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АНТОТАЦІЯ 

Дипломний проект на тему «Блок керування роботом» виконано на 54 

сторінках, що включають 36 ілюстрацій, 3 таблиць, 3 додатків та 29 бібліог-

рафічних посилань. 

Метою даного проекту є створення приладу, який дозволить керувати 

різними роботизованими платформами та зможе використовуватися в навча-

льних цілях, як для вивчення програмування, так розвитку навичок роботи з 

електронікою. 

В результаті розроблено комплект конструкторської документації для 

виготовлення блоку керування роботом, до якого можна підключати двигуни 

та інші виконавчі механізми на пряму, а керування та контроль проводити за 

допомогою бездротових методів зв’язку. 

Ключові слова: мікроконтролер, Arduino Nano, системи керування. 
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ANNOTATION 

The graduation paper on the topic "Robot control unit" is executed on 54 

pages, including 36 illustrations, 3 tables, 3 appendices and 29 bibliographic 

references. 

 The purpose of this project is to create a device that will allow you to manage 

different robotic platforms and can be used for educational purposes, both for 

studying programming and for developing electronic skills. 

 As a result, a set of design documentation was developed for the production 

of a robot control unit, which can be connected to motors and other actuators 

directly, managing and control are carried out with the help of wireless 

communication methods. 

 Keywords: microcontroller, Arduino Nano, control systems 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

ДП — Друкована плата 

PWN — Pulse with modulation  

ПЗ — програмне забезпечення 

ЗП — зарядний пристрій 

КЗ — коротке замикання 

МК — мікроконтролер 

SMD — surface mounted device  
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ВСТУП 

Роботи нас оточують усюди, починаючи від виробництва кузовів авто-

мобілів і закінчуючи роботом-штучним інтелектом – Софією.  

З кожним днем росте цікавість молодшого покоління до робототехніки, 

тому виникають багато курсів, зокрема в Україні, по робототехніці.  

Оскільки актуальність таких курсів росте з кожним днем, то для курсів 

потрібно відповідне навчальне обладнання.  

Навчальне обладнання є різне, але у більшості випадків воно не прояв-

ляє інтерес у молодших поколінь, а також воно є складним для розуміння, а 

також дорогим.  

Тому є необхідність створити прилад, який буде універсальним, доступ-

ним, простим для розуміння для не підготовленої людини, викликати заціка-

вленість у молодшого покоління. 

На сьогоднішній день такий пристрій є актуальним, оскільки у молод-

шого покоління все більше росте зацікавленість до подібних пристроїв, тому 

у цій роботі відображається повний процес проектування блоку керування 

залізом. 

Мета: створити прилад, за допомогою якого можна легко керувати різ-

ним залізом в навчальних, маркетонгових цілях. 
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1 ОГЛЯД ІСНУЮЧИХ РІШЕНЬ 

На сьогоднішній момент, аналогів на ринку дуже багато, більшість із 

них — виконані набором «виконай сам», розглянемо приведені нижче анало-

ги та проаналізуємо їх. 

1.1 Огляд та аналіз аналогів на ринку 

Розглянемо перший аналог (рис.1.1) [1].  

 

Рисунок 1.1 — Двох-колісний робот 

Для керування цього робота використовується Romeo BLE Mini 

Microcontroller (рис. 1.2), розглянемо його можливості переваги і недоліки 

[2].  

Перевагами цієї плати керування виступають: підтримка Bluetooth, підт-

римка I2C, PWM, розведений на платі стабілізатор напруги, просте інтерфей-

сне керування. Щодо недоліків: велика кількість аналогових і цифрових пор-

тів, реалізувати повністю плату керування – неможливо, оскільки неможливо 

на такого малого робота буде встановити велику кількість датчиків, не зручні Ша
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клеми для підключення моторів і живлення, винти, які будуть притискати 

провід, можуть легко перегнути його, що в результаті – зламає. 

 

 

Рисунок 1.2 — Romeo BLE Mini Microcontroller 

Отже: досить зручна плата керування для цього робота, але на такому 

роботі, повністю реалізувати цю плату не вийде, через недоліки конструкції, 

тобто плата вийшла дорожче, ніж могла би бути. 

Розглянемо наступний аналог (рис.1.3) [3].  
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Рисунок 1.3 — Робот на гусеницях 

В якості плати керування використовується UNO Rev3 від компанії 

KeyStudio (рис. 1.4), розглянемо можливості цієї плати: керує усім  

ATmega328P-PU у якого на борту є 14 цифрових входів/виходів, 6 із них під-

тримує PWM, цього достатньо і не забагато для таких роботів, але питання, 

як в цій конструкції закріпити модулі для реалізації цих портів. Сама плата 

по собі – повний дублікат оригінальної плати Arduino UNO Rev3, тому хара-

ктеристики повністю збігаються з оригіналом, плата досить проста в експлу-

атації, за рахунок просто інтерфейсного керування, але ненадійно через сти-

рання контактів і нещільний контакт портів [4]. Ще можна додати те, що пла-

та досить велика, тому компактною платою назвати не можна. 

 

Рисунок 1.4 — Налагоджувана плата UNO Rev3 Ша
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Висновок:  плата керування зручна і проста у керуванні, але має великі 

габаритні розміри і сам весь робот реалізований на модулях, що є суттєвим 

недоліком, оскільки порти, які використовуються ненадійні. 

Розглянемо, напевно, одне із найдорожчих рішень, мікрокомп’ютер EV3 

(рис. 1.5) [5]. 

 

Рисунок 1.5 — Мікрокомп’ютер EV3 

Серце і мозок роботів, побудованих на платформі LEGO MINDSTORMS 

Education EV3. Він включає в себе процесор типу ARM 9 з Linux-подібної 

операційної системою, вбудовану пам'ять, що включає 16 МБ флеш-пам'яті і 

64 МБ оперативної пам'яті, шестикнопочний інтерфейс управління з функці-

єю зміни підсвічування для індикації режиму роботи мікрокомп'ютера, моно-

хромний дисплей з високою роздільною здатністю 178 x 128 пікселів, вбудо-

ваний спікер, порт USB, слот для читання карт пам'яті формату mini SD до 32 

ГБ, 4 порту введення і 4 порту виведення. Мікрокомп'ютер EV3 також підт-

римує Bluetooth, WiFi (підтримується WiFi адаптер NETGEAR WNA1100 

Wireless-N 150) для зв'язку з комп'ютерами має програмний інтерфейс, що 

дозволяє створювати програми і налаштовувати реєстрації даних безпосеред-

ньо на мікрокомп'ютері EV3. Є режим USB 2.0 хостингу, що дозволяє з'єдну-

вати мікрокомп'ютери в послідовний ланцюг. Є можливість програмування і 

реєстрації даних за допомогою мікрокомп'ютера, створені програми і отри-

мані дані можуть бути експортовані в програмне забезпечення EV3. Мікро-

комп'ютер сумісний з мобільними пристроями і живиться батареями типу АА Ша
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або акумуляторною батареєю EV3. Програмується EV3, за допомогою візуа-

льного середовища програмування, яке чудово підходить для дітей.  

