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АНОТАЦІЯ
Дипломна робота викладена на 53 сторінок яка містить 13 ілюстрацій, 1
таблиць, 4 додатки .
Мето. цього проекту полягає у створенні програмного забезпечення для

15

приладу який буде працювати як відправний пункт для визначення певного
місця в якому він буде встановлений. А саме, цей прилад передає цифровий

20

код у ефір на обмежену відстань. Код буде містити інформацію стосовно місця в якому він знаходиться. Ці маяки можуть бути встановлені на міських
зупинках транспорту і відправлятимуть дані що до інформації про зупинку
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(Цифровий код який потім буде прийнятий безпосередньо приймачем у певному транспорті що дасть йому можливість зафіксувати з 100% точністю місце знаходження. Так само прилад може використаний у досить різних сферах для тих чи інших потреб де необхідно створити мітку місцезнаходження.
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РАДІОЕЛЕКТРОНИЙ ПРИСТРІЙ «ЦИФРОВИЙ РАДІОМАЯК»

Der Vorspann
Diplomarbeit über 53 Seiten mit dem Inhalt 13 Abbildungen, 1 Tabellen, 4
Zweck. dieses Projekts ist die Software für das Gerät, das als Ausgangspunkt für
die Bestimmung der spezifischen Stelle, wo es installiert wird funktionieren zu

15

erstellen. Genauer gesagt, sendet das Gerät den digitalen Rundfunk-Code in einem
begrenzten Abstand. Der Code wird Information über den Ort, an dem es sich

20

befindet, enthalten. Diese Kennleuchten auf Stadthaltestellen installiert werden und
diese Daten, um Informationen zu senden, um zu stoppen (digitaler Code, die dann
direkt an den Empfänger in einem bestimmten Fahrzeug übergeben werden, die es
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ihnen ermöglichen, mit 100% Genauigkeit Ort zu beheben. Das gleiche Gerät kann
in ganz unterschiedlichen Bereichen eingesetzt werden für die unterschiedlichen

М
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Bedürfnisse, wo erforderlich, die Bezeichnung Ort zu erstellen.
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ВСТУП
Засоби передачі інформації на відстань відіграють дуже важливу роль у
житті суспільства. З моменту винаходу радіо і по сьогоднішній день основ-

15

ним застосуванням його є передача інформації з одного пункту в інший – радіозв'язок. Можливість використання радіохвиль для передачі повідомлень

20

на відстань вперше продемонстрував у 1896 році винахідник радіо А. С. Попов. Радіозв'язок швидко завоював право на існування. Радіостанції з'явилися
на наземних об'єктах і судах, на літаках і космічних апаратах. Радіо проникло
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у військову справу і міцно ввійшло в повсякденне життя. Цифровий зв'язок — область техніки, пов'язана з передачею цифрових даних на відстань.
На основі цифрових та аналогових систем дуже актуальною зараз є системи
навігації, вони стрімко розвиваються та широко застосовуються у нашому
житті. Важливим параметром цих систем є точне місце знаходження об’єкту

ко
,

на який встановлений навігаційний пристрій.
Метою даної дипломної роботи є розробка пристрою «Радіомаяка» Да-
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ний пристрій може бути напрямлений на певну задачу, він дозволить отримувати дані що до його місцезнаходження у певній обмеженій зоні простору.
Для деяких проектів не потрібні супутникові системи навігації коли мо-

.Л

жливо обмежитися точковим методом навігації , тим самим не залежати від
супутникового зв’язку. Цей прилад може бути застосований у сфері авто

.А

транспорту для точного визначення місця зупинку. У морський галузі, де є
необхідність встановлювати маяки безпосередньо у морі, океані , та багато у

М

інших галузях, тощо. Надалі завдяки цьому можливо отримувати статистичні дані.

4

1 АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ
Згідно технічного завдання необхідно розробити «Цифровий Радіомаяк», який дозволить отримувати точне місце знаходження, та інформації яка

15

буде надходити від самого маяка.
Зв’язок приладу здійснюється за допомогою систем інтерфейсу SPI та

20

USART. Це забезпечує легкість та гарну швидкість обміну даних між маяком

так пристроєм прийому. Ці інтерфейси обміну даних є дуже простими у виналагодити зв’язок обміну даних.
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користанні, та за допомогою майже будь якого мікроконтролера можливо
Живлення маяка відбувається безпосередньо від сонячних елементів, це
є дуже актуальним на сьогоднішній день. Але при необхідності прилад може
живитися від різних джерел струму, напруги. А саме від міської сеті напруги
через імпульсний блок живлення, та на обмежений термін від акумулятора.

ко
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Час роботи буде залежати від ємності акумулятора тощо.
Мета цього проекту полягає у створенні програмного забезпечення для

уц
ен

приладу який буде працювати як відправний пункт для визначення певного
місця в якому він буде встановлений. А саме, цей прилад передає цифровий
код у ефір на обмежену відстань. Код буде містити інформацію стосовно мі-

.Л

сця в якому він знаходиться. Ці маяки можуть бути встановлені на міських
зупинках транспорту і відправлятимуть дані що до інформації про зупинку

.А

(Цифровий код який потім буде прийнятий безпосередньо приймачем у певному транспорті, дасть йому можливість зафіксувати з 100% точністю місце

М

знаходження.. Так само прилад може використаний у досить різних сферах
для тих чи інших потреб де необхідно створити мітку місцезнаходження.

5

2 ОГЛЯД ІСНУЮЧИХ РІШЕНЬ
2.1 Мета та задачі розроблюваного пристрою
Мета цього проекту полягає у створенні приладу який буде працювати як

15

відправний пункт для визначення певного місця в якому він буде встановлений. А саме, цей прилад передає цифровий код на обмежену відстань. Код

20

буде містити інформацію стосовно місця в якому він знаходиться. Ці маяки
можуть будуть встановлені на міських зупинках транспорту і відправлятимуть
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дані що до інформації про зупинку (Цифровий код який потім буде прийнятий
безпосередньо приймачем у певному транспорті, це дасть можливість зафіксувати з 100% точністю його місце знаходження. Так само прилад може бути
використаний у досить різних сферах для тих чи інших потреб де необхідно
створити мітку місцезнаходження.

Тобто основним завданням цього приладу є постійна відправка пакету

ко
,

даних з інформацією стосовно його місцезнаходження.
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2.2 Варіанти побудови радіомаяків

Розглянемо варіанти побудови радіомаяків.
Радіомаяк 1.

На рис.2.1 зображений радіомаяк, він складається з генератора ВЧ з ква-

.Л

рцовою стабілізацією частоти на транзисторі VT1 і НЧ генераторамодулятора на мікросхемі DD1. На елементах DD1.1 і DD1.2 зібраний гене-

.А

ратор прямокутних імпульсів з частотою проходження кілька герц, а на еле-

М

менті DD1.3 - буферний каскад, який періодично відкриває і закриває транзистор. Коли транзистор відкритий, починає працювати генератор ВЧ. Він містить коливальний контур, утворений елементами L1, С5, С2, С4. Котушка L1
одночасно виконує роль антени. Радіомаяк працює на частоті, дозволеної для
систем радіоуправління моделями і механічними іграшками (27,12 МГц).
Живиться пристрій від батареї акумуляторів або гальванічних елементів з

6
напругою від 3 В і більше. Спеціального вимикача харчування немає, і вклю-

20

15

чення здійснюється установкою вилки ХР1 в гніздо XS1.
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Рисунок . 2.1 Радіомаяк 1
Радіомаяк 2

На Рис. 2.2 зображений радіомаяк ,передавальний пристрій який працює
так. Генератор на мікросхемі 561ЛЕ5 формує переривчастий тональний сигнал тривалістю 1 сек. і паузою 10 сек. Одночасно через ключ на транзисторі,

ко
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живлення періодично подається на задающий генератор,і передавач на протязі секунди випромінює тональний сигнал в ефір. Частоту вибираємо будь-
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яку в діапазоні УКВ або FM. Для частоти 4-й гармоніки кварцового резонатора 26х4 = 104 МГц, котушка L1 матиме 20 витків дроту ПЕЛ 0.3 на каркасі
3 мм, а L2 - 8 витків дроту ПЕЛ 0.8. Дроселі використовуються готові завод-

.Л

ські, але краще намотати їх самому на маленьких феритових колечках по 10
витків. Налаштування полягає в підгонці частоти контуру L2 по максимуму

.А

випромінювання, а L1 налаштовуємо по максимуму глибини модуляції при
відсутності зривів генерації. У режимі випромінювання, споживаний струм

М

близько 50мА, а в режимі паузи 10 секунд практично дорівнює нулю. Разом
середній струм споживання від батареї 5 мА. Використовуючи три старих
літій іонних акумулятора від мобільних телефонів, ємністю 600 мА (по мінімуму), час роботи передавача радіопошуку складе 600/5 = 125 годин, або 5
діб.

Радіомаяк 3.

20

Рисунок. 2.2 Радіомаяк 2

15
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На Рис. 2.3 зображений радіомаяк де: 555 Таймер використаний як нч
генератора (близько 600Гц) який модулює генератор Хартлі (індуктивна трехточка).

