
Іва
но
в Д

.Ю
. Р
К-5

1, 
20

19



Іва
но
в Д

.Ю
. Р
К-5

1, 
20

19



Іва
но
в Д

.Ю
. Р
К-5

1, 
20

19



АНОТАЦІЯ 

Дипломний проект складається з пояснювальної записки обсягом 52 
сторінки, включає 11 рисунків, 12 таблиць, 26 посилань, 7 додатків.  

Проведено аналіз уже відомих конструкцій та схемотехнічних рішень. 
Враховуючи їх переваги та недоліки, а саме у функціоналі та електричних 
параметрах, було спроектовано монітор якості повітря у приміщені. 
Розроблено структурну та принципову схеми, проведено вибір елементної 
бази та матеріалу друкованої плати, конструкцію приладу, а також проведено 
розрахунки, що підтверджують його працездатність.   

У дипломному проекті розроблено прилад для моніторингу якості повітря 
у приміщені. Особливістю даного приладу є висока точність вимірюваних 
величин та відносно невелика ціна.  

Ключові слова: Монітор якості повітря, PMS5003, MH-Z19, ZE08-CH2O, 
ATmega328p, 74HC4052, давачі.  
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ANNOTATION 

Diploma project consists of an explanatory note of 52 pages, including 11 

drawings, 12 tables, 26 references, 7 applications.  

The analysis of already known designs and circuit design decisions is carried 

out. Taking into account their advantages and disadvantages, namely in the 

functional and electrical parameters, the indoor air quality monitor was designed. 

The structural and principal schemes have been developed, the element base and the 

printed circuit board material have been selected, the device design has been made, 

as well as the calculations that prove its efficiency.  

The graduation project has developed a device for monitoring indoor air 

quality. The feature of this device is the high accuracy of the measuring values and 

a relatively small price.  

Keywords: air quality monitor, PMS5003, MH-Z19, ZE08-CH2O, 

ATmega328p, 74HC4052, sensors.  
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УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 

ДП — друкована плата;  

ДДП — двостороння друкована плата; 

ПХЛ — помірно-холодний клімат;  

ТЗ — технічне завдання. 

UART — «Universal Asynchronous Receiver-Transmitter» — універсальний 

асинхронний приймач-передавач. 

ОЗП — Оперативно запам'ятовувальний пристрій. 

EEPROM — «Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory» — 

постійний запам’ятовувальний пристрій. 

NDIR — Недисперсійний інфрачервоний аналізітор. 
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ВСТУП 

Завданням даного дипломного проекту є створення монітору якості 

повітря у приміщені. Такі прилади допомагають якісно оцінювати рівень 

забрудненості повітря та вчасно реагувати на проблему. 

Багато хто думає, що в мегаполісі повітря брудне саме на вулиці, де 

машини і заводи, а в приміщенні повітря чистіше. Але це зовсім не так. 

Людина видихає в 100 разів більше СО2, ніж вдихає. І в герметично закритому 

приміщенні тим більше, якщо присутні кілька осіб, повітря стає задушливим 

дуже швидко. Нормою вуглекислого газу вважається 800-1000 мг/кг. У 

будинку багато меблів і оздоблювальних матеріалів, що виділяють токсичні 

гази. Одним з таких газів є формальдегід. Це безбарвний газ, який до певної 

концентрації у повітрі, ніяк не відчувається (до 0,1-0,3 мг/кг). Якщо 

концентрація перевищує ці значення, то з’являється достатньо різкий запах. У 

квартирі швидко накопичується пил, який може завдати серйозної шкоди 

вашому здоров'ю. Найбільшу небезпеку становлять  тверді часточки пилу з 

розмірами не менше 10 мкм (ТЧ10 або РМ10), які легко потрапляють у 

дихальні шляхи, і менше 2,5 мкм (ТЧ2,5 або РМ2,5), які проникають глибоко 

у легені.  

Повітря в закритому приміщенні в 4-8 разів брудніше, ніж на вулиці і в 8-

10 разів більш токсичне. І ви можете це поміряти і побачити, якщо у вас є 

відповідні прилади. І зрозуміти, як часто вам варто провітрювати приміщення 

в будь-яку погоду. 

Моніторинг якості повітря є глобальним питанням, яким займаються 

спеціалізовані служби міста Києва. Сьогодні існує державна система 

моніторингу повітря, яку здійснює Центральна геофізична обсерваторія ім. 

Бориса Срезневського. Вона має 16 постів у Києві. Проте інформація на сайті 

Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського оновлюється 

кожні 10 хвилин. 
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Перевірка повітря здійснюється щодня в усіх районах міста. Його 

аналізують за 8 показниками: рівень формальдегіду, діоксиду азоту, чадного 

газу, кисню, вуглекислого газу, а також вимірюють температуру, вологість 

повітря та атмосферний тиск. 

 .  
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1 ОГЛЯД ІСНУЮЧИХ РІШЕНЬ РОЗРОБКА ТА АНАЛІЗ 
ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ  

1.1 Огляд та аналіз аналогів на ринку 

В даному розділі будуть розглянуті популярні моделі даного пристрою та 

їх характеристики. 

Монітор якості повітря МТ8060, який зображено на рис. 1.1 [1]. 

 

Рисунок 1.1 — Монітор якості повітря МТ8060 

Цей прилад має такі характеристики: 

— живлення/зарядка від USB; 

— вимірювання вмісту СО2; 

— можливість виявлення угарного газу СО; 

— відображення вологості повітря; 

Проаналізуємо характеристики даного модулю. Наявність живлення 

даного приладу від USB порту є дуже зручним показником. Таким чином його 

можна підключити до будь-якого джерела живлення USB – зарядний пристрій 

телефону, комп’ютера та навіть телевізора. Також чудовим було рішення 

оснастити даний прилад давачем угарного газу, що в декілька разів підвищить 

безпеку вашого будинку та будь-якого приміщення, де знаходиться цей 

прилад. При найменшому виділенні угарного газу, прилад почне інформувати 

оточуючих звуковим сигналом про небезпеку. Контроль вологості повітря 

також є важливою функцією, адже при високій вологості може утворюватися 
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грибок, який негативно буде впливати на здоров’я людини. А низька вологість 

призведе до неприємних відчуттів при диханні. Хоча даний прилад і 

відноситься до бюджетних та його ціна (4800 грн) є доволі високою. 

Із мінусів даного приладу можна зазначити відсутність давача пилу та 

формальдегіду, які негативно впливають на людське здоров’я, особливо 

алергіків.  

Монітор якості повітря «Extech CO200», який зображено на рис.1.2 [2]. 

 

Рисунок 1.2 — Монітор якості повітря «Extech CO200», 

Цей модуль має такі характеристики: 

— Вимірювання вмісту СО2; 

— Вимірювання температури (10⁰С до 60⁰С); 

— Відображення вологості повітря; 

Проаналізуємо характеристики даного модулю. Перевагами даного 

приладу є його компактність. Також прилад має функцію виклику з пам’яті 

мін./макс. значень. Також є можливість відображати на екрані рік, місяць, дату 

та час. Із мінусів варто зазначити відсутність вимірювання формальдегіду та 

пилу, що є важливим для людей, які страждають на алергію.  

Хоча модуль відноситься до бюджетних та його ціна (4300 грн [3]) є 

досить високою.  
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Портативний газоаналізатор «Trotec BZ30», який зображено на 

рис. 1.3 [4]. 

 

Рисунок 1.3 — Портативний газоаналізатор «Trotec BZ30» 

Цей прилад має такі характеристики: 

— Вимірювання вмісту СО2; 

— Відображення вологості повітря; 

— Вимірювання температури; 

— Живлення від акумулятора; 

— Точність вимірювання СО2 :+/75 мг/кг або +/5% від вимірювання; 

— Точність вимірювання температури: +/0,5⁰С; 

Проаналізуємо характеристики даного модулю. Даний прилад має 

відносно високу точність вимірювання вуглекислого газу там температури, 
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що є, безумовно, великим плюсом. Також даний прилад має можливість 

записувати вимірюванні дані для подальшого їх порівняння. Прилад має 

вбудований цифровий годинник та календар. Звуковий індикатор, який 

оповіщає про підвищену концентрацію вуглекислого газу. Прилад дозволяє 

гнучко налаштувати потрібні параметри для моніторингу мікроклімату, а 

також за допомогою кривих наглядно побачити, як швидко накопичується 

вуглекислий газ у приміщенні. Записані дані можна зберегти у файлі Excel 

для подальшого аналізу. Із мінусів варто зазначити відсутність 

вимірювання кількості пилу та формальдегіду у повітрі.  

