




 



АНОТАЦІЯ 

Дипломний проект складається із пояснювальної записки обсягом 

55 сторінок, включає 18 ілюстрацій, 11 таблиць, 4 креслення, 17 

посилань, 2 додатки. 

Метою даного проекту є розробка адаптеру охоронної 

сигналізації з GSM каналом зв’язку. Основним призначенням даного 

приладу є формування сигналу тривоги для стільникового телефону. 

Проект містить графічну документацію, яка включає креслення 

схеми електричної принципової, креслення друкованого вузла, 

креслення друкованої плати, креслення корпуса. 

Розроблений пристрій рекомендовано використовувати в 

домашніх умовах. 

Ключові слова: GSM, сигналізація, адаптер охоронної системи, 

безпека. 

 



ANNOTATION 

The degree project consists of explanatory notes of 55 pages, including 18 

figures, 10 tables, 4 draftsmanships, 11 references, 2 applications. The aim of this 

project is to develop security alarm adapter with GSM communication channel. The 

main purpose of this device is to form an alarm signal for cell phone.  

The project includes a graphical documentation, which includes: draftsmanship 

of scheme of electric concept, draftsmanship of printing unit, draftsmanship of PCB, 

draftsmanship of unit. The developed device is recommended to be used at home.  

Keywords: GSM, alarm, security alarm adapter, security. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до дипломного проекту 

 

на тему: «Адаптер охоронної сигналізації з GSM каналом зв’язку» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ — 2016   рік 

 



 

ЗМ. Лист № докум. Підпис Дата 
Лист 

1 

РВ22. 468239.001 ПЗ 

 Розробив Хлобистін С.О. 

 Перевірив  

 Н. Контр.  

 Затвердив Євграфов Д.В. 

 

Адаптер охоронної системи 

сигналізації з GSM каналом 

зв’язку 

Літ. Листів 

 

РВ-22 РТФ 

ЗМІСТ 

Перелік скорочень ........................................................................................... 7 

Вступ ................................................................................................................. 8 

1 Аналіз технічного завдання ........................................................................ 9 

 Призначення і об’єкт установки ЕА ................................................... 9 

 Умови експлуатації ЕА......................................................................... 9 

 Вимоги до безпеки обслуговування .................................................... 9 

 Механічний вплив ............................................................................... 10 

2 Огляд існуючих конструкторських рішень та аналогів засобу ............. 12 

 «Smart GSM Pro» ................................................................................. 12 

 «Security Alarm System» ..................................................................... 13 

 Аналіз схемотехнічних рішень .......................................................... 14 

2.3.1 GSM сигналізація з різними видами датчиків .......................... 14 

3. Обгрунтування та вибір схеми ............................................................. 16 

 Розробка схеми електричної структурної ........................................ 16 

 Схема електрична принципова .......................................................... 16 

 Вибір елементної бази ........................................................................ 18 

2.6.1 Вибір МК....................................................................................... 18 

2.6.2 Стабілізатор напруги ................................................................... 20 

2.6.3 Транзистор .................................................................................... 21 

2.6.4 Вирівнюючі діоди ........................................................................ 22 

2.6.5 Перемикач ..................................................................................... 22 

  



 

Зм. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

5 РВ22.468239.001 ПЗ 

2.6.6 Запобіжник .................................................................................... 23 

2.6.7 Резонатор ...................................................................................... 23 

2.6.8 Роз’єми .......................................................................................... 24 

2.6.9 Резистори ...................................................................................... 24 

2.6.10 Конденсатори ............................................................................. 25 

2.6.11 Світлодіод ................................................................................... 25 

2.6.12 Електролітичний конденсатор .................................................. 26 

3 Конструкторсько-технологічні розрахунки ............................................ 27 

 Вибір друкованої плати ...................................................................... 27 

3.1.1 Обгрунтування методу виготовлення друкованої плати ......... 27 

3.1.2 Вибір матеріалу основи друкованого монтажу і провідникового 

матеріалу ........................................................................................................ 27 

3.1.3 Вибір класу точності плати та щільності друкованого монтажу

 ......................................................................................................................... 29 

3.1.4 Попередній вибір виду друкованої плати ................................. 29 

3.1.5 Варіанти встановлення елементів .............................................. 29 

3.1.6 Розрахунок розміру друкованої плати ....................................... 30 

 Розрахунок параметрів друкованого монтажу ................................. 31 

3.2.1 Розрахунок сигнальних провідників. ......................................... 32 

 Вибір корпусу та кріплення схеми .................................................... 35 

4 Розрахунки щодо працездатності засобу ................................................. 36 

 Розрахунки щодо надійності .............................................................. 36 

5 Охорона праці ............................................................................................. 39 

 Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях ...................... 39 

 Вимоги до безпеки організації робіт при виконанні технологічних 

процесів виробництва ....................................................................................... 39 

  



 

Зм. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

6 РВ22.468239.001 ПЗ 

 Загальні вимоги ................................................................................... 39 

 Вимоги до виробничих приміщень ................................................... 43 

 Вимоги до вентиляціївиробничих приміщень ................................. 44 

 Вимоги до освітлення ......................................................................... 45 

 Вимоги до водопідведення та промислової каналізації .................. 46 

 Вимоги до персоналу .......................................................................... 46 

 Видалення шкідливих речовин при монтажі друкованої плати .... 46 

 Електробезпека у виробничих приміщеннях ................................. 47 

 Пожежна безпека .............................................................................. 49 

Висновки ........................................................................................................ 53 

Перелік посилань .......................................................................................... 54 

 

 

 



 

Зм. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

7 РВ22.468239.001 ПЗ 

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

SMD – Surface mounted device 

UART – Universal Asynchronous Receiver-Transmitter 

ДП – Друкована плата 

ДДП – Двухстороння друкована плата 

ЕП – Електричні пристрої 

ОДП – Одностороння друкована плата 

ОЗП – Оперативно запом’ятовуючий пристрій 

ПХЛ – Помірний холодний 

ТКЄ – Температурний коефіцієнт 



 

Зм. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

8 РВ22.468239.001 ПЗ 

ВСТУП 

Метою даного дипломного проекту є розробка приладу, який 

використовується для збереження і безпеки житла та власності людей. Прилад 

можна встановити в оселі на вхідні двері і поставити на сигналізацію, при 

проникненні до приміщення без зняття пристрою з сигналізації, останній 

автоматично відправить повідомлення або здійснить дзвінок на номер особи 

збереженої в його пам’яті, звідки особа і зрозуміє, що до житла проникли 

зловмисники. Прилад порівняно з службами охорони є економічно 

вигіднішим, оскільки не потребує щомісячної абонентської платні. 
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1 АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ 

  Призначення і об’єкт установки ЕА 

Розроблюваний у даному дипломному проекті прилад повинен бути 

спроектований таким чином, щоб міг бути встановленим в житлове 

приміщення користувача. 

Головне призначення приладу: формування сигналу тривоги для 

стільникового телефону.  

 Умови експлуатації ЕА 

Умови експлуатації засобу повинні відповідати відповідно до ГОСТ 

16019, С1. Стаціонарна, встановлюється в опалюваних наземних і підземних 

спорудах.  

Виходячи із кліматичних умов нашого регіону елементна база та 

друкована плата та інші частини приладу будуть підібрані згідно ГОСТ 15150-

69, УХЛ (Помірний холодний клімат). 

Для експлуатації в лабораторних, капітальних житлових та інших, 

подібного типу приміщеннях. 

 Вимоги до безпеки обслуговування 

Пристрій, який розробляється у даному дипломному проекті повинен 

бути безпечним, надійним та зручним у доступі та застосуванні згідно з ГОСТ  

1220070-75, ГОСТ 12.1.019-79, ГОСТ 12.1.038-88, ГОСТ 12.2.007.0-76. 

До ЕП та їх складових висувають наступні умови, до умов які перечислені 

вище, такі прилади повинні відповідати наступним вимогам: 

– у конструкції електротехнічних виробів повинні бути передбачені 

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

робочих місцях відповідно до затверджених санітарними нормами; 

– допустимі значення шумових і вібраційних характеристик 

електротехнічних виробів повинні бути встановлені в стандартах і  
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технічних умовах на вироби конкретних видів і не повинні перевищувати 

значень, зазначених в ГОСТ 12.1.003- 83, ГОСТ 12.1.012-78; 

– електрична схема виробу повинна виключати можливість його 

довільного включення і відключення; 

– розташування та з'єднання частин виробів повинні бути виконані з 

урахуванням зручності та безпеки спостереження за виробом при 

виконанні складальних робіт, проведенні огляду, випробувань та 

обслуговування; 

– при необхідності вироби повинні бути обладнані сигналізацією, 

написами і табличками; 

– пожежна безпека виробу і його елементів повинна забезпечувати- ся 

як у нормальному, так і в аварійному режимах роботи. 