На другому JFET транзисторі побудований буферний каскад використовується для зменшення впливу довжини і положення антени на частоту гене-

ко
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ратора. Точна настройка на частоту може бути проведена зміною опору 200
Ом резистора включеного послідовно з батареєю. Частота генератора зада-
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ється 13пф конденсатором і 5 витками котушки з відводом. Котушка намотана на болті 8X32 потім видалена з нього шляхом звинчивания. Потім котушку розтягують до довжини 3/8 дюйма і роблять відвід приблизно від її середини. Частота генератора повинна вийти приблизно в середині діапазону (98

.Л

MHz) і може бути зрушена вгору або вниз відповідно розтягуванням або стисненням котушки. Діод (1N914 або 1N4148) використаний як варикап так що

.А

загальна ємність підключена паралельно котушці трохи змінюється з часто-

М

тою моделюючого сигналу (600 Hz). Пилкоподібний сигнал з 2 і 6 ніг таймера прикладені до назад зміщеного діоду через великий (1М) резистор так що
ємність діода змінюється згідно прикладеному напрузі змінюючи резонансну
частоту коливального контуру. До резистору 1М може бути прикладений інший зч сигнал але при цьому може знадобитися додатковий резистор для подачі на діод зворотного зсуву. Використовувані польові транзистори з n каналом повинні бути високочастотними (MPF102) або схожий.

Рисунок. 2.3 Радіомаяк 3
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Висновком з цього розділу є те що приведені маяки не застосовують для
передачі даних цифровий код. Пошук здійснюється завдяки рівню випромінювання пристрою. Ця дипломна робота направлена на створення програмного забезпечення для маяка більш сучасного типу, на базі сучасних мікросхем та модулів. І буде носити цифровий характер.

ко
,

2.3 Вибір мікроконтролера

Яскравими представниками восьми розрядних мікроконролерів є вироби
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компанії Atmel AVR (Atmega8, Atmega16, Atmega32, Attiny13), Motorola
(68HC05, 68HC08, 68HC11), Zilog (Z8).
Motorola довгий час не надавала засобів, які дозволяють дешево і швид-

.Л

ко початі роботу з ії контролерами, що явно не сприяло іх популярності серед
некорпоративних розробників. Однак слід зауважити, що закордоном мікро-

.А

контролери від Motorola займають більшість ринку.
Мікроконролери PIC можна придбати за досить низки цінами, що дозво-

М

лило ім. швидко захопити значну частину ринку. До того ж кристали від фірми Microchip виявились не гірші, а часто навіть кразі за більшість аналогів за
продуктивністю і не потребують дорого програматора.
Також у продажу можна знайти дешеві комплекті PICSTART, які містять все необхідне, для того щоб не маючи ні засобів, ні навиків роботи з PIC
контролерами, швидко створити та відлагодити на ньому продукт.

9
Ці контролері мають хороші порти, а все інше зроблено досить незручно. Архітектура залишає бажати кращого, система команд виявилась вкрай
обмеженою. Тим не менш PIC -контролери залишаються популярними в тих
випадках коли потрібно розробити недорогу систему, яка не пред’являє серйозних вимог до ії курування.

15

Контролери фірми Scinex Мають 52 команди (PIC має 33), інструкції для

20

роботи з пам’яттю, покращена архітектура, кожна команда виконується за

один машинний цикл, що при інших рівних умовах швидше ніж у Microchip.,
до того ж іх частота досягає 100 МГц.
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Така висока швидкість контролера дозволила його розробникам відмовитись від периферії – таймерів, лічильників, регістрів зсуву в портах вводувиводу, це все рекомендується реалізувати чисто програмними засобами. А з
апаратних контролер має лише швидке ядро, пам’ять та порти вводу/виводу.
Корпорація Atmel в 1996 році спричинила справжню революцію у світі

ко
,

мікроконтролерів, представивши своє сімейство чипів на новому прогресивному ядрі AVR. Біль продумана архітектура AVR, швидкодія яких переви-
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щувала контролери мікрочип п, приваблива цінова політика сприяла відтоку
багатьох розробників від найбільш популярних, на той час, PIC контролерів.
Мікроконтролери AVR мають більш розвинену систему команд, що на-

.Л

лічує до 133 інструкцій, продуктивність, близьку до 1MIPS/МГц, Flash, ПЗУ
програм з можливістю внутрисхемного перепрограмування. Багато чипів

.А

мають функцію сама програмування. AVR архітектура оптимізована під мову
високого рівня Сі. Крім того всі кристали підтримують сумісність «знизу в

М

гору»

Величезну роль зіграла доступність програмного забезпечення і засобів
підтримки розробки. У Atmel багато програмних продуктів, що розповсюджуються безкоштовно. Добре відомо, що розвинуті засоби підтримки розробки про освоєнні та ознайомлені з будь-яким сімейством мікронтролерів
відіграють не менш значну роль них самі кристали. Фірма Atmel приділяє
багато уваги цьому питанню. Також популярності сприяє наявність надзви-
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чайно вдалого, безкоштовного, середовища розробки AVR Studio для ОС
Windows.
Для розробника-початківця важливим є той факт, що для програмування
AVR можна обійтись взагалі без програматора. Найбільш популярним способом програмування цих контролерів є безпосереднє підключення до парале-

15

льного порту персонального комп’ютера.

20

Саме з цих всіх критеріїв, для цієї дипломної роботи був обраний мікроконтролер AVR Atmega32.

М

.А

.Л
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Очевидним став вибір мікроконтролера Atmega32.
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3 ОБҐРУНТУВАННЯ СХЕМО ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ
3.1 Обґрунтування структурної схеми пристрою

15

Структурна схема розроблюваного пристрою має такий вигляд (рис3.1.)

МК

БЖ- Блок живлення.

Кі
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Рисунок 3.1 Структурна схема

РМ

20

БЖ

Ця блок схема забезпечує повне живлення як для мікроконтролера так і
для самого радіомодуля.

МК – Мікроконтролер. Основний керуючий прилад.

ко
,

РМ – Радіомодуль.

3.2 Обґрунтування принципіальної схеми пристрою
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3.2.1 Схема живлення мікроконтролера
Прилад може мати наступні схеми живлення. Його можна живити як від
імпульсного блоку живлення так й від системи яка складається з одного та

.Л

більше акумуляторів, тощо. Для стабільної роботи контролера на частоті
внутрішнього тактового генератора 1МГц (згідно технічної документації на

.А

мікроконтролер він потребує живлення в 3 і більше, вхідний струм у активному режимі 1.1 mA В режимі очікування 0,35 mA). Для цієї роботи був об-

М

раний варіант живлення мікроконтролера від сонячної панелі.
Розглянемо можливі типи сонячних елементів, щоб обрати необхідні.
Монокристалічний кремній
Найбільш ефективними і поширеними для широкого споживання є саме
монокристалічні кремнієві елементи. Зовні монокристалічні елементи виглядають як однотонна поверхня темно-синього або майже чорного кольору.
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Крізь кремній проходить сітка з металевих електродів. ККД такого елемента
становить від 16 до 19% в стандартних умовах тестування (пряме сонячне
світло, +250 С). Термін служби таких панелей у хороших виробників становить зазвичай 40-50 років. Продуктивність за кожні 20-25 років служби поступово знижується приблизно на 20%.

15

Полікристалічний кремній

20

Технологія принципово не відрізняється від монокристалічних елементів, але різниця полягає в тому, що для виготовлення використовується менш
чистий і дешевший кремній. Зовні це вже не однотонна поверхня, а візерунок
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з кордонів безлічі кристалів. ККД становить від 14 до 15%. Проте ці панелі
користуються приблизно такою ж популярністю на ринку, що і монокристалічні, оскільки пропорційно ефективності знижується ціна виробництва.
Стрічковий кремній

Принципово такий же як і попередні типи, різниця полягає в тому, що

ко
,

кремній не відрізаний від кристала, а нарощується тонким шаром у вигляді
стрічки. Антиблікове покриття дає райдужну забарвлення таким панелям. Ця
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технологія не змогла завоювати ринок, займаючи на ньому лише близько 2%.
У Россі майже не зустрічається.
Аморфний кремній

.Л

У цьому типі використовуються не кристали, а найтонші шари кремнію,
напилені у вакуумі на пластик, скло або метал. Цей тип є найбільш дешевим

.А

у виробництві, але володіє серйозним недоліком. Шари кремнію вигорають
на світлі значно швидше, ніж у попередніх типів. Зниження продуктивності

М

на 20% може статися вже через два місяці. Дуже часто приваблені низькою
ціною люди такі панелі і потім розчаровуються, оскільки вже через рік-два

такий елемент перестає давати енергію.
Телурій кадмію
Цей тип тонкошарових сонячних елементів володіє більшою ефективністю і в якості провідникового компонента використовує оксид олова. Ефективність становить 8-11%. За собівартістю ці елементи не набагато дешевше

13
моно-і полікристалічних кремнієвих і володіють проблемою використання
токсичного кадмію. Зараз цей тип елементів займає менше 5% загального ринку.
На сьогоднішній день часто використовують сонячні батареї таких фірм
як: Arman Group, BOSCH, HEWALEX, DAGU. В Україні набирають популя-
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рність сонячні батареї марки «Зелена енергія».

20

В роботі було використано пластини монокристалічного кремнію на

платі із фольгованого текстоліту. Для захисту від атмосферних дій, пластини
покриті шаром прозорого пластику з високою оптичною проникністю. На
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протилежні стороні сформовані контактні площадки з маркуванням полярності. Вибір керувався отриманням високого ККД (11-13%) та значною довговічність(до 25 років). На рис. 3.2 приведена схема живлення мікроконтролера від сонячної панелі.