Єдиним недоліком можна лише виділити ціну, вона досить висока, але 

така плата управління ідеально підходить для навчання робототехніки і про-

грамування для дітей. 

1.2 Огляд та аналіз схемотехнічних рішень 

Насамперед, потрібно уточнити, що схеми роботів будуть завжди відріз-

нятись, оскільки кожен зроблений для конкретної цілі. Але, усі розглянуті 

роботи глобально виконані для навчання дітей, тому розглянули їх принци-

пові схеми і зробили висновок, підходять вони чи ні. 

Розлянули першу схему (рис. 1.6) [6].  

 

Рисунок 1.6 — Робот-павук 

У схемі передбачені сервомотори для руху Servo, блок живлення у ви-

гляді стабілізатора 5V L7805, а також 2 датчика: датчик ультразвуковий HC-

SR04 для визначення відстані до перешкод, а також інфрачервоний приймач 

TSOP 3128 для роботи від інфрачервоного пульта. У схемі не передбачено 

індикації, як візуальної, наприклад дисплея, так і звукової, наприклад дина-Ша
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міка з підсилювачем або п’єзоелемента, тому дана схема для наших цілей не 

підходить. 

Розлянули другу схему (рис. 1.7) [7]. 

В схемі передбачені мотори з драйвером, для руху робота, 6 інфрачерво-

них датчиків, для огинання перешкод роботом, а також інтерфейсне керуван-

ня у вигляді 2 потенціометрів, для задання часу роботи і потужності моторів, 

які відповідають за всмоктування пилу. В схемі, як і в попередньому варіанті, 

не передбачена індикація, відсутня як звукова так і візуальна, а також, в схемі 

не передбачено робота з Bluetooth, тому дана схема не підходить під нашу 

задачу. 

 

 

Рисунок 1.7 — Робот-пилосос 

Розглянули останнє схемотехнічне рішення (рис. 1.8) [8]. 
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Рисунок 1.8 — Робот-картограф 

В схемі передбачений стабілізатор напруги ASC712T на 7,4 В, для жив-

лення контролерів, а також моторів через драйвер L298N, передбачена інди-

кація у вигляді світлодіода, який через резистор підключений до порту А2 

Feduino Uno. Присутня звукова індикація, яка реалізована п’єзоелементом 

ЗП-5. В схемі є інтерфейс керування у вигляді 2 потенціометрів, які у схемі 

підписані як «Valcoders». У даній реалізації відсутнє дистанційне керування, 

наприклад за допомогою радіо, інфрачервоного чи Bluetooth, тому дана реа-

лізація для наших цілей не підходить. 

1.3 Аналіз технічного завдання 

Протягом 2 місяців потрібно розробити блок керування робота, до якого 

можна під’єднати шасі, а також передбачити отвори для усіх вхідних і вихід-

них отворів. Завдання – пристрій, який може використовуватись у навчаль-

них цілях за рахунок універсальності, тобто змінювати свої функції в залеж-

ності від завантаженого ПЗ (програмного забезпечення). Основним завдан-

ням буде розробка друкованої плати, яка в себе буде включати: блок живлен-

ня, а саме стабілізатор 5 В, передбачати сокет під дисплей з розведеною схе-

мою для спілкування по I2C протоколу, передбачити місце під енкодер, вхід-

них і вихідних портів.  
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В платі потрібно використовувати мінімальну кількість вивідних елеме-

нтів, для економії місця на платі. Найдоцільніше в такому випадку викорис-

товувати SMD компоненти. 

Потрібно буде продумати розташування усіх портів, для зручного підк-

лючення у тому числі для блока живлення і для завантаження ПЗ. 

Потрібно передбачити кліматичний режим УХЛ 4.1, він говорить про те, 

що прилад буде використовуватись в приміщеннях кондиціонованих або час-

тково кондиціонованих тому потрібно передбачити отвори для конвекції, 

тобто буде присутнє пасивне охолодження, активного передбачитись не буде, 

оскільки достатньо буде пасивного, так як немає елементів з розсіючою по-

тужністю вище ніж 4,7 Вт. 

Для того, щоб блок керування був автономним, потрібно буде викорис-

товувати акумулятори, скоріш за все Li-ion, оскільки такий тип акумуляторів 

став доступним і має набагато кращі параметри ніж наприклад кислотно-

свинцеві (PbSO4). Єдиним недоліком можна виділити досить висока чутли-

вість до температур і зарядки, тобто звичайним блоком живлення заряджати 

такий тип акумуляторів не можна, оскільки це може призвести до вибуху і 

пожежі. Візьмемо готовий ЗП (зарядний пристрій) для двох паралельно 

з’єднаних акумуляторів Li-ion формату 18650, а також плату балансування, 

захисту від КЗ (коротке замикання), перезаряду та перерозряду BMS. 

Оскільки 2 паралельно з’єднаних акумулятора дають на виході 3,7 В, то 

для коректної роботи інших модулів і як мінімум МК (мікроконтролер) вико-

ристаємо DC-DC перетворювач для живлення усього необхідного на платі а 

також вільних портів. 

І останнє, це додати зручний інтерфейс керування, найпростішим рі-

шенням і при цьому займає найменше місце — енкодер, а також візьмемо ди-

сплей невеликих розмірів для виводу інформації. Ша
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2 ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ВИБІР СХЕМОТЕХНІЧНОГО РІШЕННЯ, 

ЕЛЕМЕНТНОЇ БАЗИ 

Потрібно уточнити, що блок керування роботом не повинен порушувати 

декілька правил, а саме: доступність, не повинно бути в схемі важкодоступ-

них компонентів, оскільки це спрощує ремонт, з іншої сторони, знижує за-

хист від плагіату. По-друге, блок керування роботом має бути простим, не 

використовуватись складні для читання і розуміння схеми, головне – присут-

ня індикація, органи керування, розведений стабілізатор напруги. І останнє, 

блок має бути дешевим, хоча це випливає з попередніх двох пунктів. 

Отже, виходячи з вимог ТЗ, а також з вище сказаних причин, було обра-

ні наступні схемотехнічні рішення: 

 блок живлення: підвищуючий перетворювач на мікросхемі MT3608, 

оскільки живлення буде від двох паралельно з’єднаних Li-ion фор-

мату 18650; 

 передбачений роз’єм під дисплей розміром 16х02, а також розведе-

ний драйвер, для спілкування по I2C протоколу з дисплеєм з метою 

економії портів Arduino Nano; 

 інтерфейс керування у вигляді енкодера, а також інтерфейс підклю-

чення у вигляді вхідних/вихідних портів RJ-45. 

2.1 Розроблення структурної схеми 

На рис. 2.1 зображено структурну схему  блоку керування робото. Яка 

складається з центрального мікроконтролера, що визначає поведінку робота. 

Прийнято рішення використовувати готові платформи з МК, що має свї пере-

ваги та  недоліки. Перевагою є відсутність потреби розводити на платі про-

граматор, оскільки на платформі він уже є, розводити стабілізатор напруги 

для МК, він теж там є, і непотрібно розроблювати середовище для написання 

ПЗ. Недоліками такого рішення є: неможливість використовувати інші МК і 

платформи, тому є обмеженість по ресурсам, так і з іншої сторони деякі фун-
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кції МК будуть недоступні, оскільки вони не передбачені при експлуатації, 

іншими словами, дорожче ніж можна було б зробити. 