 Механічний вплив  

Апаратура повинна витримувати вплив механічних і кліматичних 

чинників , наведених у таблиці 1.1 нижче. Група апаратури I (використання в 

житлових приміщеннях), категорія випробувань по ГОСТ 15150, 4.2. 
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Таблиця 1.1 – Механічни вплив 

   

Вид випробування і 

характеристика впливаючого 

фактору 

Номер 

випробу

вання 

Норма випробувального режиму 

по групам апаратури 

  I II III IV 

Випробування по знаходженню 

резонансів конструкції 

апаратури: 

101     

діапазон частот, Гц  - Від 10 

до 55.в 

- - 

      

Амплітуда вібропереміщення, 

мм 

 - 0,15 - - 

Випробування на стійкість при 

впливі синусоїдальної вібрації 

102     

діапазон частот, Гц  - Від 10 

до 150 

включ. 

- - 

Амплітуда віброприскорення, 

м/с (g) 

 - 9,

8 (1) 

- - 

Випробування на міцність при 

впливі синусоїдальної вібрації: 

діапазон частот, Гц 

 

 

103 Від 10- 

до 150 

включ. 

Від 10- 

до 150 

Від 10- 

до 150 

Від 10- 

до 150 

Число циклів качання частоти в 

кожному положенні апаратури 

 20 20 20 20 
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2 ОГЛЯД ІСНУЮЧИХ КОНСТРУКТОРСЬКИХ РІШЕНЬ ТА 

АНАЛОГІВ ЗАСОБУ 

Сьогодні у вільному продажі існує велика кількість приладів для 

побудови GSM сигналізації, які дозволяють контролювати безпеку потрібного 

об’єкта. Деякі з них я наведу нижче. 

 «Smart GSM Pro» 

Наприклад, приймально-контрольний «Smart GSM Pro», який зображено 

на рисунку 1.1 [1] 

 

Рисунок 2.1 – Smart GSM Pro 

–  цей прилад може виводити багато інформації;  

–  централь має 8 контрольних зон для підключення датчиків; 
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– кожну зону можна послідовно підключати декількома датчиками; 

–  у пам'ять пристрою відноситься до 8-ми номерів господарів; 

–  алгоритм реакції приладу на порушення, по кожній зоні настроюється 

окремо. 

Також існує багато альтернатив даному виробу, які мають інший 

зовнішній вигляд, але функціонально майже однакові. 

 «Security Alarm System» 

Ще одним досить гарним і цікавим варіантом GSM сигналізації являється 

«Security Alarm System», який зображено на рисунку 1.2 [2]. 

 
Рисунок 2.2 – Security Alarm System 
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– даний виріб може виводити багато корисної інформації; 

– висока ступінь надійності; 

– наявність різноманітних роз'ємів в основному модулі (приймачі) для 

підключення; 

– присутність вбудованого акумулятора, здатного забезпечити роботу 

системи при відключенні основного живлення протягом доби; 

– інтеграція з комп'ютером і автоматичне оновлення ПЗ; 

– динаміка споживання електроенергії, тобто пристрій відображає 

стрибок у кВт при підключенні / відключенні споживачів енергії у будинку, 

квартирі; 

– широкі можливості, включаючи регулювання температури приміщення, 

контроль входу і виходу; 

Отже, як видно, наведені прилади є досить функціональними, надійними 

і надають багато можливостей користувачу. Але основним їхнім недоліком є 

ціна, тому я вирішив розробити більш простий і дешевший пристрій, з 

функціоналом, який задовольняє більшість потреб. 

 Аналіз схемотехнічних рішень 

2.3.1 GSM сигналізація з різними видами датчиків 

Принципова електрична схема GSM контролера представлена на 

малюнку нижче. Основу GSM контролера становить мікроконтролер 

PIC16F628A. Схема не містить дорогих і важкодоступних деталей. Зображена 

на рис. 2.2 
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Рисунок 2.2 – Схема сигналізації 

 

У якості роз'єму до телефону Siemens використовується стандартний 

інтерфейсний роз'єм, їх легко можна знайти на радіоринках і в магазинах, які 

торгують електронними компонентами. 

До XS1 підключається зовнішнє живлення, яке повинно забезпечувати 

напругу 6-8 В при струмі навантаження не менше 300 мА. Можна 

використовувати трансформаторний зарядний пристрій від стільникових 

телефонів не китайського виробництва. Сам контролер живиться від 

інтегрованої батареї стільникового телефону. Тому короткочасні перебої 

електроенергії на роботу GSM сигналізації не впливають. Чим вище якість 

акумуляторної батареї, тим довше GSM сигналізація здатна зберігати свою 

працездатність при втраті зовнішнього живлення. 

GSM контролер має два незалежні входи для підключення зовнішніх 

датчиків. До XS2 і XS3 підключаються будь які датчики з нормально 

замкнутими або нормально розімкнутими контактами. Це можуть бути 

звичайні кнопки, герконові датчики, датчики розбиття скла, датчики руху, 

інфрачервоні бар'єри, датчики витоку газу, димові сповіщувачі, датчики 

протікання води і багато інших. Слід зазначити, що на один вхід можна 

підчепити відразу декілька датчиків. 
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3. ОБГРУНТУВАННЯ ТА ВИБІР СХЕМИ 

 Розробка схеми електричної структурної 

Рисунок 3.1 — Схема електрична структурна 

 Схема електрична принципова 

Для цього проекту мною була вибрана схема з використанням 

мікроконтролеру від «Microchip» PIC16F84A. 

Також в даній схемі передача сигналу користувачеві буде здійснюватися 

за допомогою використання стільникового телефону ТМ «Siemens», 

зображеного на рис. 3.2[3] 

  

Модуль сигналізації 
GSM-

телефон 

Живлення 

Давачі 

GSM-телефон  

абонента 
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Рисунок 3.2 – Стільниковий телефон Siemens M55 

 

Схема реалізації даного проекту, зображена на рис. 3.3, виглядатиме 

приблизно так: 

 
Рисунок 3.3 – Схема приладу 

Схема працює таким чином: в пам’ять мобільного телефону вносимо 

потрібний нам номер, з якого буде відбуватися блокування та розблокування  
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сигналізації. Коли сигналізація увімкнена, і давачі розмикаються з телефону, 

який знаходиться у схемі, здійснюється відповідний дзвінок на потрібний нам 

номер, що дасть користувачеві зрозуміти, що сигналізація у ввімкненому 

режимі. 

 Вибір елементної бази 

Вибираємо елементу базу з наступних міркувань: 

– забезпечення необхідних електричних параметрів пристрою із за-даною 

точністю; 

– повинна відповідати кліматичним умовам, в яких буде працювати 

прилад; 

– визначає габаритні розміри та масу приладу; 

– повинен стабільно працювати в умовах зміни навантажень; 

– надійність пристрою і заданий термін працездатності; 

– дешевизна та технологічність виготовлення; 

2.6.1 Вибір МК 

В якості мікроконтролеру використовуємо мікроконтролер сімейства PIC, 

а саме PIC16F84A. Це 8-pозрядний мікpоконтpолер з RISC архітектурою, що 

виробляється фіpмою Microchip Technology. Він відрізняється низькою ціною, 

низьким енеpгоспоживанням і високою швидкістю. Мікpоконтpолеpи мають 

вбудований ЕППЗУ програмі, ОЗП даних і випускаються в 18 і 28 вивідних 

коpпусом. Цей контролер випускається у дешевому пластиковому коpпусі із 

завчасно заданим типом зовнішнього генеpатоpа - кваpцевим або RC. 

Зовнішній вигляд зображено на рис. 3.4[4] 
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Рисунок 3.4 – Зовнішній вигляд МК 

Даний мікроконтролер може запропонувати наступні характеристики: 

– програмування на платі через послідовний порт (ICSPT) (з 

використанням  двох виводів),  

– скидання при включенні живлення (POR), 

– таймер включення живлення (PWRT) і таймер запуску генератора 

(OST),  

– сторожовий таймер (WDT) з власним вбудованим RC-генератором для 

підвищення надійності роботи, 

– режим економії енергії (SLEEP), можливі режими тактового генератора. 

Потрібно віднести до плюсів те, що мікроконтролер виготовлений за 

допомогою економічної, високошвидкісної технології КМОП. 

Розпінування МК наведено нижче на рис. 3.5. 
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Рисунок 3.5 – Розпінування МК 

Для схеми вибираємо GSM-телефон з UART (асинхронний 

прийомопередавач), в якості пристрою вибрано телефон марки Siemens М55. 