Оберемо Сонячну панель за такими характеристиками:

ко
,

Електричні характеристики:

Напруга холостого ходу (U хх) - 4,8 V
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Струм короткого замикання (I кз) - 88 mA

М

.А

.Л

Максимальна потужність (Pmax) - 0,32 W

Рисунок.3.2 Схема живлення
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3.2.2 Схема живлення радіомодуля
Бачимо на схемі Рис. 3.3 зображений інтегральний стабілізатор на 3,3v.
Цей пристрій дозволяє зробити вторинне джерело живлення на 3,3 вольта.
Ємності вибираються в залежності від обраного стабілізатора.
Для вибору інтегрального стабілізатора необхідно знати про такі пара-

15

метри:
2) Вихідна напруга.
3) Максимальний вихідний струм.

20

1) Діапазон вхідної напруги.

.А
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4) Падіння напруга на стабілізаторі

Рисунок .3.3 Живлення Радіомодуля

М

Наступним етапом є вибір елементної бази.

15
3.3 Вибір елементної бази.
3.3.1 Радіомодуль
Для даної роботи був обраний радіо модуль на базі чипа безпровідного
зв’язку Nordic Semiconductor, ця компанія розробляє системи безпровідного
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зв’язку , різні модулі Bluetooth, та інші. Вона постачає ці модулі в системи
керування пультів, комп’ютерних мишок, блютуз гарнітура тощо. Компанія

20

має за мету зробити дешевий та легкий в використанні продукт. Ці радіомодулі доступні на ринці і для розробки програмного продукту можна використовувати різні мови програмування. Легкість написання програм, малі габа-
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рити радіомодуля. Саме за цих параметрів і був обраний радіо модуль
nRF24L01/

Радіомодуль для зв'язку мікроконтролерів між собою. Працює на частоті
2.4ГГц (працює на дозволеній частоті, яка так само використовується для Wi-

ко
,

Fi), швидкість до 2Мбіт, управляється по інтерфейсу SPI, Живлення 3.3В Растрою.
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діус дії до 100м на відкритому просторі. На Рис.3.4 зображена плата приОсновні характеристики:

1. Напруга живлення від 1.9 до 3.6 Вольт постійного струму.

.Л

2. Струми Живлення :

- Піковий струм при 2Мбіт 12,5 мА.

.А

- Робочий струм 11мА
- Режим очікування 32 мкА.

М

3. Швидкість передачі до 2Мбіт/c. SPI інтерфейс.
4. 125 каналів зв'язку, стрибкоподібна перебудова частоти.
5. Підтримка богатоточкового зв'язку, апаратний контроль помилок.
6. Вбудована 2.4 ГГц антена.
7. Вбудований стабілізатор напруги.
8. Кількість PIN - 8.
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9. Радіус дії 100 метрів (відкритий простір)
10, Розмір 33 х 14 мм.
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11, Вага до 10 гр.

Рисунок. 3.4 Плата Радіомодуля
1. GND-Загальний провід.

2. VCC - Живлення, від 1,9 до 3.6В,

ко
,

3. CE - Chip Enable. Призначення ніжки залежить від режиму роботи.
Якщо чіп налаштований як приймач, то високий (HIGH) рівень на CE
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дозволяє чипу моніторити середу і отримувати пакети від інших радіо модулів. Низький (LOW) рівень переводить чіп в режимі очікування.-Якщо Чіп
налаштований на передачу, CE завжди тримається на низькому рівні. У цьо-
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му випадку для передачі даних потрібно покласти їх у чергу FIFO і смикнути
CE мінімум на 10мкс.

.А

4. CSN - Chip Select Not. Not, бо ніжка інвертована. За допомогою даного

сигналу відбувається активація відомого пристрою.

М

5. SCK- стробуючий сигнал SPI. Використовується для синхронізації

при передачі даних.
6. MOSI - Master Output, Slave Input (вихід ведучого, вхід відомого). Даний сигнал призначений для послідовної передачі даних від Відомого до ведучого.
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7. MISO - Master Input, Slave Output, (вхід відомого, вихід ведучого). Даний сигнал призначений для послідовної передачі даних від ведучого до відомого.
8. IRQ. IRQ. Interrupt Pin. Черговий рівень - високий. Даний вивід призначений для переривань від нашого радіо модуля. Активний рівень - низький.
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Значить коли відбувається подія переривання ця ніжка з напруги лог (1) пе-

20

рейде в лог (0).

IRQ - підключаємо до РВ2 т.як на цій ножці можна налаштувати переривання.
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CE - підключаємо до PB3 т.як зручно використовувати один порт на
пристрій.

ДНС - підключаємо до PB4 т.як це ніжка SPI інтерфейсу вкл / викл відомого.

MOSI - підключаємо до PB5 т.як це ніжка SPI інтерфейсу вихід майстра.

ко
,

MISO - підключаємо до PB6 т.к на це ніжка SPI інтерфейсу вхід майстра.
SCK - підключаємо до PB7 т.як це ніжка SPI інтерфейсу тактування.

.Л
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3.3.2 Перетворювач MAX757

Високоефективний підвищувальний перетворювач з вихідним

.А

напругою 3,3 / 5 В Рис. 3.5
Характеристики:

М

Вхідна напруга від 0,7 В до 5,5 В
Максимальний струм Icc 0/06 мА
Типовий вихідний струм IOUT 0,3 А
Працездатний з вхідним напругою живлення аж до 0.7В

ККД перетворення 87% при 200мА
Струм спокою 60мкА
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Струм споживання 20 мкА в режимі Shutdown з активним Посилання та
УКП детектором
Максимальна частота перетворення 500 кГц
Допустиме відхилення VREF в діапазоні робочих температур 1,5%
Корпуса: 8- виводів, DIP та SO

20

На рис. 3.5 приведена типова схема увімкнення max757

15

Детектор розряду батареї (УКП / LBO)

Області застосування:
Кишенькові комп'ютери
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Підвищують ступінчасті перетворювачі 3.3В до 5В
Портативні пристрої збору даних

Персональні пристрої зв'язку та передачі даних / комп'ютери
Медичне обладнання

М
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Вимірювачі рівня глюкози

Рисунок 3.5 Типова схема увімкнення max757
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3.3.3 Стабілізатор напруги К1277УНХХ
Вихідний струм до 100 мА
• Малий струм споживання
• Мінімальна напруга вхід - вихід не більше 0,4 В при струмі навантаження 100мА

15

• Низька нестабільність по напрузі
• Стійкість забезпечується однією ємністю 1 мкФ
• Вбудована струмовий і теплова захисту
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• Низький температурний коефіцієнт
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• Діапазон робочих температур мінус 40 ... + 85 ° C
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На рис 3.6 зображеній стабілізатор напруги К1277УНХХ

Рисунок 3.6 Стабілізатор напруги К1277УНХХ
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4 РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
4.1 Програмне забезпечення.
Існує різне програмне забезпечення для написання програмного забезпечення Але основною авжеж є програма розробника Atmel Studio Яка має ве-
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ликий спектр функцій і дуже добре оптимізована для роботи з мікроконтро-

лерами. Також можу дуже не поганою є CodeVision AVR , ця програма підт-

20

римує написання програм на С і має великі допоміжні функції для роботи з
периферійними приладами, але не така зручна в використання як AVR Studio.
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Для реалізації проекту було обрано мову високого рівня С++ . Перевага
цієї мови в тім, що для написання програмного продукту не потрібно досконально знати всю архітектуру мікроконтролера. А достатньо основних положень в порівнянні з мовою Assembler де для написання коду потрібно знати
архітектуру бездоганно , враховувати усі адреса пам’яті МК. Переваги Асеб-
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лера у тому що код який буде написаний, буде займати значно менше місця
ніж код написаний на С++ , в той же час реалізувати код в С++ буде значно
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простіше ніж у Assembler. Якщо для роботи пристрою необхідне мале програмне забезпечення, доцільно використовувати С++, якщо ж необхідно написати велику програму та покращити швидкодію то краще застосовувати
Assember. Мною для реалізації роботи була обрана мова С++

.Л

Atmel Studio AVR

AVR Studio - інтегроване середовище розробки (IDE), для розробки 8- та

.А

32-бітних AVR додатків від компанії Atmel, що працює в операційних систе-

М

мах Windows NT / 2000 / XP / Vista / 7. AVR Studio містить компілятор C / C ++ і
симулятор, що дозволяє відстежити виконання програми. Поточна версія підтримує всі виготовлені на сьогоднішній день контролери AVR і засоби розробки. AVR Studio містить в собі менеджер проектів, редактор вихідного коду,
інструменти віртуальної симуляції і внутрішньосхемною налагодження, дозволяє писати програми на асемблері або на C / C ++.

21

Характеристики AVR Studio:
Інтегрований компілятор C / C ++;
Інтегрований симулятор;

15

За допомогою плагіна можлива підтримка компілятора GCC у вигляді

20

збірки WinAVR; Підтримка інструментів Atmel, сумісних з 8-розрядної архітектурою AVR, в тому числі AVR ONE!, JTAGICE МКІ, JTAGICE MKII,
AVR Dragon, AVRISP, AVR ISPmkII, AVR Метелик, STK500 STK600 і;
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Підтримка плагіна AVR RTOS реального часу;
Підтримка AT90PWM1 і ATtiny40;

Інтерфейс командного рядка з підтримкою TPI.
4.2 Архітектура Atmega32

ко
,

4.2.1 Мікропроцесор AVR

Серцем мікроконтролерів AVR є 8-бітове мікропроцесорне ядро або
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центральне процесорний пристрій (ЦПУ), побудоване на принципах RISKархітектури. Основою цього блоку служить арифметико-логічний пристрій
(АЛП). За системного тактовому сигналу з пам'яті програм відповідно до
вмістом лічильника команд (Program Counter - PC) вибирається чергова ко-

.Л

манда і виконується АЛП. Під час вибору команди з пам'яті програм відбувається виконання попередньої обраної команди, що і дозволяє досягти при ча-

.А

стоті 1 МГц швидкодії в 1 MIPS.