Живлення блока проводиться від двох паралельно з’єднаних Li-ion аку-

муляторів формату 18650, так як така збірка дає 3,6 В, то прийняли рішення 

розвести на платі перетворювач напруги, який на виході буде видавати 5 В, 

які будуть живити усю іншу електроніку на платі. 

 

Рисунок 2.1 — структурна схема 

Драйвер дисплея використали лише для економії портів МК, до того ж є 

можливість використовувати бібліотеки для програмування дисплея 

Дисплей використовується для інформування користувача, наприклад 

помилок, або як індикація. Або зовсім його не використовувати 

Енкодер можна використовувати, як орган керування, якщо цього заба-

жає розробник ПО, або-ж не використовувати 

У наявності порти, як для підключення своїх аналогових або датчиків, 

для Bluetooth-модуля і інфрачервоного датчика 

2.2 Вибір основних компонентів схеми 

У якості платформи з МК використали Arduino Nano (рис. 2.2), вибір зу-

мовлений декількома факторами: малі габаритні розміри, розведений про-
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граматор, тобто встановлювати додаткові драйвера не потрібно, розведений 

стабілізатор напруги для МК, готові бібліотеки і функції для написання ПЗ.  

Щодо недоліків: досить слабкий МК, а саме ATMEGA328P, для напи-

сання великих проектів його може не вистачити, через низьку частоту робо-

ти, малий об’єм оперативної і флеш пам’яті. До того ж використання готових 

бібліотек і функцій сповільнює роботу МК. 

 

Рисунок 2.2 — Налагоджувана плата Arduino Nano 

Є більш потужні МК, наприклад на STM32 (рис. 2.3), який дешевше, має 

більше оперативної та флеш пам’яті, більшу тактову частоту і входить до МК 

з наднизьким енергоспоживанням. Проте є один великий недолік, довге на-

лаштування IDE для написання програм, а також код, який може писати про-

граміст з глибоким розумінням роботи МК, а також складний синтаксис коду 

і мала кількість навчальних матеріалів по STM, тому цей варіант не підхо-

дить. 
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Рисунок 2.3 — Налагоджувана плата STM32 Discovery 

В якості дисплея використали LCD 16x02 (рис.2.4), дешевий, доступний, 

універсальний – це його переваги. Недоліки: малий розмір. 

 

Рисунок 2.4 — Дисплей LCD 16x02 

Також є варіанти OLED-дисплеїв на драйвері SSD1306 (рис. 2.5), що 

працює по I2C або SPI протоколу, проте у таких дисплеїв досить малий роз-

мір, тому для наших цілей не підходить. 
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Рисунок 2.5 — Дисплей SSD1306 

Драйвер дисплея виконали на мікросхемі PCF8574P, він виконує роль 

розширення портів, дозволяє працювати по I2C протоколу, працювати з го-

товими бібліотеками для пари дисплей 1602 плюс драйвер PCF8574P, деше-

ве, просте, універсальне рішення. 

Розглянемо ще один варіант драйвера на MCP23017, він теж використо-

вує інтерфейс керування I2C, але досить максимальний струм живлення 

150 мА, очищення екрана займає десь 600 мс, заповнення прямокутної облас-

ті 20х50 точок: 5230 мс, так 5,2 секунди, це дуже довго тому такий варіант 

драйвера для дисплея не підходить. 

Драйвер моторів використали L298N, найдоступніша мікросхема, деше-

ва, просте керування, видача до 2 А на один міст. Єдиний недолік: велике па-

діння напруги на мікросхемі десь 2 В, тому якщо потрібно живлення для мо-

торів 5 В, то на вхід драйвера треба подавати 7 В. 

Ще як варіант драйвера для моторів розглянемо L9110S, його характери-

стики: 800 мА на кожен канал, діапазон напруги живлення 2,5 В — 12 В, ке-

рування логічним рівнем, вбудовані захисні діоди. Наче цей драйвер більше 

підходить ніж L298N, але у цього драйвера є суттєвий недолік, відсутня мож-

ливість змінювати швидкість обертання мотора, тому він нам не підходить. Ша
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Блок живлення виконали у вигляді стабілізатора напруги (підвищуючий 

перетворювач) на MT3608) дешеве, універсальне, доступне рішення, ККД 

93% при нормальному режимі роботи (1–1,2 А), починає свою роботу від 

2,5–3 В. Недоліки: відсутній захист від КЗ, переполюсовки, при струмі 2 А 

починає грітись мікросхема і погіршуються характеристики, але температури 

допустимі, а виникаючі пульсації можна відфільтрувати конденсатором ємні-

стю 470 мкФ. 

Розглянемо ще один перетворювач, а саме, максимальний вихідний 

струм 4А, діапазон вихідної напруги 6–45 В, діапазон вхідної напруги 5–

35 В. Оскільки перетворювач починає роботу лише від 5 В, то він для наших 

цілей не підходить, напруга живлення блоку буде від 3,7 В. 

2.3 Схема електрична принципова 

Схема електрична принципова наведена на рисунку 2.13. Розглянемо 

принципи роботи окремих систем. Напруга від паралельно з’єднаних акуму-

ляторів подається до роз’єма X3, при замиканні перемикача SB1, струм про-

тікає до перетворювача напруги DC-DC підвищуючого типу DA2.  

 

Рисунок 2.13 — Схема електрична принципова 

Після перетворювача напруги та фільтрації від шумів, конденсатором 

С6, стабілізована напруга, яка підстроюється потенціометром R4, живить 
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платформу у вигляді Arduino Nano під позицією DA3. У платформі присутній 

стабілізатор напруги, тому струм повторно стабілізується і фільтрується і чи-

сті 5В виходить з виводу під номером 27, які живлять усі роз’єми і інші еле-

менти схеми. 

 В схему доданий енкодер, для потреб користувача під позицією AD1. В 

схемі використовується інкрементальний енкодер PEC11R-4015F-S0024 

(рис. 2.14), це пристрій, який визначає кут повороту обертового об'єкта, ви-

даючи імпульсний цифровий код. Використовується для визначення швидко-

сті обертання валу (осі), коли немає потреби зберігати абсолютне кутове по-

ложення при виключенні живлення. Тобто, якщо вал нерухомий, передача 

імпульсів припиняється. Іншими словами, якщо включити енкодер цього ти-

пу, то відлік повороту кута почнеться з нуля, а не з кута на який він був ви-

ставлений до моменту виключення. Осі об'єкта і енкодера з'єднуються між 

собою за допомогою спеціальної гнучкої перехідної муфти або жорсткої вту-

лки, або енкодер можна встановити власне на сам вал. Основною перевагою 

інкрементних енкодерів є їх простота, надійність і відносно низька вартість. 

 

Рисунок 2.14 — PEC11R-4015F-S0024 

Резистори R5, R6, R9 та конденсатори C7, C8 гарантують на логічному 

вході МК високий логічний сигнал від енкодера, фільтруючи вихідний сиг-

нал від деренчання контактів 

Драйвер до моторів позначається на схемі як DA1, він керує моторами, 

які підключені до роз’ємів X2 і X1, в залежності від логічних сигналів на 

входах N1…N4.  
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Діоди VD1…VD8 слугують для захисту від зворотнього індукційного 

струму моторів. 

