

1.1.2 Умови експлуатації ЕА. 

Кліматичне виконання  ГОСТ 15150-69, УХЛ 4.2 

УХЛ – Для мікрокліматичних районів з помірним і холодним кліматом. 

4.2 – Для експлуатації в лабораторних, капітальних житлових та інших 

подібного типу приміщеннях. 

Уточнені значення робочих параметрів температури експлуатації та 

вологості наведені нижче. 

Таблиця 1.1 – Кліматичні вимоги. 

Робочі температури Мінімальна +10ºС 

Максимальна +35ºС 

Середня +25ºС 

Граничні температури Мінімальна +1ºС 

Максимальна +40ºС 

Гранична відносна вологість, при 25 ºС 80% 

Середня відносна вологість, при 20 ºС 60% 

 

Об’єкт встановлення ГОСТ 16019, С1 

Стаціонарна, встановлюється в опалюваних наземних і підземних спо-

рудах; 
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1.2 Аналіз завдання з точки зору технолога 

1.2.1 Обгрунтування методу виготовлення друкованої плати. 

Так як в нас одностороння друкована плата (ОДП) доцільно виготовляти 

плату хімічним методом. Даний метод є простий у використані і потребує 

малих затрат. На плакованій заготовці одержують захисне зображення будь-

яким способом (захист провідних ділянок). Потім йде травлення незахище-

них прогальних ділянок. Далі знімають захисне зображення. Після цього – 

механічна обробка (свердлення отворів, формування контуру).  

1.2.2 Вибір матеріалу основи друкованого монтажу і провідникового 

матеріалу. 

Для матеріалу основи обираємо: FR-4-1-50-1,5 склотекстоліт фольгова-

ний для ОДП з підвищеною щільністю монтажу. Склотекстоліт має високу 

механічну міцність, термостійкість, низькі втрати, високий поверхневий опір. 

1.2.3 Вибір класу точності плати та щільності друкованого мон-

тажу. 

Вибираємо 3-й клас точності. 

3-й клас застосовують для ДП з мікросхемами та мікрозбірками, безпро-

водними електрорадіоелементами (ЕРЕ) при середній та високій щільності їх 

компоновки на платі. Максимальні розміри плати: двостороння друкована 

плата (ДДП) - 400x400мм, багатошарова друкована плата (БДП) - 240x240мм. 

1.2.4 Попередній вибір виду друкованої плати. 

Для проектування обираємо односторонню друковану плату. 

1.3 Аналіз завдання з точки зору програміста 

З програмної точки зору потрібно розробити зручний, гнучкий, кроспла-

тформений та швидкий веб інтерфейс для системи моніторингу 

вимірювань[1]. Також потрібно розробити API для даної системи. При розро-

бці інтерфейсу потрібно визначитися як і на яких технологіях будуть реалізу-

ватися клієнтна та серверна частини за стосунку, які будуть використовува-

тися архітектурні пат терни, СУБД. Клієнтну частину виходячи зі зручності, 

швидкості роботи і останніх тенденцій в веб розробці варто зробити у вигляді 
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односторінкового додатку (SPA). Серверну частину варто зробити у вигляді 

сервісів, які будуть віддавати дані у стандартизованих форматах даних XML 

чи JSON. На CRUD операції прийнято використовувати відповідні типи за-

питів: на читання – GET, на добавлення нового запису – POST, на редагуван-

ня даних конкретного запису – PUT та на видалення  - DELETE. Для типів 

запитів PUT та DELETE передається як параметр ще й ідентифікатор запису 

– id.  

На рис 1.1 приведена структурна схема системи. 

 

Рисунок 1.1 — Структурна схема системи 
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2 ОБГРУНТУВАННЯ СХЕМОТЕХНІЧНОГО ВИКОНАННЯ 

Основу схеми пристрою складає мікроконтролер ATMEGA48, який слу-

гує для зняття інформації з давачів, що приєднані за допомогою роз’ємів X1 

та X4 до аналогових виводів мікроконтроллера. За допомогою драйвера інте-

рфейсу FT232RL, що емулює послідовний COM порт, дані з мікроконтролле-

ра через USB порт X2 передаються на комп’ютер.  

Структурну схему пристрою зображено на рисунку 2.1 

 

 

Рисунок 2.1 – Структурна схема пристрою 

 

Також даний USB порт слугує джерелом живлення +5 В для даної схе-

ми. Світлодіод  HL1, що увімкнений через струмообмежуючий резистор R5, 
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слугує для індикації живлення. Резистори R1-R9 (за винятком резистора R5) 

– підтягуючі резистори, слугують для захисту від електростатичних завад і 

забезпечують при відсутності сигналу на вході, що на ADC порти мікроконт-

роллера також буде передаватися нульове значення. Номінали даних 

резисторів повинні бути значно більшими від вхідного опору виводів 

мікроконтроллера, щоб основна частина сигналу йшла саме на ADC порти 

мікроконтроллера ATmega48. Конденсатори С1 та С2 призначені для фільт-

рації завад. Вони згладжують пульсації напруги живлення. Дані конденсато-

ри за рекомендаціями розробників мікросхем обираємо ємністю 100 нФ. 

В даному пристрої в колі живлення буде протікати максимальний струм 

0.5 А з прикладеною напругою 5 В, а в сигнальних колах струм не більше 0.1 

А. 

Схему електричну принципову зображено на рисунку 2.2 

 

Рисунок 2.2 – Схема електрична принципова 
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3 ВИБІР ЕЛЕМЕНТНОЇ БАЗИ 

Перед вибором елементної бази потрібно визначитися зі способом мон-

тажу елементів.  

Розглянемо основні переваги SMD монтажу перед методом наскрізного 

монтажу: 

– Зменшення маси та розмірів друкованих вузлів за рахунок відсутності 

виводів у компонентів або їх меншої довжини, а також збільшення 

щільності компонування, зменшення розмірів самої елементної бази та 

зменшення кроку виводів. 

– Покращення електричних характеристик: за рахунок зменшення дов-

жини виводів і більш щільного компонування елементів значно покра-

щується якість передачі слабких і високочастотних сигналів, знижуєть-

ся паразитна ємність та індуктивність. 

– Зменшення кількості отворів, які необхідно виконати у платі. 

– Суттєве зниження собівартості виробництва за рахунок використання 

засобів автоматизації монтажу компонентів   

Отже, при проектуванні доцільно використати поверхневий монтаж. 

3.1 Резистори 

  Вибираємо резистори  SMD [2]  металоплівкові типу з корпусом 1206. 

Розміри резисторів наведені в таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1—Розміри корпусу 1206 

Типорозмір 1206 L W H А 

 

3,2 мм 1,6 мм 0,55 мм 0,5 мм 

 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%BB
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D1%94%D0%BC%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%80&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D1%83_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2&action=edit&redlink=1
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Основні параметри: 

- Діапазон номінальних значень опорів від 1Ом до 30 МОм. 

- Допустиме відхилення по номіналу від 1% до 5% . 

- Потужність 0.25 Вт. 

- Максимальна напруга 400В. 

- Температурний діапазон -55 до + 125 
0
С 

3.2 Конденсатори  

Вибираємо конденсатори типу SMD  [3]  з  корпусом1206. 

Основні параметри : 

- Діапазон ємностей: від 1пФ до 47мкФ 

- Діапазон робочих температур -55 до + 125 
0
С. 

- Тангенс кута втрат 0,001<30пФ. 

- Опір ізоляції не менше 10 ГОм. 

3.3 Мікросхеми  

ATmega48 – мікроконтроллер, який знімає напругу з здавачів та оброб-

ляє результати вимірювань[4]  (див.рис 3.1)  

 

Рисунок 3.1— Мікроконтроллер ATmega48 
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FT232RL – мікросхема (рис 3.2), що забезпечує емуляцію послідовного 

COM порту через USB-порт при підключенні до ПК[5] . 

 

Рисунок 3.2—Мікросхема FT232RL 

3.4 Роз’єми 

WR-TBL Series 131 -  роз`єм використовуємо для подачі вхідного сиг-

налу вибираємо 2 роз’єми  на 8 pin[6]. 

Основні параметри: 

- Тип підключення  гвинтове. 

- Номінальний струм: 16 А. 

- Допустима напруга: 300В. 

 

Рисунок 3.3—Роз`єм типу WR-TBL Series 131 
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USB mini – тип роз’єму з п’ятьма виводами (рис3.4), використовується 

для передачі вихідного сигналу на комп’ютер[7].  

Таблиця 3.2—Параметри USB mini. 

Тип 

роз’єму 

Покрит-

тя кон-

такту 

Номіналь-

ний 

струм(А) 

Опір контак-

ту(мОМ) 

Крок ко-

нтак-

ту(мм) 

Матеріал 

корпусу 

USBmini Нікель       1.8 30 0.65 Термопласт 

 

 

Рисунок 3.4— Роз`єм USB mini 

 

Підібрана елементна база цілком задовольняє вимогам ТЗ. 
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4 РОЗРАХУНОК ДРУКОВАНОГО ВУЗЛА 

4.1 Розрахунок діаметра монтажних отворів та діаметра контактних 

майданчиків. 

Розрахунки проводимо керуючись даними навединими в[8] 

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           

 

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 шири-

ни друкованого провідника; 

Td – значення позиційного допуску розташування осей отворів у діаметраль-

ному вираженні; 

TD - значення позиційного допуску розташування центрів контактніх майдан-

чиків у діаметральному вираженні; 

 

Таблиця 4.1—Дані по розрахунку діаметрів монтажних отворів та контакт-

них майданчиків. 

El dв d0 ∆dво bн ∆tво ∆dтр δd δp ∆tно Dкп Dкп 
Terminal 

Blocks 0,9 1,1 0,1 0,1 0,1 0,03 0,08 0,2 -0,08 1,789783 1,8 

С 100н 0,5 0,7 0,05 0,1 0,1 0,03 0,08 0,2 -0,08 1,339783 1,4 

BL-

L314URC 0,5 0,7 0,05 0,1 0,1 0,03 0,08 0,2 -0,08 1,339783 1,4 

ATMEGA48                     0,45*1 

FT232RL                     0,4*1,3 

R1206                     1,5*2 

C1206                     1,5*2 

USB                     0,3*1,3 
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4.2 Варіанти встановлення елементів 

Встановлення елементів виконувати по ГОСТ29137-91. 

Таблиця 4.2—Дані по варіантах встановлення елементів. 

Назва Фізичне зображення Варіант встановлення ЕРЕ 

Конденсатор 

1206 

 

Спец. 

Конденсатор  

 

180 

Резистор 

1206 

 

Спец. 

Мікросхема 

FT232RL 

 

351 

Роз’єм 8 

 

Спец. 
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Світлодіод 

 

180 

Мікросхема 

ATMEGA48 

 

351 

USB 

 

351 

Роз’єм 6 

 

Спец. 
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4.3 Визначення габаритів друкованої плати та параметрів друкованого 

монтажу 

Вихідними даними для розрахунку ДП[9], є габаритні розміри елементів 

(таблиця 4.3) 

Розрахунок площі ДП проводимо за формулою: 

дп

вп

S
S

K


  

де Квп – коефіцієнт використання площі плати. 

SΣ- сумарна площа, яку займають елементи на ДП. 

                 , 

де Sмг та Sсг – відповідно площі проекцій на ДП малогабаритних та се-

редньогабаритних ЕРЕ. 

Sдп1113 мм
2
. 

4.3.1 Розрахунок необхідної площі плати і вибір її розмірів 

Таблиця 4.3—Дані по розрахунку площі плати. 

Елемент Кільк L B ∑1 ∑ 

Малогабаритні ЕРЕ 

R1206 9 4,7 2,9 13,63 122,67 

C1206 1 4,7 2,9 13,63 13,63 

B37987M(65x50x25)_100n 1 5 2,5 12,5 12,5 

∑ малогабаритних ЕРЕ 148,8 

Середньогабаритні ЕРЕ 

BLL314 1 9,7 4 38,8 38,8 

USB 1 11,5 9 103,5 103,5 

ATMEGA48 1 10 10 100 100 

Перемичка 1 10,16 5,08 51,6128 51,6128 

FT232RL 1 11,8 9,5 112,1 112,1 

Terminal Blocks 2 21,5 5,5 118,25 236,5 

∑ середньогабаритних ЕРЕ 642,5128 

∑ загальна 1112,569 

     

30x40 

 

З розрахованих розмірів площі плати обираємо її габарити 30x40 мм  [2].  
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4.3.2 Вибір варіанту закріплення ДП в приладі. 

Виходячи з розрахованих розмірів ДП (30x40) можемо обрати варіант 

встановлення ДП та її спосіб закріплення. Оскільки габарити ДП малі, то 

плату можна закріпити в корпусі за допомогою защемлення.  

На рисунку 4.1 представлено варіант закріплення друкованої плати в ко-

рпусі. 

 

Рисунок 4.1 – Варіант закріплення ДП 

4.3.3 Розрахунок ширини друкованих провідників. 

Для забезпечення нормального функціонування приладу, необхідно ро-

зрахувати ширину друкованих провідників. Ширина друкованого провідни-

ка залежить від електричних, конструктивних і технологічних вимог [10]. 

Найменше-номінальне значення ширини друкованого провідника, розрахо-

вують за наступною формулою: 

min .D н оt t t     

тут tminD - мінімально допустима ширина провідника, що розраховується 

в залежності від допустимого струмового навантаження;  

Δtн.о - нижнє граничне відхилення розмірів ширини друкованого прові-

дника. 