М

АЛП підключено до регістрів загального призначення РОН (General

Purpose Registers - GPR). Регістрів загального призначення всього 32, вони

мають байтовий формат, тобто кожен з них складається з восьми біт. РОН
знаходяться на початку адресного простору оперативної пам'яті, але фізично
не є її частиною. Тому до них можна звертатися двома способами (як до регістрів і як до пам'яті). Таке рішення є особливістю AVR і підвищує ефективність роботи і продуктивність мікроконтролера.
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Відмінність між регістрами і оперативною пам'яттю полягає в тому, що з
регістрами можна робити будь-які операції (арифметичні, логічні, бітові), а в
оперативну пам'ять можна лише записувати дані з регістрів.
4.2.2 Пам'ять

15

У мікроконтролерах AVR реалізована Гарвардська архітектура, відпові-

20

дно до якої розділені не тільки адресні простори пам'яті програм і пам'яті даних, а й шини доступу до них. Кожна з областей пам'яті даних (оперативна
пам'ять і EEPROM) також розташована в своєму адресному просторі.
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Пам'ять програм (Flash ROM або Flash ПЗУ)

Пам'ять програм призначена для зберігання послідовності команд, які
керують функціонуванням мікроконтролера, і має 16-ти бітну організацію.
Всі AVR мають Flash-пам'ять програм, яка може бути різного розміру - від 1
до 256 КБайт. Її головна перевага в тому, що вона побудована на принципі

ко
,

електричної перепрограмованої, тобто допускає багатократне стирання і запис інформації. Програма заноситься в Flash-пам'ять AVR як за допомогою

уц
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звичайного програматора, так і за допомогою SPI-інтерфейсу, у тому числі
безпосередньо на зібраній платі. Можливістю внутрішньо схемного програмування (функція ISP) через комунікаційний інтерфейс SPI володіють всі мі-

.Л

кроконтролери AVR, крім Tiny11 і Tiny28.
Всі мікроконтролери сімейства Mega мають можливість само програму-

.А

вання, тобто самостійної зміни вмісту своїй пам'яті програм. Ця особливість
дозволяє створювати на їх основі дуже гнучкі системи, алгоритм роботи яких

М

буде змінюватися самим мікроконтролером в залежності від будь-яких внутрішніх умов або зовнішніх подій.
Гарантоване число циклів перезапису Flash-пам'яті у мікроконтролерів
AVR другого покоління становить не менше 10 тис. циклів при типовому
значенні 100 тис. циклів. (В офіційній технічної документації Atmel Corp.
Вказується значення 10 тис. циклів.)
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4.2.3 Периферія
Периферія мікроконтролерів AVR включає: порти (від 3 до 48 ліній введення і виведення), підтримку зовнішніх переривань, таймери-лічильники,
сторожовий таймер, аналогові компаратори, 10-розрядний 8-канальний АЦП,
інтерфейси UART, JTAG і SPI, пристрій скидання по зниженню харчування,

20

4.2.4 Порти вводу / виводу (I / O)

15

широтно-імпульсні модулятори.

Порти введення / виводу AVR мають число незалежних ліній "вхід / ви-
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хід" від 3 до 53. Кожна лінія порту може бути запрограмована на вхід або на
вихід. Потужні вихідні драйвери забезпечують струмовий навантажувальну
здатність 20 мА на лінію порту (що втікають струм) при максимальному значенні 40 мА, що дозволяє, наприклад, безпосередньо підключати до мікроконтролера світодіоди і біполярні транзистори. Загальна струмова навантажен-

ко
,

ня на всі лінії одного порту не повинна перевищувати 80 мА (всі значення
наведено для напруги живлення 5 В).

Архітектурна особливість побудови портів введення / висновку в AVR
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полягає в тому, що для кожної фізичної виводу (піна) існує 3 біта контролю /
управління, а не 2, як у поширених 8-розрядних мікроконтролерів (Intel,
Microchip, Motorola і т.д. ). Це дозволяє уникнути необхідності мати копію

.Л

вмісту порту в пам'яті для безпеки і підвищує швидкість роботи мікроконтролера при роботі із зовнішніми пристроями, особливо в умовах зовнішніх

М

.А

електричних перешкод.
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4.2.5 Переривання (INTERRUPTS)
Система переривань - одна з найважливіших частин мікроконтролера.
Всі мікроконтролери AVR мають багаторівневу систему переривань. Перезавдання, визначається внутрішнім або зовнішнім подією.

15

ривання припиняє нормальний хід програми для виконання пріоритетного
Для кожного такого події розробляється окрема програма, яку називають
переривання), і розміщується в пам'яті програм.

20

підпрограмою обробки запиту на переривання (для стислості - підпрограмою
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При виникненні події, що викликає переривання, мікроконтроллер зберігає вміст лічильника команд, перериває виконання центральним процесором поточної програми і переходить до виконання підпрограми обробки переривання.

Після виконання підпрограми переривання здійснюється відновлення

ко
,

попередньо збереженого лічильника команд і процесор повертається до виконання перерваної програми.
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Для кожної події може бути встановлений пріоритет. Поняття пріоритет
означає, що виконувана підпрограма переривання може бути перервана іншою подією тільки за умови, що воно має більш високий пріоритет, ніж поточний. В іншому разі центральний процесор перейде до обробки нової події

.Л

тільки після закінчення обробки попереднього.

.А

4.2.6 Універсальний послідовний приймач (UART або USART)

Універсальний асинхронний або універсальний синхронно / асинхрон-

М

ний приймач (Universal Synchronous / Asynchronous Receiver and Transmitter UART або USART) - зручний і простий послідовний інтерфейс для організації інформаційного каналу обміну мікроконтролера із зовнішнім світом. Здатний працювати в дуплексному режимі (одночасна передача і прийом даних).
Він підтримує протокол стандарту RS-232, що забезпечує можливість організації зв'язку з персональним комп'ютером. (Для стикування МК і комп'ютера

25
обов'язково знадобиться схема поєднання рівнів сигналів. Для цього існують
спеціальні мікросхеми, наприклад MAX232.)
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15

Нр Рис.4.1 зображена схема ніжок мікроконтролера Atmega32/

Рисунок.4.1 Умовна схема Atmega32

ко
,

Ніжки нашого МК пов'язані з USART
RXD - PD0 - вхід _USART;
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TXD - ПД1 - вихід _USART;

XCK - PB0 - вхід / вихід зовнішнього тактового сигналу.
Основні властивості

Повнодуплексний обмін по послідовному каналу.

.Л

Синхронний і асинхронний режими роботи.
Синхронізація як від ведучого, так і від веденого пристрою.

.А

Швидкість передачі може варіюватися в досить великих межах.

М

Посилка може бути від 5-и до 9-і розрядів (UART 8-9 розрядів).

Апаратна підтримка генерації та контролю біта парності.
Є три переривання: «передача завершена», «регістр даних передавача

порожній», «прийом завершений».
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Рисунок 4.2 Зв’язок між двома Мікроконтролерами
Картинка дуже наочна, але все ж з'єднуємо навхрест прийом-ник з передавачем, а передавач з приймачем Рис.4.2. Вивід тактування ми не підключаємо, так як мають намір використовувати асинхронний режим роботи модуля.
вуються 6 регістрів:

ко
,

У мікроконтролері ATmega32 для роботи з модулем USART використо-
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- Керуючий регістр UCSRA,
- Керуючий регістр UCSRB,
- Керуючий регістр UCSRC,

.Л

- Регістри швидкості передачі UBRRL і UBRRH,
- Регістр даних UDR.

.А

4.3 Послідовний периферійний інтерфейс SPI

М

Абревіатура означає «SPI послідовний периферійний інтерфейс» Назва

говорить сама за себе, даний інтерфейс використовується для роботи з різними периферійними пристроями. Наприклад, це можуть бути різні ЦАП /
АЦП, потенціометри, датчики, розширювачі портів вводу / виводу, різна пам'ять і навіть складніша периферія. Інтерфейс SPI, поряд з I2C, належить до
найбільш широко-використовуваних інтерфейсів для з'єднання мікросхем.
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Рисунок 4.3 Умовна схема Atmega32

З технічної точки зору SPI - це синхронна чотирьох провідна шина. Вона
являє собою з'єднання двох синхронних зсувних регістрів, які є центральним
елементом будь-якого пристрою SPI. Для з'єднання використовується конфі-

ко
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гурацію ведучий / ведений. Тільки ведучий може генерувати імпульси синхронізації. У схемі завжди тільки один ведучий, кількість ведених може бути
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різна. У загальному випадку вихід ведучого з'єднується зі входом відомого, і
навпаки, вихід веденого з'єднується зі входом ведучого. При подачі імпульсів
синхронізації на вихід SCK, дані виштовхуються провідним з виходу MOSI, і
захоплюються веденим по входу MISO. Таким чином, якщо подати кількість

.Л

імпульсів синхронізації відповідне розрядності зсувного регістру, то дані в
регістрах обміняються місцями. Звідси випливає, що SPI завжди працює в

.А

повнодуплексному режимі.

М

Виходи SPI:
MOSI - Master Output, Slave Input (вихід ведучого, вхід веденого). Даний

сигнал призначений для послідовної передачі даних від провідного до ведомому.
MISO - Master Input, Slave Output (вхід ведучого, вихід веденого). Даний
сигнал призначений для послідовної передачі даних від веденого до ведучого.