Також прилад не є із ряду бюджетних, тому його ціна (8000 грн[5]) є 

доволі високо. 

Зважаючи на те, що основні параметри приладів для моніторингу 

повітря є дуже схожими, немає сенсу аналізувати інші моделі. 

Основними недоліками моніторів повітря, які уже є на ринку готової 

продукції, є їх вартість, відсутність контролю кількості пилу та формальдегіду 

у повітрі, а також деяка кількість непотрібних функцій. 

1.2 Огляд та аналіз схемотехнічних рішень 

Зважаючи на досить високу ціну приладів для моніторингу повітря у 

приміщенні доцільно провести огляд та аналіз схем у вільному доступі. 

Схема одного з таких приладів приведена на рис. 1.4 [6]. 

Перевагою даної схеми є доступність радіоелементів та відносна 

простота зборки. 

Недоліками даної схеми є використання у якості керуючого елементу 

мікроконтролер Atmega328p, перепрошити яку, у разі потреби, буде 

непросто звичайному користувачу. 
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Рисунок 1.4 — Схема приладу для моніторингу повітря 

Іншим схемотехнічним рішенням є використання контролера Arduino 

на базі цього ж мікроконтролера Atmega328p , така схема приведена на 

рис. 1.5 [7]. Іва
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Рисунок 1.5 — Схема на основі «Arduino UNO» 

Перевагою даної схеми є використання малої кількості радіоелементів та 

використання мікроконтролера, який може бути «прошитий» за потреби дуже 

легко та швидко. Таке рішення дозволяє виключити використання 

додаткового програмного забезпечення, яке, в свою чергу, може і буде 

створювати затримку корисного сигналу у часі. Також ця схема дає змогу 

відправляти дані про повітря на екран вашого смартфону, що є дуже зручним 

у віддаленому моніторингу повітря.  
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Недоліком даного схемотехнічного рішення є досить повільний аналого-

цифровий перетворювач (АЦП) у Arduino UNO, але для наших цілей цього 

цілком достатньо.. 

Ці дві схеми є найбільш поширеними серед радіоаматорів та єдиними 

більш-менш адекватними для виробництва. Використання МК є досить гарним 

рішенням, але потрібно обирати мікроконтролер з швидким АЦП. Ціна 

пристроїв, на основі таких схем, є набагато меншою за вже готові продукти на 

ринку. 

1.3 Аналіз технічного завдання 

У даному дипломному проекті розробляється прилад, який буде 

контролювати якість повітря та сигналізувати про його шкідливий вплив. Дані 

давачі аналізують повітря на високий вміст пилу, формальдегіду та 

вуглекислого газу, після чого отримані результати передаються до 

мікроконтролера, де оброблюються за допомогою спеціального програмного 

забезпечення. Пристрій призначений для використання у приміщеннях у 

якості стаціонарного пристрою.  

Згідно з технічним завданням кліматичне виконання УХЛ 4.2 за ГОСТ 

15150-69 [8]. Це передбачає наступні вимоги: 

— робоча температура в межах від +10°С до +35°С; 

— гранична температура в межах від +1°С до +40°С; 

— середнє значення відносної вологості повітря — 60% при 

температурі +20°С; 

— граничне значення відносної вологості повітря — 80% при 

температурі +25°С; 

— робоче значення атмосферного тиску — 104 кПа; 

— мінімально допустиме значення атмосферного тиску — 84 кПа. 

Виходячи з цих умов можна на виконувати герметизацію та 

термостабілізацію готового пристрою. 
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Умови транспортування згідно ГОСТ 23216-78 [9] — дуже легкі.                                        

Перевезення без перевантажень автомобільним транспортом – транспортними 

засобами з пневматичним демпфуванням по дорогам з асфальтним та 

бетонним покриттям (дороги 1-ї категорії по будівельним нормам та правилам 

затвердженими Укравтодором) на відстані до 1000 км. 

За ГОСТ 30773-2001 [10] утилізацією займається сторона виробника. При 

утилізації пристрій має бути розділено на складові частини, а саме: 

– ті, що йдуть на переробку; 

– ті, що повністю ліквідуються. 

Захист від механічних впливів С1 згідно ГОСТ 16019-2001 [11]. Це 

передбачає вимоги зазначені у таблиці 1.1. 

Таблиця 1.1 — Характеристики та значення механічних та кліматичних 

чинників 

Чинник Характеристика чинника Значення 

чинника 

Синусоїдальна 

вібрація 

Діапазон частот, Гц 10-70 

Амплітуда прискорення, м/с2 (g) 19,6 (2) 

Тривалість впливу, хв 90 

Знижена 

температура 

Робоча, °С +5 

Гранична, °С -40 

Підвищена 

температура 

Робоча, °С +40 

Гранична, °С +55 

Знижений 

атмосферний тиск 

Тиск, кПа 55 

 Оскільки пристрій має лише один орган керування, а саме кнопку 

увімкнення, доцільно виробити корпус на 3D принтері. У якості матеріалу для 
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корпусу використовується ABS-пластик, оскільки цей пластик має підвищену 

ударостійкість та пружність. Також для забезпечення можливості технічного 

обслуговування пристрою корпус доцільно зробити розбірним. 

Даний пристрій має у наявності 3 давачі. Давач пилу PMS5003 та давач 

формальдегіду ZE08-CH20. Також пристрій оснащених годинником DS3231 та 

плеєром для відтворення звукових сигналів. Основа приладу – мікроконтролер 

ATmega328p та давач CO2 MH-Z19. Для підключення інших давачів, екрану і 

модуля, який видає звукові сигнали, був використаний комутатор 74HC4052. 

Контролер послідовно підключається до давача формальдегіду і пилу 

послідовно. Після чого перемикається на екран і виводить інформацію. Якщо 

виникає необхідність подати звуковий сигнал, контролер переключає 

комутатор на звуковий модуль. Давачі пилу, формальдегіду і звуковий модуль 

спілкуються з контролером за допомогою UART. В даній моделі використаний 

2,8” з розширенням 240х320. З інтерфейсом SPI на базі контролера ILI9341. 

Живлення відбувається від мережі 220 В.  

Тип лінії Напруга Струм 

Силові (макс) 5 В 170 мА 

Сигнальні 5 В 18 мА (макс) 

Оскільки для даного пристрою немає суттєвих габаритних обмежень 

плата матиме двосторонній монтаж та два шари металізації, тож її доцільно 

виготовляти комбінованим негативним методом. Проте такий метод має певні 

недоліки, зокрема при металізації отворів відкриті ділянки основи 

насичуються хімічними розчинами і отримують, за рахунок цього, підвищену 

провідність 
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2 ОБГРУНТУВАННЯ ТА ВИБІР СХЕМОТЕХНІЧНОГО РІШЕННЯ 

2.1 Опис та обґрунтування структурної схеми 

Структурна схема зображена на рисунку 2.1 

 

Рисунок 2.1 — Структурна схема пристрою 

Прилад живиться від мережі 220 В. Напруга від блоку живлення подається 

на мікроконтролер, екран та давачі. Розглянемо принцип роботи кожного 

давача аби більш детально розуміти, як вони працюють. 

Почнемо з давача пилу PMS5003. Принцип роботи цього давача полягає у 

тому, що він використовує принцип лазерного розсіювання. А саме, за 

допомогою лазера, він засвічує часточки пилу, які знаходяться у повітрі. Ці 

часточки, у певній мірі, розсіюють пучок світла і давач реєструє криві зміни 

розсіювалього світла з часом. Зрештою, еквівалентний діаметр частинок і 

кількість, з різним діаметром на одиницю об’єму, можна розрахувати за 

допомогою вбудованого мікропроцесора. Отримані дані відправляються до 

головного мікроконтролера на платі[12]. 