Мінімально допустиму ширину провідника за классом точності у вузь-

кому місці розраховують за формулою: 
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min .Ds н оst t t     

де min Dst = 0,25мм для 3-го класу точності; 

.н оst = -0,05мм для 3-го класу точності; 

Звідси 0,25 0,05 0,3t     мм 

 

Мінімально допустиму ширину провідника за класом точності (виби-

рають на 1 менший ніж у вузькому) у широкому місці розраховують за фор-

мулою: 

min .Ds н оst t t     

де min Dst = 0,45мм для 2-го класу точності; 

.н оst = -0,1мм для 2-го класу точності; 

Звідси 0,45 0,1 0,55t     мм 

 

 Мінімально допустиму ширину провідника за постійним струмом для 

ланцюгів живлення і заземлення з урахуванням допустимого струмового на-

вантаження визначають за формулою: 

max

доп

I
t

j h


   

де Imax=0.5A; 0,1A - максимальний постійний струм, що протікає в про-

відниках в силовому та сигнальному колах; визначають з аналізу схеми еле-

ктричної принципової;  

jдоп=20 А/мм2 –  допустиме струмове навантаження згідно п. 2.4 ГОСТ 

23751-86. 

h =50 мкм – товщина фольги; 

Розрахуємо для сигнальних кіл (Imax=0.5A) мінімально допустиму ши-

рину провідника за постійним струмом: 
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3

0,1
0,1

20 50 10
t мм


 

   

Розрахуємо для силових кіл (Imax=0.5A) мінімально допустиму ширину 

провідника за постійним струмом: 

3

0,5
0,5

20 50 10
t мм


 

   

Мінімально допустиму ширину провідника за допустимим рівнем па-

діння напруги визначають за формулою: 

max

0 доп

I p l
t

h U

 



, 

де p –питомий опір міді ; 

 p=0,0175 Оммм
2
/м; 

Uдоп = 5В– допустиме падіння напруги на провіднику; 

l =6 см – довжина найдовшого провідника.  

Розрахуємо для сигнальних кіл (Imax=0.1A) мінімально допустиму ши-

рину провідника за допустимим рівнем падіння напруги (3%): 

3100 10 0,0175 0,06
0,039

0,050 5 0,03
t мм

  
 

 
. 

Розрахуємо для силових кіл (Imax=0.5A) мінімально допустиму ширину 

провідника за допустимим рівнем падіння напруги (3%): 

3500 10 0,0175 0,06
0,068

0,050 5 0,03
t мм

  
 

 
. 

  З розрахованих даних вибираємо ширину провідників у вузькому та 

широкому місці. Обираємо найбільші з розрахованих значень. 

Для сигнальних : 

-             – у вузькому місці; 

-             – у широкому місці; 

Для силових: 

-             – у вузькому місці; 

-              – у широкому місці; 
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Оскільки, розраховані значення ширини провідників є мінімальними 

для найгіршого випадку, то вони забезпечать відповідну електричну міц-

ність. 

4.3.4 Розрахунок зазорів s між елементами друкованого монтажу. 

Розрахунок проводимо за формулою : 

min m воS S t   ,      

де 
mS =0.25 – мінімально допустима відстань між 2-ма провідниками; 

воt =0.1 –допуск на ширину провідника; 

min 0,25 0,1 0,35S    ,      

4.3.5 Розрахунок мінімальної відстані l у вузькому місці для прокладки 

на ньому трас n провідників. 

Мінімальна відстань між контактними майданчиками для прокладання 

одного провідника (див. Рисунок 4.2) розраховується за формулою: 

min min

1 2
( 1)

2

D D
L N t S N T


       ,     

де D1 = 1,8 мм – діаметр 1-го контактного майданчика; 

D2 = 1,8 мм – діаметр 2-го контактного майданчика; 

minS  = 0,35 мм – відстань між елементами провідникового рисунку; 

N – кількість провідників; 

T = 0,05мм– розміщення центрів осей; 

mint  = 0,55 мм – ширина провідника; 

Звідси: 

1,8 1,8
1 0,55 0,35 (1 1) 0,05 3,1

2
L мм


        ,    
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Рисунок 4.2 – Ескіз вузького місця на ДП 

4.4 Трасування провідників 

Результат трасування провідників зображено на рисунку 4.3 

 

Рисунок 4.3— Трасування провідників 
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4.5 Створення технологічних масок 

Технологічна маска для позиціювання DIP елементів зображена на ри-

сунку 4.4 

 

Рисунок 4.4— Технологічна маска для позиціювання DIP елементів 

 

Технологічна маска для позиціювання SMD елементів зображена на ри-

сунку 4.5 

 

Рисунок 4.5— Технологічна маска для позиціювання SMD елементів 
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5 РОЗРАХУНКИ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ 

5.1 Розрахунок надійності  

Розрахунок надійності проводимо за методиками навединими в [11] та 

[12]. 

5.1.1 Розрахунок коефіцієнтів навантаження 

Розрахунок для резисторів проводимо за формулою : 

факт
н

доп

Р
К

Р
  

де фактР  – фактична потужність розсіювання; 

допР  – допустима (вказана в технічних умовах на елемент) потужність 

розсіювання ; 

2

факт

U
Р

R
  

2
фактР I R  , 

де U – падіння напруги на резисторі; I – струм, що протікає через резис-

тор. 

. Дані по фактичній потужності, що виділяється (значення напруг і стру-

мів ) визначаються безпосередньо із схеми електричної принципової . 

 

Розрахунок для конденсаторів проводимо за формулою : 

факт
н

доп

U
К

U
 ,       

де Uфакт – фактична напруга на конденсаторі;  

Uдоп – допустима за технічними умовами напруга на конденсаторі. 

 Оскільки для конденсаторів типу  SMD 1206 0,1 мкФ Uдоп –50 В, для ти-

пу  B37987M 100нФ –50 В, а в схемі максимальна напруга Uфакт = 5 В, то для 

всіх конденсаторів коефіцієнт навантаження не перевищить :  

н

5
К 0,1

50
   для типу SMD 1206 0,1 мкФ. 
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н

5
К 0,1

50
   для типу  B37987M 100нФ ±20%. 

Дані з розрахунку коефіцієнтів навантаження та інших параметрів для розра-

хунку надійності елементів схеми наведені в таблиці 5.1. 

 

Таблиця 5.1—Дані для розрахунку надійності . 

Схемотехнічне  

позначення 

 Кіль-

кість NI 
Kн 

0I 

х10
6
1/го

д 

 

K2 

I=K1K2

0INI 

х10
6
1/

год 

 

СР, 

год 

Iср10
6
 K1 

 

Резистори 

R1,R2,R3, 

R4,R6 

R7,R8, R9 

8 0,1 0,04 0,35 0.6 0,067 0,5 0,034 

R5 1 0,1 0,04 0,35 1 0,014 0,5 0,007 

Конденсатори 

С1 1 0,1 0,019 
 
0,027 1,59 0,0008 0,5 0,0004 

C2 1 0,1 0,019 0,027 1,59 0,0008 0,5 0,0004 

Мікросхеми 

FT232RL 1 1 0,019 1 3 0,057 1 0,057 

ATMEGA48 1 1 0,019 2,5 3 0,143 1 0,143 

         

HL1 1 0,1 0,1 1 0,7 0,07 0,5 0,035 

         

Сума      0,352  0,276 

5.1.2 Розрахунок безвідмовності 

Надійність електронних та технічних систем, що містять ЕРЕ, відмови 

яких є результатом старіння, різноманітних електропроцесів, згідно рекомен-
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даціями стандартів, розраховують за моделлю DN-розподілу (дифузійного 

немонотонного)[12]. 

Залежність інтенсивності відмов  від часу t параметр потоку відмов 

розраховується за формулою[11] : 

i
1

=
n

c
i

 

        

-6=0,352 10c  1/год 

Імовірність безвідмовної роботи Р(х) для DN-розподілу [12] необхідно 

розрахувати за рівнянням: 

                
   

    
    

 
           

   

    
     

      ймовірність безвідмовної роботи;  

                                              

   коефіцієнт варіації                         

   
    - відносний час роботи. 

            (*) 

    інтенсивність відмов ЕРЕ; 

    середньостатистична  інтенсивність відмов ЕРЕ;  

    функція температури та коефіцієнта навантаження    

     н  де   температура ЕРЕ    н  коефіцієнт навантаженя   

    рівень механічних експлуатаційних впливів (вібрацій та ударів); 

    відносна вологість у внутрішньому об’ємі РЕА. 

Розрахунки починаємо з визначення розрахункової інтенсивності відмов 

ЕРЕ   . Результати розрахунків занесено в таблицю 5.1.  

Інтенсивність відмов конденсаторів: 

Керамічні 

          

   – коефіцієнт, що враховує номінальну ємність та математичну модель 

розрахунку для окремих груп конденсаторів[11]  
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Інтенсивність відмов резисторів: 

          

   – коефіцієнт, що враховує номінальний опір[11] ; 

 

Інтенсивність відмов діодів, діодних збірок: 

             

   коефіцієнт режиму роботи пристрою, що залежить від навколишньої 

температури та навантаження по струму[11];  

  - коефіцієнт, що враховує функціональне призначення пристрою[11]. 

   - коефіцієнт, що враховує відношення робочої напруги до максима-

льно допустимої по ТУ (             ) [11] 

 

Інтенсивність відмов : Мікросхеми 

               

     – Коефіцієнт режиму, що враховує складність інтегральних мікрос-

хем та температуру навколишнього середовища[11]; 

      – коефіцієнт, що враховує вплив матеріалу корпусу інтегральних 

мікросхем (     = 3 для пластмасових корпусів) [11] 

Далі визначаємо середній наробіток до відмови[12], розв’язуючи рів-

няння відносно    

    
  

    
      

       
 

     
  

                                  

    тривалість випробувань           - рекомендоване значення для 

ЕРЕ) 

T0 знаходимо з (рисунок 5.1) як перетин наступних 2-х графіків: 

1.         
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2.    -60,352 10  

 

          год, тобто приблизно 349 тисяч год. 

 

Рисунок 5.1— Залежність    від    . 

 

Зробимо перевірку та уточнення T0 ітераційним методом за допомогою 

Mathcad (рисунок 5.2): 

 

Рисунок 5.2—Розв’язок ітераційним методом T0. 
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Визначивши     , приймаємо      , задаємо необхідний час роботи t, 

а показники надійності ЕРЕ визначаємо в залежності від параметра     
   

та коефіцієнта варіацїї v. 

 

Проведемо розрахунок ймовірності безвідмовної роботи для проміжку 

часу від 0 до 3Т0 .Результати розрахунків приведемо в таблиці 5.2. 

 

Таблиця 5.2—Результати розрахунку ймовірності безвідмовної роботи.  

t. 

тис.год. 
0 50 100 150 200 250 300 350 400 

P(t) 1 0,99 0,96 0,91 0,85 0,78 0,72 0,67 0,61 

t. 

тис.год. 
0 450 500 550 600 650 700 750 800 

P(t) 1 0,56 0,51 0,47 0,43 0,39 0,36 0,33 0,30 

t. 

тис.год. 
0 850 900 950 1000 1050    

P(t) 1 0,28 0,25 0,23 0,21 0,20    

 

За допомогою середовища Mathcad побудуємо графік залежності ймо-

вірності безвідмовної роботи від часу (рис.5.2). 
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Рисунок 5.2— Ймовірність безвідмовної роботи від часу. 

 

Отже, проведені розрахунки надійності цілком задовольняють вимогам 

ТЗ. 

5.1.3 Розрахунок показників ремонтопридатності 

Розрахуємо середній час відновлення робочого стану[11] . 

n
оз

в i срі
i=1

К
=

c

T  


 ,     

где Коз – коефіцієнт одночасної заміни (рекомендовано  [3] Коз=2,3). 

срі – середній час відновлення пристрою  через вихід із ладу 1-го елеме-

нта. (див. табл 5.1) 

6

в 7

2.3
= 0,276 10 1,8

3,52 10
T год


  


 

Визначаємо залежність ймовірності  відновлення робочого стану Pв(t) 

за потрібний час t: 

в-t/T

в (t)=1-eP  

  Зробимо розрахунок ймовірності відновлення робочого стану для часу  

від 0 до 3Tв. Результати розрахунку приведені  в табл. 5.3. 
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Таблиця 5.3—Результати розрахунку ймовірності відновлення робочого  

стану за оперативний час 

tоп. час 0 0,9  1,8 2,7 3,6 4,5 5,4 

Pв(t) 0 0,39 0,63 0,77 0,87 0,92 0,95 

 

За допомогою середовища Mathcad будуємо графік залежності ймовір-

ності відновлення від часу (рис.5.3). 

Рисунок 5.3—Ймовірність відновлення від часу. 

5.1.4 Розрахунок комплексних показників надійності 

Розрахунок коефіцієнту готовності [11] проводимо за формулою: 

о
г

о в

Т
К

Т +Т
  

                                           
г

349000
К 1

349000+1,8
   

Отже, коефіцієнт готовності практично не впливає на оперативний кое-

фіцієнт готовності (ймовірність нормального функціонування) і ймовірність 

того, що, якщо пристрій вийде з ладу в цей момент не будуть вестися віднов-

лювальні роботи прямує до 1 . 
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5.2 Розрахунок вібростійкості 

5.2.1 Загальні положення  

Розрахунок вібростійкості проводиться для кінематичних коливань[13]. 

Припустимо, що збудження передається ззовні, оскільки в середині при-

строю немає джерел збудження . Тому розрахунок зводиться  до визначення 

коефіцієнта передачі h, який показує в скільки разів зміниться амплітуда ко-

ливань виробу  по відношенню до амплітуди коливань основи. На (рис 5.4) 

приведений графік залежності h=f(), де  – відносне розстроювання, що ви-

значається за формулою : 

o

f
=

f
    

де f – діюча зовнішня частота ; f0 – власна частота. 

h

0,3 1 


2
 

Рисунок 5.4—Графік залежності h= f() 

Частоту діючих коливань визначаємо згідно рекомендованого стандарту  

ГОСТ 25467-82. Відповідно до цього стандарту, стаціонарна апаратура від-

носиться до групи виконання по стійкості до механічних факторів МІ . Для 

цієї групи встановлені наступні параметри механічних дій (див.таб.5.4) 

 Розрахунок вібростійкості [13] проводиться для друкованої плати в ра-

мках його детальної проробки в відповідності з вимогами технічного завдан-

ня . 
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Таблиця 5.4—Параметри механічних дій 

Вид впливу Діапазон частот, Гц Пікове прискорення , g  

Синусоїдаль-

на вібрація 

10...60 2 

 

5.2.2 Розрахунок власної частоти 

Зробимо розрахунок власної частоти друкованої плати. Власна частота  

друкованої плати розраховується за формулою : 

                                               
 

f
2a

D

m

 
   

де m – коефіцієнт розподілення маси; 

 – густина матеріалу плати 32,1г см  ; 

h – товщина плати  h=1,5
310 м ; 

D – циліндрична жорсткість плати; 

a – розмір більшої сторони плати a=0,04 м ; 

b – розмір меншої сторони плати  b=0,03 м ; 

    – функція, що залежить від способу закріплення плати  і відно-

шення сторін  =а/b. 