28
SCK - Serial Clock (сигнал синхронізації). Використовується для синхронізації при передачі даних.
SS — Chip Select (вибір мікросхеми). За допомогою даного сигналу відбувається активація веденого пристрою. Зазвичай він є інверсним, тобто низький рівень вважається активним.

15

Підключення ведучого до відомого Рис. 4.4

20

SPI влаштований просто - два зсувних регістра (майстер і ведений) (ведучий і ведений), плюс генератор на стороні майстер - все! Зсувні регістри
замкнуті в кільце по лініях MOSI і MISO, тактовий сигнал від генератора по-
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дається на обидва зсувних регістра (на раб через лінію SCK). До початку обміну дані поміщаються в зсувні регістри, майстер запускає генератор, генера-
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тор «відщіпає» 8 тактів, за ці 8 тактів зсувні регістри «змінюються» вмістом .

Рисунок 4.4 Умовний малюнок SPI роботи.

4.3.1 Тактовий генератор

.Л

Тактовий генератор виробляє імпульси для синхронізації роботи всіх ву-

злів мікроконтролера. Внутрішній тактовий генератор AVR може запускати-
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ся від декількох джерел опорної частоти (зовнішній генератор, зовнішній

М

кварцовий резонатор, внутрішня чи зовнішня RC-ланцюжок). Мінімальна
допустима частота нічим не обмежена (аж до покрокового режиму). Максимальна робоча частота визначається конкретним типом мікроконтролера і
вказується Atmel в його характеристиках, хоча практично будь-AVRмікроконтролер із заявленою робочою частотою, наприклад, в 10 МГц при
кімнатній температурі легко може бути "розігнаний" до 12 МГц і вище
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4.3.2 Живлення AVR
AVR функціонують при напругах живлення від 1,8 до 6,0 Вольт. Струм
споживання в активному режимі залежить від величини напруги живлення і
частоти, на якій працює мікроконтролер, і становить менше 1 мА для 500
5 ... 6 мА для 5 МГц і 8 ... 9 мА для частоти 12 МГц.

15

кГц,

мів зниженого енергоспоживання.
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4.4 Алгоритм роботи

20

AVR можуть бути переведені програмним шляхом в один з трьох режи-

Для того щоб передати байт інформації, необхідно написати програму де
буде виконана така послідовність дій:

Налаштування мікроконролера , основних систем, інтерфейсів передачі
інформації

ко
,

Налаштування портів вводу/виводу для підключення радіомодуля до МК
Налаштування зв’язку, а саме системи команд які необхідні для спілку-
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вання з радіомодулем.

Налаштування пакета даних який буде поступати на радіо модуль
Передача даних до радіомодуля

М
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Налаштування радіомодуля на відправку та перевірку байту інформації.
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4.5 Настройка SPI інтерфейсу
На цьому етапі створюється бібліотека у який налаштовуємо рижим обміну даних SPI інтерфейсу. А саме налаштування ніжок контролера, ініціалізація інтерфейсу – Налаштування регістрів на вихід, запис в окремі біти регіс-

15

тра SPCR бітів які відповідають за включення SPI інтерфейсу у МК та налашту-

лаштування пересилки даних.
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//ніжки інтерфейсу SPI в Атмега32
#define SS 4
#define MOSI 5
#define MISO 6
#define SCK 7

20

вання його як Відомого ( основний керуючий прилад при передачі даних) На-

//порт інтерфейсу SPI в Атмега32
#define SPI_DDR DDRB
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ко
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// функція ініціалізації майстра шини SPI
void SPI_MasterInit(void)
{
// налаштування виводів SPI на вихід
SPI_DDR|=(1<<SS)|(1<<MOSI)|(1<<MISO)|(1<<SCK);
SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR);//Вімкнення SPI, режим ведучого
}
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/* Функція передаці байта даних outData. Очікує кінця передачі та вертає
прийнятий по ніжці MOSI байт */
unsigned char SPI_MasterTransmit(char outData)
{
SPDR = outData;// початок пердачі
while(!(SPSR & (1<<SPIF)));// Очікування закінчення передачі.
return SPDR; // повертаємо прийнятий байт
}
4.6 Бібліотека для роботи з радіомодулем nRF24L01
Це бібліотека була написана з метою спрощення програмного коду оскільки Радіомодуль має свій власний набір команд та адресів звернення до систем керування радіо модулем. Ці команди представляють собою шіснадцят-
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ковий код, і для зручності використання цих команд, перетворюємо код у систему команд з назвою. Надалі йде налаштування регістрів обміну даних між
мікроконтролером та радіо модулем об’єднаних у функції ( підпрограми) що
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/* Register Map (регістри) */
#define CONFIG 0x00
#define EN_AA
0x01
#define EN_RXADDR 0x02
#define SETUP_AW 0x03
#define SETUP_RETR 0x04
#define RF_CH
0x05
#define RF_SETUP 0x06
#define STATUS 0x07
#define OBSERVE_TX 0x08
#define CD
0x09
#define RX_ADDR_P0 0x0A
#define RX_ADDR_P1 0x0B
#define RX_ADDR_P2 0x0C
#define RX_ADDR_P3 0x0D
#define RX_ADDR_P4 0x0E
#define RX_ADDR_P5 0x0F
#define TX_ADDR 0x10
#define RX_PW_P0 0x11
#define RX_PW_P1 0x12
#define RX_PW_P2 0x13
#define RX_PW_P3 0x14
#define RX_PW_P4 0x15
#define RX_PW_P5 0x16
#define FIFO_STATUS 0x17

20

/*
Бібліотека для роботи з радіомодулями nRF24L01
згідно nRF24L01_Product_Specification
*/

15

дозволить скористатися цим при написанні основного коду.

/* Bit Mnemonics (біти регістрів)*/
#define MASK_RX_DR 6
#define MASK_TX_DS 5
#define MASK_MAX_RT 4
#define EN_CRC 3
#define CRCO
2
#define PWR_UP 1
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#define PRIM_RX 0
#define ENAA_P5 5
#define ENAA_P4 4
#define ENAA_P3 3
#define ENAA_P2 2
#define ENAA_P1 1
#define ENAA_P0 0
#define ERX_P5 5
#define ERX_P4 4
#define ERX_P3 3
#define ERX_P2 2
#define ERX_P1 1
#define ERX_P0 0
#define AW
0
#define ARD
4
#define ARC
0
#define PLL_LOCK 4
#define RF_DR
3
#define RF_PWR 1
#define LNA_HCURR 0
#define RX_DR
6
#define TX_DS
5
#define MAX_RT 4
#define RX_P_NO 1
#define TX_FULL 0
#define PLOS_CNT 4
#define ARC_CNT 0
#define TX_REUSE 6
#define FIFO_FULL 5
#define TX_EMPTY 4
#define RX_FULL 1
#define RX_EMPTY 0

15
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/* Command Команди (стр 46-47) */
#define R_REGISTER 0x00
#define W_REGISTER 0x20
#define R_RX_PAYLOAD 0x61
#define W_TX_PAYLOAD 0xA0
#define FLUSH_TX 0xE1
#define FLUSH_RX 0xE2
#define REUSE_TX_PL 0xE3
#define NOP
0xFF
#define REGISTER_MASK 0x1F
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#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define nrf24l01_CSN_PORT PORTB // ніжка СSN
#define nrf24l01_CSN_DDR DDRB
#define nrf24l01_CSN_PIN 4

20
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#define nrf24l01_IRQ_PORT PORTB // ніжка IRQ
#define nrf24l01_IRQ_DDR DDRB
#define nrf24l01_IRQ_PIN 2

15

#define nrf24l01_CE_PORT PORTB // ніжка СE
#define nrf24l01_CE_DDR DDRB
#define nrf24l01_CE_PIN 3

// макрос уст "1" на ніжці порта (x-порт,y- ніжка)
#define CLEARBIT(x,y) x&=~(1<<y)
// макрос уст "0" на ніжці порта (x-порт,y- ніжка)
#define SETBIT(x,y) x|=1<<y
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// зручна заміна для управл ніжкою CE
#define
nrf24l01_CLE_CE
CLEARBIT(nrf24l01_CE_PORT,nrf24l01_CE_PIN)
#define nrf24l01_SET_CE SETBIT(nrf24l01_CE_PORT,nrf24l01_CE_PIN)
// зручна заміна для управл ніжкою CSN
#define
nrf24l01_CLE_CSN
CLEARBIT(nrf24l01_CSN_PORT,nrf24l01_CSN_PIN)
#define
nrf24l01_SET_CSN
SETBIT(nrf24l01_CSN_PORT,nrf24l01_CSN_PIN)
// зручна заміна для управл ніжкою IRQ
#define
nrf24l01_CLE_IRQ
CLEARBIT(nrf24l01_IRQ_PORT,nrf24l01_IRQ_PIN)
#define
nrf24l01_SET_IRQ
SETBIT(nrf24l01_IRQ_PORT,nrf24l01_IRQ_PIN)
/* функція дозволяє читати значення регістра
-Приймає номер регістра
-повертає значення в цьому регістрі
*/
unsigned char nrf24l01_wr_register (char
mask1,unsigned char mask2 )
{
char SR=SREG;// зберігаємо значення регістра
cli(); // забороняємо переривання