2.6.2 Стабілізатор напруги 

Регульований трьохвивідний стабілізатор позитивної напруги LM317 

забезпечує струм навантаження 100 мА в діапазоні вихідної напруги від 1.2 В 

до 37 В. Стабілізатор дуже зручний у застосуванні і вимагає тільки два 

зовнішніх резистора для забезпечення вихідної напруги. Крім того, 

нестабільність по напрузі і струму навантаження у стабілізатора LM317L має 

кращі показники, ніж у традиційних стабілізаторів з фіксованим значенням 

вихідної напруги. Його перевагою також є випуск з виробництва у зручній 

формі для монтажу та пайки. Розпінування наведено на рис.3.6 [5] 



 

Зм. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

21 РВ22.468239.001 ПЗ 

 

Рисунок 3.6– Розпінування LM317 

2.6.3 Транзистор 

В схемі присутній транзистор IRFZ44N з наступними характеристиками: 

– напруга пробою стік-витік 55 В; 

– максимальна напруга затвору 20 В; 

– опір в відкритому стані 17,5 мОм; 

– струм стіку 41 А; 

– заряд затвору 42,0 нКл; 

– розсіювана потужність 83 Вт; 

Розпінування транзистора наведено на рис.3.7 [6] 

 

Рисунок 3.7 – Розпінування IRFZ44N 
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2.6.4 Вирівнюючі діоди 

В якості вирівнюючих діодів (3 одиниці) використовується кремнієвий 

діод 1N4148 з наступними характеристиками:  

– максимально постійна зворотна напруга 75 В; 

– максимально імпульсна зворотна напруга 120 В; 

– максимальний прямий струм 0,2 А; 

– максимально допустимий прямий імпульсний струм 0,45 А; 

– максимальний зворотній струм 5 мкА; 

– максимальна пряма напруга 1 В; 

– робоча температура -65…150 С; 

Розташування катода, анода наведено на рис.3.8 [7] 

 

Рисунок 3.8 – Розпінування 1N4148 

Також в якості вирівнюючих діодів (2 одиниці) використовується 

кремнієвий діод 1N4007 з наступними характеристиками: 

– максимально постійна зворотна напруга 1000 В; 

– максимально імпульсна зворотна напруга 1200 В; 

– максимальний прямий струм 1 А; 

– максимально допустимий прямий імпульсний струм 30 А; 

– максимальний зворотній струм 5 мкА; 

– максимальна пряма напруга 1,1 В; 

– робоча температура -65…150 С; 

2.6.5 Перемикач 

DIP-перемикач на 8 перемикань, зібраних в одному компоненті. У 

компонента 16 ніг: по дві на кожен перемикач. За допомогою важелів 
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відповідна пара контактів або замикається, або розмикається. Зображений на 

рис.3.9 [8] 

 

Рисунок 3.9 – Зовнішній вигляд перемикача 

2.6.6 Запобіжник 

Плавкий запобіжник на 2 А. Схематично зображений на рис.3.10 

 

Рисунок 3.10 – Запобіжник 

2.6.7 Резонатор 

Кварцовий резонатор має кращі характеристики, ніж інші прилади для 

стабілізації частоти (коливальні контури, п’єзокерамічні резонатори): такі як, 

стабільність по частоті (догляд частоти) і температурі (зміна частоти 

резонансу в залежності від температури навколишнього середовища). 

Вибраний в якості резонатору HC-49S з його характеристиками: 

– резонансна частота 10МГц; 

– ємність навантаження 32 пФ; 

– робоча температура -20…+70 С; 
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Зображений на рис.3.10 [9] 

 

Рисунок 3.11 – HC-49S 

2.6.8 Роз’єми 

Роз’єм - PLS-3R, PLS-2, PLS-5R (2); вилка штирьова 2,54 мм, кількість 

рядів - 1, кількість контактів в ряду -  2, 3 і 5 відповідно. Схемотехнічно 

зображені нижче.[10] 

 

Рисунок 3.12 – Зовнішній вигляд роз’єму 

2.6.9 Резистори 

В якості резисторів використовуються безкорпусні товстоплівкові 

резистори (чіп-резистори, SMD-резистори) призначені для роботи в ланцюгах 

постійного, змінного та імпульсного струму. Використовуються для 

поверхневого монтажу. Мають наступні характеристики: 

– номінальна потужність: 0,25 Вт (тип 1206); 

– діапазон номінальних опорів: 1 Ом - 10 MOм; 

– точність: ± 1% (F); 

– діапазон робочих температур: -55 ... + 125 °. 
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Зовнішній вигляд резистора на рис.3.13 [11] 

 

Рисунок 3.13 – Зовнішній вигляд SMD-резистора 

2.6.10 Конденсатори 

В якості конденсаторів використовуємо SMD-конденсатори серії GRM - 

безвиводні керамічні неполярні конденсатори загального застосування. 

Мають чудові імпульсні харатеристки і малий рівень власних шумів 

завдяки низькому імпедансу на високих частотах. 

Конденсатори серії GRM випускаються з різними типами діелектриків - 

тип діелектрика визначає ТКЄ даного конденсатора. Має наступні 

характеристики: 

– діапазон можливих ємностей: 0,3 пФ - 100мкФ. 

Зовнішній вигляд зображено на рис.3.14 [12] 

 

Рисунок 3.14 – Конденсатор схематично 

2.6.11 Світлодіод 

L-57EYW 

Має наступні характеристики: 
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– максимальна напруга: 2,5 В; 

– максимальний струм: 30 мА; 

– температурний діапазон: -40°C ÷ +85°C. [13] 

2.6.12 Електролітичний конденсатор 

Також алюмінієвий електролітичний конденсатор К50-35. Схематично 

наведений на рис. 3.15 [14] 

 

Рисунок 3.15 – Конденсатор схематично 

Має наступні характеристики: 

– ємність 1000 мкФ; 

– напруга 16 В; 

– температура 105°С. 
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3 КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ РОЗРАХУНКИ 

 Вибір друкованої плати 

3.1.1 Обгрунтування методу виготовлення друкованої плати 

Так як в нас одношарова друкована плата (ОДП), доцільно виготовляти 

плату методом хімічним негативним. 

Хімічний негативний. Фоторезистом захищають від травлення друковані 

доріжки, а в місцях, де їх не повинно бути, фольгу стравлюють; наносять 

захисну лакову маску з вікнами для контактних майданчиків. Для 

односторонніх друкованих плат, внутрішніх шарів багатошарових, тучних 

друкованих шлейфів. Має точну геометрію провідників, високу 

продуктивність, високу адгезію, але низьку щільність монтажу і низьку 

надійність пайок, тому не придатний для жорстких умов експлуатації. Для 

запобігання відшарування контактних майданчиків при цьому методі всі ЕРЕ 

ставлять впритул до плати. Це інколи вимагає ізоляційних прокладок, що 

призводить до скупчення пилу та вологи під корпусами ЕРЕ. Метод добре 

освоєний на виробництві. [15] 

3.1.2 Вибір матеріалу основи друкованого монтажу і провідникового 

матеріалу 

Для матеріалу основи обираємо: FR-4 склотекстоліт фольгований для 

двошарової друкованої плати з підвищеною щільністю монтажу. 

Склотекстоліт має високу механічну міцність, термостійкість, низькі 

втрати, високий поверхневий опір, його характеристики наведені в табл. 4.1  
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Таблиця 4.1 

Характеристики Од.вимір. МАРКА 

FR4 FR5 

Міцність на вигин 

перпендикулярно слоям при 

нормальних умовах 

≥ Мпа 340 340 

E-1/150: 150±5 ℃ ≥   170 

Ударна міцність при вигині 

паралельно слоям 

(по Шарлі) 

≥ кДж/м2 33 33 

Ізоляційний опір при зануренні 

у воду (D-24/23) 

≥ W 5.0×108 5.0×108 

Електростатична міцність 

перпендикулярно слоям (при 

90±2 ℃ в трансформаторному 

мастилі, 1 мм товщиною) 

≥ МВ/м 14,2 14,2 

Пробивна напруга паралельно 

слоям (при 90±2 ℃ в 

трансформаторному маслі) 

≥ КВ 40 40 

Діелектрична проникність 

(50Гц) 

≤ — 5,5 5,5 

Діелектрична проникність 

(1МГц) 

≤ — 5,5 5,5 

Тангенс кута втрат (50Гц) ≤ — 0,04 0,04 
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3.1.3 Вибір класу точності плати та щільності друкованого монтажу 

Плати 1-го та 2-го класів найбільш прості у виконанні, надійні в  

експлуатації та мають мінімальну вартість. Застосовують для ОДП і ДДП з 

дискретними ЕРЕ при низькій та середній щільності їх компоновки. Так як ці 

плати рекомендуються для домашніх РЕА та підходять для виконання 

дипломного проекту, доцільно використати 3 клас точності. 