Здвоєнні світлодіоди HG1, HG2 слугують для індикації обертання мото-

ра, струм регулюється резисторами R1, R2. 

Дисплей позначений на схемі як HG3, який керується драйвером DA4, 

до драйвера підключений через резистор R10 біполярний транзистор VT1, 

для керування підсвіткою дисплея, струм колектора обмежується резистором 

R13. 

Потенціометр R12 потрібен для регулювання рівня контрастності дисп-

лея.  

Резистори R8, R7, R11 потрібні для нормальної роботи драйвера дисплея 

PCF8574P згідно технічної документації на мікросхему. 

Вільні порти платформи з мікроконтролером DA3 під’єднані до портів 

X4-X9, Х4 передбачений для інфрачервоного датчика, X5 для Bluetooth-

модуля, в схемі є конденсатор C4 для фільтрації сигналу від шумів. Інші пор-

ти X6-X9 під’єднані до вільних аналогових/цифрових портів платформи 

Arduino Nano. 
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3 ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО МОДУЛЯ 

3.1 Попередній огляд конструкції 

У конструкції блока потрібно передбачити зручний інтерфейс керуван-

ня, а саме: зручне розташування портів для аналогових, цифрових датчи-

ків/пристроїв. А також зручне розташування портів для Bluetooth-модуля, 

інфрачервоного датчика, роз’єма живлення, порта для завантаження ПЗ, дис-

плея і енкодера. 

Доцільно розташувати усі порти і роз’єми з краю плати, так зручніше, 

оскільки можна простіше організувати підключення і монтаж кабелів. 

Дисплей розташуємо згори плати, який буде напрямлений вверх, енко-

дер доцільно розмістити згори плати, поруч з дисплеєм для зручного корис-

тування користувачем. 

Усі виводні елементи в тому числі драйвер до дисплея, платформу з МК, 

енкодер розташуємо з однієї сторони плати, а саме згори, усі інші, не виводні 

елементи розмістимо знизу плати, таку плату простіше буде виконати на ви-

робництві. 

3.2 Вибір елементної бази 

Потрібно уточнити, що під вибір елементної бази зумовлена декількома 

факторами, а саме: 

— Елементна база повинна забезпечити потрібні електричні параметри 

— Елементна база повинна бути доступною, для швидкого ремонту 

— Правильно підібрана елементна база дозволить оптимізувати вагу та 

габарити кінцевого приладу 

— Елементна база буде впливати на технологію виготовлення приладу 

Усі пасивні елементи схеми використовувати у SMD корпусах. Тому, ре-

зистори R1…R13, конденсатори C1…C8, транзистор VT1, індуктивність L1, 

діоди VD1…VD9 і мікросхему DA2 використали у SMD.  
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Інші елементи такі як: роз’єми X1…X9, а саме X1, X2, X4, X5; X6; X7, 

X8; X9 RJ-11, X3 Power Supply, дисплей HG3, світлодіоди HG1, HG2, плат-

форма з МК DA3, драйвер до моторів DA2, драйвер до дисплея DA4, енкодер 

AD1 — вивідні. 

Резистори R1…R3 номіналу 2,2 кОм обрали потужністю 0,1 Вт від ком-

панії YAGEO [9] (рис. 3.1), моделі 0603, їх електричні характеристики: 

— Тип розмір: 0603 

— Допуск ± 5% 

— Максимальна робоча напруга 50 В 

— Діапазон робочої температури −55…+155 °C 

— Габаритні розміри 1,6х0,8x0,45 

— Температурний коефіцієнт 100 

 

Рисунок 3.1 — 3D модель резистора в середовищі Altium Designer 

Резистор R4 підстроюваний з максимальним номіналом 100 кОм та ре-

зистор R12 з максимальним номіналом 50 кОм обрали від компанії BOURNS 

[10] (рис. 3.2), моделі 3314J1, його електричні характеристики: 

— Допуск ± 20% 

— Габаритні розміри 4,5х4,5x2,55 

— Діапазон робочої температури −55…+155 °C 

— Максимальна робоча напруга 50 В 
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Рисунок 3.2 — 3D модель резистора в середовищі Altium Designer 

Резистори R5, R6, R9 номіналу 10 кОм обрали потужністю 0,125 Вт від 

компанії YAGEO [11], моделі 0805, їх електричні характеристики: 

— Типорозмір 0805 

— Допуск ± 0.1% 

— Максимальна робоча напруга 75 В 

— Діапазон робочої температури −55…+125 °C 

— Габаритні розміри 2х1,25x0,5 

— Температурний коефіцієнт 25 

Резистори R7, R8, R11 номіналу 4,7 кОм обрали потужністю 0,1 Вт від 

компанії YAGEO [9], моделі 0603, їх електричні характеристики: 

— Типорозмір 0603 

— Допуск ± 5% 

— Максимальна робоча напруга 50 В 

— Діапазон робочої температури −55…+155 °C 

— Габаритні розміри 1,6х0,8х0,45 

— Температурний коефіцієнт 100 

Резистор R10 номіналом 160 Ом обрали потужністю 0,25 Вт від компанії 

YAGEO [12], моделі 1206, його електричні характеристики: 

— Типорозмір 1206 

— Допуск ± 1% 

— Максимальна робоча напруга 200 В 
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— Діапазон робочої температури −55…+155 °C 

— Габаритні розміри 3,2х1,6х0,55 

— Температурний коефіцієнт 100 

Резистор R13 номіналом 680 Ом обрали потужністю 0,125 Вт від компа-

нії YAGEO [13] (рис. 3.3), моделі 0805, його електричні характеристики: 

— Типорозмір 0805 

— Допуск ± 5% 

— Максимальна робоча напруга 150 В 

— Діапазон робочої температури −55…+155 °C 

— Габаритні розміри 2х1,25х0,5 

— Температурний коефіцієнт 100 

 

Рисунок 3.3 — 3D модель резистора в середовищі Altium Designer 

Конденсатори C1, C2, C4, C7, C8 номіналом 0,1 мкФ обрали від компанії 

MUR [14] (рис. 3.4), моделі GRM033R60J104KE19, його електричні характе-

ристики: 

— Типорозмір 0805 

— Допуск ± 5% 

— Максимальна робоча напруга 150 В 

— Діапазон робочої температури −55…+155 °C 

— Габаритні розміри 2х1,25х0,5 

— Температурний коефіцієнт 100 
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Рисунок 3.4 — 3D модель конденсатора в середовищі Altium Designer 

Конденсатори C3, C5 номіналом 33 мкФ обрали від компанії AVX, тан-

талові [15] (рис. 3.5), моделі CAPPM3216X180N, його електричні характери-

стики: 

— Типорозмір 1206 

— Робоча напруга 6,3 В 

— Діапазон робочої температури −55…+125 °C 

— Габаритні розміри 3,2х1,6х1,8 

— Внутрішній опір 2,2Ом 

— Допуск ± 10% 

Конденсатор C6 номіналом 100 мкФ обрали від компанії MUR, кераміч-

ні [16] (рис. 3.6), моделі GRM31CR60J107ME39, його електричні характерис-

тики: 