Принцип роботи давача формальдегіду ZE08-CH20 базується на хімічній 

взаємодії. Такий сенсор є електрохімічним. Всередині нього знаходиться 

електроліт, який при нагріванні вступає в реакцію зі знайденим газом, що 

викликає пропорційну зміну струму, що протікає між двома електродами. 
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Вбудований мікропроцесор аналізує величину струму та відправляє 

отриманий результат до головного мікроконтролера[13]. 

Давач вуглекислого газу MH-Z19 є інфрачервоним газовим модулем 

загального типу, що використовує недисперсійний інфрачервоний принцип 

виявлення вуглекислого газу у повітрі з високою селективністю (NDIR).  

Розберемо детальніше принцип NDIR. Недисперсійні інфрачервоні датчики 

представляють собою прості спектроскопічні пристрої, часто використовувані 

для аналізу газів. Ключовими компонентами є інфрачервоне джерело (лампа), 

вимірювальна камера або світлова трубка, фільтр довжини хвилі і 

інфрачервоний детектор. Газ накачується або потрапляє природним чином в 

вимірювальну камеру, потім концентрація газу вимірюється електрооптичним 

шляхом, завдяки поглинанню певної довжини хвилі в інфрачервоному (ІЧ) 

спектрі. ІЧ-промінь прямує через вимірювальну камеру до детектора. Перед 

детектором встановлений оптичний фільтр, який поглинає все світло, крім 

певної довжини хвилі, яка може бути поглинена молекулами вимірюваного 

газу. Молекули інших газів не поглинають світло на обраній довжині хвилі, 

так що вони не можуть вплинути на кількість світла, що потрапляє на детектор. 

ІЧ-сигнал від джерела зазвичай подається з особливим перериванням або 

модуляцією, для того щоб фонові температурні сигнали не створювали 

непотрібних перешкод. Інтенсивність інфрачервоного випромінювання, з 

якою промінь досягає детектора, обернено пропорційна концентрації 

цільового газу в вимірювальній камері. Коли концентрація в камері дорівнює 

нулю, детектор буде отримувати максимальну інтенсивність ІЧ-променю. По 

мірі збільшення концентрації, інтенсивність ІЧ випромінювання, що вражає 

детектор, зменшується. 

Отримані дані також відсилаються до головного мікроконтролера, де вони 

оброблюються [14]. 

Давачі, мікроконтролер, екран та звуковий плеєр підключені через 

аналоговий комутатор 74НС4052. Контролер послідовно підключається через 

нього до кожного з давачів, отримує інформацію і потім перемикається на 
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екран. Якщо виникає потреба видати звуковий сигнал, то мікроконтролер 

перемикається на звуковий модуль.  
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3 ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО МОДУЛЯ 

3.1 Аналіз з точки зору технолога 

Розглянемо декілька існуючих методів виготовлення друкованих плат і 

розберемось, який підходить для даного пристрою 

Комбінований негативний метод. У негативному методі спочатку 

витравлюють провідники , а потім металізуються отвори. Метод виник, коли у 

виробництві ще були відсутні свердлувальні верстати з ПУ, і отвори в платі 

висвердлювалися вручну за контактними майданчиками. Після травлення 

малюнку потрібно було не тільки свердлити отвори, а й металізувати їх, але 

так, щоб створити провідність в отворах, але не на поверхні плати.  

Недоліки методу: 

— При металізації отворів відкриті ділянки діелектричної основи 

насичуються хімічними розчинами, отримують підвищену 

провідність; 

— Для гальванічної металізації отворів виникають великі труднощі для 

організації електричного контакту стінок отворів з катодом 

гальванічної ванни; 

— При відділені лакової сорочки можливе часткове руйнування 

провідникового підшару в отворах. 

Комбінований позитивний метод. Є набагато більш кращим у порівнянні 

з негативним. Перевагами цього методу є: 

— Можливість відтворення усіх типів друкованих елементів з високою 

роздільною здатністю; 

— Захищеність фольгою ізоляції від технологічних розчинів – хороша 

надійність ізоляції; 

— Хороша міцність зчеплення (адгезія) металевих елементів плати з 

діелектричною основою. 

 Обґрунтування методу виготовлення друкованої плати
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Але не обійшлося і без недоліків такого методу, а саме: 
— Відносно велика глибина травлення (фольга + металізація) створює 

бічне підтравлення, що обмежує роздільну здатність процесу; 

— Травлення рисунку по металорезисту обмежує свободу вибору 

травних розчинів; 

— Після травлення рисунка схеми, металорезист або освітлюють (для 

поліпшення пайки) або видаляють (а потім після нанесення паяльної 

маски знову осаджують фінішні покриття під пайку). З’являються 

додаткові витрати. 

Тентінг-метод. Процес виготовлення плат комбінованим позитивним 

методом стає коротшим і дешевшим, якщо для захисту рисунку від травлення 

використовувати не металорезист, а міцний, сухий плівковий фоторезист. 

Головна проблема тентінг-процесу – надійно закриті отвори від доступу 

травного розчину. Не всі плівкові фоторезисти здатні до цього. Але, коли 

з’явилися, тентінг-метод почав успішно застосовуватись для виготовлення 

плат невисокої складності. 

Переваги: 

— Менші витрати на оснащення виробництва, ніж у класичних 

комбінованих методів; 

— Відносно менші прямі витрати за рахунок відсутності необхідності 

осадження і видалення металорезисту.  

Недоліки:  

— Менша роздільна здатність методу за рахунок необхідності більш 

глибокого травлення малюнка: фольга + гальванічно осаджена мідь; 

— Менша трасувальна здатність за рахунок збільшеного розміру 

контактних майданчиків під отвори з метою надійного перекриття 

отворів фоторезистом [15]. 
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 Плата матиме двосторонній монтаж та два шари металізації, а також 

плата не розрахована на серійне виробництво, тож її доцільно виготовляти 

комбінованим позитивним методом.  

 

 

Оскільки для виготовлення друкованої плати можливо використовувати 

безліч різних матеріалів – розглянемо декілька з них, аби зрозуміти, який 

краще підходить для нашого пристрою.  

Гетинакс електротехнічний. Електротехнічний гетинакс представляє 

собою листовий багатошаровий пресований матеріал, виготовлений з двох 

або більше шарів паперу, просочений зв’язуючим – термореактивною 

смолою. 

Гетинакс виготовляють по ГОСТ25500-82[16] (з сульфатцелюлозного 

паперу), по ТУ 16-503 (з лавсанового паперу) [17].  

Класифікація гетинаксу представлена у таблиці 3.1  

Таблиця 3.1 — Класифікація гетинаксу 

Марка Зв’язуюче 

Діапазон 

товщин, 

мм 

Робоча 

темпера-

тура, 

℃ 

Призначення та 

відмінні властивості 

1 2 3 4 5 

I(ГОСТ 

2718-74) 
Фенольне 0,2 – 50 

Від 65 

до +120 

Для роботи на повітрі в 

умовах нормальної 

відносної вологості 

навколишнього 

середовища 

(φ = 45 ÷ 75%,15-35 ℃) 

і в трансформаторному 

 Вибір матеріалу
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Продовження таблиці 3.1 

1 2 3 4 5 

 
маслі при напрузі до 

1000 В и частоті 50 Гц 

II(ГОСТ 

2718-74) 
» 0,4 – 50 

Від 65 

до +120 

Те саме, але з 

розширеними 

допусками по 

товщині. 

Викривлення не 

нормується 

III 

(ГОСТ 

2718-74) 

» 5,0 – 50 » » 

Для роботи в 

кораблевих умовах 

(φ≤95%, 20±2 ℃) 

При напрузі до 1000 В і 

частоті 50 Гц 

Текстоліт. Текстоліт на основі хлопковопаперових тканин представляє 

собою багатошаровий пресований матеріал, виготовлений з двох або більше 

шарів хлопковопаперової тканини, просякнутої фенолформальдегідною 

смолою.  

Текстоліт застосовується традиційно, як електроізоляційний матеріал для 

експлуатацій при температурі від 60 до +105 ℃ в умовах нормальної 

відносної вологості. Електротехнічний текстоліт випускається  у 

відповідності з ГОСТ 25500-82 і ГОСТ 2910-74. 