3.1.4 Попередній вибір виду друкованої плати 

Односторонні, двосторонні плати - це найпростіші друковані плати. 

Даний вид друкованих плат виготовляється на одній діелектричній підкладці, 

яка має один або два провідних малюнка з усіма необхідними з'єднаннями. 

Багатошарові друковані плати - дві і більше чергуються сигнальних шару, між 

якими виконані необхідні з'єднання. Для проектування обираємо двосторонню 

друковану плату. 

Друковані плати використовуються там, де потрібно: 

– підвищення надійності вузла який проектується, забезпечення 

стабільності та повторюваності електричних характеристик; 

– отримання великої щільності монтажних з'єднань; 

– зниження помилок при монтажі компонентів; 

– зниження трудомісткості монтажно-складальних і регулювальних 

робіт; 

– можливості підвищення випуску радіоелектронної апаратури; 

– забезпечення мініатюризації електронних вузлів і блоків; 

– зменшення кількості контрольних випробувань; 

3.1.5 Варіанти встановлення елементів 
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Таблиця 4.2 Варіанти встановлення елементів 

Тип елементу Позначення Площа елементу Варіант 

встановлення 

ЕРЕ 

Мікроконтролер PIC16F84A 200 320 

Лінійний 

регулятор 

LM317 50 211 

Транзистор IRFZ44N 20 190 

Діод 

випрямляючий 

1N4148 10 

 

160 

Діод 

випрямляючий 

1N4007 10 160 

Конденсатор GRM31 35 020 

Електролітичний 

конденсатор 

К50-35 

 

25 021 

Резистор SMD 56 010 

Кварцевий 

резонатор 

HC-49S 40 180 

Перемикач DIP 243 спец. 

Запобіжник 2A 104 170 

Роз’єм PLS-2 24 спец. 

Роз’єм PLS-3R 20 спец. 

Роз’єм PLS-5R 60 спец. 

Світлодіод L-57EYW 10 150 

Загальна площа  900  

3.1.6 Розрахунок розміру друкованої плати 

Загальна площа елементів склала 900 мм2, для розрахунку мінімальної 

площі друкованої плати необхідно врахувати розміри всіх елементів плати: 

малогабаритних, середньогабаритних та великогабаритних ЕРЕ. 

Розрахунок мінімальної площі плати виконуються згідно формули 4.1 

м мг сг кг2.5 1.8 1.2S S S S      ,    (4.1) 

де 
мг

S  – сумарна встановлювальна площа малогабаритних ЕРЕ; 

сг
S  - сумарна встановлювальна площа середньогабаритних ЕРЕ; 

вг
S  – сумарна встановлювальна площа великогабаритних ЕРЕ; 
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Виходячи з розрахунків площі та враховуючи типорозмір, доцільно об- 

рати друковану плату розмірами 60х60 мм. 

 Розрахунок параметрів друкованого монтажу 

Розрахунок діаметра монтажних отворів та діаметра контактних 

майданчиків рахуємо за формулою: 

1

2 2 2 2
min 0 в.о в.о т.р н.о( ) 2 2 ( )d DD 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 

ширини друкованого провідника; 

Td - значення позиційного допуску розташування осей отворів у 

діаметральному вираженні; 

TD - значення позиційного допуску розташування центрів контактних 

майданчиків у діаметральному вираженні; 

Значення розрахунків наведені у табличці нижче: 

Таблиця 4.3 Розрахунки діаметрів 

Назва Діаметр 

виводу 

Діаметр 

отвору 

Діаметр 

контактного 

майданчика 

Діод випрямляючий 

1N4148 

Dвив=0,55 Dотв=0,8 Dкм=1,6 

Резистор С1-4 Dвив=0,5 Dотв=0,8 Dкм=1,4 

Транзистор 

IRFZ44N Dвив=0,55 Dотв=0,9 Dкм=1,6 

Мікроконтролер Dвив=0,6 Dотв=0,8 Dкм=1,6 

Кварцевий резонатор 

HC-49S Dвив=0,5 Dотв=0,7 Dкм=1,5 

Діод випрямляючий 

1N4007 Dвив=0,55 Dотв=0,7 Dкм=1,5 

Конденсатор K10-17а Dвив=0,5 Dотв=0,7 Dкм=1,5 
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Назва Діаметр 

виводу 

Діаметр 

отвору 

Діаметр 

контактного 

майданчика 

Лінійний регулятор 

LM317 

Dвив=0,7 Dотв=0,9 Dкм=1,6 

Перемикач DIP Dвив=0,5 Dотв=0,7 Dкм=1,5 

Запобіжник 2A Dвив=0.6 Dотв=0,8 Dкм=1,6 

Роз’єм PLS-2 Dвив=0,6 Dотв=0,8 Dкм=1,6 

Роз’єм PLS-2 Dвив=0,6 Dотв=0,8 Dкм=1,6 

Роз’єм PLS-2 Dвив=0,6 Dотв=0,8 Dкм=1,6 

Роз’єм GSM Dвив=0,6 Dотв=0,8 Dкм=1,6 

Електролітичний 

конденсатор К50-35 

Dвив=0,5 Dотв=0,7 Dкм=1,5 

Світлодіод Dвив=0,5 Dотв=0,7 Dкм=1,4 

3.2.1 Розрахунок сигнальних провідників. 

Проведемо розрахунок сигнальних провідників . 

Мінімальне значення ширини друкованого провідника у вузькому місці 

визначається за формулою 4.2 

 c.min.в min н.о.t t t    (4.2) 

 де  mint — мінімальне значення ширини провідника min  0,45t  мм; 

н.оt .— допуск на ширину провідника н.о 0,1t   мм; 

Підставимо значення у формулу 4.2 

 1.min.в 0,45 0,1 0,55 t     мм. 

Мінімальне значення ширини друкованого провідника у широкому місці 

визначається також за формулою 4.2, але мінімальне значення номінальної 

ширини провідника та допуск на ширину беруть на клас нижче, тобто 2 клас 

точності: 
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 min  0,45 t  мм; 

 н.о 0,15t    мм; 

 1.min.ш 0,45 0,15 0,6 t     мм. 

Мінімальну допустиму ширину провідника з урахуванням падіння 

напруги на ньому (3%) розраховують за формулою 4.3: 

 max
2.min

живл 0,03

l I
t

h U

 


 
,  (4.3) 

де l=0,055 м - довжина провідника; 

Imax=0,2 А - максимальний струм у колі; 

 

ρ=0,0175 мм2/Ом•м - питомий опір провідників; 

h=0,035 мм - товщина фольги; 

Uживл=12 В - прикладена напруга. 

Підставимо дані у формулу 4.3 

 
4

2.min

0,055 0,24 0,0175
2 10  

0,035 12 0,03
t  

  
 

, 

Мінімальну ширину провідника з урахуванням допустимого рівня струму 

на ньому розраховують згідно з формулою 4.4: 

  max
3.min

I
t

h J



, (4.4) 

де Imax=0,2 мА - максимальний струм у колі; 

h=0,035 мм - товщина фольги; 

J=20 А/мм2 - допустима щільність струму в провіднику. 

Підставимо у формулу 4.4: 

 3.min

0,2
0,25

0,035 20
t  


мм, 

Проведемо розрахунок силових друкованих провідників. 

Мінімальне значення ширини друкованого провідника у вузькому місці 

визначається за формулою (4.2). 
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Вхідними даними для розрахунку є: 

min  0,25t  мм; 

н.о 0,08t  мм; 

 1.min.в 0,25 0,08 0,33t     мм.  

Мінімальну допустиму ширину провідника з урахуванням падіння 

напруги на ньому (3%) розраховують за формулою 4.3: 

Вихідні дані для розрахунку: 

 l=0,055 м — довжина провідника; 

Imax=0,2 А — максимальний струм у колі; 

ρ=0,0175 мм2/Ом•м — питомий опір провідників; 

h=0,035 мм — товщина фольги; 

Uживл=12 В — прикладена напруга. 

 
4

2.min

0,055 0,2 0,0175
9 10

0,035 12 0,03
t  

  
 

мм. 

Мінімальну ширину провідника з урахуванням допустимого рівня струму 

на ньому розраховують згідно з формулою (4.4): 

 Вихідні дані для розрахунку: 

де Imax=0,2 А — максимальний струм у колі; 

h=0,05 мм — товщина фольги; 

J=20 А/мм2 — допустима щільність струму в провіднику. 