— Тип розмір 1206 

— Робоча напруга 6,3 В 

— Діапазон робочої температури −55…+85 °C 

— Тип діелектрика Х5R 

— Внутрішній опір 2,2 Ом 

— Допуск ± 20% 
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Рисунок 3.5 — 3D модель конденсатора в середовищі Altium Designer 

 

Рисунок 3.6 — 3D модель конденсатора в середовищі Altium Designer 

Транзистор VT1 біполярний обрали від компанії DIOTEC [17] (рис. 3.7), 

моделі MMBT3904, його електричні характеристики: 

— Тип транзистора NPN 

— Напруга колектор-база, відкритий перехід 60 В 

— Напруга колектор-емітер, відкритий перехід 40 В 

— Максимально допустимий струм колектора 0,2 А 

— Максимальна потужність 0,35 Вт 

— Гранична робоча частота 300 МГц 

— Напруга емітер-база, відкритий перехід 6 В 

— Коефіцієнт підсилення по струму 100…300 Ша
по
ро
в О

.І. 
РК

-51
, 2

01
9



Зм. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

РК51. 161448.001 ПЗ 

 

28 

 

Рисунок 3.8 — 3D модель транзистора в середовищі Altium Designer 

Дросель L1 з індуктивністю 22 мкГн обрали від компанії SUMIDA [18] 

(рис. 3.9), моделі CDRH104R, його електричні характеристики: 

— Струм насичення 2,5 А 

— Габаритні розміри 10,5х10,3х4,0 

— Допуск 30% 

— Наявний магнітний екран 

 

Рисунок 3.9 — 3D модель дроселю в середовищі Altium Designer 

Діоди VD1…VD8 обрали від компанії SYC [19](рис. 3.10), моделі 

1N4007-SMD, його електричні характеристики: 

— Пікове значення зворотної напруги 1000 В 

— Робочий струм 1 А 
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— Падіння напруги при струмі в 1 А 1 В 

— Робоча температура −65…+175°C 

— Габаритні розміри 4,5х2,8х2,4 

 

Рисунок 3.10 — 3D модель діода в середовищі Altium Designer 

Діод Шоткі VD9 обрали від компанії ONS-FAIR [20](рис. 3.11), моделі 

SS34, його електричні характеристики: 

— Повторювальна імпульсна зворотня напруга 40 В 

— Максимальний середній струм діода 3 А 

— Кількість діодів в корпусі 1 

— Максимальна потужність 2,27 Вт 

— Ударний прямий струм 100 А 

 

Рисунок 3.11 — 3D модель діода в середовищі Altium Designer 
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Підвищуючий перетворювач напруги DA2 обрали в корпусі SOT23 від 

компанії AEROSOMI [21] (рис. 3.12), моделі MT3608, його електричні харак-

теристики: 

— Діапазон вхідної нарпуги 2 – 24 В 

— Струм холостого ходу 1 мкА 

— Тактова частота 1,2 МГц 

— Максимальний струм 4 А 

— Температура спрацьовування захисту 155°C 

 

Рисунок 3.12 — 3D модель перетворювача в середовищі Altium Designer 

Роз'єми X1, X2, X4, X5; X6; X7, X8; X9 обрали від компанії MOLEX [22] 

(рис. 3.13), моделі RJ11, його електричні характеристики: 

— Максимальна робоча напруга 125 В 

— Максимальний струм 1,5 А 

— Діапазон робочої температури −40…+80 °C 

Ша
по
ро
в О

.І. 
РК

-51
, 2

01
9



Зм. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

РК51. 161448.001 ПЗ 

 

31 

 

Рисунок 3.13— 3D модель роз’єма в середовищі Altium Designer 

Роз'єм X3, обрали від компанії SHENZHEN BEST ELETRON I CS [23] 

(рис. 3.14), моделі DC-005, його електричні характеристики: 

— Максимальна робоча напруга 12 В 

— Максимальний струм 2 А 

— Діапазон робочої температури −25…+85 °C 

 

Рисунок 3.14— 3D модель роз’єма в середовищі Altium Designer 

Драйвер до моторів DA2, обрали від компанії STMicroelectonics [24] 

(рис. 3.15), моделі L293D, його електричні характеристики: 
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— Максимальна робоча напруга 36 В 

— Максимальний струм на один міст 2 А 

— Діапазон робочої температури −25…+85 °C 

 

Рисунок 3.15 — 3D модель мікросхеми в середовищі Altium Designer 

Драйвер до дисплея DA4, обрали від компанії NXP Semiconductors [25], 

моделі PCF8574, його електричні характеристики: 

— Діапазон робочої напруги −0.5 В…7 В 

— Струм живлення ± 100 мА 

— Діапазон робочої температури −40…+85°C 

Енкодер AD1, обрали від компанії BOURNS PRO AUDIO [26] (рис. 

3.16), моделі PEC11R, його електричні характеристики: 

— Вихід 2-бітний квадратурний код 

— Струм живлення контактів 10мА при напрузі 5 В 

— Діапазон робочої температури −40…+85 °C 
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Рисунок 3.16— 3D модель енкодера в середовищі Altium Designer 

За обраною елементною базою проведемо розрахунки параметрів друко-

ваного рисунку. 

3.3 Розрахунок параметрів друкованого рисунку 

Розрахуємо розміри контактних майданчиків для елементів поверхнево-

го монтажу за формулою: 

    (      )  (      ) мм, 

де  b x l— розміри контактних майданчиків; 

b0 та l0 — розміри виводів. 

Розрахуємо розміри контактних майданчиків для вивідних елементів за 

формулою: 

       
 

 
    мм, 

де  Dкм — діаметр контактного майданчику; 

          мм, 

де  dв — діаметр виводу; 

Розрахунок проведений у програмі Mathcad. Для розрахунку ширини 

друкованих провідників необхідно знати який максимальний струм та напру-
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га проходять через силові та сигнальні ланцюги. Аналізуючи отримане за-

вдання отримуємо, що для силових провідників Imax  = 2 А, а для сигнальних 

Imax  = 0,1 A. 

Таблиця 3.1 — Ширина провідників.  

Тип Напруга Струм Ширина провідника 

Силовий 5В До 2 А 2,2мм 

Сигнальний 5В До 0,1 А 0,55мм 

3.4 Проектування друкованої плати 

За допомогою бібліотеки футпринтів робимо компоновку та трасування 

перевіряємо на правила (рис. 3.17). У разі виникнення помилок виправляємо 

недоліки і знову робимо перевірку (рис. 3.18). 

 

Рисунок 3.17 — Попередження та помилки згенеровані після першої перевір-

ки на правила 
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Рисунок 3.18 — Попередження та помилки згенеровані після першої перевір-

ки на правила 

В результаті трасування за допомогою програми Altium Designer отри-

мали верхній (рис. 3.19) та нижній (рис. 3.20) шар провідників.  

 

Рисунок 3.19 — Трасування у верхньому шарі Ша
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Рисунок 3.20 — Трасування у нижньому шарі 

В результаті проведеного трасування отримали двосторонню друковану 

плату розміром 110 х 90 мм.  