Класифікація текстоліту представлена у таблиці 3.2 

Відмінною особливістю текстоліту є його підвищений опір 

розколюванню і стиранню[18]. 
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Таблиця 3.2 — Класифікація текстоліту 

Марка Зв’язуюче 

Діапазон 

товщин, 

мм 

Робоча 

темпера-

тура, 

℃ 

Призначення та 

відмінні властивості 

1 2 3 4 5 

А 

(ГОСТ 

2910-74) 

Фенольне 0,5 – 50 
Від 65 

до +105 

Для 

Роботи в 

трансформаторному 

маслі і на повітрі в 

умовах нормальної 

відносної вологості 

навколишнього 

середовища 

(φ=45÷75%, 

15 – 35 ℃) при 50 Гц, 

з підвищеними 

електричними 

властивостями 

А 

(ГОСТ 

2910-74) 

 

» 0,5 – 50 » 

Обмежене 

застосування. Для 

Роботи на повітрі в 

умовах нормального 

навколишнього 

середовища. 

(φ=45÷75%, 15 – 35 

℃) при 50 Гц  
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Продовження таблиці 3.2 

1 2 3 4 5 

АСТ-А 

(ГОСТ 

16360-70) 

» 6,0 – 60   
Від 65 

до +130 

Загального 

призначення. Для 

робіти на повітрі в 

умовах нормальної 

вологості  

повітря 

 

Вч 

(ГОСТ 

2910-74) 

» 0,5 – 8,0 » 

Обмежене 

застосування. Для 

роботи на повітрі в 

умовах нормального 

навколишнього 

середовища 

(φ=45÷75%, 15 – 

35℃) 

при 1 МГц 

Склотекстоліт. Листовий склотекстоліт являє собою листовий 

багатошаровий пресований матеріал, виготовлений з двох і більше шарів 

скляної тканини, просякнутої різними термореактивними сполучниками. 

Склотекстоліти різних марок випускають відповідно ГОСТ 25500-82 і ГОСТ 

12652-74. Класифікація листового склотекстоліту представлена у таблиці 3.3 

 Скляні тканини, які використовують для виготовлення 

електротехнічного склотекстоліту товщиною від 0,1 до 0,25 мм, виготовлені з 

ниток алюмоборсилікатного скла, яке містить не більше 0,5% окислів лужних 

матеріалів [19].  Іва
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Таблиця 3.3 — Класифікація склотекстоліту 

Марка Зв’язуюче 

Діапазон 

товщин, 

мм 

Робоча 

темпера-

тура, 

℃ 

Призначення та 

відмінні властивості 

FR-4 

(ГОСТ 

26246.5-

89) 

Епоксидне 0,5 – 6,4  
Від 50 

до +110 

Є базовим матеріалом для 

виготовлення 

двосторонніх та 

багатошарових 

друкованих плат. А також 

односторонніх з 

підвищеними вимогами 

до фізико-механічних 

показників. 

 

СТ 

(ГОСТ 

12652-74) 

Фенольне 1,5 – 30  
Від 65 

до +130 

Загального призначення 

Для роботи на повітрі при 

нормальній вологості 

(φ45÷75%, 15 - 35℃) 

При напрузі 1000 В, 

частоті струму 50 Гц 

СТ-І 

(ГОСТ 

12652-74) 

» 0,5 – 30 
Від 65 

до +130  

Те ж саме, але з більш 

дрібною і однорідною 

структурою 

СТ-ІІ 

(ГОСТ 

12652-74) 

» 0,5 – 3,5 
Від 65 

до +155 

Те ж саме, але з 

підвищеною жорсткістю 

при робочих 

температурах 
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 Для виготовлення друкованої плати було обрано матеріал склотекстоліт 

FR-4 1 мм товщиною та товщиною фольги з обох сторін 35 мкм. Цей матеріал 

має чудові характеристики. У нього високе значення адгезії фольги до 

підкладки діелектрика під впливом високої температури, високий об'ємний і 

поверхневий електричний опір, висока температура склування і стабільність 

геометричних розмірів. Також ціна його відносно низька [20]. 

 

 

При виборі елементної бази слід враховувати, що: 

— Елементна база визначає вартість приладу; 

— Елементна база впливає на вид технології виготовлення приладу; 

— Необхідно обирати доступну елементну базу. 

Розглянемо доступні на ринку давачі, які можуть бути використані у 

даному приладі. 

Давач СО2. Ні для кого не секрет, що надмірна концентрація СО2 у 

приміщенні може погано впливати на здоров’я людини. Тому для ефективного 

моніторингу нам потрібно обрати якісний давач, параметри якого нас 

задовольняють.  

Давач вуглекислого газу MQ-135. 

Не дорогий давач маленького розміру, який з легкістю можна підключити 

до платформи Arduino, налаштувати і користуватись.  

Характеристики: 

— Напруга живлення нагрівача 5 В; 

— Напруга живлення давача 3,3 В – 5 В; 

— Споживаючий струм 150 мА; 

— Габарити: 25,4×25,4 мм 

В газоаналізатор вбудований нагрівальний елемент, який необхідний для 

хімічної реакції: під час роботи сенсор буде гарячим. Це і є найбільшим 

мінусом цього давача. Якщо такий давач буде знаходитись у корпусі приладу, 

то можуть виникнути проблеми з термостійкістю всього приладу. Також 

 Вибір елементної бази
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наявність такого давача автоматично виключає можливість виміру 

температури даним приладом. 

Давач вуглекислого газу MH-Z14.  

Характеристики:  

— Габарити: 13.9 мм x 18.5 мм; 

— Живлення: 4-6 В, 300 мА; 

— Інтерфейси давача: UART, PWM; 

Цей модуль здатний з легкістю зафіксувати від 0 аж до 5000 мг/кг, 

з'єднуючись з платою Arduino або іншими платами по serial-інтерфейсу (Tx, 

Rx). Живлення подається в межах 4-6 В, струм, що подається, не перевищує 

100 мА, зазвичай він стабільно тримається на позначці в 50 мА і нижче. 

Найкраще живити модуль не від плати розробника, а від зовнішніх джерел 

живлення, акумуляторів. Значним недоліком цього давача є його висока ціна. 

Також при значному простої, давачу потрібен час 30-60 с для того аби видати 

найбільш правдоподібні результати. 

Давач зчитує рівень СО2 за допомогою недісперсного інфрачервоного 

випромінювання.  

Давач вуглекислого газу MH-Z19. 

Характеристики: 

— Габарити: 33x20x9 мм; 

— Споживаючий струм: 60 мА; 

— Інтерфейси давача: UART, PWM; 

— Живлення: 4,5 – 5,5 В; 

Компактний і енергоефективний інфрачервоний оптичний датчик MH-

Z19 для вимірювання концентрації вуглекислого газу в повітрі. Відмінне 

рішення для використання в системах оцінки якості повітря, системах 

"розумний будинок" і обладнанні для вентиляції та очищення повітря. 
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   Модуль має два виходи для отримання даних - послідовний UART-

інтерфейс і ШІМ-сигнал. Вихідні інтерфейси мають логічні рівні TTL 3.3В, 

але при цьому вони мають сумісність з 5-вольтової логікою. 

 Давач MH-Z19 може працювати в одному з двох діапазонів вимірювання 

- 0 ... 2000 або 0 ... 5000 мг/кг. Вибір діапазону здійснюється програмно через 

UART-інтерффейс. У датчику є вбудована термокомпенсація, що дозволяє 

використовувати датчик при температурах від 0 ° C до + 50 ° C з мінімальною 

похибкою. 

 Отже, для приладу було обрано давач MH-Z19 через його чудові 

характеристики та доволі невисоку ціну.  

 Розглянемо декілька варіантів давачів пилу. 

 Модуль датчика пилу GP2Y1010AU0F. 

 Характеристики: 

— Чутливість: 0,5 В / (100 мкг / м3); 

— Діапазон вимірювання: 500 мкг / м3; 

— Напруга живлення: 2,5 В ~ 5,5 В; 

— Робочий струм: 20 мА (макс.); 

— Габарити: 63,2х41,3х21,1 мм; 

Модуль датчика якості повітря Sharp GP2Y1010AU0F виявляє в повітрі 

дрібні частинки розміром більше 0,8 мкм, в тому числі і сигаретний дим. 