 3.min 0,2 мм
0,0

2

20

0

5

,
t  


. 

Після проведення розрахунків необхідно вибрати ширину друкованих 

провідників у вузькому та широкому місці. Під час вибору ширини 

провідників необхідно керуватись наступними умовами: 

Для силових провідників: 

1.min.в

min.в 2.min

3.min

t

t t

t




 



— у вузькому місці. 
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1.min.ш

min.ш 2.min

3.min

t

t t

t




 



— у широкому місці. 

min.вt =1 мм, min.шt =1 мм. 

Для сигнальних провідників: 

1.min.в

min.в 2.min

3.min

t

t t

t




 



— у вузькому місці. 

1.min.ш

min.ш 2.min

3.min

t

t t

t




 



— у широкому місці. 

min.вt =1 мм, min.шt =1 мм. 

 Вибір корпусу та кріплення схеми 

Корпус вибираємо із ударостійкого пластику, так як струми і напруга в 

схемі невеликі, але можуть нанести шкоди здоров'ю людини, вибираємо 

 корпус закритого типу. Кріплення схеми в корпусі буде здійснюватися за 

допомогою 4 гвинтів. Корпус повинен містити інформативні наклейки різного 

типу щодо напруг та струмів у схемі. 
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4 РОЗРАХУНКИ ЩОДО ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ЗАСОБУ 

 Розрахунки щодо надійності 

Так як пристрій повинен бути постійно увімкнений, щоб виконувати 

свою основну мету (повідомляти про увімкнення сигналізації), потрібно 

розрахувати час безвідмовної роботи та інтенсивність відмов, що відразу 

дає змогу робити висновки щодо заміни пристрою та його постійної 

роботи. 

Далі приводиться розрахунок надійності схеми пристрою за 

випадковими відмовами. Розрахунок такого типу виконуються, 

спираючись на схему електричну принципову, і враховує не тільки 

інтенсивність відмов елементів всіх типів, а й експлуатаційні умови. [16] 

Інтенсивність відмов розраховується далі за наступною формолою 5.1: 

 
1

λ λ
N

i Б n

n

K


   ,    (5.1) 

де Б — вихідна інтенсивність відмов елемента; 

N — кількість коефіцієнтів, які враховуються; 

Kn— n-ний коефіцієнт впливу. 

Також, важливою складовою розрахунку є коефіцієнт, який враховує 

умови експлуатації. Цей коефіцієнт буде мати однакове значення для всіх 

елементів пристрою за формулою: 

1 2 3iK K K K   ,   

де K1 16 — коефіцієнт умов використання для наземної апаратури; 

K21,2 — коефіцієнт, який враховує показники температури та воло- 

гості; 

K31,05 — коефіцієнт, який характеризує висоту, на якій експлуату- 

ється прилад. 
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У таблиці 5.1 приведено результати розрахунків надійності 

елементів схеми: 

Таблиця 5.1 

Тип елемента Базова 

інтен- 

сивність від- 

мов Б10
6

, 

1/год 

Коефіцієнт 

навантаження, 

КН 

Робоча 

інтенсивність 

від- 

мов i10
6

, 

1/год 

Кількість 

елементі

в групи 

Діод D1-D5 0,091 0,5 0,89 5 

Резистор-SMD 

R1-R11 

0,06 0,55 0,40 11 

Транзистор 

T1 

0,065 0,65 1,31 1 

Мікроконтролер 

PIC16F84A 

0,023 0,5 0,5 1 

Кварцевий 

резонатор ZQ 

0,026 0,7 0,5 1 

Конденсатор-

SMD C1-C7 

0,022 0,31 0,05 7 

Лінійний 

регулятор LM 

0,072 0,5 0,5 1 

Перемикач DIP 0,16 0,3 1,25 1 

Запобіжник 2A 0,011 0,3 1 1 

Електролітичний 

конденсатор C8 

0,173 0,35 2,68 1 

Загальна інтенсивність відмов пристрою визначається як сума 

інтенсивностей відмов кожного елемента схеми за формулою 5.2: 
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 0

1

λ λ
k

i i

i

N


  .    (5.2) 

Підставивши значення у формулу 5.2, отримаємо наступне: 

6

0λ 16,7 10  . 

Середній час напрацювання приладу на відмову за заданих умов 

експлуатації рахуємо за формулою 5.3: 

0 01/ λ 60100(год)T   .  (5.3) 

Значення, яке отримали задовільняє умови технічкого завдання. 
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5 ОХОРОНА ПРАЦІ 

 Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях 

У даному дипломному проекті проводиться розробка адаптеру 

охоронної системи сигналізації з GSM каналом зв’язку, тому буде доцільно 

розглянути питання з охорони праці при виготовленні друкованих плат та при 

виконанні пайки. В ході проведення  цих робіт утворюється низка шкідливих 

та небезпечних факторів, розгляд яких і буде проведено в цьому розділі. 

Також доцільним буде розгляд електробезпеки та пожежної безпеки на 

робочому місці при виконанні описаних вище робіт. 

 Вимоги до безпеки організації робіт при виконанні технологічних 

процесів виробництва 

При виконанні технологічних процесів виробництва необхідно 

виконувати вимоги, зазначені правилами з охорони праці. Далі розглянуто 

основні із цих вимог. 

 Загальні вимоги 

Організація і проведення робіт з пайки виробів повинні відповідати 

вимогам міжгалузевих правил з охорони праці при проведенні робіт з пайки і 

лудіння виробів та чинних нормативних актів, що містять державні 

нормативні вимоги охорони праці (далі — нормативні акти). 

На працівників, зайнятих паянням виробів, можливий вплив наступних 

небезпечних і шкідливих виробничих факторів: 

підвищена загазованість повітря робочої зони парами шкідливих 

хімічних речовин; 

– підвищена температура поверхні виробу, обладнання, інструменту, 

розплавів припоїв і солей; 

– підвищена температура повітря робочої зони; 

– небезпечний рівень напруги в електричному ланцюзі, замикання якого  

може відбутися через тіло людини; 
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– підвищений рівень шуму від двигунів вакуумних насосів, 

ультразвукового устаткування; 

– підвищений рівень вібрації на робочому місці від двигунів вакуумних 

насосів; 

– підвищений рівень електромагнітного випромінювання від 

неекранованих індукторів, трансформаторів, конденсаторів; підвищений 

рівень ультразвуку; 

– підвищений рівень ультрафіолетової радіації під час виконання пайки. 

Вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони не повинен 

перевищувати гранично допустимих концентрацій. 

У таблиці 6.1 приведено шкідливі речовини, їх вплив на організм 

людини та гранично допустимі концентрації їх у повітрі. 

Згідно ГОСТ 12.1.005-88 та таблиці 15, гранично допустима 

концентрація аерозолю свинцю дорівнює 0,01мг/м
3
, таким чином, 

концентрація аерозолю свинцю перевищує ГДК, що потребує введення 

додаткових заходів захисту. 

Рівні шуму, вібрації, ультразвуку та інших небезпечних і шкідливих 

факторів на робочих місцях не повинні перевищувати допустимих рівнів, 

встановлених санітарними нормами та іншими нормативними актами. 
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Таблиця 6.1 

Компоненти Характер токсичності Клас 

небезпеки 

ГДК у 

повітрі 

робочої 

зони, мг/м
3
 

Олово Ураження бронхів, викликає 

пролітеративно-критичну реакцію в 

бронхах. При тривалому впливі 

можливий пневмоконіоз 

3 10 – для 

окису олова 

Свинець При отруєнні спостерігається ураження 

нервової системи, крові, серцево-

судинної системи, шлунково- 

кишкового тракту, полової системи 

1 0,01 

Каніфоль 

соснова 

Має дратівну дію. При тривалому впливі 

на шкіру викликає дерматит 

  

Спирт 

етиловий 

Має наркотичну та дратівну дію. 

Викликає зміни в печінці, серцево- 

судинній системі, сухість шкіри при 

тривалому контакті 

4 1000 

Компоненти Характер токсичності Клас 

небезпеки 

ГДК у 

повітрі 

робочої 

зони, мг/м
3
 

Бензин Діє як дратівник та наркотик. 

Функціональні нервові розлади, що 

супроводжуються м’язовою слабкістю, 

млявістю чи сонливістю, безсонням. 

Розлад травлення, печінки, тремтіння 

пальців та мови, поразка шкіри. 

Характерний розвиток судом, зниження 

кров’яного тиску, сповільнення пульсу. 

4 300 

Рівні шуму, вібрації, ультразвуку та інших небезпечних і шкідливих 

факторів на робочих місцях не повинні перевищувати допустимих рівнів, 

встановлених санітарними нормами та іншими нормативними актами. 