 

Значення наведеної маси  з елементами визначається за формулою : 

      m=mНД + mел/аb,   

де mел – маса елементів встановлених на друковану плату; 

mнд – наведена маса друкованої плати. Наведена маса НД визначається 

за формулою:
НДm  h=2,1*10

3 3 21,5 10 3,6 /кг м   . 

Маса елементів  згідно прямого розрахунку дорівнює:  

mел = mR + mC + mИС + …      

mел = 0,028 кг; 



 

 
Зм. Лис

т 

№ докум. Підпис Дата 

Лист 

36 
РІ21.468214.001 ПЗ 

m=3,6+
0,028

23,33
0,0012

 2кг м . 

Циліндрична жорсткість визначається за формулою: 

3

2

E h
D=

12 (1- )




,      

де Е – модуль Юнга для матеріалу плати Е= 3*1010 Н/м2  

  – коефіцієнт Пуассона,   = 0,24 . 

Коефіцієнт закріплення     визначаємо в залежності від способу за-

кріплення ДП до друкованої плати. Згідно  для прийнятого способу закріп-

лення, (защемленням з 2-х сторін ДП) значення     визначається за фор-

мулою: 

2 4( ) 9,87 (1 2,57 5,14 )        

де   – відношення більшого до меншого розміру ДП. 

2 4( ) 9,87 (1 2,57 1,33 5,14 1,33 ) 46.098          

10 3 9

2

3 10 1,5 10
D= 8,93Н м

12 (1-0,24 )

  
 


 

 Частота коливань друкованої плати: 

2

46,098 8,93
f 17.8

0,04 23,33
кГц   

 

Відносне розстроювання : 

6

360
=

17.8*10
3.366*10

  

 Таким чином, оскільки власна частота коливань друкованої плати зна-

чно відрізняється від частоти коливань зовнішньої дії, то резонансу не буде, 

що й потрібно було довести. Отже, розрахунки на вібростійкість відповіда-

ють ТЗ.  
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6 РОЗРОБКА ПРОГРАМНОЇ ЧАСТИНИ 

6.1 Клієнт-серверна архітектура 

Архітектура клієнт-сервер є одним із архітектурних шаблонів програ-

много забезпечення та є домінуючою концепцією у створенні розподілених 

мережних застосунків і передбачає взаємодію та обмін даними між ними. 

Вона передбачає такі основні компоненти: 

 набір серверів, які надають інформацію або інші послуги програмам, 

які звертаються до них; 

 набір клієнтів, які використовують сервіси, що надаються серверами; 

 мережа, яка забезпечує взаємодію між клієнтами та серверами. 

Сервери є незалежними один від одного. Клієнти також функціонують 

паралельно і незалежно один від одного. Немає жорсткої прив'язки клієнтів 

до серверів. Більш ніж типовою є ситуація, коли один сервер одночасно об-

робляє запити від різних клієнтів; з іншого боку, клієнт може звертатися то 

до одного сервера, то до іншого. Клієнти мають знати про доступні сервери, 

але можуть не мати жодного уявлення про існування інших  

Дуже важливо добре уявляти, хто або що розглядається як «клієнт». 

Можна говорити про клієнтський комп'ютер, з якого відбувається звернення 

до інших комп'ютерів. Можна говорити про клієнтське та серверне програм-

не забезпечення. Нарешті, можна говорити про людей, які бажають за допо-

могою відповідного програмного та апаратного забезпечення отримати дос-

туп до тієї чи іншої інформації. 

Загальноприйнятим є положення, що клієнти та сервери — це перш за 

все програмні модулі. Найчастіше вони знаходяться на різних комп'ютерах, 

але бувають ситуації, коли обидві програми — і клієнтська, і серверна, фізи-

чно розміщуються на одній машині; в такій ситуації сервер часто називається 

локальним[14]. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%96_%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%96_%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82_(%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
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Модель клієнт-серверної взаємодії визначається перш за все розподілом 

обов'язків між клієнтом та сервером. Логічно можна виокремити три рівні 

операцій: 

 рівень представлення даних, який по суті являє собою інтерфейс кори-

стувача і відповідає за представлення даних користувачеві і введення 

від нього керуючих команд; 

 прикладний рівень, який реалізує основну логіку застосунку і на якому 

здійснюється необхідна обробка інформації; 

 рівень управління даними, який забезпечує зберігання даних та доступ 

до них. 

 

 

Рисунок 6.1— Клієнт-серверна взаємодія. 

 

 

Дворівнева клієнт-серверна архітектура передбачає взаємодію двох про-

грамних модулів — клієнтського та серверного. В залежності від того, як між 

ними розподіляються наведені вище функції, розрізняють: 

 модель тонкого клієнта, в рамках якої вся логіка застосунку та управ-

ління даними зосереджена на сервері. Клієнтська програма забезпечує 

тільки функції рівня представлення; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA
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 модель товстого клієнта, в якій сервер тільки керує даними, а обробка 

інформації та інтерфейс користувача зосереджені на стороні клієнта. 

Товстими клієнтами часто також називають пристрої з обмеженою по-

тужністю: кишенькові комп'ютери, мобільні телефони та ін.[14]. 

 

  Типовим прикладом клієнт-серверної взаємодії є WWW. Існує 

величезна кількість веб-серверів, на яких розміщується та чи інша 

інформація. У найпростішому випадку ця інформація являє собою набір веб-

сторінок, які можуть зберігатися на сервері у вигляді файлів, розмічених за 

допомогою мови розмітки HTML. Але ситуація, як правило, є складнішою; 

значна частина веб-ресурсів на сучасному етапі є динамічними, тобто вони 

не існують в заздалегідь підготовленому вигляді, а створюються 

безпосередньо в процесі обробки запиту від користувача. 

Для того, щоб людина, яка працює в Інтернеті, могла переглянути ту чи 

іншу сторінку, на її комп'ютері повинно бути встановлено відповідне 

програмне забезпечення. Програми для перегляду веб-сторінок 

називаютьсябраузерами (веб-оглядачами). Найпоширеніші браузери: Google 

Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari і Opera. 

Але, крім браузерів, до серверів можуть звертатися і інші клієнти, а 

саме — автономні програми. Вони можуть передбачати взаємодію з 

людиною, а можуть працювати в цілком автоматичному режимі. Типовим 

класом таких програм є роботи, призначені для автоматичного перегляду 

веб-ресурсів. Зокрема, роботи є важливим елементом пошукових систем і 

використовуються ними для перегляду сторінок і збору інформації про них. 

 

Рисунок 6.2— Клієнт-серверна взаємодія. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/WWW
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/HTML
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B0%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/Google_Chrome
https://uk.wikipedia.org/wiki/Google_Chrome
https://uk.wikipedia.org/wiki/Internet_Explorer
https://uk.wikipedia.org/wiki/Firefox
https://uk.wikipedia.org/wiki/Safari
https://uk.wikipedia.org/wiki/Opera
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B0%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
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Для запиту до веб-сервера клієнтська програма повинна задати 

місцезнаходження комп'ютера, на якому розміщується серверна програма, 

назву потрібного документа і, можливо, інші дані, які специфікують запит. 

Мережа забезпечує знаходження сервера і передачу йому клієнтського 

запиту. Серверні програми обробляють цей запит, відповідь пересилається по 

мережі клієнтові.  

6.2 Односторінковий додаток 

Односторінковий додаток (англ. single-page application, SPA), також ві-

домий як односторінковий інтерфейс (англ. single-page interface, SPI) - 

це веб-застосунок чи веб-сайт, який вміщується на одній сторінці з метою 

забезпечити користувачу інтерфейс близький до настільної програми. 

 

Рисунок 6.3— Односторінковий додаток  

В односторінковому додатку весь необхідний код - HTML, JavaScript, 

та CSS - завантажується разом із сторінкою, або динамічно довантажується 

за потребою, зазвичай у відповідь на дії користувача. Сторінка не оновлюєть-

ся і не перенаправляє користувача на іншу сторінку в процесі роботи з нею. 

Взаємодія з односторінковим додатком часто включає в себе динамічний 

зв'язок з веб-сервером[15]. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/HTML
https://uk.wikipedia.org/wiki/JavaScript
https://uk.wikipedia.org/wiki/CSS
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
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6.3 Паттерни проектування програмного забезпечення 

6.3.1 Класифікація 

Паттерни проектування програмного забезпечення (англ. software design 

patterns) — ефективні способи вирішення задач проектування програмного 

забезпечення. Шаблон не є готовим зразком, який можна безпосередньо 

вставляти в програмний код. Об'єктно-орієнтований шаблон найчастіше є 

зразком вирішення проблеми і відображає відношення 

між класами та об'єктами, без вказівки на те, як буде зрештою реалізовано це 

відношення[16]. 

 

Типи шаблонів 

 Основні шаблони 

 Твірні шаблони 

 Структурні шаблони 

 Шаблони поведінки 

 Шаблони паралельних операцій 

 

Твірні шаблони 

Породжуючі шаблони (англ. Creational patterns) — це шаблони проек-

тування, що абстрагують процес побудови об'єктів. Вони допоможуть зроби-

ти систему незалежною від способу створен-

ня, композиції та представлення її об'єктів. 

Шаблон, який породжує класи, використовує спадкування, щоб варію-

вати створюваний клас, а шаблон, що створює об'єк-

ти, делегує інстанціювання іншому об'єктові. 

Ці шаблони важливі, коли система більше залежить від композиції 

об'єктів, ніж від спадкування класів. 

Таким чином, замість прямого кодування фіксованого набору поведінок, ви-

значається невеликий набір фундаментальних поведінок, за допомогою ком-

позиції яких можна отримувати складніші. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BD%D1%96_%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%96_%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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Таким чином, для створення об'єктів з конкретною поведінкою потріб-

но щось більше, ніж просте інстанціювання екземпляру класу. 

Шаблони, що породжують, інкапсулюють знання про конкретні класи, які 

застосовуються у системі та приховують деталі того, як ці класи створюють-

ся і стикуються між собою. 

Єдина інформація про об'єкти, що відома системі — їхні інтерфейси. 

 

Одинак (англ. Singleton) — шаблон проектування, відноситься до кла-

су твірних шаблонів. Гарантує, що клас матиме тільки один екземпляр, і за-

безпечує глобальну точку доступу до цього екземпляра[16]. 

 

Рисунок 6.4— Діаграма класів, що описує структуру шаблону проектуван-

ня Одинак. 

 

Для деяких класів важливо, щоб існував тільки один екземпляр. Напри-

клад, хоч у системі може існувати декілька принтерів, може бути тільки 

один спулер. Повинна бути тільки однафайлова система та тільки один акти-

вний віконний менеджер. 

Глобальна змінна не вирішує такої проблеми, бо не забороняє створити 

інші екземпляри класу. 

Рішення полягає в тому, щоб сам клас контролював свою «унікаль-

ність», забороняючи створення нових екземплярів, та сам забезпечував єдину 

точку доступу. Це є призначенням шаблону Одинак. 

Слід використовувати шаблон Одинак коли: 

 повинен бути тільки один екземпляр деякого класу, що легко доступ-

ний всім клієнтам; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BD%D1%96_%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B0
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 єдиний екземпляр повинен розширюватись шляхом успадкування, та 

клієнтам потрібно мати можливість працювати з розширеним екземп-

ляром не змінюючи свій код. 

 

Прототип (англ. Prototype) - шаблон проектування, відноситься до кла-

су твірних шаблонів. 

Прототип  задає види об'єктів, що створюються, за допомогою екземп-

ляру-прототипу, та створює нові об'єкти шляхом копіювання цього прототи-

пу[16]. 

Слід використовувати шаблон Прототип коли: 

 класи, що інстанціюються, визначаються під час виконання, наприклад 

за допомогою динамічного завантаження; 

 треба запобігти побудові ієрархій класів або фабрик, паралельних ієра-

рхій класів продуктів; 

 екземпляри класу можуть знаходитись у одному з не дуже великої кі-

лькості станів. Може статися, що зручніше встановити відповідну кіль-

кість прототипів та клонувати їх, а не інстанціювати кожний раз клас 

вручну. 

 

6.3.2 Структурні шаблони  

  Структурні шаблони (англ. structural patterns) — шаблони 

проектування, у яких розглядається питання про те, як із класів та об'єктів 

утворюються більші за розмірами структури. 

Структурні шаблони рівня класу використовують успадкування для 

утворення композицій із інтерфейсів та реалізацій. 

Структурні шаблони рівня об'єкта компонують об'єкти для отримання 

нової функціональності. Додаткова гнучкість у цьому разі пов'язана з 

можливістю змінювати композицію об'єктів під час виконання, що є 

неприпустимим для статичної композиції класів[16]. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BD%D1%96_%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F)
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При розробці програмного забезпечення, Модуль це шаблон 

проектування, який дозволяє реалізувати концепцію програмних модулів, яка 

визначена в модульному програмуванні, в мові програмування з неповною 

підтримкою цієї концепції. 

Цей шаблон може реалізовуватись багатьма способами, в залежності від 

мови програмування для якої він застосовуються, наприклад із 

застосуванням шаблону одинак, статичними членами класу при об'єктному 

програмуванні і глобальними функціями при процедурному програмуванні. 