Модуль має низьке енергоспоживання, яке можна зменшити, відключивши 

підсвічування зчитувача, аналоговий лінійний вихід з напругою, 

пропорційним щільності пилу. Вбудований стабілізатор напруги для 

широкого діапазону живлячої напруги. Застосовується датчик в системах 

очищення, контролю забруднення і кондиціонування повітря. 

Давач пилу PMS5003. 

Характеристики: 

— Діапазон вимірювання: від 0,3 до 1.0; від 1,0 до 2,5; від 2,5 до 10 (мм); 

— Напруга живлення: 5 В; 

— Споживаний робочий струм: 120 мА; 
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— Струм в режимі очікування: 200 мкА; 

— Габарити: 65x42x23 мм; 

— Діапазони вимірювання: від 0,3 до 1,0; від 1,0 до 2,5; від 2,5 до 10 (мм); 

Лазерний давач забруднення повітря PMS5003 — представник 

універсальних цифрових оптичних (лазерних) датчиків пилу в повітрі третього 

покоління. Особливістю датчика є висока точність підрахунку кількості 

частинок, досягнута за рахунок внутрішньої обробки сигналу реєстратора 

пилу високопродуктивним мікро контролером Cypress CY8C4245. Датчик 

оснащений послідовним UART інтерфейсом з рівнем 3,3В, що дозволяє 

використовувати його з 5В і 3В мікроконтролерами. 

Дуже якісний та надійний давач з високою точністю та невисокою ціною. 

Чудовий вибір для даного приладу. 

Розглянемо декілька варіантів давачів формальдегіду.  

Давач формальдегіду GS202M. 

Характеристики: 

— Інтерфейс: UART; 

— Концентрація частинок: 0-1 мг / м. куб; 

— Напруга живлення: 5 В; 

— Габарити: 20х19х13: 

Невеликий і простий давач з відносно високою точністю вимірювань. Але 

якщо почитати відгуки про цей давач, можна дізнатись, що надійність його не 

дуже висока, а тому нам він не підходить.  

Давач формальдегіду ZE08-CH2O. 

Характеристики: 

— Інтерфейс: UART; 

— Діапазон: 0-5 мг/кг; 

— Робоча температура: 0-50℃; 

— Напруга живлення: 3,7 В-9 В (із захистом від зворотньої напруги); 

Використовуючи електрохімічний принцип, він має хорошу 

селективність і стабільність. Вбудований датчик температури, компенсація 
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температури; як цифровий, так і аналоговий вихід напруги, простий у 

використанні, невисока ціна. Це чудовий вибір для даного приладу. 

 Вибір центрального контролера. Мозком приладу було прийнято взяти 

мікроконтролер ATmega328, адже він являється 8-ми розрядним 

мікроконтролером з низьким енергоспоживанням. Оснований він був на 

досконалішій AVR RISC архітектурі.  

Пам’ять мікроконтролера: 

— 32 кб Flash (пам'ять програм, що має можливість самопрограмування); 

— 2 кб ОЗП; 

— 1 кб EEPROM (постійна пам’ять даних). 

Напруга живлення та швидкість процесора: 

— 1,8 – 5,5 В при частоті до 4 МГц; 

— 2,7 – 5,5 В при частоті до 10 МГц; 

— 4,5 – 5,5 В при частоті до 20 МГц; 

Його продуктивності буде цілком достатньо для зручної та комфортної 

роботи. 

Для перемикання основного контролера між давачами, екраном і 

звуковим модулем, було прийняте рішення використати аналоговий 

мультиплексер 74HC4052.  

74HC4052 — це високошвидкісна CMOS мікросхема, з двома 4-х 

канальними аналоговими мультиплексируємими-демультиплексируемими 

входами. Так як він має 2 входи і 4 виходи, в один момент він кожен вхід може 

бути підключений до одного з чотирьох виходів. До кожного виходу 

підключений давач, дисплей або звуковий модуль. По керуючим пінам, 

контролер обирає, до якого пристрою йому потрібно підключитись в даний 

момент.  

Годинник DS3231 та звуковий модуль MP3-TF-16P були обрані з 

розрахунку простоти та своєї не високої вартості.  
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У якості екрану було обрано якісний 3,2 "TFT LCD дисплей на контролері 

ILI9341. Дисплей оснащений сенсорною панеллю з контролером XPT2046, 

який видає точку дотику в цифровому вигляді. За допомогою цього дисплея 

можна побудувати системи контролю з управлінням через сенсорний дисплей.  

Характеристики: 

— Розмір дисплея: 3,2 дюйми; 

— Роздільність: 240 * 320; 

— Тип матриці: TFT; 

— Напруга живлення: 5В; 

— Напруга логічних сигналів: 3,3 В; 

— Підсвітка: світлодіодна з ШІМ контролем яскравості; 

— Кількість кольорів: 262,000 RGB; 

— Пам'ять дисплея: 172,800 байт. 

Недорогий дисплей з можливістю сенсорного керування. 

 Також, як варіант, можна використовувати дисплей для Arduino.  

Такий дисплей ще дешевший і простіший, але він не дуже підходить для 

даного проекту. По-перше, схема пристрою не передбачає підключення 

платформи Arduino, хоча це більш, ніж можливо. Да і без неї екран легко 

підключити. По-друге, для нас вигідніше обрати сенсорний екран для більш 

зручного керування інформацію, що виводиться.  

 Характеристики: 

— Напруга живлення: 3,3 – 5 В; 

— Роздільність 480×320 (RGB); 

— Інтерфейс: 16 – бітний паралельний; 

— Діагональ: 3,3 дюйми; 

Також, на нижній стороні плати дисплею, встановлений роз’єм для карт 

пам’яті. 
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Вибір конденсаторів. Для даної схеми було обрано конденсатори двох 

номіналів. 22 пФ та 470 пФ.  

Було прийнято рішення, у якості конденсаторів номіналом 22 пФ, взяти 

конденсатори К10-17Б, які є дуже доступними і є у будь-якому радіо-магазині 

або ж схожі аналоги.  

Робоча температура таких конденсаторів є від 55 до 125 ℃, що цілком 

влаштовує наші потреби. А робоча напруга може сягати 50 В, що в 10 разів 

більше, ніж у даній схемі. 

У якості конденсатора номіналом 470 пФ було обрано  К10-7В, або можна 

взяти аналоги, К10-19, КД-2. 

Діапазон робочих температур таких конденсаторів теж задовольняє наші 

вимоги – від 30 до 85 ℃. Робоча напруга до 50 В. 

Вибір кварцового резонатора. Кварцові резонатори призначені для для 

використання в аналогово-цифрових ланцюгах для стабілізації та виділення 

електричних коливань певної частоти. У нашому ж випадку, кварцовий 

резонатор потрібен для задавання такту для мікроконтролера пристрою. 

Було обрано класичний кварцовий резонатор у корпусі HC-49S, який має 

невеликі розміри, а саме: 4,5х11 мм, резонансну частоту 16 МГц, та діапазоном 

робочих температур від 20 до 60 ℃. 

3.2 Розрахунок діаметра монтажних отворів та розмірів  

контактних майданчиків 

Розрахунок розміру контактних майданчиків для вивідних елементів 

виконується за формулою: 

 
2

( 0, 2) ( 0,2)
3k v vD d d     (3.1) 

де Dv — діаметр контактних майданчиків; dv — діаметр виводів. 

Розрахунок розміру контактних майданчиків для планарних елементів 

виконується за формулою: 

( 0,3...0,5)( 0,3...0,5)kD b l       (3.2) 
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де b та l — ширина та довжина виводів відповідно. 

Отримані значення наведено в таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1 — Розміри контактних майданчиків 

Назва елемента  
(тип корпусу) 

Dv (мм) Dотв(мм) Dk (мм) 

Аналоговий комутатор 
(DIP16) 

0,53 0,8 1,4 

PLS 0,6 0,9 1,5 

3.3 Визначення габаритів друкованої плати, параметрів  

друкованого монтажу 

Для визначення площі плати треба розрахувати мінімальну площу, що 

відповідає загальній площі всіх елементів кожної сторони, тобто елементів 

поверхневого монтажу та вивідних елементів окремо. Тож розрахуємо площу 

всіх елементів. 