Оскільки, маємо відносно велику кількість елементів на платі, а також 

елементи як елементи поверхневого монтажу, так і наскрізного монтажу, 

задля зручності прийнято рішення по використанню двосторонньої плати. 

Відповідно для двосторонньої плати було обрано комбінований негативний 

метод. при металізації отворів відкриті ділянки діелектричного 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 

відділенні лакової сорочки можливе часткове руйнування провідникового 

підшару в отворах. 

Матеріалом плати обрано двосторонній фольгований склотекстоліт FR-4 

товщиною 2 мм з шаром металізації 35 мкм з обох сторін.. Склотекстоліт має 

високу механічну міцність, термостійкість, низькі втрати, високий поверхне-

вий опір. Так як плата з вивідними та планарними виводами з високим наси-

ченням поверхні ДП елементами, то клас точності – 3. 
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4 ПРОЕКТУВАННЯ ПРИЛАДУ ТА АНАЛІЗ ЙОГО 

ПРАЦЕЗДАТНОСТІ 

4.1 Опис конструкції 

Готовий прилад має наступний вигляд (рис. 4.1). Усі роз’єми розташова-

ні на краю плати, а саме, роз’єм для живлення, аналогові та цифрові порти, 

порт для завантаження ПЗ, порт для Bluetooth модуля, і інфрачервоного 

приймача. Також на краю плати (зліва) розміщений перемикач для увімкнен-

ня живлення для зручного керування.  

 

Рисунок 4.1 — 3D модель приладу вид згори 

Дисплей розташований згори плати, для зручного відображення інфор-

мації користувачу, якщо це передбачає ПЗ. Кріплення дисплею здійснюється 

за допомогою 4 гвинтів. Нижче дисплея розташований енкодер, для зручного 

використання користувачем, якщо того передбачає ПЗ.  

Світлодіоди розміщені знизу, справа і зліва плати, для зручної індикації 

напрямку руху моторів. Згори плати розміщенні вивідні компоненти, під пла-

тою знаходяться елементи поверхневого монтажу (рис. 4.2), таке рішення 

спрощує виготовлення плати. 
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Рисунок 4.2 — 3D модель приладу вид знизу 

Плата універсальна і може підходити для різних конструкцій, як коліс-

них, так і гусеничні, так і до проектів які не передбачають переміщення. 

4.2 Розрахунки що підтверджують працездатність 

Проведемо розрахунок віброміцності друкованого вузла, за визначеною 

методикою. Розрахунок частоти власних коливань друкованої плати.  

Вихідні дані: 

— Довжина плати a = 0,11 м; 

— Ширина плати b = 0,09 м; 

— Товщина плати h = 2 х 10
-3 

м. 

Матеріал друкованої плати – двосторонній фольгований стеклотекстоліт 

FR-4 35/35 2мм з параметрами[27]: 

— Модуль пружності E = 24∙10
9
 Н∙м2

; 

— Щільність  = 1,9∙10
3
 кг/м

3
; 

— Коефіцієнт Пуассона  = 0,22. 

Маса встановлених на платі елементів M  0,15 кг 

Визначимо приведену масу друкованої плати: 

mn = h = 1,9 ∙ 10
3 ∙ 2 ∙ 10

-3 
= 3,8 кг/м

2
. 

Визначимо приведену масу плати з деталями: Ша
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m = mn + me = 3,8 + 
    

           
 = 18,95 кг/м

3 

Розраховуємо циліндричну жорсткість: 

D = 
      

  (   )
 
           (        ) 

     (       )
           

Визначаємо значення функції () для кріплення плати в чотирьох точ-

ках: 

()     √

          


 
 

 

          
 

 
 
 

 

 

де  = a/b = 1,2 — коефіцієнт, залежний від співвідношення довжини і ши-

рини плати. 

()     √
          

    
   

 
 
    

          
 
    

 
 
    

      

 

Визначимо значення резонансної частоти плати: 

    
()

          
√
 

 
 

    

             
 √

     

     
         

Висновок: Так як резонансна частота плати f0 = 107 Гц в 1,5 рази пере-

вищує максимальну частоту вібраційних впливів (f = 60 Гц ) , то обраний ва-

ріант кріплення плати влаштовує вимоги віброміцності. 
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5 ОХОРОНА ПРАЦІ 

Згідно законодавства Україні охорона праці — це система правових, со-

ціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних лікува-

льно-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, 

здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності. Закон Украї-

ни «Про охорону праці» визначає основні положення щодо реалізації консти-

туційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я в процесі трудо-

вої діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці, регулює за участю 

відповідних органів державної влади відносини між роботодавцем і праців-

ником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встанов-

лює єдиний порядок організації охорони праці в Україні.  

Даний розділ присвячено розробці заходів щодо охорони праці при роз-

робці та монтажі інтелектуального приладу, що аналізує рух тіла.. Дипломне 

проектування передбачає аналіз умов праці з точки зору факторів, що шкід-

ливо виливають на здоров’я і якість праці працівників, а також розробку за-

ходів, що дозволять знизити вплив шкідливих та небезпечних факторів до 

значень, які є допустимими. До найбільш шкідливих факторів, що виникають 

при проектуванні, виготовленні і налагодженні та експлуатації приладу від-

носять: вплив електромагнітного випромінювання; небезпеку ураження елек-

тричним струмом; запиленість і загазованість робочої зони; незадовільна 

освітленість робочих місць чи підвищена яскравість: незадовільні метеороло-

гічні умови в робочій зоні; психофізичні перевантаження. 

В даному розділі визначені основні потенційно шкідливі та небезпечні 

виробничі чинники, які мають місце при виготовленні та експлуатації спрое-

ктованого пристрою, а також запропоновані технічні рішення та організацій-

ні заходи з безпеки і гігієни праці та виробничої санітарії, і визначає основні 

заходи з пожежної безпеки. Ша
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5.1 Визначення основних потенційно шкідливих і потенційно 

небезпечних виробничих чинників при розробці, виготовленні та 

експлуатації спроектованого пристрою. 

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

цівників, які задіяні на виробництві розроблюваного приладу, можуть відно-

ситись: 

 Підвищені рівні електромагнітного поля радіочастотного діапазону 

(рівні випромінювань повинні відповідати ДСНиП№476); 

 Недостатня освітленість робочої зони (умови освітленості виробни-

чийприміщень повинні задовольняти нормам, які визначні у ДБНВ2.5-28-

2006); 

 Небезпека ураження електричним струмом; 

 Незадовільні параметри мікроклімату робочої зони (величини показ-

ників мікроклімату у виробничих приміщеннях повинні задовольняти нор-

мам, які визначні у ГОСТ 12.1.005-88 і ДСН 3.3.6.042-99); 

 Вміст (у повітрі робочої зони) шкідливих речовин різного характеру 

в небезпечних концентраціях, що перевищують гранично припустимі (грани-

чнодопустима концентрація (ГДК) шкідливих речовин у повітрі робочої зони 

повинна задовольняти нормам, які визначені у ГОСТ 12.1.005-88 і ГОСТ 

12.1.007-80); 

 Підвищений рівень шуму на робочому місці (припустимі рівні зву-

кового тиску в октавних смугах частот, рівні звуку й еквіваленті рівні звуку 

на робочих місцях варто приймати відповідно до санітарним нормам припус-

тимих рівнів шуму на робочих місцях ДСН 3.3.6.037-99); 

 Підвищена напруженість електричного поля промислової частоти на 

робочому місці (напруженість електричних полів промислової частоти на ро-

бочих місцях повинна задовольняти нормам, які визначні у ДСНиП№239). 
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Отже для забезпечення безпеки виробництва пристрою потрібно дотри-

муватись усіх приведених норм. 