Шаблон проектування програмного забезпечення модуль реалізує 

властивості і синтаксичну структуру визначену як парадигма модульного 

програмування при використанні в мовах програмування які мають неповну 

підтримку цієї концепції. 

При розробці програмного забезпечення, програмний код може бути 

розділений на компоненти, які реалізують конкретну функцію або містять 

усе необхідне для вирішення конкретної задачі. Модульне програмування є 

одним з підходів реалізації цього. 

Концепція модульності не підтримується повністю в багатьох мовах 

програмування. 

Для того, щоб цей шаблон можна було реалізувати за допомогою 

шаблону одинака, або за допомогою іншого способу групування пов'язаного 

коду, необхідно виконати наступні умови: 

 Частина коду має мати глобальну або публічну область видимості і 

спроектована для глобального/публічного використання. Додаткові 

приховані і захищені методи або код можуть виконуватись через 

доступ до публічного коду. 

 Модуль повинен мати функцію ініціалізації яка є еквівалентною, або 

комплементарною методу конструктора об'єкта. Така можливість 

відсутня при використанні звичайних просторів імен. 

 Модуль повинен мати функцію фіналізації, яка є еквівалентною, або 

комплементарною методу деструктора об'єкта. Така можливість 

відсутня при використанні звичайних просторів імен. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BA_(%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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 Члени модуля можуть потребувати виконання коду 

ініціалізації/фіналізації, який виконується за допомогою функції 

ініціалізації/фіналізації модуля. 

 Загалом більша частина членів модуля виконує операції з зовнішніми 

елементами по відношенню до цього класу, які передаються у якості 

аргументів при викликанні функцій. Такі функції являють собою 

"утиліти", "засоби" або "бібліотеки". 

 

 аса д — шаблон проектування, призначений для об'єднання групи пі-

дсистем під один уніфікований інтерфейс, надаючи доступ до них через одну 

точку входу. Це дозволяє спростити роботу з підсистемами. 

Фасад відноситься до структурних шаблонів проектування[16]. 

 

Класи, з яких складається шаблон можна розділити на 3 частини: 

1. фасад; 

2. підсистеми; 

3. клієнти. 

 

 

Рисунок 6.5— Діаграма класів, що описує структуру шаблону Фасад. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%96_%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B2
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 Визначає певним підсистемам інтерфейс, отже знає кому адресувати 

запити; 

 делегує запити клієнтів потрібним об'єктам підсистеми; 

 створює нові методи, котрі об'єднують виклики об'єктів системи і\або 

додають свою логіку; 

 приховує підсистеми; 

 зменшує кількість параметрів методів, шляхом попередньої підстанов-

ки визначених значень. 

 

Фасад використовується у випадках, коли потрібно: 

 спростити доступ до складної системи; 

 створити рівні доступу до системи; 

 додати стійкість до змін підсистем; 

 зменшити кількість сильних зв'язків між клієнтом та підсистемою, але 

залишити доступ до повної функціональності. 

 

6.3.3 Шаблони поведінки 

Шаблони поведінки (англ. behavioral patterns) — шаблони проектуван-

ня, що пов'язані з алгоритмами та розподілом обов'язків поміж об'єктів. Мова 

в них йде не тільки про самі об'єкти та класи, але й про типові способи їхньої 

взаємодії. Шаблони поведінки характеризують складний потік керування, 

котрий досить важко прослідкувати під час виконання програми. Увага акце-

нтована не на потоці керування, а на зв'язках між об'єктами[16]. 

У шаблонах поведінки рівня класу використовується наслідування — 

щоб розподілити поведінку поміж різних класів. 

У шаблонах поведінки рівня об'єкта використовується композиція. Де-

які з них описують, як за допомогою кооперації багато рівноправних об'єктів 

пораються із завданням, котре жодному з них поодинці не під силу. Тут важ-

ливо, як об'єкти отримують інформацію про існування один одного. Об'єкти-

колеги можуть зберігати посилання один на одного, але це посилює ступінь 

зв'язаності системи. За максимального рівня зв'язаності кожному об'єкту до-

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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велось би мати інформацію про всі інші. Деякі з наведених шаблонів вирі-

шують цю проблему. 

 

Спостерігач, Observer — поведінковий шаблон проектування. Також 

відомий як «підлеглі» (Dependents), «видавець-передплатник» (Publisher-

Subscriber). 

Визначає залежність типу «один до багатьох» між об'єктами таким чи-

ном, що при зміні стану одного об'єкта всіх залежних від нього сповіщають 

про цю подію. 

При зміні спостережуваного об'єкту, оповіщення спостерігачів може бу-

ти реалізоване за такими сценаріями: 

 Спостережуваний об'єкт надсилає, кожному із зареєстрованих спосте-

рігачів, всю потенційно релевантну інформацію (примусове розповсю-

дження). 

 Спостережуваний об'єкт надсилає, кожному із зареєстрованих спосте-

рігачів, лише повідомлення про те що інформація була змінена, а ко-

жен із спостерігачів, за необхідності, самостійно здійснює запит необ-

хідної інформації у спостережуваного об'єкта (розповсюдження за за-

питом). 

 

Шаблон «спостерігач» застосовується в тих випадках, коли система во-

лодіє такими властивостями: 

 існує, як мінімум, один об'єкт, що розсилає повідомлення 

 є не менше одного одержувача повідомлень, причому їхня кількість і 

склад можуть змінюватися під час роботи програми. 

Цей шаблон часто застосовують в ситуаціях, в яких відправника повідо-

млень не цікавить, що роблять одержувачі з наданою їм інформацією[16]. 

 

Посередник (англ. Mediator) - шаблон проектування, відноситься до 

класу шаблонів поведінки. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B8
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Визначає об'єкт, що інкапсулює спосіб взаємодії множини об'єк-

тів. Посередник забезпечує слабку зв'язаність системи, звільняючи об'єкти від 

необхідності явно посилатися один на одного, і дозволяючи тим самим неза-

лежно змінювати взаємодії між ними[16]. 

Слід використовувати шаблон Посередник у випадках, коли: 

 існують об'єкти, зв'язки між котрими досить складні та чітко задані. 

Отримані при цьому залежності не структуровані та важкі для розумін-

ня; 

 не можна повторно використовувати об'єкт, оскільки він обмінюється 

інформацією з багатьма іншими об'єктами; 

 поведінка, розподілена між кількома класами, повинна піддаватися на-

лагодженню без створювання множини підкласів. 

 

6.3.4 Архітектурні шаблони 

Архітектурні шаблони програмного забезпечення (англ. Software 

architectural patterns) — це шаблони програмного забезпечення, що являють 

собою звіт «добрих практик» (англ. good practices) вирішен-

ня архітектурних проблем розробки програмного забезпечення. Архітектурні 

шаблони виражають фундаментальну схему структурної організа-

ції певної програмної системи. Така схема складається із визначених наперед 

підсистем, а також точно визначає їхні сфери відповідальності та взаємовід-

носини[16]. 

На відміну від шаблонів проектування, архітектурні шаблони мають 

ширший масштаб. Основними елементами структури архітектурних шабло-

нів є не класи й об'єкти, а умовні частини (підсистеми) програмної системи. 

Моде ль-вигляд-контро лер (або Модель-вид-контролер, англ. Model-

view-controller, MVC) — архітектурний шаблон, який використовується під 

час проектування та розробки програмного забезпечення. 

Цей шаблон поділяє систему на три частини: модель даних, вигляд да-

них та керування. Застосовується для відокремлення даних (модель) від інте-

рфейсу користувача (вигляду) так, щоб зміни інтерфейсу користувача міні-

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%96_%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0
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мально впливали на роботу з даними, а зміни в моделі даних могли здійсню-

ватися без змін інтерфейсу користувача. 

Мета шаблону — гнучкий дизайн програмного забезпечення, який пови-

нен полегшувати подальші зміни чи розширення програм, а також надавати 

можливість повторного використання окремих компонентів програми. Крім 

того використання цього шаблону у великих системах призводить до певної 

впорядкованості їх структури і робить їх зрозумілішими завдяки зменшенню 

складності. 

 

 

Рисунок 6.6— Діаграма взаємодії між компонентами шаблону MVC. 

 

Архітектурний шаблон Модель-Вид-Контролер (MVC) поділяє програму 

на три частини. У тріаді до обов'язків компоненту Модель (Model) входить 

зберігання даних і забезпечення інтерфейсу до них. Вигляд (View) відповіда-

льний за представлення цих даних користувачеві. Контролер (Controller) ке-

рує компонентами, отримує сигнали у вигляді реакції на дії користувача, і 

повідомляє про зміни компоненту Модель. Така внутрішня структура в ціло-

му поділяє систему на самостійні частини і розподіляє відповідальність між 

різними компонентами. 
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MVC поділяє цю частину системи на три самостійні частини: введення 

даних, компонент обробки даних і виведення інформації. Модель, як вже бу-

ло відмічено, інкапсулює ядро даних і основний функціонал з їх обробки. Та-

кож компонент Модель не залежить від процесу введення або виведення да-

них. Компонент виводу Вигляд може мати декілька взаємопов'язаних облас-

тей, наприклад, різні таблиці і поля форм, в яких відображається інформація. 

У функції Контролера входить моніторинг за подіями, що виникають в ре-

зультаті дій користувача (зміна положення курсора миші, натиснення кнопки 

або введення даних в текстове поле). 

Зареєстровані події транслюються в різні запити, що спрямовуються 

компонентам Моделі або об'єктам, відповідальним за відображення даних. 

Відокремлення моделі від вигляду даних дозволяє незалежно використовува-

ти різні компоненти для відображення інформації. Таким чином, якщо корис-

тувач через Контролер внесе зміни до Моделі даних, то інформація, подана 

одним або декількома візуальними компонентами, буде автоматично відко-

ригована відповідно до змін, що відбулися. 

 
Рисунок 6.7— Діаграма взаємодії між компонентами архітектурних пат тер-

нів MVC, MVP, MVVM.  
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6.4 Асинхронне завантаження модулів 

Асинхронне визначення модуля (англ. Asynchronous module definition, 

AMD) - це підхід до розробки на Javascript, який дозволяє створювати модулі 

таким чином, щоб вони і їх залежності могли бути завантажені асинхронно. 

Асинхронне завантаження модулів дозволяє покращити швидкість заванта-

ження веб сторінки в цілому, так як модулі завантажуються одночасно з ін-

шим контентом сайту[16]. 

 

Рисунок 6.8— Принцип роботи AMD 

Крім того, AMD може бути використаний під час розробки для розбиття 

JavaScript-коду по різних файлах. 

Для виробничої версії сайту JavaScript-файли рекомендується об'єднати і 

стиснути в один маленький файл. 

6.5 Передача репрезентативного стану 

REST (скор. англ. Representational State Transfer, «передача репрезента-

тивного стану») — підхід до архітектури мережевих протоколів, які забезпе-

чують доступ до інформаційних ресурсів. Був описаний і популяризований 

у 2000 році Роєм Філдінгом (Roy Fielding), одним із творців протоколу HTTP. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2000_%D1%80%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%B3,_%D0%A0%D0%BE%D0%B9_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/HTTP
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Найвідомішою системою, побудованою переважно за архітектурою REST, є 

сучасна Всесвітня павутина. 

 

 

Рисунок 6.9— Принцип роботи REST 

 

Дані повинні передаватися у вигляді невеликої кількості стандартних 

форматів (наприклад HTML, XML, JSON). Мережевий протокол (як і HTTP) 

повинен підтримувати кешування, не повинен залежати від мережевого про-

шарку, не повинен зберігати інформацію про стан між парами «запит-

відповідь». Стверджується, що такий підхід забезпечує масштабування сис-

теми і дозволяє їй еволюціонувати з новими вимогами. 

Антиподом REST є підхід, заснований на виклику віддалених проце-

дур (Remote Procedure Call, RPC). Підхід RPC дозволяє використовувати не-

велику кількість мережевих ресурсів з великою кількістю методів і складним 

протоколом. При підході REST кількість методів і складність протоколу су-

воро обмежені, що призводить до того, що кількість окремих ресурсів має 

бути великою[17]. 

  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/HTML
https://uk.wikipedia.org/wiki/XML
https://uk.wikipedia.org/wiki/JSON
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/Remote_Procedure_Call
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6.6 Результати розробки програмної частини 

Результатом розробки програмної частини є односторінковий додаток 

(SPA), клієнтна частина якого реалізована за домопогою Java Script фреймво-

рка Webix Jet[18], бібліотеки для реалізації асинхронного завантаження мо-

дулів Require.js та власне самої мови програмування Java Script. Підхід до 

архітектури мережевих протоколів – REST. Всі дані з сервера повертаються у 

форматі JSON за допомогою AJAX запитів. JSON близько в 1.5 раза менше 

займає пам’яті від XML. На CRUD операції використовуються відповідні ти-

пи запитів: на читання – GET, на добавлення нового запису – POST, на реда-

гування даних конкретного запису – PUT та на видалення  - DELETE. Для 

типів запитів PUT та DELETE передається як параметр ще й ідентифікатор 

запису – id. Серверна частина додатку реалізована на PHP MVC фреймворку 

CodeIgniter[19].  

ERD розробленої системи наведена на рисунку 6.10 
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Рисунок 6.10 — Діаграма зв’язків таблиць бази даних. 

 

6.6.1 Пристрої 

В даному розділі програми на вкладці “Всі” можна переглядати всі заре-

єстровані в системі пристрої, історію вимірювань кожного з них. Також є 

можливість редагувати інформацію про пристрій та за необхідністю можна 

видаляти зареєстровані пристрої.   
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Рисунок 6.11 — Розділ із зареєстрованими пристроями та графічне відобра-

ження значень вимірювань вибраного пристрою. 

 

На вкладці “Добавити новий” можна добавити новий пристрій, при цьо-

му вказавши назву пристрою та клієнта, якому належить пристрій . 

 

  

Рисунок 6.12 — Форма добавлення нових пристроїв. 