За формулою розраховуємо площу плати: 

                  𝑆П = 𝑆МГ + (1,5 … 2)𝑆СГ + (2,5 … 3)𝑆ВГ + 𝑆кріплення             (3.3) 

Таблиця 3.3 —Таблиця площ 

Назва Розміри Площа Кількість Заг. площа 

HU-3 6,5х8,0 52,00 2 104,00 

HU-4 6,5х10,5 69,00 1 69,00 

HU-6 6,5х15,75 102,38 1 102,38 

MP3-TF-16P 20,5х20,5 420,25 1 420,25 

74HC4052 19,3х6,5 125,45 1 125,45 

FRD-2403702  42,76х60,26 2576,72 1 2576,72 

ATmega328p 7,4х35,0 259,00 1 259,00 

DS3231 22х37,5 825,00 1 825,00 

З даної формули отримаємо площу рівну 5200 мм2, враховуючи отвори для 

кріплення ДП, та для зменшення складності трасування приймемо значення 

площі рівне 6500 мм2. За даної площі можна отримати розміри плати 65х100 

мм2, що задовольняє рекомендовані значення по ГОСТ 10317 – 79 [21]. 
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3.4 Вибір класу точності 

Перш ніж перейти до розрахунку ширини друкованих провідників, слід 

дізнатися про допустимі значення ширини у ГОСТ 23751-86 [22]. Цей 

документ вводить поняття класів точності ДП. Класи точності дуже впливають 

на виготовлення ДП, а саме: 1 та 2 класи використовуються при домашньому 

виробництві, 3 клас точності використовується для побутової апаратури, 4 та 

5 класи точності використовуються у виробництві високоточних ДП.  

Основні параметри, які необхідні для того, аби визначити потрібний клас 

точності, занесені у таблицю 3.4. 1 та 2 класи точності розглядатися не будуть, 

адже це не є доцільним у даній роботі. 

Таблиця 3.4 — Класи точності 

Параметр 
Клас точності 

3 4 5 

Ширина друкованого провідника 0,25 0,15 0,1 

Відстань між сусідніми 

елементами провідного малюнку, 

мм 

0,25 0,15 0,1 

Гарантійний поясок, мм 0,1 0,05 0,025 

3.5 Розрахунок ширини друкованих провідників 

Для розрахунку ширини друкованих провідників необхідно знати який 

максимальний струм та напруга проходять через силові та сигнальні ланцюги. 

Аналізуючи отримане завдання отримуємо, що для сигнальних провідників 

Imax  = 0,018А, а для силових Imax = 0,17A.  

Мінімально допустима ширина провідника з урахуванням допустимого 

падіння на ньому (3%) визначається за формулою:  

                                             max
min1 0,03

p

p

l I
t

h U


                                               (3.4) 
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де pl  — максимальна довжина провідника, м; — питомий опір матеріалу 

провідника, 
2Ом мм

м


; maxI — максимальна сила струму, А; ph — товщина 

фольги, мм; U — прикладена напруга, В. 

 Мінімально допустима товщина провідника з урахуванням допустимого 

рівня струму визначається за формулою:  

                                                       max
min 2

p p

I
t

h j
                                                   (3.5) 

де maxI — максимальна сила струму, А;  ph — товщина фольги, мм; 
p

j — 

допустима щільність струму у провіднику, 2

А

мм
. 

Так як у даному проекті нема SMD та планарних компонентів, то можливе 

використання 3-го класу точності. 

Після проведених розрахунків, було встановлено рекомендоване значення 

ширини друкованого провідника – 0,55 мм. Якщо провести провідник такої 

ширини неможливе, то можна використати значення ширини провідника – 

0,3 мм. 

3.6 Розрахунок зазорів між елементами друкованого малюнку 

В схемі відсутні кола з високими напругами, тому основні обмеження 

накладаються особливостями виробництва. 

Таблиця 3.5 – Параметри друкованого малюнку 

Коло Струм, А 

Ширина 

провідника, 

мм 

Ширина 

зазору, мм 

Силові 0,17 0,55 0,45 

Сигнальні 0,018 0,55 0,45 
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3.7 Трасування ДП 

Трасування друкованої плати виконаємо у середовищі 

AltiumDesigner [23]. В редакторі PCB проведемо трасування, тобто створимо 

доріжки та полігони.  Заливка землі (ланцюг GND) виконана полігоном з обох 

сторін плати. Результати трасування у верхньому шарі наведено на рис 3.1, у 

нижньому шарі — рис. 3.2.  

 

Рисунок 3.1 — Трасування у верхньому шарі 

 

Рисунок 3.2 — Трасування у нижньому шарі 
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Після трасування була проведена перевірка на помилки. Помилок не було 

виявлено, тому можна приступити до проектування приладу. Для цього плату 

збережено у форматі .step. Збережений файл було відкрито за допомогою 

SolidWorks [24]. 
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4 ПРОЕКТУВАННЯ ПРИЛАДУ ТА АНАЛІЗ ЙОГО 
ПРАЦЕЗДАТНОСТІ 

4.1 Вибір корпусу для приладу 

Було прийняте рішення спроектувати та виготовити власний корпус до 

даного приладу. Аби врахувати потік повітря до давачів та забезпечити 

зручність експлуатації. Перший ескіз корпусу показано на рис. 4.1. 

 

Рисунок 4.1 — Попередній вигляд корпусу 

Прилад має лише 2 отвори на передній панелі. Для кнопки увімкнення та 

вимкнення і для дисплею. На рис. 4.2 показано 3D модель корпусу, а саме 

передню панель.  

 

Рисунок 4.2 — 3D вигляд корпусу 
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Головною проблемою у проектуванні корпусу є забезпечення хорошого 

доступу повітря до кожного з давачів. Тому було прийняте рішення виконати 

перфорацію на задній кришці. Перфорація виконана у нижній частині кришки, 

біля давачів, та у верхній частині, для забезпечення відводу більш теплого 

повітря, яке нагріється після контакту з елементами плати і давачами (рис. 4.3).  

 

Рисунок 4.3 — Перфорація на задній кришці 

На нижній панелі корпусу, були передбачені гумові ніжки для зручного 

встановлення на горизонтальній поверхні. Також на задній кришці 

передбачене кріплення приладу на стіну, але під час такого виду кріплення, 

точність вимірювань може бути спотворюватися. Адже повітря потрапляє до 

давачів саме через задню кришку.  
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З правої сторони приладу є роз’єм для живлення. Таке розміщення було 

обране не просто так. Неважливо, як буде розміщений прилад, висітиме він на 

стіні чи стоятиме на горизонтальній поверхні, знос проводу живлення буде 

мінімальний. Він не буде перегинатись чи перетиратись. 

Матеріалом для корпусу було обрано ABS-пластик. Він є недорогим, 

легкодоступним, з ним зручно працювати на 3D принтері, він має підвищену 

ударостійкість на пружність. 

Обидві панелі корпусу збираються за допомогою потайних гвинтів М3, а 

друкована плата розміщується на пластикових стійках і також збирається за 

допомогою гвинтів М3. 

4.2 Вибір безсвинцевого припою 

Згідно з директивою європейського парламенту №2011/65/EU «RoHS 2» 

на території Європи діє обмеження на використання свинцю у побутових 

приладах [25]. З цього випливає, що використання олов’яно-свинцевих 

припоїв є недопустимим для нашого приладу. 

У безсвинцевих припоях, до олова, обов’язково додається стабілізатор, 

наприклад вісмут, оскільки при низьких температурах навколишнього 

середовища, олово стає крихким.  

Враховуючи ці чинники та проаналізувавши ринок, було обрано 

безсвинцевий припій HBD – 366, який складається з олова на 42% і вісмуту на 

58%. Цей припій має трохи нижчу температуру плавлення, ніж традиційний 

ПОС – 61, 138 ℃ замість 183 ℃ у останнього. Така температура плавлення є 

більш вдалою, адже це може уберегти елементи друкованої плати від перегріву 

під час їх встановлення. 

4.3 Розрахунок надійності пристрою 

Для розрахунку надійності було використано методику [26].  