5.2 Відповідність характеристик виробничого приміщення  

існуюучим санітарним нормам 

Дотримання санітарних норм дозволить створити сприятливі умови пра-

ці для працівників. Основні вимоги до таких приміщень викладені в СНиП 

2.09.02-85 та в інших нормативних документах. 

Висота виробничого приміщення повинна складати 4 м, довжина — 8 м, 

ширина — 6 м.  Отже площа приміщення складає 48 м
2
, об’єм складає 192 м

3
. 

Загальна кількість працюючих складає 5 чоловік, тому на працюючого при-

падає площа 9,6 м
2
 та об’єм 38,4 м

3
. Згідно СНиП 2.09.02-85 на одного пра-

цюючого в приміщенні повинно припадати площа не менше 4,5 м
2
, об’єм не 

менше 15 м
3 
, тому таке виробниче приміщення цілком відповідає вимогам. 

При розробці пристрою в лабораторії розробником виконуються дослід-

ницькі роботи з технічною документацією, макетами вимірювальних прила-

дів, конструкторські роботи (розрахунок вимірювальних схем пристроїв, ви-

готовлення креслень); практичні роботи (монтаж схем складених блоків апа-

рату і їхня збірка, пайка друкованих плат, перевірка працездатності пристрою 

та основних його характеристик). Виконувані роботи не вимагають система-

тичного значного фізичного навантаження і відносяться до легких фізичних 

робіт з енерговитратами до 120 ккал/година (категорія Іа, постійне робоче 

місце). 

5.3 Відповідність рівня освітленості робочих місць санітарним 

нормам 

Загальне штучне освітлення забезпечується за допомогою світильників з 

лампами денного світла типу ЛТБ-40, потужністю 40Вт, а індивідуальне за 

допомогою настільних світильників з лампами накалювання потужністю 

60Вт, і напругою 36 В. 
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Основною величиною для розрахунку й нормування природного освіт-

лення усередині приміщень прийнятий метод коефіцієнта  використання сві-

тлового потоку, призначеного для розрахунку загального  рівномірного осві-

тлення горизонтальних поверхонь, при відсутності предметів, що затемню-

ють. При цьому в розрахунках враховується пряме та відбите світло. Необ-

хідний світловий потік ламп у кожному світильнику визначається по форму-

лі: 

 

Фактичне висвітлення робочих місць штучним освітленням визначається 

по формулі: 

   
        

      
 

де  FЛ — світловий потік лампи, лм; 

N — кількість ламп, од; 

n — кількість ламп в світильнику, од; 

η — коефіцієнт використання світлового потоку; 

S — площа приміщення, м2; 

z k — коефіцієнт запасу, обираємо k = 1,5; 

z — коефіцієнт нерівномірності, обираємо z =1,1. 

Для визначення коефіцієнта використання світлового потоку визначаємо 

індекс приміщення i та коефіцієнти відбиття стелі ρп, стін ρс, робочої повер-

хні ρр: 

 

де  a — довжина приміщення, м; 

b — ширина приміщення, м; 

hс — висота підвісу світильників над робочою поверхнею, м. 
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Коефіцієнт відбиття побіленої стелі ρп = 0,7, побілених стін при незаві-

шених вікнах ρс = 0,5, середніх робочих поверхонь ρр = 0,3. 

Виходячи з коефіцієнту і обираємо коефіцієнти використання світлового 

потоку. За табличними даними отримаємо 𝜂 = 0,43. 

Знаючи тип ламп, а саме ЛТБ-40 (чотири лампи з розсіювачем), за таб-

личними даними визначаємо номінальний світловий потік, лм. Отримаємо 𝐹л 

= 3120 Лм. Тоді: 

 

Штучне освітлення в приміщеннях регламентується нормами ДБН 

В.2.5.-28-2006. Для зорової роботи категорії 3в при загальному освітлен-

ні це 600 лм. У нашому випадку фактичне освітлення більше припустимих 

норм. 

5.4 Відповідність параметрів мікроклімату робочої зони санітарним 

нормам 

Підвищення працездатності і збереження здоров’я важливо створити для 

людини стабільні метеорологічні умови — мікроклімат повітряного середо-

вища, до якого входять температура, відносна вологість, швидкість руху по-

вітря та інтенсивність теплового опромінення. Мікроклімат виробничих при-

міщень - умови внутрішнього середовища цих приміщень, що впливають на 

тепловий обмін працюючих з оточенням шляхом конвекції, кондукції, тепло-

вого випромінювання та випаровування вологи. Ці умови визначаються по-

єднанням температури, відносної вологості та швидкості руху повітря, тем-

ператури оточуючих людину поверхонь та інтенсивністю теплового (інфра-

червоного) опромінення. Оптимальні мікрокліматичні умови поєднання па-

раметрів мікроклімату, які при тривалому та систематичному впливі на лю-
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дину забезпечують зберігання нормального теплового стану організму без 

активізації механізмів терморегуляції 

Для нормальної життєдіяльності людини важливий парціальний тиск 

кисню – 21331 Па (160 мм рт.ст.) і необхідно, щоб у повітрі приміщень міс-

тилось не менше 19-20% кисню. Важливо, щоб повітря мало визначений іон-

ний склад. У повітрі містяться негативні і позитивні іони, що по рухливості 

розрізняються на легкі, середні та важкі. На життєдіяльність організму лю-

дини позитивно впливають негативні іони кисню. Вміст легких іонів у повіт-

рі виробничих і громадських приміщень, повітряне середовище яких підда-

ється спеціальній обробці в системах кондиціонування, приведено в таблиці 

5.1. 

Таблиця 5.1 Припустимий вміст легких іонів у повітрі робочої зони 

Рівень 

іонізації 

повітря 

Число іонів у 1 см
2
 по-

вітря 

 

Значення 

показників 

полярності 

 n+ n- 

 

Мінімально 

необхідний 

400 600 -0,2 

 

Оптимальний 1000-3000    3000-5000 від -0,67 до 0 

 

Максимально 

припустимий 

5000 5000 від -0,05 до +0,05 

Бажано, щоб рівень іонізації повітря в виробничому приміщенні відпо-

відав оптимальному рівню. 