r_n_reg,unsigned

char
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unsigned char r_regist=0; // змінна для зберігання register
nrf24l01_CLE_CSN;// опускаємо лінію для початку передачі
SPI_MasterTransmit(mask1+r_n_reg);// команда читання регістра
r_regist=SPI_MasterTransmit(mask2);//читаємо регістр
nrf24l01_SET_CSN;//піднімаємо лінію
SREG=SR;
return r_regist; //Вертаємо значення регістра
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}
//макрос читання значення регістру
#define
nrf24l01_readregister(x)
nrf24l01_wr_register(x,R_REGISTER,NOP)
//макрос запису значення регістру
#define nrf24l01_writeregister(x,y) nrf24l01_wr_register(x,W_REGISTER,y)
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//функція команд без відповіді
unsigned char nrf24l01_command (unsigned char M_ask)
{
char SR0=SREG;//зберегаємо значення регістру
cli(); //забороняємо переривання
unsigned char ST=0;//змінна для зберінання STATUS
nrf24l01_CLE_CSN;//опускаємо лінію передачі
ST=SPI_MasterTransmit(M_ask);//читаємо регістр STATUS
nrf24l01_SET_CSN;//піднімаємо лінію
SREG=SR0;
return ST; //вертаємо значення STATUS
}
//макрос отримання регістру стратусу
#define nrf24l01_getstatus nrf24l01_command(NOP)
//макрос очищення вмісту регістру передавача
#define nrf24l01_FLUSH_TX nrf24l01_command(FLUSH_TX)
//макрос очищення вмісту регістру приймача
#define nrf24l01_FLUSH_RX nrf24l01_command(FLUSH_RX)
//макрос повторна відправка пакета
#define nrf24l01_REUSE_TX_PL nrf24l01_command(REUSE_TX_PL)
/* функція дозволяє змінювати один біт в регістрі
-Приймає регістр в якому потрібно поміняти біт
-біт який потрібно поміняти
-значення на яке потрібно поміняти
*/
void nrf24l01_sc_bit (unsigned char reg_ister,unsigned char register_bit,char

W)
{
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unsigned char buf;// змінна тимчасового зберігання
buf=nrf24l01_readregister(reg_ister);// читаємо значення регістра
if(W)// якщо потрібно встановити біт в "1"
buf=buf|(1<<register_bit);// міняємо біт в прочитаному регістрі
else
buf=buf&(~(1<<register_bit));// міняємо біт в прочитаному регістрі
nrf24l01_writeregister(reg_ister,buf);// пишемо в регістр нового значення
}
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// функція перемикається між режимами
#define PTX 0
#define PRX 1
void nrf24l01_RX_TX_mode (char z)
{
// переходимо в режим очікування-1 з режиму приймача
nrf24l01_CLE_CE;
// переключаємось між режимами змінюючи PRIM_RX біт
nrf24l01_sc_bit(CONFIG,PRIM_RX,z);
// переходимо в один з режимів
nrf24l01_SET_CE;
_delay_us(15);
if(!z) nrf24l01_CLE_CE;
_delay_us(140);// затримка на перехід (10 + 140)
}

М
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// записуємо пакет
void nrf24l01_write_data (unsigned char data)
{
nrf24l01_CLE_CSN;// опускаємо лінію для початку передачі
SPI_MasterTransmit(W_TX_PAYLOAD);//команда читання
SPI_MasterTransmit(data);
nrf24l01_SET_CSN;//піднімаємо лінію
// скидаємо переривання якщо вони дозволені
}

// Відправляємо дані в іншій радіомодуль
void nrf24l01_Sent_data_Ret (unsigned char data)
{
nrf24l01_write_data(data);// записуємо пакет в буфер передавача
nrf24l01_RX_TX_mode(PTX);// даємо команду на передачу поки буфер
не спорожніє
nrf24l01_RX_TX_mode(PRX);// після передачі повертаємося в режим
приймача
}
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// читаємо дані
unsigned char nrf24l01_read_data (void)
{
unsigned char i;
nrf24l01_CLE_CSN;// опускаємо лінію для початку передачі
SPI_MasterTransmit(R_RX_PAYLOAD);//команда читання
i=SPI_MasterTransmit(NOP);
nrf24l01_SET_CSN;//підіймаємо лінію
return i;
}

ко
,
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// (Ініціалізація) перехід в режим Очікування-1
void nRF24L01_init (unsigned char m)
{
// встановлюємо ніжку CSN на вихід
SETBIT(nrf24l01_CSN_DDR,nrf24l01_CSN_PIN);
// встановлюємо ніжку CE на вихід
SETBIT(nrf24l01_CE_DDR,nrf24l01_CE_PIN);
// встановлюємо ніжку IRG на вхід
CLEARBIT(nrf24l01_IRQ_DDR,nrf24l01_IRQ_PIN);
// встановлюємо ніжку IRG 5v
//SETBIT(nrf24l01_IRQ_PORT,nrf24l01_IRQ_PIN);

/*

уц
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nrf24l01_CLE_CSN;//нуль на ніжці
nrf24l01_CLE_CE;// нуль на ніжці
_delay_ms(15);// час на ініціалізацію (затримка після подачі живлення)

.Л

Оглянемо всіі регістри починаючи з EN_AA
в індивідуальній настройці значення цих регістрів можна міняти або ні
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1) настройка автоматического отклика Разрешён по умолчанию EN_AA
2) настройка каналов модуля
EN_RXADDR
3) выбор блины адреса
SETUP_AW
4) настройка переотправки данных
SETUP_RETER
5) настройка частоты
RF_CH
6) Определяем скорость передачи + мощность приемника
RF_SETUP
7) Регистр статуса (не настраивается)
STATUS
8) Регистр статистики неудачных передач данных
OBSERVE_TX
9) Регистр используется для анализа частоты
CD
10) Регистры хронения адресов на прием данных
RX_ADDR_P(0-5)
11) Регистр для хранения адреса на отправку
TX_ADDR
12) Регистры настройки полезной нагрузки для каждого канала RX_PW_P(0-5)
13) Регистр статуса буферов приемника и передатчика
FIFO_STATUS

*/
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//12-ый пункт нуждается в настройке
nrf24l01_sc_bit(RX_PW_P0,0,1);// устанавливаем 8бит полезной нагрузки

15

//определяем прерывания (вкл/выключаем) их 3-и по умолчанию
включены все!
nrf24l01_sc_bit(CONFIG,MASK_MAX_RT,m&0b00000001);
nrf24l01_sc_bit(CONFIG,MASK_TX_DS,m&0b00000010);
nrf24l01_sc_bit(CONFIG,MASK_RX_DR,m&0b00000100);

20

// nrf24l01_sc_bit(CONFIG,PRIM_RX,1);// встановлюємо режим приймач
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nrf24l01_sc_bit(CONFIG,PWR_UP,1);// встановлюємо біт вкл в одиницю (включаємо модуль)
_delay_ms(2);// затримка на налаштування

//зараз ми в режимі Очікування 1
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}
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4.7 Код приймача
Основний код який містить головні налаштування мікроконтролера та
всі необхідні бібліотеки для роботи з Мікроконтролером. Починаючи з першої строки включаються налаштування по мірі виконання програми. Налаш-
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тування частоти тактування мікроконтролера, швидкості обміну даних( пакет
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#define F_CPU 1000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include "SPI.h"
#include "nRF24L01.h"

20

даних який передає наш байт інформації)

#define BAUD 2400
#define UBRR_VAL F_CPU/16/BAUD-1

.Л
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void usart_init (unsigned int speed)
{
// устанавливаем скорость Baud Rate: 2400
UBRRH=(unsigned char)(speed>>8);
UBRRL=(unsigned char) speed;
UCSRA=0x00;
UCSRB|=(1<<RXEN)|(1<<TXEN); //Разрешение работы приемника
UCSRB|=(1<<RXCIE); //Разрешение прерываний по приему
// Установка формата посылки: 8 бит данных, 1 стоп-бит
UCSRC=(1<<URSEL)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0);
}

М
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unsigned char sim;
ISR (USART_RXC_vect)
{
sim=UDR;
nrf24l01_Sent_data_Ret(sim);
}

void interp_init (void)
{
//настраиваем прерывание по спадающему фронту на INT2
GICR|=(1<<INT2);//разрешение прерываний
}

20
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unsigned char stat;
ISR (INT2_vect)//прерывание
{
stat=nrf24l01_getstatus;
if(stat&0b01000000)
{
//отправляем принятые данные через UART
UDR=nrf24l01_read_data();
//сбрасываем прерывание по приему пакета
nrf24l01_sc_bit(STATUS,RX_DR,1);
}
_delay_us(10);
}
int main(void)

15
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{

sei();

}
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while(1);

ко
,

SPI_MasterInit();//инициализация SPI
nRF24L01_init(0b00000011);//инициализация модуля
usart_init(UBRR_VAL);//инициализачия юарт
interp_init();//настройка внешних прерываний
nrf24l01_RX_TX_mode(PRX);//переходим в режим приемника

.Л

Код Передавача

.А

В коді Передавача описуємо усі необхідні настройки, включаємо усі не-

М

обхідні ресурси МК та переходимо к запису байта інформації яку бажаємо
переслати на приймач. Цей байт даних записується у регістр UDR та потім ві-

дправляється через SPI інтерфейс до радіомодуля де формується пакет даних
і пересилається до приймача. Йде перевірка чи дійшов байт даних до МК якщо при пересиланні байта була допущена помилка, то байт відправляється
повторно.
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#define F_CPU 1000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include "SPI.h"
#include "nRF24L01.h"

20
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void interp_init (void)
{
//настраиваем прерывание по спадающему фронту на INT2
GICR|=(1<<INT2);//разрешение прерываний
}
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unsigned char stat;
unsigned char buf;
ISR(INT2_vect)
{
stat=nrf24l01_getstatus;
if(stat&0b01000000)//пришел пакет
{
//читаем данные
buf=nrf24l01_read_data();
//сбрасываем прерывание по приему пакета
nrf24l01_sc_bit(STATUS,RX_DR,1);
nrf24l01_Sent_data_Ret(buf);//отправляем данные
}
}