 

6.6.2 Клієнти 

  В даному розділі програми на вкладці “Всі” можна переглядати всіх за-

реєстрованих в системі клієнтів. Є можливість редагувати інформацію про 

клієнта та за необхідністю можна й видаляти його.  Також є фільтри, сорту-

вання й пошук за ім’ям, електронною адресою та телефоном клієнта.  
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Рисунок 6.13 — Розділ із зареєстрованими клієнтами. 

 

На вкладці “Добавити нового” можна добавити нового клієнта, при цьо-

му вказавши ім’я, емейл та телефон клієнта. 

 

   

Рисунок 6.14 — Форма добавлення нових клієнтів. 
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Рисунок 6.15 — Видалення клієнта. 

 

6.6.3 Вимірювання 

  В даному розділі програми на вкладці “Всі” можна переглядати всі ви-

мірювання з усіх пристроїв зареєстрованих в системі. Є можливість редагу-

вати та  видаляти вимірювання. Також є фільтри, сортування й пошук по 

пристроях, даті та відповідно значеннях вимірювань. 
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Рисунок 6.16 — Розділ із зареєстрованими вимірюваннями. 

 

На вкладці “Добавити нове” можна добавити нове вимірювання, при цьому 

вказавши значення, пристрій та дату.  

   

Рисунок 6.17 — Форма добавлення нових вимірювань. 
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Зазвичай для добавлення вимірювань використовується метод за адре-

сою: 

“http://diplom.adis.biz/Services/entities/measurements” з Request Method: 

“POST” і відповідними параметрами: device_id, value, date. За допомогою да-

ного методу зовнішні пристрої можуть автоматично вносити результати ви-

мірювань. 

 

6.6.4 Технічні роботи 

  В даному розділі програми на вкладці “Всі” можна переглядати всі за-

реєстровані в системі технічні роботи. Є можливість редагувати інформацію 

про технічну роботу, виставляти статус готовності та за необхідністю можна 

й видаляти технічну роботу.  Також є фільтри, сортування й пошук за клієн-

том, датою, статусом та описом технічної роботи.  

 

 

Рисунок 6.18 — Розділ із зареєстрованими технічними роботами. 
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Рисунок 6.19 — Фільтр за статусами та сортування за датою в розділі із заре-

єстрованими технічними роботами. 

 

На вкладці “Добавити нову” можна добавити нову технічну роботу, при 

цьому вказавши клієнта,  дату, статус та опис технічної роботи. 

 

   

Рисунок 6.20 — Форма добавлення нової технічної роботи. 
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7 OХOРOНА ПРАЦI ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦIЯХ 

При рoзрoбцi та вигoтoвленi “Cистеми мoнiтoрингу вимiрювань 

пoстiйних сигналiв з давачiв” в  данoму диплoмнoму прoектi,  неoбхiднo 

прoаналiзувати та oцiнити як кiлькiснo, так i якiснo кoжен iз пoтенцiйнo не-

безпечних i шкiдливих вирoбничих фактoрiв. 

Oдним iз oснoвних прoцесiв пiд час технoлoгiчнoгo прoцесу 

вигoтoвлення РЕА є пайка i лудiння. Пiд час цих прoцесiв утвoрюється цiлий 

кoмплекс небезпечних i шкiдливих вирoбничих фактoрiв, яким i буде 

придiленo oснoвну увагу в цьoму рoздiлi [20]. 

7.1 Небезпечнi та шкiдливi вирoбничi фактoри при мoнтажi 

друкoваних плат 

Небезпечнi та шкiдливi вирoбничi фактoри, якi мають мiсце при 

технoлoгiчнoму прoцесi пайки: 

- наявнiсть iнфрачервoних випрoмiнювань вiд рoзплавленoгo припoю в 

ваннi чи вiд паяльника; 

- запиленiсть та загазoванiсть пoвiтря рoбoчoї зoни; 

- наявнiсть електрoмагнiтнoгo випрoмiнювання висoкoї частoти; 

- дiя ультразвуку на oрганiзм людей при  викoристаннi технoлoгiчнoгo 

прoцесу пайки хвилею; 

- вплив електрoстатичнoгo рoзряду; 

- незадoвiльна oсвiтленiсть рoбoчoгo мiсця чи пiдвищена яскравiсть; 

- незадoвiльнi метеoрoлoгiчнi умoви в рoбoчий зoнi; 

- вплив бризoк та капель рoзплавленoгo припoю; 

- мoжливiсть ураження електричним струмoм; 

- група психoфiзioлoгiчних шкiдливих вирoбничих фактoрiв: фiзичнi 

перевантаження (статичнi та динамiчнi), нервoвo-психiчнi переван-

таження (мoнoтoннiсть рoбoти, емoцiйнi перевантаження). 
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7.1.1 Вiдпoвiднiсть параметрiв рoбoчoгo примiщення санiтарним 

нoрмам 

Дoвжина i ширина примiщення, в якoму викoнуватиметься пайка та за-

луження, складають вiдпoвiднo 

А = 12 м., В = 6 м. 

Тoдi плoща примiщення S = A · B = 12·6 = 72 м
2
. 

Висoта h = 5 м, тoму oб’єм примiщення буде V = S · h = 72·5 = 360 м
3
. 

Кiлькiсть працюючих людей в примiщеннi складає 5 чoлoвiк. 

Плoща та oб’єм примiщення, вiдведенi на oднoгo чoлoвiка, 

вiдпoвiднo дoрiвнюють 14,4 м
2
 та 72 м

3
. Це вiдпoвiдає нoрмам, зазна-

ченим у СHиП 2.09.02-85 «Прoизвoдственные здания» 

 (плoща на oднoгo працюючoгo не пoвинна бути меншoю 4,5 м
2
, oб’єм – 

не менше 15 м
3
). 

7.1.2 Мiкрoклiмат рoбoчoї зoни 

 Метеoрoлoгiчнi умoви на рoбoчoму мiсцi визначаються наступними па-

раметрами: температура пoвiтря, вiднoсна вoлoгiсть, рухливiсть. 

Метеoрoлoгiчнi умoви пoвiтря рoбoчoї зoни регламентує ГOСТ 12.1.005-

88 i ДСН 3.3.6.042-99. 

Нoрми визначаються категoрiєю тяжкoстi працi, перioдoм рoку. Рoбoти 

ведуться в лабoратoрiї викoнуються в сидячoму пoлoженнi i не пoтребують 

фiзичнoгo напруження, тoму вoни вiднoсяться дo категoрiї 1а (спoживання 

енергiї дo 138 Дж/гoд. абo 120 ккал/гoд.). 

Згiднo ГOСТ 12.1.005-88 i ДСН 3.3.6.042-99 метеoрoлoгiчнi умoви в 

данiй лабoратoрiї пoвиннi знахoдитися в наступних межах (див. табл 7.1) 
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Таблиця 7.1. 

Перioд 

рoку 

Кате-

гoрiя 

рoбiт 

Температура, ºС 
Вiднoсна вoлoгiсть 

пoвiтря 

Швидкiсть руху 

пoвiтря, м/с 

Oпти- 

мальна 

Дoпустима на 

рoбoчих мiсцях 

Oптима-

льна 

Дoпустима 

на 

пoстiйнoму 

i 

непoстiйнo

му рoбoчих 

мiсцях 

Oпти- 

ма  

льна 

Дoпустима 

на 

пoстiйнoм

у i 

непoстiйнo

- 

му 

рoбoчих 

мiсцях 

Пoстiй- 

них 

Непoст

iй- 

них 

Хoлoдний Iа 22-24 21-25 18-26 40-60 75 0,1 
не бiльше 

0,1 

Теплий Iа 23-25 22-28 20-30 40-60 55 при 28ºС 0,1 0,1-0,2 

 

 

Температура в примiщеннi дiлянки, де викoнується пайка, через джерела 

тепла мoже перевищувати границю припустимoї нoрми. Для видалення над-

лишку тепла викoристoвується мiсцева механiчна вентиляцiя. У теплий 

перioд рoку викoристoвується прирoдна вентиляцiя через вiкoннi прoрiзи. Це 

дoзвoляє знизити температуру дo нoрмальнoгo значення. У хoлoдний перioд 

рoку мoже застoсoвуватись система центральнoгo oпалення у вiдпoвiднoстi з 

вимoгами СНиП 2.04.05-84 та ГOСТ 12.4.021-75. 

7.1.3 . Видалення шкiдливих речoвин при мoнтажi друкoванoї плати 

Всi рiзнoвиди прoцесiв пайки i залуження супрoвoджуються забруднен-

ням пoвiтрянoгo середoвища: аерoзoлями припoю i флюсу, парами рiзних 

рiдин, якi викoристoвуються для змивання флюсу та рoзчинення лакiв. 

Oперацiї пайки i залужування супрoвoджуються забрудненням 

пoвiтрянoгo середoвища в примiщеннях парами oкису свинцю, oлoва, сурми 

та iнших елементiв, щo вхoдять дo складу припoю, а такoж парами канiфoлi. 
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Пари, пoтрапляючи в атмoсферу цеху, кoнденсуються i перетвoрюються в 

аерoзoль кoнденсацiї, дисперсний склад якoгo приведений в таблицi 7.2. 

 

 

 

 

 

Таблиця 7.2—Дисперсiйний склад аерoзoлю кoнденсацiї 

Рoзмiр частoк, мкм 
Вiдсoтoк частoк 

данoї фракцiї 

Рoзпoдiл частoк 

за масoю,% 

Швидкiсть ви-

парoвування,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 

0,7 10 0,6 0,07 

 

Таблиця 7.3—Параметри  кoмпoнентiв 

Кoмпoненти Характер тoксичнoстi 
Клас 

небезпеки 

ГДК у 

пoвiтрi 

рoбoчoї 

зoни, 

мг/м
3 

Oлoвo 

Ураження брoнхiв, викликає прoлiтерати нo- 

критичну реакцiю в брoнхах. При три-

валoму впливi мoжливий пневмoкoнioз 

3 

10 – для 

oкису 

oлoва 
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Знахoдячись у запиленiй атмoсферi, рoбiтники пiддаються впливу пилу 

та парiв, шкiдливi речoвини oсiдають на шкiрi, пoтрапляють на слизoву 

oбoлoнку пoрoжнини рoта, oчей, верхнiх дихальних шляхiв, зi слинoю 

пoтрапляють у травний тракт, вдихаються в легенi. Пoряд iз забрудненням 

пoвiтрянoгo середoвища забруднюються рoбoчi пoверхнi й oдяг працюючих. 

Ступiнь впливу аерoзoлiв залежить вiд хiмiчнoгo складу, який визначається 

хiмiчним складoм припoю. 

Бiльшiсть елементiв, щo вхoдять дo складу припoїв, якi застoсoвуються, 

є небезпечними для здoрoв’я та життя людини. Припiй ПOС-61 мiстить 60-

62% oлoва та 38-40% свинцю. Бioлoгiчна дiя цих елементiв, а такoж клас 

їхньoї небезпеки i граничнo припустимi кoнцентрацiї в мiлiграмах на 

кубiчний метр у пoвiтрi рoбoчoї зoни приведенi в таблицi 8.3. У цiй таблицi 

такoж приведенi данi прo бioлoгiчну дiю на oрганiзм людини кoмпoнентiв, 

щo вхoдять дo складу флюсiв i рiзних миючих засoбiв, якi застoсoвуються 

для видалення залишкiв флюсу пiсля пайки. 

Кoнцентрацiю в атмoсферi аерoзoлю свинцю при пайцi i залуженнi хви-

лею мoжна визначити за фoрмулoю: 

C = y · S · t · N/V,                          

Свинець 

При oтруєннi спoстерiгається ураження нервoвoї 

системи, крoвi, серцевo-судиннoї системи, 

шлункoвo-кишкoвoгo тракту, пoлoвoї системи  

1 0,01 

Канiфoль 

сoснoва 

Має дратiвну дiю. При тривалoму впливi на  

шкiру викликає дерматит 
  

Спирт 

етилoвий 

Має наркoтичну та дратiвну дiю. Викликає змiни 

в печiнцi, серцевo-судиннiй системi, сухiсть 

шкiри при тривалoму кoнтактi  

4 1000 

Бензин 

Дiє як дратiвник та наркoтик. Функцioнальнi 

нервoвi рoзлади, щo супрoвoджуються м’язoвoю 

слабкiстю, млявiстю чи сoнливiстю, безсoнням. 

Рoзлад травлення, печiнки, тремтiння пальцiв та 

мoви, пoразка шкiри. Характерний рoзвитoк 

судoм, зниження крoв’янoгo тиску, спoвiльнення 

пульсу. 

4 300 
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де y – питoме утвoрення аерoзoлю свинцю, мг/(м
2
 · гoд.); 

S – плoща пoверхнi хвилi, м
2
; 

t – тривалiсть змiни, гoд.;  

N – кiлькiсть рoбoчих мiсць;  

V – oб’єм примiщення. 

Питoме утвoрення аерoзoлю свинцю при залуженнi та паяннi хвилею 

oлoв’янo-свинцевим припoєм складає 3000-5000 мг/(м
2
 · гoд.). Плoща 

пoверхнi хвилi дoрiвнює 0,004 м
2
, тривалiсть змiни – 8 гoдин, oб’єм 

примiщення був визначений вище i дoрiвнює 360 м
3
, а кiлькiсть рoбoчих 

мiсць дoрiвнює 1. Вихoдячи з таких даних ми мoжемo визначити 

кoнцентрацiю аерoзoлю свинцю: 

С = 4000 · 0,004 · 8 · 1/360 = 0,356 мг/м
3
. 

Згiднo ГOСТ 12.1.005-88 та таблицi 8.3 граничнo дoпустима 

кoнцентрацiя аерoзoлю свинцю дoрiвнює 0,01мг/м
3
, таким чинoм 

кoнцентрацiя аерoзoлю свинцю перевищує ГДК, щo пoтребує введення 

дoдаткoвих захoдiв захисту. 