Мікроклімат виробничих приміщень повинен відповідати гігієнічним 

вимогам. 
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У таблиці 6.2 наведено норми мікроклімату виробничих приміщень, 

згідно ГОСТ 12.1.005-88 і ДСН 3.3.6.042-99. 

Таблиця 6.2 

Періо 

дроку 

Кате- 

горія 

робіт 

Температура, ºС Відносна вологість 

повітря 

Швидкість 

рухуповітря, м/с 

Опти- 

мальна 

Допустима на 

робочих місцях 

Опти- 

мальн

а 

Допустима 

на 

постійному і 

непостій- 

ному робочих 

місцях 

Отима- 

льна 

Допусти

ма н а 

постій- 

номуі 

непост і- 

йному 

робочи х 

місцях 

Постій- 

них 

Непо

с- тій- 

них 

Холо д-

ний 

Іа 22-24 21-25 18-26 40-60 75 0,1 не 

більше 

0,1 

Теп- 

лий 

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

Температура в приміщенні ділянки, де виконується пайка, через джерела 

тепла може перевищувати границю припустимої норми. Для видалення 

надлишку тепла використовується місцева механічна вентиляція. У теплий 

період року використовується природна вентиляція через віконні прорізи. Це 

дозволяє знизити температуру до нормального значення. У холодний   період 

року може застосовуватись система центрального опалення у відповідності з 

вимогами СНиП 2.04.05-84 та ГОСТ 12.4.021-75. 

Роботи зі шкідливими і вибухо-пожежонебезпечними речовинами при 

нанесенні припоїв, флюсів, паяльних паст, сполучних і розчинників повинні 

проводитися при діючій загальнообмінній і місцевій вентиляції. 

Нагріті в процесі роботи вироби і технологічне оснащення повинні 

розміщуватися в місцях, обладнаних ефективною витяжною вентиляцією. 
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Пайка виробів в замкнутих просторах повинна проводитися не менше ніж 

двома працівниками. Для здійснення контролю безпечного проведення робіт  

один з працівників повинен перебувати поза замкнутого об'єму. Працівник, що 

знаходиться в замкнутому просторі, крім спецодягу повинен застосовувати: 

захисні каски (поліетиленові, текстолітові або вініпластові), електрозахисні 

засоби (діелектричні рукавички, калоші, килимки) і запобіжний пояс з 

канатом, кінець якого повинен знаходитися у спостерігача поза замкнутим 

об'ємом. 

При проведенні технологічних процесів пайки повинні виконуватися 

вимоги пожежної безпеки, передбачені Правилами пожежної безпеки. 

Інструмент, що застосовується в технологічних процесах пайки, повинен 

відповідати вимогам державних стандартів, технічних умов та технологічної 

документації. 

Відходи виробництва повинні збиратися в спеціально відведених місцях 

і піддаватися утилізації, знешкодження або іншим видам переробки 

відповідно до нормативно - технічною документацією на проведений 

технологічний процес, що враховує хімічний склад і фізичний стан відходів. 

 Вимоги до виробничих приміщень 

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

ділянки слід будувати з вогнестійкого матеріалу, розміщувати по відношенню 

до житлових забудов з підвітряного боку і на відстані, що визначається 

відповідно до розрахунку розсіювання шкідливих речовин, але не менше 50 м 

від житлових забудов; 

На території організації повинно бути ізольоване приміщення для збору, 

короткочасного зберігання та утилізації відходів, отриманих при виконанні 

робіт по пайку; 

У виробничих приміщеннях повинні бути передбачені безпечні проходи і 

проїзди для руху людей і транспортних засобів. Ширина проїздів  
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установлюється залежно від габаритів транспортних засобів і виробів. Межі 

проходів та проїздів повинні бути відзначені білими смугами шириною не 

менше 50 мм, металевими кнопками або іншими способами. Відстань від межі 

проїжджої частини до елементів конструкції будівель та обладнання повинна 

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

У виробничих приміщеннях має бути не менше двох евакуаційних 

виходів. Двері повинні мати ширину не менше 0,8 м і висоту - не менше 2,0 м. 

Ворота, двері та інші прорізи в капітальних стінах, зроблені для технологічних 

цілей, повинні бути утеплені й обладнані тамбурами або тепловими 

повітряними завісами. Двері повинні мати пристосування для примусового 

закривання. 

На ділянках пайки повинні знаходитися первинні засоби пожежогасіння 

відповідно до вимог Правил пожежної безпеки. Не допускається 

застосовувати для гасіння магнієвих сплавів воду та пінні вогнегасники. 

 Вимоги до вентиляціївиробничих приміщень 

Відповідно до СHиП 2.09.02-85 «Производственные здания»: 

Виробничі приміщення, в яких знаходяться ділянки пайки, повинні бути 

обладнані постійно діючою загальнообмінної та місцевої припливно - 

витяжною вентиляцією з розводкою припливу в робочу зону; 

На ділянках, де застосовуються речовини першого класу небезпеки 

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

системи місцевих відсмоктувачів повинні включатися до початку робіт і 

вимикатися після їх закінчення. Робота вентиляційних установок повинна  

контролюватися за допомогою світлової та звукової сигналізації, 

автоматично включатися при зупинці вентиляції. Приймачі повітря повинні 

кріпитися на гнучких або телескопічних повітроводах, здатних переміщатися 

в процесі монтажних робіт для максимального наближення до місця пайки, 

при цьому повинна бути надійна фіксація положення приймачів повітря. 
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Повітря, що видаляється витяжними установками з виробничих 

приміщень і від устаткування, що містить токсичні гази і пил, повинне перед 

викидом в атмосферу проходити очищення через фільтри - вловлювачі. 

Внутрішні поверхні повітроводів витяжних систем і вентилятори повинні 

періодично очищатися від флюсу, забрудненого свинцем. Аналіз повітряного 

середовища повинен проводитися за графіком, що затверджується 

роботодавцем, не менше 1 разу на місяць. Крім того, незалежно від існуючого 

графіка, аналіз повітряного середовища повинен проводитися після кожної 

зміни технологічного процесу. 

 Вимоги до освітлення 

У виробничих приміщеннях, призначених для пайки, має передбачатися 

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

Для місцевого освітлення робочих місць при виконанні робіт з паяння 

виробів повинні бути світильники з непросвічуваними відбивачами. 

Світильники повинні розташовуватися таким чином, щоб їх світло, не влучало 

в поле зору працівників. 

На робочих місцях, призначених для виконання робіт з використанням 

мікроскопа, освітленість від системи комбінованого освітлення повинна бути 

не нижче 2500 лк. 

Контрольні вимірювання освітленості на робочих місцях в цехах і на 

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

вимірювань заносити у відповідний журнал реєстрації. 

У цехах і на ділянках пайки повинно бути обладнане автоматичне 

аварійне освітлення. До мережі аварійного освітлення не допускається 

приєднувати інші струмоприймачі. 

Для очищення світильників, ліхтарів і вікон необхідно застосовувати 

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

Очищення світильників загального освітлення повинна проводитися два рази 

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

разів на рік. 
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 Вимоги до водопідведення та промислової каналізації 

Усі приміщення повинні бути забезпечені водою для виробничих та 

господарських потреб і пиття, а також для пожежогасіння. 

Внутрішні протипожежні водогони та пожежні гідранти необхідно 

встановлювати відповідно до діючих вимог пожежної безпеки. 

Станції нейтралізації повинні забезпечувати такі концентрації шкідливих 

речовин у стічних водах, які після розведення основною масою побутових 

стічних вод не перевищують гранично допустимих концентрацій шкідливих 

речовин у водоймах і не впливають на хід біологічної очистки стоків. 

На ділянках приготування флюсів повинні бути водопровідний кран з 

раковиною і нейтралізуючі рідини для видалення паяльних флюсів, що містять 

фтористі і хлористі солі, у випадках їх потрапляння на шкіру. 

 Вимоги до персоналу 

До виконання процесів пайки допускаються особи не молодше 18 років, 

які пройшли попередній (при вступі на роботу), а потім періодичний медичний 

огляд згідно з чинним законодавством. 

Усі працівники, зайняті проведенням робіт з пайки виробів, повинні 

проходити інструктаж і навчання безпечним методам праці і мати групу з 

електробезпеки не нижче II. 

 Видалення шкідливих речовин при монтажі друкованої плати 

Всі різновиди процесів пайки і залуження супроводжуються 

забрудненням повітряного середовища: аерозолями припою і флюсу, парами 

різних рідин, які використовуються для змивання флюсу та розчинення лаків. 