М
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int main(void)
{
SPI_MasterInit();//инициализация SPI
nRF24L01_init(0b00000011);//инициализация модуля
interp_init();//настройка прерывания
nrf24l01_RX_TX_mode(PRX);//переходим в режим приемника
sei();
char i=0;
while(1)

{
_delay_ms(1000);
nrf24l01_FLUSH_TX;//очищаем буфер передатчика
nrf24l01_Sent_data_Ret(i);
i= (код який потрібно передати) ;
}}
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Висновком по даному розділу зазначу що: для досягнення необхідних
результатів проектування та розробки програмного забезпечення необхідно
досконало аналізувати архітектуру мікроконтролера. Так само мова програмування, в залежності від обраної мови можуть бути реалізовані різні алгоритми роботи програми. В даному розділі у ході написання коду було вико-

М

.А

.Л

уц
ен

ко
,

Кі
ВР
А

20

функції, для опису на налаштування периферійних приладів

15

ристано багато аспектів програмування. У коді були реалізовані необхідні
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5 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА У НАДЗВИАЙНИХ
СИТУАЦІЯХ
5.1 Вступ
Соціальне значення охорони праці полягає в сприянні росту ефективно-

15

сті суспільного виробництва шляхом

20

безперервного вдосконалення і поліпшення умов праці, підвищення їх

безпеки, зниження виробничого травматизму і профзахворювань.У даному
розділі дипломної роботи розглянуті питання охорони праці при розробці,
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виготовленні та експлуатації електронної бази атестаційних дипломних робіт.. Розроблені технічні заходи щодо забезпечення необхідного рівня електробезпеки та пожежної безпеки у робочому приміщені. Окремо розглянуті
питання безпечної роботи з використанням ПЕОМ в процесі проектування та
НПАОП 0.00-1.28-10.
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розробки даного пристрою з урахуванням вимог ДСанПіН 3.3.2.007-98 та
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5.2 Відповідність рівня освітленості робочої зони санітарним нормам
Загальне штучне освітлення в робочому забезпечується за допомогою
світильників з лампами денного світла типу ЛБ-40, потужністю 40Вт, а місцеве за допомогою настільних світильників з лампами накалювання потужні-

.Л

стю 60Вт, і напругою 36 В.

Для розрахунку загального штучного освітлення в робочому приміщені

.А

використаємо метод коефіцієнта використання світлового потоку, призначе-

М

ного для розрахунку загального рівномірного освітлення горизонтальних поверхонь, при відсутності предметів, що затемнюють. При цьому в розрахунках враховується пряме та відбите світло. Необхідний світловий потік ламп у
кожному світильнику визначається по формулі:
Ф

EK SZ
N n

(4.3)
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Фактичне освітлення робочих місць штучним освітленням визначається
по формулі:
Eф 

N  n Ф

SK Z

(4.4)

η – коефіцієнт використання світлового потоку;
K – коефіцієнт запасу;

Кі
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S – площа приміщення (54м2);

20

n – кількість ламп у світильнику(4шт);

15

де N – кількість світильників (10шт);

Z – коефіцієнт нерівномірності висвітлення;
Ф – світловий потік лампи (3120 лм).

Для визначення коефіцієнта використання світлового потоку визначаємо

ко
,

індекс приміщення i і коефіцієнт відбиття стелі ρп, стін ρс, робочої поверхні

уц
ен

ρр.

i

l b
h  l  b 

(4.5)

де l – довжина приміщення, м;

.Л

b – ширина приміщення, м;

.А

h – висота підвісу світильників, м.
i

96
 1.4
2.6  9  6

М

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

шених вікнах ρс = 0,5, середніх робочих поверхонь ρр = 0,3.
Для визначення коефіцієнта використання світлового потоку необхідно
знати, що використаються лампи ЛБ-40 серії УСП5-4х40 (чотири лампи з розсіювачами). Тоді на підставі вищевикладеного знайдемо коефіцієнт, використовуючи табличні дані( η=0,44).
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Підставив отримані результати в формулу (4.4), отримаємо

Eф 

10  4  3120  0,44
 847 лк
54  1,5  0,8

Штучне освітлення в приміщеннях регламентується нормами

ДБН

15

В.2.5-28-2006. Для зорової роботи категорії 3б при загальному освітленні це
750лк. У нашому випадку фактичне освітлення більше припустимих норм.

20

При нормувані природного освітлення промислових будинків використовується коефіцієнт природного освітлення (КПО). Значення КПО наведені

Кі
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А

в ДБН В.2.5-28-2006.

Нормоване значення КПО для робочого приміщення визначається за формулою:

lНР  lН  m

(4.6)

ко
,

де lН – нормоване значення КПО, (2%);

уц
ен

m – коефіцієнт світлового клімату (0,85);
lНР  2  0,85  1,7

Фактичне значення природного освітлення при боковому освітленні визначається по формулі:

.Л

l рб  E б  q  E зд  R   r1

r0
Kз

(4.8)

.А

де Еб – геометричний КПО в розрахунковій точці при боковому освіт-

М

ленні, що враховує пряме світло неба й визначається:
Eб  0,01 n1  n2

де n1 – кількість променів, прохідних від неба через світлові прорізи в
розрахункову крапку на поперечному перерізі приміщення;
n2 – кількість променів, що приходять із неба через світлові прорізи в
розрахункову крапку на плані приміщення;
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Ебд - геометричний КПО в розрахунковій точці при боковому освітленні,
що враховує світло, відбите від конфронтуючого будинку.
Причому Ебд = 0, тому що конфронтуючі будинки перебувають на відстані 100м, отже, світло, відбите від нього буде мізерно мале

15

Eб  0,01 36  32  11,52

q – коефіцієнт, що враховує нерівномірну яскравість хмарного неба,

20

приймемо 0,52;

r1 – коефіцієнт, що враховує збільшення КПО при боковому освітленні
завдяки світлу відбитому від поверхонь приміщення й підстильного шару, що

Кі
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прилягає до будинку;

r0 – загальний коефіцієнт світловипускання, визначається по формулі:

r 0  r1 r 2  r3  r 4  r5

де r1 – коефіцієнт світлопропускання матеріалу;

ко
,

r2 – коефіцієнт, що враховує втрати світла в перетині світлоприймання;
r3 - коефіцієнт, що враховує втрати світла в несучих конструкціях;

уц
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r4 - коефіцієнт, що враховує втрати світла в сонцезахисних пристроях;
r5 - коефіцієнт, що враховує втрати світла в захисній сітці під ліхтарями,
приймається 0,9.

.Л

r 0  0,8  0,6  0,8  0,8  0,9  0,276

Кз – коефіцієнт запасу, приймається 1,3, при вертикальному розташу-

.А

ванні засклення.

М

Підставивши отримані значення у формулу (2), одержимо:

l рб 

11,52  0,52  2,2  0,276
 2,79
1,3

У нашому випадку l р  lНP , таким чином природне освітлення у робоб

чому приміщенні відповідає нормі.
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5.3 Електробезпека
Згідно з ГОСТ 12.2.007.0-75 спроектований пристрій має II клас щодо
електрозахисту та клас захисту від пилу та вологі IP44.
Відповідно до ГОСТ 12.2.007.0-75 все додаткове електроустаткування в

15

робочому приміщенні (крім ВДТ ПЕОМ - II клас) відноситься до I класу,
воно має робочу ізоляцію відповідно до ГОСТ 12.1.009-76 і підключається до

20

електромережі за допомогою трьохконтактних вилок, один з виводів яких

підключений до заземленого виводу розетки. Підключення устаткування виконане відповідно до вимог ПУЕ й НПАОП 0.00-1.28-10.
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Робоче приміщення нежарке, сухе, відноситься до класу приміщень без
підвищеної небезпеки поразки персоналом електричним струмом, оскільки
відносна вологість повітря не перевищує 75%, температура не більше
35Сº,відсутні хімічно агресивні середовища ПУЕ , а також відсутня можливість одночасного дотику до металоконструкцій будівлі, що мають контакт із

ко
,

землею, та до струмопровідних елементів електроустаткування.
Живлення електроприладів у робочому приміщенні здійснюється від

уц
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трьохфазної мережі із глухозаземленою нейтралю напругою 220В і частотою
50Гц із використанням автоматів струмового захисту. У приміщенні застосована схема занулення.

.Л

Для зменшення значень напруг дотику й відповідних їм величин струму,
при нормальному й аварійному режимах роботи електроустаткування необ-

.А

хідно виконати повторне захисне заземлення нульового дроту. Виконаємо
електричний розрахунок електромережі на перевірку вимикаючої здатності

М

автоматів струмового захисту.
При розрахунку струму однофазного короткого замикання скористаємося формулою:
I кз 

де R0 - опір нульового дроту;

Uф
R0  Rф  Zt

(4.9)
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Rф- опір фазного дроту;
Zt -розрахунковий опір трансформатора.
I кз 

220
 102
0,5  0,5  0, 25

З огляду на те, що для струмового захисту використовується автоматич-

15

ний вимикач, обчислимо номінальний струм його спрацювання ІСР.
наступної умови:
I КЗ  1,25  IСР

20

Для надійної роботи автоматів струмового захисту необхідно виконання

Кі
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А

Звідки одержуємо: ІСР< 81,5A

Номінальний струм спрацювання автомату струмового захисту, який застосовується в робочому приміщені, задовольняє цій вимозі.
5.4 Охорона праці при використанні ВДТ ПЕОМ

ко
,

Відповідно до ДСанПіН 3.3.2.007 - 98 основними шкідливими та небезпечними виробничими факторами, які зв’язаними з роботою на ПЕОМ є:
електромагнітне та рентгенівське випромінювання ВДТ;

-

механічні шуми, зв’язані з роботою принтера і вентиляційної сис-
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-

теми комп’ютера,
-

можливість поразки електричним струмом.