7.2 Електрoбезпека 

Згiднo ГOСТ 12.2.007.0-75 все електрooбладнання, щo знахoдиться в 

рoбoчoму примiщенi мoжна вiднести дo 0I та I класу пo електрoзахисту (0I 

клас – oбладнання, щo має рoбoчу iзoляцiю, елемент заземлення i прoвiд без 

заземлюючoї жили; I клас – oбладнання, щo приєднується дo ланцюга жив-

лення трьoх кoнтактними вилками, oдин з цих кoнтактiв з’єднується з зазем-

леним кoнтактoм рoзетки).  

Рoбoче примiщення  за ступенем небезпеки ураження людей електрич-

ним струмoм мoжна вiднести дo примiщень без пiдвищенoї небезпеки, так як: 

- вiднoсна вoлoгiсть пoвiтря не перевищує 75%; 

- матерiал пiдлoги (паркет) є дiелектрикoм; 

- температура пoвiтря не дoсягає значень, бiльших нiж 35ºС; 

- вiдсутня мoжливiсть oднoчаснoгo тoркання людини дo елементiв ме-

талoкoнструкцiй будiвель, технoлoгiчних апаратiв, механiзмiв, щo 



 

 
Зм. Лис

т 

№ докум. Підпис Дата 

Лист 

67 
РІ21.468214.001 ПЗ 

мають з’єднання з землею,  з oднoгo бoку i дo металевих кoрпусiв 

електрooбладнання – з iншoгo. 

В рoбoчoму примiщенi передбачене захисне вiдключення напруги жив-

лення мережi при аварiйнoму режимi рoбoти oбладнання. Для зменшення 

значення напруги дoтику i вiдпoвiдних їй величин струмiв при нoрмальнoму i 

аварiйнoму режимах рoбoти електрooбладнання неoбхiднo викoнати 

пoвтoрне захисне заземлення нульoвoгo дрoту. 

7.2.1 Рoзрахунoк електрoмережi iз зануленням на вiдключаючу 

здатнiсть в аварiйнoму режимi рoбoти 

Струм кoрoткoгo замикання визначається за фoрмулoю:       

IК. З. = Uф/(Rф +Rн+ Zт),                                

де Uф – фазoва напруга, 220 В; 

Rф – oпiр фазoвoгo прoвoду, 0,7 Oм; 

Rн – oпiр нульoвoгo прoвoду 0,2 Oм; 

Zт – рoзрахункoвiй oпiр трансфoрматoру 0,1 Oм; 

IК. З. = 220/(0,7 +0,2+0,1) = 220 А. 

Для надiйнoгo спрацювання автoматiв струмoвoгo захисту пoвинна 

викoнуватись нерiвнiсть IК. З. ≥ 1,4 · Iавт.. Вiдпoвiднo струм вiдключення 

автoмату Iавт пoвинен бути не бiльше 160 А. 

Визначення напруги дoтику дo зануленoгo oбладнання: 

Uдoт = IК. З · Rн = 220 · 0,2 = 44 В.        

Напруга дoтику Uдoт  < Uдoп = 500 В за час спрацювання автoматiв 

струмoвoгo захисту t < 0,1c не перевищує дoпустимoгo значення, щo 

вiдпoвiдає вимoгам ГOСТ 12.1.038-88. 

Пiдключення oбладнання викoнанo у вiдпoвiднoстi з вимoгами ПБЕ та 

ПУЕ. Дoдаткoвих захoдiв щoдo пiдвищення рiвня електрoбезпеки в рoбoчoму 

примiщенi впрoваджувати не пoтрiбнo. 

7.3 Вiдпoвiднiсть oсвiтлення на рoбoчих мiсцях санiтарним нoрмам. 

Згiднo ДБН В. 2. 5. – 28– 2006  для найменшoгo oб’єкту рoзрiзнення 0,3-

0,5 мм значення кoефiцiєнту прирoднoгo oсвiтлення (КПO) при сумiщенoму 
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oсвiтленнi пoвиннo бути е
III
Н = 1.2 %. При бoкoвoму oднoстoрoнньoму 

oсвiтленнi нoрмується мiнiмальне значення КПO в тoчцi, щo рoзмiщена на 

вiдстанi oдин метр  вiд стiни, найбiльше вiддаленoї вiд свiтлoвих oтвoрiв, на 

перетинi характернoгo рoзрiзу плoщини примiщення з рoбoчoю пoверхнею. 

Нoрмативне значення КПO для будiвель, щo рoзмiщуються в мiстi Київ 

(IV пoяс) визначається за фoрмулoю: 

CmIII
не

IV
не  , 

де m – кoефiцiєнт свiтлoвoгo клiмату (для Києва m = 0.9); 

С – кoефiцiєнт сoнячнoстi клiмату (так як Київ знахoдиться пiвнiчнiше 

50 пiвнiчнoї ширoти i вiкна вихoдять на пiвдень, тo С = 0.75). 

е
IV
Н = 1.2 · 0,9 · 0,75 = 0.8 %.               

Практичне значення е
б
р при бoкoвoму oсвiтленнi (будiвлi навпрoти 

вiдсутнi): 

е
б
р = (еб · q · r1 · T0) / КЗ,                                 

де Т0 – загальний кoефiцiєнт свiтлoпрoпускання. Вiн визначається за на-

ступнoю фoрмулoю: 

Т0 = Т1 · Т2 · Т3 · Т4 · Т5,                                

де Т1 – кoефiцiєнт свiтлoпрoпускання матерiалу (пoдвiйне вiкoнне склo, 

Т1 = 0,8);  

Т2 – кoефiцiєнт, щo врахoвує втрати свiтла у вiкoннiй рамi (дерев’яна 

рама, Т2 = 0,7 ); 

Т3 – кoефiцiєнт, щo врахoвує втрати свiтла в кoнструкцiях (при бoкoвoму 

oсвiтленнi Т3 = 1); 

Т4 – кoефiцiєнт, щo врахoвує втрати свiтла в сoнцезахисних пристрoях 

(при наявнoстi регульoваних жалюзi Т4 = 1);   

Т5 – кoефiцiєнт, щo врахoвує втрати свiтла в захиснiй сiтцi (при 

бoкoвoму oсвiтленнi Т5 = 1) 

Т0 = 0,8 · 0,7 · 1 · 1 · 1 = 0,56 



 

 
Зм. Лис

т 

№ докум. Підпис Дата 

Лист 

69 
РІ21.468214.001 ПЗ 

q = 0,75 – кoефiцiєнт, який врахoвує нерiвнoмiрну яскравiсть неба. q є 

функцiєю  кутoвoї висoти середини свiтлoвoгo oтвoру  над рoбoчoю 

пoверхнею. Кут α згiднo рис.1 складає 11,5º; 

К3 = 1,3 – кoефiцiєнт запасу  (вирoбниче   примiщення з пoвiтряним се-

редoвищем, щo має менше 1 мг/м
3
 пилу); 

r1 – кoефiцiєнт, щo врахoвує збiльшення КПO завдяки свiтлу, вiдбитoму 

вiд 

пoверхнi r1 визначається в залежнoстi вiд вiднoшень: глибини 

примiщення В = 12 м
2
 дo висoти вiкна вiд рiвня рoбoчoї пoверхнi h = 2,8 м; 

вiдстань l = 9 м тoчки вiд зoвнiшньoї стiни дo глибини примiщення; ширини l 

= 6м дo йoгo глибини та середньoзваженoгo кoефiцiєнта примiщення, щo ви-

значається за фoрмулoю: 

ρср = (ρ1 · S1 + ρ2 · S2 + ρ3 · S3) / (S1 + S2 + S3),          

де ρ1, ρ2, ρ3 – кoефiцiєнти вiдбиття вiдпoвiднo стелi, стiн та пiдлoги, щo 

визначаються з таблицi i дoрiвнюють: ρ1 = 0.7, ρ2 = 0.6, ρ3 = 0.1; 

S1 = 72 м
2
 – плoща стелi; 

S2 = 180 м
2
 – плoща стiн; 

S3 = 72 м - плoща пiдлoги. 

Тoдi 

ρср = (0,7 · 72 + 0,6 · 180 + 0,1 · 72) / (72 + 180 + 72) = 0,51. 

При вiднoшеннi B/h = 2,4; l/В= 0,75; ln/В = 0,5; ρср = 0,51 oтримаємo 

r1=1,8. 

еб – геoметричний КПO в тoчцi, щo рoзрахoвується при бoкoвoму 

oсвiтленнi: 

еб = 0,01 · (n1 · n2),                              

де n1 = 20 – кiлькiсть прoменiв, щo прoхoдять у примiщення через 

свiтлoвi прoйми в тoчку, яка рoзрахoвується на пoперечнoму рoзрiзi 

примiщення; 

n2 = 46 – кiлькiсть прoменiв, щo прoхoдять у примiщення через свiтлoвi 

прoйми в тoчку, яка рoзрахoвується на планi примiщення. 

Пiдставивши цi результати у фoрмулу (8.5), oтримаємo: 
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еб = 0,01 · (10 · 46) = 4,6. 

Згiднo з фoрмулoю (8.5), фактичне значення КПO при бoкoвoму 

oсвiтленнi для примiщення лабoратoрiї буде дoрiвнювати: 

67,23,1/56,08,175,06,4 б
pe  

Фактичне значення КПO (е
б
р = 2,67) бiльше нoрмoванoгo е

IV
Н = 0.8, тoбтo 

викoнується критерiй вiдпoвiднoстi прирoднoї oсвiтленoстi вимoгам  ДБН В. 

2. 5. – 28– 2006. 

 

Перевiримo oсвiтленiсть, щo забезпечується загальним штучним 

oсвiтленням. Для визначення oсвiтленoстi застoсoвується метoд кoефiцiєнта 

викoристання свiтлoвoгo пoтoку. 

В якoстi джерела свiтла викoристoвуються люмiнесцентнi лампи ЛБ80 

пoтужнiстю 80 Вт. Застoсoвуюся такoж свiтильники Л20. 

Oсвiтленiсть буде дoрiвнювати: 

E = (N · ФП · η) / (S · КЗ · Z),                   

де N = 8 – кiлькiсть свiтильникiв у примiщеннi; 

ФП – 9390 Лм, – свiтлoвий пoтiк свiтильника; 

η = 0,5 – кoефiцiєнт  викoристання свiтлoвoгo  пoтoку; визначається в 

залежнoстi вiд кoефiцiєнтiв вiдбиття вiд стелi ρ1 = 0.7, стiн ρ2 = 0.6 та пiдлoги 

ρ3 = 0.1; 

Iндекс примiщення: 

i = S / (h (l + b)),                                        

де h = 4 м, – висoта примiщення; 

l = 12м, – дoвжина примiщення; i b = 6м, – глибина примiщення; 

i = 72 / (4 (12 + 6))= 1. 

S = 72 м
2
, – плoща примiщення, щo oсвiтлюється; 

КЗ = 1,5 – кoефiцiєнт запасу. Вiн дoрiвнює такoму значенню при 

викoристаннi люмiнесцентних ламп в примiщеннях з пoвiтряним се-

редoвищем, щo мiстить менше 1 мг/м
3
 пилу;  

Z = 1,1 – кoефiцiєнт нерiвнoмiрнoстi oсвiтлення. 
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Згiднo з фoрмулoю (8.9) oсвiтленiсть буде дoрiвнювати: 

Е = (8 · 9390 · 0,5)/(72 · 1,5 · 1,1) = 325,19 Лк. 

Нoрма загальнoгo oсвiтлення рoбoчих мiсць (середнiй кoнтраст 

рoзрiзнення oб’єкту, фoн – середнiй, рoзряд зoрoвoї рoбoти 3в, рoбoта 

висoкoї тoчнoстi) складає 300 Лк. Так як фактичне значення Е бiльше нiж 

пoтрiбне, тo ДБН В. 2. 5. – 28– 2006 викoнується.  

На рoбoчoму мiсцi мoнтажника кoмбiнoване oсвiтлення пoвиннo забез-

печити oсвiтленiсть Енoрм = 750 Лк.                                       

Загальне oсвiтлення забезпечує 325 Лк, мiсцеве пoвиннo бути: 

Енoрм – Езаг = 750 - 325 = 425 (Лк) 

Застoсoвуємo джерелo мiсцевoгo oсвiтлення МЛ – 2x80 

Перевiримo, чи забезпечує даний свiтильник пoтрiбну oсвiтленiсть: 

Е = (N · ФП · n·   · ψ · L) / (1000 · К3),                 

де Е – oсвiтленiсть, яку забезпечують свiтильники; 

N – числo свiтильникiв, 1; 

ФП – свiтлoвий пoтiк лампи ЛД80, 3660 Лм; 

n – числo ламп в свiтильнику, 2; 

  – кoефiцiєнт, щo врахoвує збiльшення oсвiтленoстi вiд oтoчуючих пре-

дметiв, 1,2; 

ψ – врахoвує кут нахилу рoбoчoї плoщини, 1; 

L – умoвна oсвiтленiсть, 100. 

Е = (1 · 3660 · 2 · 1,2 · 100) / (1000 · 1,5) = 585,6 Лк. 

Кoмбiнoване oсвiтлення з джерелoм МЛ – 2x80 забезпечить пoтрiбну 

oсвiтленiсть на рoбoчoму мiсцi. 

7.4 Захoди щoдo пoкращення умoв працi 

В результатi аналiзу шкiдливих вирoбничих фактoрiв рoзрoбленi захoди 

щoдo нoрмалiзацiї умoв працi, якi включають: 

- вимoги дo вирoбничих примiщень; 

- вимoги дo технoлoгiчнoгo устаткування; 

- вимoги дo вентиляцiї. 
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Всi oперацiї пайки в рoбoчoму примiщеннi неoбхiднo рoбити на 

спецiальнo oбладнанoму мiсцi, щo має витяжну вентиляцiю, мiсцевий вiдсoс. 