Розрахунок напрацювання на відмову передбачає наступні умови:  
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— Відмова будь-якого елемента пристрою призводить до відмови всього 

пристрою загалом; 

— Відмови елементів – випадкові і взаємонезалежні події; 

— Інтенсивність відмов ( 0 ) або потоки відмов ( 0 ) не залежать від часу, 

тобто 0 const  і 0 const  ; 

Робоча інтенсивність відмов кожного елемента визначається за 

наступною формулою:  

                                        0 1p E HK K K  ,                                            (4.1) 

де p — робоче значення інтенсивності відмов; 0 — середньостатистичне 

значення інтенсивності відмов;  1K — поправний коефіцієнт, який враховує 

теплове та електричне навантаження; ЕK — поправний коефіцієнт, що 

враховує умови експлуатації;  НK  — коефіцієнт навантаження. 

Потік відмов визначається за формулою:  

 
1

n

p i
i

N 


 , (4.2) 

де   — потік відмов; n — кількість елементів; p — робоче значення 

інтенсивності відмов; iN — кількість елементів кожного типу. 

Час безвідмовної роботи визначається за формулою: 

                                                   0

1
T


 ,                                                   (4.3) 

де 0T  — час напрацювання, год; — потік відмов. 

Значення інтенсивності відмов та коефіцієнтів наведено у таблиці 4.1. 

Таблиця 4.1 — Параметри надійності елементів пристрою 

Назва елементу λ0∙10-6 К1 Кн 

Кількість 

елементів 
λр∙10-6 

Роз’єм живлення 0,5 0,3 0,05 1 0,008 

Давачі 7,3 0,4 0,5 3 1,46 

1 2 3 4 5 6 
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Продовження таблиці 4.1      

1 2 3 4 5 6 

Конденсатори керамічні 0,7 0,1 0,05 3 0,004 

Мікросхеми 3 0,3 0,7 2 0,63 

Перемикач 3 0,05 0,01 1 0,002 

Функціональні модулі 3 0,4 0,8 3 1 

Даний прилад відноситься до стаціонарної побутової апаратури, тому 

його поправний коефіцієнт експлуатації ЕK має значення 2. 

Підставивши значення з таблиці 4.1 у формулу (4.2) отримуємо значення 

потоку відмов 5 1
4,126 10

год
 . Значення напрацювань на відмову становить, 

приблизно, 25000 годин. Це значення було знайдено шляхом підставлення 

значення. Потоку відмов у формулу (4.3). 

Розраховане значення потоку відмов та напрацювання на відмову цілком 

задовольняє умовам технічного завдання. 
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5 ОХОРОНА ПРАЦІ 

Даний розділ присвячений розробці заходів з охорони праці при розробці, 

виготовленні та експлуатації монітору якості повітря у приміщені. В цьому 

розділі визначені основні потенційно шкідливі та небезпечні виробничі 

фактори, а також запропоновані відповідні технічні рішення та організаційні 

заходи з електробезпеки, гігієни праці і виробничої санітарії та визначені 

основні заходи з пожежної небезпеки та профілактика. 

5.1 Визначення основних потенційно шкідливих та небезпечних 

виробничих факторів 

Для працівників найбільш небезпечними та шкідливими факторами, що 

виникають в процесі проектування, виготовлення, налагодження та 

експлуатації приладу відносять: 

— підвищена загазованість повітря робочої зони парами шкідливих 

речовин; 

— підвищена температура поверхні виробу, обладнання, 

інструменту, розплавів припоїв; 

— підвищена температура повітря робочої зони; 

— небезпечний рівень напруги в електричній мережі; 

— підвищений рівень шуму від двигунів вакуумних насосів 

ультразвукового устаткування; 

— підвищений рівень вібрації на робочому місці двигунів вакуумних 

насосів; 

— підвищений рівень ультразвуку; 

— підвищений рівень ультрафіолетової радіації під час виконання 

пайки; 

— пожежонебезпека; 

— рухомі частини механізмів і машин. 
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5.2 Небезпечні та шкідливі фактори при виготовлені ДП 

При виконанні процесів при виготовленні друкованих плат можуть 

виникнути небезпеки такі як: ураження струмом, опіки, травмування, 

отруєння, шум та вібрація. 

Досить велика кількість матеріалів та речовин, які використовуються при 

виготовленні плати, є небезпечними для здоров’я людини. Пари таких речовин 

можуть попадати в організм людини через органи дихання чи шкіру. 

Вдихання речовин у будь-якому агрегатному стані може призвести до 

ураження верхніх дихальних шляхів. У травний тракт речовини можуть 

попасти через їжу та воду. 

Багато шкідливих речовин потрапляють в організм через шкіру, особливо 

небезпечні концентровані кислоти, луги та розчинники. 

Застосування ручних робіт допустимо при відсутності в технологічному 

процесі речовин 1 і 2 класів небезпеки і з використанням засобів колективного 

та індивідуального захисту працюючих.  

Особлива увага повинна бути приділена заміні токсичних речовин менш 

токсичними, заміні шкідливих операцій менш шкідливими. Так, використання 

присадок дозволяє знизити витрати на вентиляцію. Всі робочі місця повинні 

бути обладнані витяжною вентиляцією, а працюючі застосовувати засоби 

індивідуального захисту органів дихання, очей і шкіри.  

В лабораторії де виконувалися дослідження усі вимоги запроваджені у 

виробничому процесі, що забезпечує високий рівень безпеки праці 

5.3 Електробезпека 

Спроектований пристрій має III клас за електробезпекою згідно з ДСТУ 

ІЕС 61140:2015. Все інше електрообладнання у приміщенні 0І клас за 

електрозахистом (вимірювальна апаратура), а також І клас (системні блоки 

ПЕОМ) та ІІ клас(ВДТ ПЕОМ). 
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Робоче приміщення, згідно ПУЕ, за ступенем небезпеки ураження людей 

електричним струмом можна віднести до приміщень без підвищеної 

небезпеки, так як: 

— відносна вологість повітря не перевищує 75%; 

— матеріал підлоги (паркет) є діелектриком; 

— температура повітря не досягає значень, більших 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. 

Для правильного визначення необхідних засобів та заходів захисту від 

ураження електричним струмом необхідно знати допустимі значення напруги 

дотику та струмів, що проходять через тіло людини. 

У таблиці 5.1 наведено допустимі значення напруги обладнання в 

залежності від часу дії струму. 

Таблиця 5.1 – Гранично допустимі значення напруги 

Час дії, с До 0,1 0,2 0,5 0,7 0,9 Від 1 до 5 

Uд, В 500 400 200 130 100 65 

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. 

5.3.1 Розрахунок захисного відключення електромережі при 

аварійному режимі роботи електрообладнання 
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Виконаємо розрахунок ланцюга захисного відключення фазного проводу 

при короткому замиканні (КЗ). Струм КЗ можна обчислити за формулою: 

 𝐼КЗ = Ф

Ф
ТР

, (5.1) 

де  𝑈Ф = 220 В - напруга фазного проводу; 𝑅  = 2,2 Ом - опір 

нульового проводу; 𝑅Ф = 5 Ом - опір фазного проводу; ТР ≅ 0,3 Ом - 

еквівалентний опір трансформатора. 

Значення IКЗ для цих параметрів є рівним 29,3 А. 

Для надійної роботи автоматів струмового захисту з електромагнітним 

розпилювачем струм спрацьовування повинен бути в 1,4 рази менше струму 

короткого замикання при струмі до 100 А. 

 𝐼СПР = КЗ

,
, (5.2) 

Значення IСПР є рівним 21 А, таким чином, струм спрацьовування 

автомата повинен бути менше цього значення. Автомати максимально 

струмового захисту, встановлені у науково-дослідницькій лабораторії 

задовольняють цим умовам (𝐼СПР< 21 А,𝑇СПР< 0,2 с.). 

Напругу дотику до корпусів електрообладнання при короткому замиканні 

розраховується за наступною формулою: 

 𝑈ДОТ 𝐼КЗ𝑅 , (5.3) 

Після розрахунку значення UДОТ є рівним 65 В. Відповідно до ПУЕ 2017, 

щоб ця напруга була безпечна для людини, необхідно використовувати 

автомати максимально струмового захисту у яких час спрацьовування менше 

1 с. 

Можна зробити висновок, що у науково-дослідницькій лабораторії 

основним захистом від поразки електричним струмом є занулення та 

застосування пристроїв максимального струмового захисту. 

5.3.2 Вимоги до вентиляції виробничих приміщень  
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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, 

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; 

— 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. 