Операції пайки і залужування супроводжуються забрудненням 

повітряного середовища в приміщеннях парами окису свинцю, олова, сурми 

та інших елементів, що входять до складу припою, а також парами каніфолі. 

Пари, потрапляючи в атмосферу цеху, конденсуються і перетворюються в 

аерозоль конденсації, дисперсний склад якого приведений в таблиці 6.3 
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Таблиця 6.3 

Розмір часток, мкм Відсоток часток 

даної фракції 

Розподіл часток за 

масою, 

% 

Швидкість 

випаровування, 

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 

Знаходячись у запиленій атмосфері, робітники піддаються впливу пилу та 

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

порожнини рота, очей, верхніх дихальних шляхів, зі слиною потрапляють у 

травний тракт, вдихаються в легені. Поряд із забрудненням повітряного 

середовища забруднюються робочі поверхні й одяг працюючих. Ступінь 

впливу аерозолів залежить від хімічного складу, який визначається хімічним 

складом припою. 

 Електробезпека у виробничих приміщеннях 

Згідно ГОСТ 12.2.007.0-75 все електрообладнання, що знаходиться в  
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робочому приміщені можна віднести до 0І та І класу по електрозахисту І 

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

заземлюючої жили; Іклас — обладнання, що приєднується до ланцюга 

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

заземленим контактом розетки). 

Робоче приміщення за ступенем небезпеки ураження людей електричним 

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

підвищеної небезпеки, так як: 

відносна вологість повітря не перевищує 75%; матеріал підлоги (паркет) 

є діелектриком; 

температура повітря не досягає значень, більших ніж 35ºС; 

відсутня можливість одночасного торкання людини до елементів 

металоконструкцій будівель, технологічних апаратів, механізмів, що мають 

з’єднання з землею, з одного боку і до металевих корпусів електрообладнання  

з іншого. 

При нормальному (неаварійному) режимі роботи електрообладнання, 

гранично припустимі рівні напруг дотику і струмів через людину не повинні 

перевищувати значень, які приведені в таблиці 6.4 (ГОСТ 12.1.038-88 ССБТ). 

Таблиця 6.4 

№ 

п/п 

Рід струму U, В I, мА 

1 Змінний 50 Гц, не більш 2 0,3 

2 Постійний, не більш 8 1 

При виникненні аварійного режиму роботи електрообладнання, напруги 

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

значень, які приведені в таблиці 6.5 (ГОСТ 12.1.038-88) 

  



 

Зм. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

49 РВ22.468239.001 ПЗ 

 

Таблиця 6.5 

Струм Нормована 

величина 

Гранично допустимі струми, мА, і напруги, В, при 

тривалості дії, с 

0,01-

0,08 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 біль- 

ше 1 

Змінний 

50 Гц 

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

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

Постійн 

ий 

I 650 600 500 330 250 200 170 140 130 110 10 8 

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

В робочому приміщені передбачене захисне відключення напруги 

живлення мережі при аварійному режимі роботи обладнання. Для зменшення 

значення напруги дотику і відповідних їй величин струмів при нормальному і 

аварійному режимах роботи електрообладнання необхідно виконати повторне 

захисне заземлення нульового дроту. 

 Пожежна безпека 

При монтажі друкованої плати застосовуються різні речовини і матеріали, 

деякі з них пожежно - та вибухонебезпечні. 

Пожежа може виникнути у тому випадку, якщо не будуть дотримані 

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

приміщення за вибухо- та пожежною небезпекою відповідає категорії В 

(вибухо-, пожежонебезпечне), тобто приміщення з горючими та важко-

горючими рідинами, твердими горючими речовинами та матеріалами. Згідно 

з класифікацією пожежних зон (у відповідності з ПУЕ) робоча зона 

приміщення належить до класу П-ІIа – пожежонебезпечні зони приміщення. 
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За вогнестійкістю приміщення відноситься до ІІ ступеню (ГОСТ 12.1.004-

76) тобто механічні конструкції, стіни виконані, з негорючих матеріалів, 

найменша межа вогнестійкості яких складає 2 години. 

Пожежа може виникнути під час виконання операцій виготовлення 

флюсів (етиловий спирт, етилацетат), під час видалення залишків флюсів після 

пайки (суміш спирту та бензину, ацетон). 

Пожежні показники деяких речовин та матеріалів приведені у табл. 6.6 

Таблиця 6.6 

Найменува- 

ння речовин та 

матеріалів 

Температу- 

ра  спалаху, 

ºС 

Температура 

самозагоранн 

я, ºС 

Межа вибуху Засоби 

Пожежогасіння 
нижня верхня 

Каніфоль - 850 
12,6 г/м

3
 

- Хімічна і 

повітряно- 

механічна піна, 

розпилена вода 

Спирт 

етиловий 

18 404 3,6 % 

68 г/м
3
 

19 % 

 

340 

г/м
3
 

Хімічна піна, 

вода, водяний 

пар, інертні гази 

На випадок виникнення пожежі повинна бути забезпечена можливість 

безпечної евакуації людей через евакуаційні виходи. 

Кількість евакуаційних виходів з будівель, з кожного поверху та 

приміщень необхідно приймати згідно з СНиП 2.01.02-85, однак не менше 

двох. Відстань від найбільш віддаленого робочого місця до найближчого  
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евакуаційного виходу з приміщення безпосередньо назовні  або  на  

сходову клітку не повинна перевищувати значення, що регламентуються 

СНиП 2.09.02-85. 

У даному випадку: 

об'єм приміщення – 360 м
3
; 

категорія приміщення – В; 

ступінь вогнестійкості будівлі – ІІ. 

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

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

Для запобігання пожежі та пожежного захисту на підприємстві згідно з 

нормами ДБН В.2.5-56:2010 застосовується електрична пожежна сигналізація 

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

виникнення пожежі в одному з приміщень чи споруд підприємства. 

Установка ЕПС складається з наступних основних частин: 

пожежних оповіщувачів, що встановлюються в приміщеннях; блоків 

живлення від електромережі та резервного акумулятора; системи 

переключення з одного живлення на інше; 

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

контрольним приладом. Приймально-контрольні прилади встановлюються в 

приміщенні з цілодобовим перебуванням чергового персоналу, що 

знаходиться на першому поверсі. 

В якості пожежних оповіщувачів у цехах пайки друкованих плат 

необхідно використовувати автоматичний пожежний оповіщувач димовий 

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

розпочинається з виділення диму (наприклад, загорання при короткому 

замиканні, оплавлення ізоляції і т.п.), а матеріали, що використовуються в  

монтажному цеху, виділяють велику кількість тепла. 

У разі, виникнення пожеж, необхідно мати первинні засоби 

пожежегасіння. Вони призначені для ліквідації невеликих осередків пожежі, а 
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також для гасіння пожеж у початковій стадії їхнього розвитку силами 

персоналу об'єкту до прибуття штатних підрозділів пожежної охорони. 

Відповідно до ISO 3941-77 в робочому приміщені необхідно 

встановитивуглекислотні вогнегасники марки ВВ-2, ВВ-5 чи ВВ-8, тому що 

вони застосовуються для гасіння електроустановок і електромереж, що 

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

В коридорі знаходиться додатковий вогнегасник хімічний пінний ВХП- 

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

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

можна, в них СО2 добре розчиняється). 

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

входить: пожежне покривало розміром 2x2 м, гаки – 3 шт, лопати – 2 шт, 

сокири 2 шт, ящик з піском не менше 0,1 м
3
– 1 шт. 

Таким чином, даний розділ дипломного проекту дає змогу ознайомитися 

з основними правилами пожежної безпеки та охороною праці при 

виготовленні друкованої плати. 
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ВИСНОВКИ 

1.  В результаті аналізу приладів різних виробників та рішень, 

встановили їхні позитивні та негативні сторони. Основним недоліком 

проаналізованих приладів є велика вартість, а шляхом підбору 

елементної бази вдалося досягти невеликих розмірів приладу. 

2.  У результаті аналізу технічного завдання виявлено, що для кращої 

роботи пристрою необхідно обрати схему з мікроконтролером PIC 

16F84A. 

3.  При виборі елементної бази приладу вдалося досягти зменшення 

габаритних розмірів приладу шляхом пошуку негабаритних елементів. 

4.  Розроблений прилад задовольняє всі вимоги технічного завдання. 

У ході проектування отримано такі основні його параметри: напруга 

живлення приладу - 12 В, час безвідмовної роботи - 6000 год, маса 

приладу - 200 г, габарити - 60мм×60мм×30мм. 
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1 НАЗВА, ПІДСТАВА ДЛЯ ВИКОНАННЯ 

«Адаптер охоронної сигналізації з GSM каналом зв’язку». 