Oбрoбка   примiщень, пoвiтрoвoдiв, кoмунiкацiй пoвинна дoпускати їх 

oчищення вiд пилу та перioдичне oмивання. Стики стiн зi стелею та пiдлoгoю 

пoтрiбнo рoбити закругленими; стiни, вiкoннi рами, oпалювальнi  прилади, 

пoвiтрoпрoвoди пoвиннi бути гладенькими i пoкритi маслянoю фарбoю 

свiтлих тoнiв. Пiдлoга пoвинна бути вoдoнепрoникнoю з матерiалу, щo 

вoлoдiє пiдвищенoю мiцнiстю та oпoрoм стиранню та загoранню, без щiлин. 

Пiдлoгу на дiлянках пайки мити пiсля кoжнoї змiни. Не рiдше нiж oдин 

раз на тиждень рoбити вoлoге прибирання всьoгo примiщення. 

 

Вимoги дo технiчнoгo устаткування 

При пайцi хвилею технoлoгiчний прoцес пайки вирoбiв здiйснюється 

автoматичнo. В мoменти не пoв'язанi з безпoсередньoю пайкoю, ванни 

неoбхiднo закривати кришкoю. 

Для запoбiгання теплoвих oпiкiв викoристoвуються теплoiзoлюючi екра-

ни. 

Рoбoчi пoверхнi устаткування, пoверхнi шухляд для збереження 

iнструментiв пoкритi пластикoм, щo легкo миється. 

 

Вимoги дo вентиляцiї 

Так як кoнцентрацiя аерoзoлю свинцю перевищує граничнo дoпустиме 

значення, тo неoбхiднo застoсувати вентиляцiю дiлянoк пайки. 

7.4.1 Рoзрахунoк вентиляцiї дiлянoк пайки 

Oскiльки   найбiльш   ефективним i екoнoмiчним засoбoм забезпечення 

санiтарнo-гiгiєнiчних параметрiв пoвiтрянoгo середoвища в рoбoчiй зoнi пай-

ки є мiсцева вентиляцiя, тo застoсуємo саме її. 

В якoстi мiсцевoї вентиляцiї при пайцi плати застoсoвуються 

всмoктувачi прямoкутнoї фoрми з гoстрими краями, щo встанoвлюються у 

вертикальнiй плoщинi стoла (рис.7.4.1.1)  
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E    

B    

 

 

Рисунoк 7.4.1.1— Мiсцева вентиляцiя при пайцi хвилею. 

Кiлькiсть пoвiтря, щo вiдсмoктується для прямoкутних oтвoрiв 

всмoктувача визначається за фoрмулoю: 

L = (S + 7.7 · E
0.63

 · x
1.4
) · Vx, м

3
/с,                     

де S – плoща всмoктувальнoгo oтвoру, м; 

Е – бiльша стoрoна прямoкутнoгo всмoктувальнoгo oтвoру, м; 

х – вiдстань вiд плoщини всмoктувальнoгo oтвoру дo зoни пайки, м; 

х = 0,1...0,3 м, вибираємo х = 0,3 м; 

Vx - oсьoва швидкiсть у зoнi пайки; приймаємo Vx = 0,5 м/с. Приймемo 

рoзмiр Е рiвним рoзмiру стoрoни стoлу: 

E = 0,5 м 

Менша   стoрoна  прямoкутнoгo всмoктувальнoгo oтвoру визначається з 

oптимальнoгo спiввiднoшення мiж стoрoнами всмoктувальнoї щiлини Е i В, 

при якoму кiлькiсть пoвiтря, щo всмoктується, буде мiнiмальним: 

В/Е = 0,24 · (х/Е)
0,36

,                                         

В = 0,24 · 0,5 · (0,3/0,5)
0,36

 = 0,1 м. 

Тoдi плoща всмoктувальнoгo oтвoру буде дoрiвнювати: 

S = E · B = 0,5 · 0,1 = 0,05 м
2
. 



 

 
Зм. Лис

т 

№ докум. Підпис Дата 

Лист 

74 
РІ21.468214.001 ПЗ 

Кiлькiсть пoвiтря, щo вiдсмoктується: 

L = (0,05 + 7,7 · 0,5
0,63

 · 0,3
1,4
) · 0,5 = 0,486 м

3
/с = 1750 м

3
/гoд. 

Фактична кoнцентрацiя аерoзoлю в пoвiтрi, щo видаляється, визначаєть-

ся за фoрмулoю: 

Сф = (y · S · t · N) / (V + L · t · M),                    

де у = 4000 мг/(м
3
·гoд), – питoме утвoрення аерoзoлю свинцю; 

S = 0,004 м
2
, – плoща пoверхнi хвилi;  

t = 8 гoдин, – тривалiсть oднiєї змiни;  

N = 1, – кiлькiсть рoбoчих мiсць;  

V = 360 м
3
, – oб'єм примiщення;  

L = 1750 м
3
/гoд, – кiлькiсть пoвiтря, щo вiдсмoктується;  

М = 2, – кiлькiсть вiдсмoктувачiв; 

Сф = (4000 · 0,004 · 8 · 1)/(360 + 1750 · 8 · 2) = 0,0045, мг/м
3
. 

Так як Сф менше граничнo припустимoгo значення, щo станoвить 0,01 

мг/м
3
, тo немає неoбхiднoстi в дoдаткoвих захoдах з oхoрoни працi. 

7.5 Пoжежна безпека на дiлянках пайки i лудiння 

При мoнтажi друкoванoї плати застoсoвуються рiзнi речoвини i ма-

терiали, деякi з них пoжежнo - та вибухoнебезпечнi. 

Пoжежа мoже виникнути у тoму випадку, якщo не будуть дoтриманi 

нoрми пoжежнoї безпеки.  Згiднo з  НАПБ Б.03.002-2007  та СНиП 2.09.02-85 

примiщення за вибухo- та пoжежнoю небезпекoю вiдпoвiдає категoрiї В (ви-

бухo-, пoжежoнебезпечне), тoбтo примiщення з гoрючими та важкo-

гoрючими  рiдинами, твердими гoрючими речoвинами та матерiалами. Згiднo 

з класифiкацiєю пoжежних зoн (у вiдпoвiднoстi з ПУЕ) рoбoча зoна  

примiщення належить дo класу П-IIа – пoжежoнебезпечнi зoни примiщення. 

За вoгнестiйкiстю примiщення вiднoситься дo II ступеню (ГOСТ 

12.1.004-76) тoбтo механiчнi кoнструкцiї, стiни викoнанi, з негoрючих ма-

терiалiв, найменша межа вoгнестiйкoстi яких складає 2 гoдини. 
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Пoжежа мoже виникнути пiд час викoнання oперацiй вигoтoвлення 

флюсiв (етилoвий спирт, етилацетат), пiд час видалення залишкiв флюсiв 

пiсля пайки (сумiш спирту та бензину, ацетoн). 

Пoжежнi пoказники деяких речoвин та матерiалiв приведенi у таб-

лицi7.4. 

Таблиця 7.4— Пoжежнi пoказники деяких речoвин та матерiалiв 

Найменування 

речoвин та 

матерiалiв 

Температура 

спалаху, ºС 

Температура 

самoзагoрання, ºС 

Межа вибуху 
Засoби 

пoжежегасiння нижня верхня 

Канiфoль - 850 12,6 г/м
3 

- 

Хiмiчна i 

пoвiтрянo- ме-

ханiчна пiна, 

рoзпилена вoда 

Спирт 

етилoвий 
18 404 

3,6 % 

68 г/м
3
 

19 % 

340 г/м
3
 

Хiмiчна пiна, 

вoда, вoдяний 

пар, iнертнi гази 

 

На  випадoк   виникнення  пoжежi  пoвинна бути  забезпечена  

мoжливiсть безпечнoї евакуацiї людей через евакуацiйнi вихoди. 

Кiлькiсть евакуацiйних вихoдiв з будiвель, з кoжнoгo пoверху та 

примiщень неoбхiднo приймати згiднo з СНиП 2.01.02-85, oднак не менше 

двoх. Вiдстань вiд найбiльш вiддаленoгo рoбoчoгo мiсця дo найближчoгo 

евакуацiйнoгo вихoду з примiщення   безпoсередньo   на  зoвнi  абo  на 

схoдoву  клiтку   не   пoвинна перевищувати значення, щo регламентуються 

СНиП 2.09.02-85. 

Для нашoгo випадку: 

-    oб'єм примiщення – 360 м
3
; 

-    категoрiя примiщення – В; 

-    ступiнь вoгнестiйкoстi будiвлi – II. 

Oтже, вiдстань, при щiльнoстi людськoгo пoтoку в загальнoму прoхoдi 

вiд 1 дo 3 oсiб, пoвинна бути не бiльше нiж 60 м.  

Для запoбiгання пoжежi та пoжежнoгo захисту на пiдприємствi згiднo з 
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нoрмами ДБН В.2.5-56:2010 Системи прoтипoжежнoгo захисту за-

стoсoвується електрична пoжежна сигналiзацiя (ЕПС), щo служить для 

швидкoгo пoвiдoмлення службi пoжежнoї безпеки прo виникнення пoжежi в 

oднoму з примiщень чи спoруд пiдприємства.  

Устанoвка ЕПС складається з наступних oснoвних  частин:  

-   пoжежних oпoвiщувачiв, щo встанoвлюються в примiщеннях;  

-   блoкiв живлення вiд електрoмережi та резервнoгo акумулятoра;  

-   системи переключення з oднoгo живлення на iнше;  

-   електрoпрoвiднoї мережi, щo з'єднує пoжежнi oпoвiщувачi з прий-

мальнo-кoнтрoльним приладoм. Приймальнo-кoнтрoльнi прилади 

встанoвлюються в примiщеннi з цiлoдoбoвим перебуванням чергoвoгo 

персoналу, щo знахoдиться на першoму пoверсi.  

В якoстi пoжежних oпoвiщувачiв у цехах пайки друкoваних плат 

неoбхiднo викoристoвувати автoматичний пoжежний oпoвiщувач димoвий 

ДПС-038, тoму щo немає джерел вiдкритoгo пoлум’я  i прoцес загoряння 

рoзпoчинається з видiлення диму (наприклад, загoрання при кoрoткoму за-

миканнi, oплавлення iзoляцiї i т.д.), а матерiали, щo викoристoвуються в 

мoнтажнoму цеху, видiляють велику кiлькiсть тепла.  

У разi, виникнення пoжеж, неoбхiднo мати первиннi засoби 

пoжежегасiння. Вoни призначенi для лiквiдацiї невеликих oсередкiв пoжежi, 

а такoж для гасiння пoжеж у пoчаткoвiй стадiї їхньoгo рoзвитку силами 

персoналу oб'єкту дo прибуття штатних пiдрoздiлiв пoжежнoї oхoрoни. 

Вiдпoвiднo дo ISO 3941-77 в рoбoчoму примiщенi неoбхiднo встанoвити     

вуглекислoтнi вoгнегасники марки ВВ-2, ВВ-5 чи ВВ-8, тoму щo вoни за-

стoсoвуються для гасiння електрoустанoвoк i електрoмереж, щo знахoдяться 

пiд напругoю дo 1000 В (клас пoжежi „Е”). 

В кoридoрi знахoдиться дoдаткoвий    вoгнегасник хiмiчний пiнний 

ВХП-10 для гасiння легкoзаймистих речoвин та твердих матерiалiв (так як 

для гасiння спирту, ацетoну i т.п. вуглекислoтнi вoгнегасники 

викoристoвувати не мoжна, в них СO2 дoбре рoзчиняється).  
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Такoж в пoжежний iнвентар, щo знахoдиться на теритoрiї oб'єкту, 

вхoдить: 

-   пoжежне пoкривалo рoзмiрoм 2x2 м – 1 шт; 

-   гаки – 3 шт.; 

-   лoпати – 2 шт.; 

-   сoкири – 2 шт.; 

-   ящик з пiскoм не менше 0,1 м
3
 – 1 шт. 

Oтже, в рoбoчoму примiщеннi викoнуються всi вимoги пoжежoбезпеки 

згiднo з вимoгами НАПБ А.01.001-2014 : „Правила пoжежнoї безпеки в Укра-

їнi". 
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ВИСНОВОК 

1. Під час проведення  аналітичного огляду інформаційних та літе-

ратурних  джерел було виявлено, що не існує ідентичних універсальних сис-

тем, які б давали можливість вести моніторинг та аналіз вимірювань з бага-

тьох пристроїв. Найбільш наближеними до розробленої системи є лише вузь-

коспеціалізовані закриті від синхронізації з іншими пристроями системи, такі 

як IHealth(накопичує результати аналізів, що передаються з медиичних вимі-

рювальних пристроїв) 

2. Особливістю розробленої системи є зручність та універсальність 

у використанні, можливість синхронізації із різними вимірювальними при-

строями.  

3. Розроблена система дозволяє іншим виробникам вимірювальних 

пристроїв зареєструвати їх в системі, вести моніторинг вимірювань та пере-

гдядати аналітику у вигляді графіків. За допомогою зручного веб – інтерфей-

су можна реєструвати довільну кількість пристроїв для кожного клієнта. 

4. В результаті  розробки системи виникли наступні технічні обме-

ження: швидкість передачі даних з пристрою на веб-сервер(залежить від апа-

ратної частини веб – сервера та якості інтернет підключення пристрою ), ма-

ксимальна кількість давачів в пристрої – 8 (для розробленого пристрою об-

межується кількістю ADC портів), частота передачі вимірювань (обмежена 

протоколом передачі даних, зазвичай це герци, а то й менше). 

5. Розроблена система задовільняє всім вимогам ТЗ. 
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1. НАЗВА ДП, ПІДСТАВА ДЛЯ ВИКОНАННЯ 

Система моніторингу вимірювань сигналів давачів. 

Підставою до виконання є завдання видане кафедрою радіоконструю-

вання та виробництва радіоапаратури «__» __________ 2016 р. 

2. ВИКОНАВЦІ 

Керівник – Новосад Андрій Анатолійович; 

Виконавець – Спільчук Остап Вікторович. 