Для забезпечення нормованих параметрів мікроклімату в робочій зоні 

розробника користуються СНиП 2.04.05-84. Самі нормовані значення пара-

метрів мікроклімату в робочій зоні розробника наведені в таблиці 5.2. 
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Таблиця 5.2 Нормовані значення параметрів мікроклімату в робочій 

зоні розробника 

Період 

року 

 

Параметр 

мікроклімату 

 

Нормативні значення 

параметрів мікроклімату 

 

Оптимальні Допустимі 

 

Холодний Температура, ℃ 22-24 21-25 

 

Відносна вологість, % 40-60 75 

 

Швидкість руху, м/с Не більше 0,1 Не більше 0,1 

 

Теплий Температура, ℃ 23-25 22-28 

 

Відносна вологість, % 40-60 55 при 28℃ 

 

Швидкість руху, м/с Не більше 0,1 0,1-0,2 

 

 

Бажано дотримуватись оптимальних нормованих значень параметрів мі-

кроклімату. Щоб це досягти потрібно використовувати спеціальні охоло-

джуючі чи обігріваючі мікрокліматичні пристрої. Слід пам’ятати, що мікрок-

лімат окрім організму людини також впливає на вимірювальну техніку, тому 

недотримання вимог мікроклімату може значно вплинути на точність цієї те-

хніки, що може призвести до збільшення кількості бракованих виробів лише 

через те, що вони не пройшли нормоконтроль. 

Слід зазначити, що холодним періодом року вважається період, який ха-

рактеризується середньодобовою температурою зовнішнього повітря, що до-

рівнює +10° C і нижче. Теплим періодом року вважається період, який харак-

теризується середньодобовою температурою зовнішнього середовища вище 

+10° C. 
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5.5 Електробезпека 

Робоче приміщення нежарке, сухе, відноситься до класу приміщень без 

підвищеної небезпеки поразки персоналом електричним струмом, оскільки-

відносна вологість повітря не перевищує 75%, температура не більше 35℃, 

відсутні хімічно агресивні середовища (ПУЕ), а також відстань до заземле-

них частин металоконструкцій з одного боку та до струмопровідних частин з 

іншого. Живлення електроприладів у робочому приміщенні здійснюється від 

трьохфазної мережі із глухозаземленою нейтралю напругою 220В і частотою 

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

вана схема занулення. 

Розроблений пристрій згідно з ДСТУ-ІЕС 61140:2015 має III клас за еле-

ктрозахистом (Vжив. = 16–20В). Інша вимірювальна апаратура в робочому 

процесі має відповідати 0I та І класи за електорзахистом. 

Відповідно до ДСТУ-ІЕС 61140:2015 все встаткування (крім ЕОМ - II 

клас) відноситься до I класу, і підключається до електромережі за допомогою 

трьохконтактних вилок, один з виводів яких підключений до заземленого ви-

воду розетки. Підключення устаткування виконане відповідно до вимог ПУЕ. 

Виконаємо електричний розрахунок електромережі на перевірку вими-

каючої здатності автоматів струмового захисту. 

Для зменшення значень напруги дотику й відповідних їм величин стру-

му, при нормальному й аварійному режимах роботи устаткування необхідно 

виконати повторне захисне заземлення нульового дроту. 

При розрахунку струму однофазного короткого замикання скористаємо-

ся 

формулою: 

 

 

де  R0— опір нульового дроту;(R0=0.3) 
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Rф— опір фазного дроту;( Rф=0.3) 

Zt/з — розрахунковий опір трансформатора.( Zt/з=0.16) 

220
290

0.3 0.3 0.16
кtI А 

 
 

Оскільки для струмового захисту використовується автоматичний 

вимикач, обчислимо номінальний струм його спрацювання Iср. 

Для надійної роботи автоматів струмового захисту необхідно виконання 

наступної умови: 

I кз >I ср   1,25  

Одержуємо: I ср < 300 А,  

де I ср – номінальний струм спрацювання автомату струмового захисту, 

який застосовується в робочому приміщені (I ср=20А), що задовольняє цій 

вимозі. 

Знайдемо величину напруг на корпусах при аварійному режимі роботи 

(пробій робочої ізоляції). 

Uк.макс = Iк.з.∙R0 = 87 B. 

Це значення менше Uдоп(Uдоп=500В, при t < 0,1) згідно ПУЕ-2017. 

5.6 Пожежна безпека 

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

нтажні роботи, по рівню пожежної безпеки та вибухонебезпеки належать до 

категорії В (пожежнонебезпечні). В приміщенні знаходяться тверді горючі 

речовини, що не здатні переходити в зважений стан, тому робочі зони при-

міщення за пожежонебезпекою згідно з ДНАОП 0.0.1.32-01 

Причиною виникнення пожежі може бути порушення ізоляції струмове-

дучих дротів, коротке замикання, паління в приміщенні і порушення правил 

експлуатації електроприладів. 

На випадок виникнення пожежі повинна бути забезпечена можливість 

безпечної евакуації людей через евакуаційні виходи. Потрібна кількість ви-Ша
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ходів, ширина проходів та ступінь вогнестійкості будівлі повинна відповіда-

ти ДНБ В.11.7-2016, СНиП 2.01.02-85 та СНиП 2.09.02-85. 

В будівлі присутні три евакуаційні виходи — фасад і два виходи з боко-

вих сторін. 

Кількість, розташування та умови зберігання засобів для гасіння пожежі 

(вогнегасники, пожежні гідранти і т.п.) повинні відповідати ГОСТ 12.1.004-

85 та ГОСТ 3675-98, ISO 3941-77. 

В приміщенні встановлені два вогнегасники ВВ-8 — вуглекисневих во-

сьмилітрових для гасіння електроустановок напругою до 1000 В. 

Передбачаються наступні заходи з метою забезпечення пожежної безпе-

ки: 

 Постійний контроль стану засобів пожежогасіння; 

 Контроль за станом ізоляції струмоведучих дротів; 

 Заборонено паління в приміщенні; 

 Неприпустимість перевантажень, перегріву при роботі обладнання; 

 Заборона експлуатації обладнання з саморобними запобіжниками; 

 Неприпустимість знаходження в приміщенні горючих та вибухоне-

безпечних речовин. 

 Встановлення пожежних сповіщувачів потрібного типу, які зможуть 

захистити увесь виробничий простір. 
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ВИСНОВКИ 

1. У результаті огляду існуючих роботів-конструкторів виявлено їх не-

доліки, а саме — не високий функціонал чи закритість програмної частини, 

що не дозволяє створювати на їх основі власні навчальні проекти. Крім того, 

часто вони мають завищену ціну за свій функціонал. 

2. В процесі огляду готових схемотехнічних рішень та аналізу необхід-

ного функціоналу блоку керування розроблено власну електричну структур-

ну та принципову схеми. Проведено необхідний підбір елементної бази. 

3. В результати попереднього огляду конструкції визначено місця роз-

ташування на платі органів комутації, індикації та керування. Після розраху-

нків параметрів друкованої плати проведено її трасування в середовищі 

Altium Designer. В результаті розроблено двосторонню друковану плату роз-

мірами 110х90 мм та оформлено необхідну конструкторську документацію. 

4. Проведено розрахунки віброміцності, а саме визначено власну частоту 

коливань плати на рівні 107 Гц, що майже в двічі перевищує максимальну 

частоту зовнішньої дії, визначеної технічним завданням.  

 5. Розроблений пристрій задовольняє вимоги технічного завдання та ві-

дповідає завданню, виданому кафедрою. 
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