Підставою до виконання є завдання видане кафедрою радіоконструювання 

та виробництва радіоапаратури «__» __________ 2016 р. 

2 ВИКОНАВЦІ 

Виконавець – Хлобистін Сергій Олександрович. 

Керівник – Євграфов Дмитро Вікторович; 

3 МЕТА ВИКОНАННЯ І ПРИЗНАЧЕННЯ ПРОДУКЦІЇ:  

Мета: Розробка приладу який буде здійснювати формування сигналу 

тривоги для GSM телефону. 

Призначення: Охорона майна. 

4 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 

4.1 Вимоги призначення 

Напруга живлення 12 В±5% (згідно ГОСТ 13109-97); 

Номінальний струм 0,5 А. 

Формування сигналу тривоги стільникового телефону. 

4.2 Вимоги життєздатності та стійкості до зовнішніх впливів і 

чинників 

Кліматичне виконання УХЛ 4.2 за ГОСТ 15150-69.  

Захист від механічних пошкоджень М13 за ГОСТ 17516.1-90. 

4.3 Вимоги надійності: 

Час безвідмовної роботи 50000 годин. 

4.4 Вимоги до конструкції: 

Зовнішньо прилад являє собою звичайний прямокутний корпус в якому 

розміщена плата, в корпусі з боків є вхід для підключення різних видів 

комутацій.  

4.5 Вимоги уніфікації та стандартизації 

Використовувати уніфіковану та стандартизовану елементну та 

матеріальну базу. 

4.6 Вимоги щодо метрологічного забезпечення виробництва і 

експлуатації: 

Виріб повинен відповідати ГОСТ 8476-78. 



4.7 Вимоги до експлуатації, зручності технологічного 

обслуговування та ремонту 

Передбачити легкий доступ для ремонту. 

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

довкілля 

Керуватися положеннями стандартів про вимоги техніки безпеки, 

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

4.9 Вимоги сумісності 

Повинен відповідати нормам допустимих завад згідно ГОСТ 28934 та 

ДСТУ 2793. 

4.10 Вимоги взаємозамінності 

Повинна бути можливість зміни елементної бази приладу. 

4.11 Вимоги до транспортування і зберігання 

Транспортувати автомобільним, залізничним та авіаційним видами 

транспорту в упакованому вигляді.  

 

5 ВИМОГИ ДО КОНСЕРВАЦІЇ, ПАКУВАННЯ І МАРКУВАННЯ 

Пакування та маркування виконується за ДСТУ 4171-2003. Консервація не 

передбачена. Упаковка повинна мати достатню міцність щоб зберегти виріб 

при транспортуванні. Також повинна вміщати прилад з літературою, яка 

надається кінцевому споживачу. 

6 ВИМОГИ ДО РОЗРОБЛЮВАНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

За результатами дипломного проекту необхідно підготувати таку текстову 

та графічну документацію: 

1) Пояснювальна записка 

2) Схема електрична структурна 

3) Схема електрична принципова 

4) Перелік елементів 

5) Кресленик друкованої плати 

6) Кресленик друкованого вузла 

7) Специфікація 

8) Загальний кресленик пристрою 

9) Специфікація 



 

6.1 Орієнтовний зміст бакалаврського проекту 

- Завдання на проект 

- Анотація на двох мовах 

- Зміст 

- Вступ 

1 Аналіз технічного завдання 

2 Огляд існуючих рішень  

3 Обґрунтування та вибір схеми 

4 Конструкторсько технологічні розрахунки 

5 Розрахунки щодо працездатності засобу 

Висновки 

Перелік посилань 

Додаток А Технічне завдання 

Додаток Б Перелік елементів 

Додаток В Специфікація на друкований вузол 

Додаток Г Специфікація на прилад  



7 СТАДІЇ І ЕТАПИ ДКР 

Робота виконується в 8 етапів: 

Етап Терміни Форма звітності 

Аналіз технічного 

завдання 

 Розділ 1 

Огляд існуючих рішень  Розділ 2 

Обґрунтування та вибір 

схеми 

 Розділ 3 

Розробка конструкції 

виробу та конструктивні 

розрахунки 

 Розділ 4 

Розрахунки, що 

підтверджують працездатність 

 Розділ 5 

Розробка і оформлення 

конструкторської документації 

 Текстова і 

графічна документація 

Надання проекту на 

перевірку 

  

Захист проекту.   

8 ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ДКР І МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ПОДАЮТЬ 

ПО ЗАКІНЧЕННІ ЕТАПІВ ДКР ВЦІЛОМУ 

8.1 Порядок приймання 

8.1.1 Представлення результатів проекту керівнику 

8.1.2 Представлення завершеного проекту кафедрі 

8.1.3 Попередній захист проекту перед комісією 

8.1.4 Захист проекту перед екзаменаційною комісією 

8.2 Матеріали 

8.2.1 Завдання 

8.2.2 Технічне завдання 

8.2.3 Пояснювальна записка 

8.2.4 Комплект конструкторської документації 
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Позначення Найменування Кільк. Примітка 

    

 Вирівнючі діоди   

    

D1-D3 1N4148 3  

D4,D5 1N4009 2  

    

F Запобіжник 2А 1  

    

 Конденсатори   

C8 К50-35 1000 мкФ 16В 1  

    

C1 GRM31X5R 0.1 мкФ 1  

C2,C4,C7 GRM31X5R 10 нФ 3  

C3 GRM31X5R 10 пФ 1  

C5,C6 GRM31X5R 22 пФ 2  

    

STU1 Лінійний регулятор LM317 1  

    

DD1 Мікроконтролер PIC16F84A 1  

    

SA1-SA8 Перемикач DIP 1  

    

 Резистори   

    

 SMD  ГОСТ 7113-77   

R1 220 Ом ±5% 1  

R2 470 Ом ±5% 1  

R3 180 Ом ±5% 1  

R4 100 Ом ±5% 1  

R5,R7,R11 10 кОм ±5% 3  
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Позначення Найменування Кільк. Примітка 

R8 22 кОм ±5% 1  

R9 47 кОм ±5% 1  

R10 390 Ом ±5% 1  

    

ZQ1 Резонатор HC-49s 10МГц 1  

    

 Роз’єми   

    

XP1, XP2 PLS-5R 2  

XP3 PLS-3R 1  

XP4 PLS-2R 1  

    

VD1 Світлодіод L-57EYW 1  

    

VT1 Транзистор IRFZ44N 1  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

      Аркуш 
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    Документація    
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А4   РВ22.468239.001 ПЗ Пояснювальна записка   

   РВ22.468239.001 Е1 Схема структурна   

       

    Складальні одиниці   

А2  1 РВ22.731197.001 Корпус  1  

А1  2 РВ22.468239.002  Друкований вузол 1  

       

    Стандартні вироби   

       

  3  Гвинт М4 × 12    

    ГОСТ 17473-80 4  

  4  Провід ПВ3 0,3   
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А1  
 РВ22.468239.001 Е3 
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принципова 

  

А4   РВ22.468239.001 ПЕ Перелік елементів   

   РВ22.758713.001 Т1М Координати отворів   
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    ГОСТ 17242-86 1 F 
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Позначення 

 

 

Назва 

К
іл

ь
к.

  

 

Прим
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    Конденсатори   

       

  5  К50-35 1000 мкФ 16В   

    ОЖ0.464.214 ТУ 1 С8 

       

  6  GRM31X5R 0.1 мкФ 1 C1 

 
 

7  GRM31X5R 10 нФ 3 
С2,С4 

С7 

  8  GRM31X5R 10 пФ 1 С3 

  9  GRM31X5R 22 пФ 2 С5,С6 

       

  10  
Лінійний регулятор 
LM317 

1 STU1 

       

  11  
Мікроконтролер 
PIC16F84A 

1 DD1 

       

  12  Перемикач DIP 1 
SA1-
SA8 

       

    Резистори   

       

    Чіп-резистори  1206   

       

  13  100 Ом ±5% 1 R4 

  14  180 Ом ±5% 1 R3 

  15  220 Ом ±5% 1 R1 

  16  390 Ом ±5% 1 R10 
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  17  470 Ом ±5% 1 R2 

  
18 

 
10 кОм ±5% 4 

R5-
R7,R11 

  19  22 кОм ±5% 1 R8 

  20  47 кОм ±5% 1 R9 

       

 
 

21  
Резонатор HC-49s 
10МГц 

1 ZQ1 

       

    Роз’єми   

       

  22  PLS-5R 2 XP1, XP2 

  23  PLS-3R 1 XP3 

  24  PLS-2R 1 XP4 

       

  25  Світлодіод L-57EYW 1 VD1 

       

  26  Транзистор IRFZ44N 1 VT1 
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