5.3.3 Мікроклімат зони  

Мікроклімат у виробничих умовах визначається наступними 

параметрами: температурою повітря, відносною вологістю повітря, 

швидкістю руху повітря й інтенсивністю теплового випромінювання на 

робочому місці. У таблиці 5.4 наведені параметри мікроклімату. 

Таблиця 5.4 – Норми клімату виробничих приміщень 

  
Іва
но
в Д

.Ю
. Р
К-5

1, 
20

19



 

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

50 
РК51. 413421.001 ПЗ 

Параметри 
Холодний період Теплий період 

оптимальні допустимі оптимальні допустимі 

Температура, 

ºС 
22-24 21-25 23-25 22-28 

Відносна 

вологість, % 
40-60 80 40-60 75 

Швидкість 

руху повітря, м/с 
0,1 0,1 0,1 0,1-0,2 

У приміщенні використовуються батареї центрального опалення для 

підтримки нормальної температури повітря в холодну пору року. Температура 

в ділянці приміщення, де використовується пайка, може перевищувати 

границю припустимої норми. Для видалення надлишків тепла 

використовується місцева механічна вентиляція. Виконана теплоізоляція 

вікон. Для підтримки необхідних параметрів повітря в приміщенні 

використовується природна вентиляція. У приміщенні є два вікна, які можна 

відкривати, якщо буде потреба в теплий період. Фактичні параметри 

мікроклімату в робочій зоні відповідають приведеним вище нормам ДСН 

3.3.6.042-99. 

5.3.4 Освітлення робочих місць 

Штучне освітлення при тривалому впливі призводить до недостачі 

ультрафіолету, після чого знижується імунітет. 

Істотне значення для збереження тривалої працездатності, підвищення 

продуктивності праці має забезпечення норм освітленості на робочому місці. 

Величина освітленості регламентується нормами ДБН В.2.5-28-2006. Робоче 

приміщення, що розглядається в даному розділі належить до I групи – 

приміщення, у яких розрізнення об’єктів зорової роботи здійснюється при 

фіксованому напрямку лінії зору працюючих на робочу поверхню. 

Нормування штучного освітлення також здійснюється згідно ДБН В.2.5-28-

2006. Загальне штучне освітлення на робочому місці забезпечується за 

Іва
но
в Д

.Ю
. Р
К-5

1, 
20

19



 

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

51 
РК51. 413421.001 ПЗ 

допомогою світильників з лампами денного світла ЛБ-40, потужністю 40 Вт, а 

місцеве за допомогою настільних світильників з лампами накалювання 

потужністю 75 Вт. 

Для розрахунку загального штучного освітлення в робочому приміщені 

використовується метод коефіцієнта використання світлового потоку. При 

цьому в розрахунках враховується пряме та відбите світло. Фактичне 

освітлення робочих місць штучним освітленням визначається за формулою: 

 𝛷 =
∙ ∙ ∙

∙
, (5.4) 

де  N – кількість світильників;  𝛷 – світловий потік, лм;   S – площа 

приміщення, м2;   К – коефіцієнт запасу;  Z – коефіцієнт нерівномірності 

висвітлення;  Е – нормоване значення світлового потоку лампи, лк;  С – 

коефіцієнт використання випромінюваного світильниками світлового потоку. 

Норма освітленості згідно ДБН В.2.5-28-2006: 

𝐸 =  300 лк;  𝐾 =  1,5;  𝑆 =  120 м ;  𝑍 =  1,2 

Найбільш прийнятними для приміщення є люмінесцентні лампи ЛД 

(денного світла) потужністю 40 Вт. Нормальний світловий потік лампи ЛД-40 

дорівнює 𝛷 =  2340 лм. Коефіцієнт використання світлового потоку 𝐶 =

 0,3. Величиною i, індексом приміщення можна встановити залежність від 

площі приміщення й висоти підвісу: 

 𝑖 =  
·

·( )
, (5.5) 

де  l – довжина приміщення, м, l = 10;  b – ширина приміщення, м,  

b = 12;  

h – висота підвісу світильників, м, h = 2,6. 

Після розрахунку отримано значення 2,1. Коефіцієнт використання 

світлового потоку на розрахунковій площі 𝐶 =  0,3. Підставивши ці значення 

у формулу (5.4) отримано значення кількості світильників рівне 39. 

Отже, для штучного освітлення в робочому приміщенні буде достатньо і 

10 ламп з 4 патронами. Лампи типу ЛД-40 зі світловим потоком 2340лм кожна. 
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За таких умов штучне освітлення на робочому місці відповідає вимогам ДБН 

В.2.5-28-2006. 

5.4 Пожежна безпека та профілактика 

Згідно з ДСТУ Б.В.1.1-36:2016 приміщення, де виконуються 

електромонтажні роботи, по рівню пожежної та вибухонебезпеки належать до 

категорії В (пожежонебезпечні). В приміщенні знаходяться тверді горючі 

речовини, тому робочі зони приміщення згідно з ДНАОП 0.00-32-01 за 

пожежною небезпекою належать до класу ІІ-ІІа.  

За вогнестійкістю виробнича будівля відноситься до ІІ ступеню (ГОСТ 

12.1.004-76) тобто механічні конструкції, стіни виконані, з негорючих 

матеріалів, найменша межа вогнестійкості яких складає 2 години. 

На випадок виникнення пожежі повинна бути забезпечена можливість 

безпечної евакуації людей через евакуаційні виходи. Їх кількість з будівель, з 

кожного поверху та приміщень необхідно приймати згідно з ДБНВ 1.1-7-2016, 

але не менше двох. Відстань від найбільш віддаленого робочого місця до 

найближчого евакуаційного виходу з приміщення безпосередньо на зовні або 

на сходову клітку не повинна перевищувати значення, що регламентуються 

ДБНВ 1.1-7-2016. 

У даному випадку: 

— об'єм приміщення – 370 м3; 

— 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.2.5-56:2014. Системи протипожежного захисту 

застосовується електрична пожежна сигналізація (ЕПС). Вона служить для 

швидкого повідомлення службі пожежної безпеки про виникнення пожежі в 

одному з приміщень чи споруд підприємства. 
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Установка ЕПС складається з наступних основних частин: 

— пожежні сповіщувачі; 

— блоки живлення від електромережі; 

— системи переключення з одного живлення на інше; 

— електропровідної мережі, що з'єднує пожежні оповіщувачи 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 

ДПС038, 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 

пожежогасіння. Відповідно до ДСТУ 3675-98 та ISO 3941-77 в робочому 

приміщені необхідно встановити вуглекислотні 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»). 

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

входить: 

— пожежне покривало розміром 2x2 м – 1 шт; 

— гаки – 3 шт.; 

— лопати – 2 шт.; 

— сокири – 2 шт.; 

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

Наведені норми і правила потрібно дотримуватися для зменшення впливу 

небезпечних чинників на організм особи, що займається виготовленням РЕА. 
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ВИСНОВКИ 

1. На основі аналізу існуючих технічних рішень можна зробити такі 

висновки: перевагами існуючих рішень є велика кількість 

вимірювальних значень, таких як: температура повітря, вологість, 

вуглекислий газ, часточок пилу, формальдегіду, діоксиду азоту та 

інших, недоліками таких приладів є: висока ціна, наявність зайвих 

давачів, таких як: давач вологості, температури, діоксиду азоту. 

Відповідно до відгуків користувачів, розміщення зазначених давачів 

всередині корпусу впливають на точність та отримані значення, через 

це вирішено не використовувати давачі вологості, температури та 

діоксиду вологості в розроблюваному приладі. Розроблюваний прилад 

вимірює більш важливі показники, які впливають на стан здоров’я та 

самопочуття людини.  

2. Виконано розробку принципової схеми пристрою, для зменшення 

розмірів, використано три готових модулі давачів, а саме давач 

формальдегіду ZE08-CH2O, давач пилу PMS5003 та давач 

вуглекислого газу MH-Z19. 

3. Виконано розрахунок на надійність, час напрацювання на відмову 

становить 25000 годин, що є значно більше, ніж зазначено у 

технічному завдані. Тому можна зробити висновок, що наш прилад 

задовольняє вимоги технічного завдання. 

4. Розроблений прилад відповідає технічному завданню. 
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