.Л

-

значна напруга зорових органів і пов’язане з цим перевтомлення;

-

значне навантаження на пальці і кисті рук, що при відсутності про-

.А

філактики і медичного контролю, може викликати професійні захворювання,

М

-

тривале перебування в одному й тому ж самому положенні сидячи , щовикликає застійні явища в організмі людини.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я професійна діяль-

ність користувача ПК маже в окремих випадках приводити до порушення
функцій зорових аналізаторів, кістково - м’язової системи (примусова поза) і
порушень, зв’язаних зі стресовими ситуаціями і нервово - емоційною напругою при роботі.
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Комп’ютерна техніка, встановлена в даному приміщенні, є сучасною технікою, яка виконана з урахуванням усіх вимог щодо охорони праці. Зокрема, відеомонітори мають тип LR/NI. Тип (Low Radiation) має низький рівень
випромінювання екрана монітора. Тип NI (Non - Interlaced) та має порядкове
розгорнення, що сприяє меншому стомленню очей при роботі з відео моні-

15

тором.

20

ВДТ на ЕПТ є джерелами як електромагнітних випромінювань:
м’якогорентгенівського, ультрафіолетового, інфрачервоного, радіочастотного
діапазону, так і електростатичних полів.
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ВДТ є пристроєм для візуального зображення інформації, збереженої
електронним засобом. Він складається з дисплейного екрана, системного
блока обробки виведеної інформації, і клавіатури.

Класифікація ВДТ стосовно до проблеми їхнього впливу на здоров'я базується головним чином на конструктивних особливостях і визначених пара-

ко
,

метрах самого дисплея (наприклад, можливість одержання багатокольорового, позитивного, негативного зображення).
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Проаналізуємо потенційно шкідливі і небезпечні чинники, що виникають у процесі експлуатації ВДТ на основі ЕПТ. Принцип дії і конструкція
ЕПТ дозволяє зробити висновок, що основними такими чинниками є:

.Л

 електромагнітне випромінювання радіочастотного діапазону;
 можливість поразки електричним струмом;

.А

 невикористовуєме рентгенівське випромінювання (НРВ);
 випромінювання оптичного діапазону (ультрафіолетове, інфрачервоне і

М

випромінювання видимого діапазону);
 електростатичне поле;
 відблиски на екрані монітора.
Випромінювання НВЧ діапазону, ультрафіолетове, НРВ іонізують повітря, змінюють його хімічний склад (у робочій зоні утворяться О 3, NO, Н3О,
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НС2 і ін.). Робота ЕОМ супроводжується виділенням надлишковоготепла,що
призводить до порушення параметрів мікроклімату в робочій зоні.
Крім того, праця робітників обчислювальних центрів (ОЦ) і користувачів персональних комп'ютерів супроводжується активізацією уваги й інших
вищихпсихічних функцій,порушується режим праці і відпочинку і робота

15

може провадиться при недостатній освітленості.

20

5.5 Електромагнітні випромінювання радіочастотного діапазону на
робочому місці користувача ПЕОМ
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ВДТ на основі ЕПТ є джерелом випромінювань і полів різноманітних
частот. Основними джерелами є блоки кадрової і рядкової разгортки, відрізок
високовольтного проводу й анод. Ця напруга від блока разгортки до анода
трубки передаєтся за допомогою неекранованого відрізка високовольтного
проводу, розташованого на зворотній стороні кінескопа. З однієї сторони він
через обмотку автотрансформатора заземлен на корпус, а з іншої сторони

ко
,

живить анод ЕПТ. Тому його можна уявити в якості коротко заземленого
штиря без ємності на кінці, тобто як антену, що випромінює. Випроміню-
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вання від анода ЕПТ, діаграма спрямованості якого має головний максимум,
перпендикулярний до площини екрана кінескопа, безпосередньо спрямоване
на людину, що працює на ВДТ.

.Л

Припустимі норми для напруженості електричного поля на відстані 1 м від
екрана зазначені в ГОСТ12.1.006-84 і приведені в таблиці 4.1. Відповідно до

.А

паспортних даних використовуємих в робочому приміщенні ВДТ рівні їх
ЕМВ відповідають вимогам "Тимчасовим санітарним нормам для В.Ц."

М

№4559-88 і ГОСТ12.1.006-84 і не мають загрози для користувача.
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Таблиця 4.1.
Гранично припустимі
тричного поля, В/м

0.3-3 МГц

15

3-30 МГц

10

30-300 МГц

3

300-3000

ргії, Вт/м

2

15

Частота

щільність потоку ене-

20

напруженість елек-

0.1

3-30 ГГц

5.6 Пожежна безпека
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МГц

0.1

Відповідно до НАПБ Б 03.002-2007, приміщення відноситься до категорії В

ко
,

(пожежонебезпечне), клас робочих зон приміщення по пожежонебезпеці відповідно до НПАОП 40.1-1.32-01 та ПУЕ – П-IIa. Будинок має перший ступінь

уц
ен

вогнестійкості.

Оскільки фактичні мінімальні межі вогнестійкості основних будівельних
конструкцій не менш необхідних, то будинок відповідає СНиП2.09.02-85 та

.Л

СНиП2.01.02-85. Мінімальний час евакуації, ширина
евакуаційних виходів і проходів, максимальна віддаленість робочих

.А

місць від евакуаційних виходів також задовольняють вимогам СНиП2.09.0285 та СНиП2.01.02-85. Відповідно до вимог ДБН В.2-13-98 приміщення об-

М

ладнане пожежними оповіщувачами типу ДТЛ кількістю 2шт. (захищена
площа 54м). Відстань між оповіщувачами – 3м, що відповідає нормам. У
приміщенні є первинні засоби пожежогасіння: вуглекислотні вогнегасники
УО-2 у кількості 1шт. (клас пожежі „Е”), пінні вогнегасники ОП-2 у кількості 1шт., що також відповідає нормам. Їхня кількість, розміщення й зміст
задовольняють вимогам ДСТУ 3675-98 та ISO3941-77. У робочих приміщеннях виконані всі вимоги “Правил пожежної безпеки в Україні”
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ВИСНОВКИ
Результатом Роботи є розроблене програмне забезпечення для реалізації
і подальшого проектування «Цифрового маяка» Результат включає в себе

15

блоки структурної схеми, програму яка була реалізована під мікроконтролер
AVR Atnega32 при необхідності може бути скоректована для іншого мікро-

20

контролера з достатньою пам’яттю та необхідними інтерфейсами. В роботі
приведена структурна схема функціонування приладу та підібрані модулі для
виконання проекту реалізації приладу. У електронних приладів необхідно
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враховувати не тільки його схемо технічні положення а й програмне забезпечення безпосередньо самого пристрою. Тобто для повної реалізації спроектованого приладу( якщо в ньому існують мікроконтролери, мікропроцесори )
необхідно володіти мовою програмування, бути ознайомленим системою ко-

М

.А

.Л
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ко
,

манд та програмним забезпеченням для реалізації проекту.
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На тему: Цифровий радіомаяк
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1 Підстава для виконання
Підставою для виконання є :
Завдання на дипломну роботу, видане кафедрою КіВРА 1.10.2014 р.
2 Мета і призначення

15

Метою роботи є створення програмного забезпечення для приладу

«Цифровий радіомаяк», який буде працювати як відправний пункт для ви-

20

значення певного місця, в якому він буде встановлений, а також розробка

ції.
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структурної та принципової схеми пристрою та проробка елементів конструк3 Вихідні дані для проведення дипломної роботи

Рюмик, С.М 100 и одна микроконтроллерная схема. Вып 1/ С.М. Рюмик
– М. Додэка-XXI,2010-356 с. – (серия программируемые системы)

(схема живлення)

ко
,

ISBN 978-5-94120-211-9

уц
ен

5 Вимоги до виконання бакалаврської роботи
Завдання
Технічне завдання

Пояснювальна записка

Графічна документація 3 формати А1

.Л

6 Етапи і термін виконання

М

.А

1 етап – розробка ТЗ
Термін виконання — 13.04.15

2 етап – Збір необхідних матеріалів для виконання НДР
Термін виконання —22.04.15

3 етап – Розробка структурної та принципової схеми
Термін виконання —20.05.15
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4 етап – Підбір елементної бази

5 етап – Розробка Програмного забезпечення.

15

Термін виконання —24.05.15

6 етап – Оформлення ПЗ. Охорона праці.

20

Термін виконання —27.05.15
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Термін виконання —30.05.15

7 Очікувані результати та порядок реалізації

ко
,

1 Структурна схеми приладу
2 Принципова схема
3 Програмне забезпечення
4 Результати аналізу програми у середовищі Atmel studio

уц
ен

8 Порядок приймання бакалаврської роботи
Попередній захист з керівником роботи
Захист перед екзаменаційною комісію

.Л

9 Вимоги до розроблюваної документації
ДСТУ 3008-95 Документація Звіти у сфері науки і техніки. Структура і пра-

.А

вила оформлення

М

ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации. Общие

требования к текстовым документам
ГОСТ 19.105-78 Единая система программной документации. Общие

требования к программным документам
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