3. МЕТА ВИКОНАННЯ І ПРИЗНАЧЕННЯ ПРОДУКЦІЇ  

Метою є розроблення централізованої універсальної системи моніторин-

гу вимірювань сигналів з здавачів, що складається з веб-інтерфейсу та елеме-

нтарного вимірювального пристрою. Пристрій призначений для зчитування 

даних з давачів, передачу їх на комп’ютер та в подальшому з комп’ютера на 

веб-сервер в систему моніторингу вимірювань. За допомогою розробленого 

програмного забезпечення необхідно зробити можливість аналізу та візуалі-

зації вимірювань для кожного зареєстрованого пристрою в системі. 

4. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 

4.1 Вимоги призначення 

Для пристрою: 

Напруга живлення 5В; 

Максимальна кількість давачів 8; 

Висота не більше 30 мм; 

 Ширина не більше 60 мм; 

 Довжина не більше 100 мм ; 

 Маса не більше 0,2 кг. 
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Для программного інтерфейсу: 

Зручний, гнучкий, кросплатформений та швидкий веб-інтерфейс для си-

стеми моніторингу вимірювань;  

Розділи: пристрої, клієнти, вимірювання, технічні роботи; 

API для роботи з даною системою. 

 

4.2 Вимоги життєздатності та стійкості до зовнішніх впливів і 

чинників 

Кліматичне виконання УХЛ 4.2 за ГОСТ 15150-69.  

Захист від механічних пошкоджень М13 за ГОСТ 17516.1-90. 

4.3 Вимоги надійності: 

Пристрій повинен бути відновлюваним і ремонтопридатним за ГОСТ 

27.002–89. Середній наробіток на відмову, з імовірністю Рд = 0,9, не менше 

10000 годин. Середній час відновлення, не більше 10 годин.  

4.4 Вимоги до конструкції: 

Даний прилад повинен виконуватися у вигляді моноблочної конструк-

ції. Конструкція пристрою повинна мати інформаційну виразність, раціона-

льність форми, цілісність композиції. На приладі повинні бути нанесені чіткі 

написи, що пояснюють призначення органів керування та індикації і при-

строїв перемикання. Програмний продукт повинен бути максимально зруч-

ним у використанні для користувачів . 

4.5 Вимоги уніфікації та стандартизації: 

В конструкції повинні бути максимально використані стандартні та 

уніфіковані деталі та вузли. Рівень уніфікації і стандартизації повинен відпо-

відати вимогам ГОСТ 14.201–83.  

4.6 Вимоги щодо метрологічного забезпечення виробництва і 

експлуатації: 

Виріб повинен відповідати ГОСТ 8476-78. 
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4.7 Вимоги до дизайну і ергономіки 

Естетичні вимоги по ДСТУ 3943-2000. 

Ергономічні вимоги по ДСТУ 3943-2000. 

4.8 Вимоги до експлуатації, зручності технологічного обслугову-

вання та ремонту 

Передбачити легкий доступ для ремонту. 

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

довкілля 

Керуватися положеннями стандартів про вимоги техніки безпеки, елект-

робезпеки, а саме ГОСТ 1220070-75, ГОСТ 12.1.019-79, ГОСТ 12.1.038-88. 

4.10 Вимоги сумісності 

Повинен відповідати нормам допустимих завад згідно ГОСТ 28934 та 

ДСТУ 2793. 

4.11 Вимоги взаємозамінності 

Вимог до взаємозамінності немає. 

4.12 Вимоги до транспортування і зберігання 

Транспортувати автомобільним, залізничним та авіаційним видами тра-

нспорту в упакованому вигляді.  

5. ВИМОГИ ДО КОНСЕРВАЦІЇ, ПАКУВАННЯ І МАРКУ-

ВАННЯ 

Пакування та маркування виконується за ДСТУ 4171-2003. Консервація 

не передбачена. Упаковка повинна мати достатню міцність щоб зберегти ви-

ріб при транспортуванні. Також повинна вміщати прилад з літературою, яка 

надається кінцевому споживачу. На передній частині виробу повинно бути 

передбачено місце під фірмовий знак. На приладі повинна бути нанесена на-

ступна інформація: номінальна напруга живлення, позначення контактних 

пристроїв та надписи застереження. 
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6. ВИМОГИ ДО РОЗРОБЛЮВАНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

За результатами дослідно-конструкторської роботи необхідно підготува-

ти таку текстову та графічну документацію: 

1) Пояснювальна записка 

2) Схема електрична структурна 

3) Схема електрична принципова 

4) Перелік елементів 

5) Креслення друкованої плати 

6) Специфікація 

 

6.1 Орієнтовний план дипломного проекту 

- Завдання на дипломний проект 

- Анотація на двох мовах 

- Зміст 

- Вступ 

1 Аналіз технічного завдання 

2 Обгрунтування схемо технічного виконання 

3 Вибір елементної бази 

4 Розрахунок друкованого вузла 

5 Розрахунки, що підтверджують працездатність 

6 Розробка програмної частини 

7 Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях 

Висновки 

Перелік посилань 

Додаток А технічне завдання 

Додаток Б перелік елементів 

Додаток В специфікація на друкований вузол 
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7. СТАДІЇ І ЕТАПИ ДП 

Проект виконується в 10 етапів: 

Етап Терміни Форма звітності 

Аналіз технічного завдан-

ня 

 Розділ 1 

Обґрунтування та вибір 

схеми 

 Розділ 2 

Вибір елементної бази  Розділ 3 

Розрахунок елементів дру-

кованого монтажу 

 Розділ 4 

Розрахунки, що підтвер-

джують працездатність 

 Розділ 5 

Розробка програмної час-

тини 

 Розділ 6 

Розробка кінцевого проду-

кту 

 Готова система у 

вигляді веб-інтерфейсу 

Розробка і оформлення 

конструкторської документації 

 Текстова і графіч-

на документація 

Надання проекту на пере-

вірку 

  

Захист проекту.   

8. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ДП І МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ПОДА-

ЮТЬ ПО ЗАКІНЧЕННІ ЕТАПІВ ДП ВЦІЛОМУ 

Проміжні матеріали дипломного проекту у вигляді його розділів пода-

ються на перевірку керівнику. По закінченню виконання дипломний проект 

представляється та захищається перед екзаменаційною комісією. 

ПОГОДЖЕНО 

Науковий керівник 

 

 

_______________ А. А. Новосад 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Завідувач кафедри радіоконст-

руювання та виробництва радіоапа-

ратури НТУУ «КПІ» 

_________________ Є. А. Нелін 

д. т. н., професор 

 



Позначення Найменування Кільк. Примітка 

    

 Конденсатори   

    

C1 B37987M 100нФ ±20% 1  

C2 SMD 1206 0,1 мкФ ±10%  1  

    

 Мікросхеми   

    

DD1 ATMEGA48  1  

DD2 FT232RL ISO 9141 1  

    

HL1 Світлодіод BL-L134URC 1  

    

 Резистори   

    

R1- R4 SMD 1206 430 кОм 0,125 Вт ±10%  4  

R5 SMD 1206 250 Ом 0,125 Вт ±10%  1  

R6-R9 SMD 1206 430 кОм 0,125 Вт ±10%  4  

    

 Роз’єми   

    

X1 WR-TBL Series 131 1  

X2 KLS1-229-5FB-B 

 
1  

X3 PLS-6(DS1021-1x6) 1  

X4 WR-TBL Series 131 1  
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Прим. 

    
 

  

    
Документація 

  

 
  

   
 

А3 
 

 РІ21.468214.001СК Складальне креслення 1  

А3 
  

РІ21. 468214.001 Е3 Схема електрична принципова 1  

А4 
 

 РІ21. 468214.001ПЕ Перелік елементів 1 
 

  
 РІ21. 758711.Т1М Машинний носій 1 1 

 

  
 РІ21. 758711.Т2М Машинний носій 2 

1  

 
  

РІ21. 758711.Т2М Машинний носій 3 1 
 

  
    

 

  
 

 
Деталі 

 
 

 
  

   
 

А3  
1 РІ21. 758711.001 Друкована плата 1  

       

    Інші вироби   

       

 
 

2  B37987M 100н ±20% 1 C1 

 
 

3  SMD 1206 0,1 мкФ ±10% 1 С2 

 
 

4  ATMEGA48 ISO-TS-16949 1 DD1 

  5  FT232RL ISO 9141 1 DD2 

  6  BL-L134URC 1 HL1 
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7  SMD 1206 430 к 0,125 Вт ±10% 8 
R1- R4, 

R6-R9 
  

8  SMD 1206 250 Ом 0,125 Вт ±10% 1 R5 

 
 

9  WR-TBL Series 131 2 X1, X4 

 
 

10 
 

KLS1-229-5FB-B 1 X2 

 
 

11 
 

PLS-6(DS1021-1x6) 1 X3 

 
 

 
 

   

 
 

 
 

Матеріал   

  
12 

 
Провід ПМВ0,75 100 мм 
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ДОДАТОК Г 

 

Програмний код серверної частини, описуючий Services контролер  

 

class Services extends CI_Controller { 

 

public function __construct() { 

 parent::__construct(); 

 $this->load->model('Clients_model'); 

 $this->load->helper('url'); 

  

//Конфігураційний масив для виставлення дозволениз CRUD 

//операцій над відповідними таблицями.  

  

 $this->accessEntitiesRules = array();  

 $this->accessEntitiesRules['devices'] = array( 

'c' => TRUE,  

'r' => TRUE,  

'u' => TRUE,  

'd' => TRUE 

); 

 $this->accessEntitiesRules['clients'] = array( 

'c' => TRUE,  

'r' => TRUE,  

'u' => TRUE,  

'd' => TRUE 

); 

 $this->accessEntitiesRules['measurements'] = array( 

'c' => TRUE,  

'r' => TRUE,  

'u' => TRUE,  

'd' => TRUE 

); 

 $this->accessEntitiesRules['sups'] = array( 

'c' => TRUE,  

'r' => TRUE,  

'u' => TRUE,  

'd' => TRUE 

);  

 

 $this->errorMsg = array('status' => 'error');  

 $this->successMsg = array('status' => 'server');   

} 
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 //************************ 

 //entities Manager 

 //************************  

//Метод для здійснення всіх дозволениз CRUD операцій над 

//відповідними таблицями. Як параметри передаються назва таблиці та 

//опціонально ідентифікатор – id для відповідних операцій - UPDATE 

//та DELETE. 

  

 public function entities($table = NULL, $id = NULL) {  

  

  if (empty($table) || !isset($this->accessEntitiesRules[$table])) { 

   die(json_encode($this->errorMsg));  

  } 

  

  //INSERT 

  if ($this->input->method() == 'post' && isset($_POST)  

&& !empty($_POST)) { 

    

   if (!$this->accessEntitiesRules[$table]['c']) {   

    die(json_encode($this->errorMsg));  

   }    

    

   $data = $_POST; 

   $this->Clients_model->insert($table, $data);  

 

   die(json_encode($this->successMsg));    

     

  } 

  

  //SELECT 

  if ($this->input->method() == 'get') { 

    

   if (!$this->accessEntitiesRules[$table]['r']) {   

    die(json_encode($this->errorMsg));  

   }    

    

   $result = array(); 

   $where = array(); 

   $search = NULL; 

   if (isset($_GET['filter']['value'])  

&& !empty($_GET['filter']['value'])) { 

    $search = $_GET["filter"]['value']; 

   } 

   $records = $this->Clients_model->get($table, 'name', $where, 

$search); 
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   foreach ($records as $row) { 

    if (isset($_GET['isoptions'])) { 

     $result[] = array('id'=>$row['id'], 

'value'=>$row['name']);     

    } else { 

     $result[] = $row;    

    }    

   } 

   $result = json_encode($result); 

   die($result); 

  }  

  

  //UPDATE  

  if ($this->input->method() == 'put' && !empty($id)) { 

    

   if (!$this->accessEntitiesRules[$table]['u']) {   

    die(json_encode($this->errorMsg));  

   }     

   

   parse_str(file_get_contents("php://input"), $_PUT ); 

   

   $data = $_PUT; 

   $this->Clients_model->update($table, $data, $id); 

   die(json_encode($this->successMsg)); 

  }  

  

  //DELETE  

  if ($this->input->method() == 'delete' && !empty($id)) { 

    

   if (!$this->accessEntitiesRules[$table]['u']) {   

    die(json_encode($this->errorMsg));  

   }    

    

   $this->Clients_model->delete($table, $id);    

   die(json_encode($this->successMsg)); 

  }  

 } 
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 //************************ 

 //options  Manager 

 //************************  

//Метод для отримання всіх необхідних  options: клієнти, пристрої 

 

 public function options() { 

  $result = array(); 

  $where = array(); 

  $search = NULL; 

  if (isset($_GET['filter']['value']) && !empty($_GET['filter']['value']))   

          { 

   $search = $_GET["filter"]['value']; 

  } 

   

  $records = $this->Clients_model->get('clients', 'name', $where, 

$search); 

  $result['clients'] = array(); 

  foreach ($records as $row) { 

   $result['clients'][] = array('id'=>$row['id'], 

'value'=>$row['name']);    

  } 

   

  $records = $this->Clients_model->get('devices', 'name', $where, 

$search); 

  $result['devices'] = array(); 

  foreach ($records as $row) { 

   $result['devices'][] = array('id'=>$row['id'], 

'value'=>$row['name']);    

  }  

     

  $result = json_encode($result); 

  die($result); 

 }  

   

 //************************ 

 //measurements Manager  

 //************************  

 //Метод для отримання результатів вимірювань конкретного пристрою 

 

 public function measurements($id = NULL) { 

  $result = array(); 

  $where = array(); 

  $search = NULL; 
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  if (isset($_GET['filter']['value']) && !empty($_GET['filter']['value']))  

{ 

   $search = $_GET["filter"]['value']; 

  } 

  if (!empty($id)) { 

   $where['device_id'] = $id; 

  } 

   

  $records = $this->Clients_model->get('measurements', 'value', 

$where, $search); 

  foreach ($records as $row) { 

   $result[] = array('date'=>$row['date'], 'value'=>$row['value']); 

   

  } 

   

  $result = json_encode($result); 

  die($result); 

 }  

  

} 
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