
АНОТАЦІЯ 

Дипломний проект на тему «Велосигналізація на основі GSM-модуля» 

виконано на 50 сторінках, що включають 16 ілюстрацій, 5 таблиць, 3 додатків 

та 24 бібліографічних посилань. 

Метою даного проекту є розробка сигналізації на велосипед з можливістю 

керування через смартфон для збільшення безпеки та зручності використання. 

Для вирішення поставленої мети було проаналізовано існуючі рішення та 

прилади з аналогічною функціональністю, переваги та недоліки кожного з 

них, зручність використання та інші фактори, які дуже суттєво впливають на 

кінцевий результат. 

Ключові слова: мікроконтролер, GSM-модуль, GРS, ATmega8, 

стабілітрон, вирівнювач частоти, блокуючий фільтр, інтегральний стабілізатор 

напруги, двостороння пайка. 

Хо
ми
ч М

.О
. Р
І-з

61
, 2

02
0



ANNOTATION 

Diploma project on a theme «Bicycle alarm on the basis of the gsm-module» 

it is executed on 50 pages, which include 16 illustrations, 5 tables, 3 additions and 

24 bibliographic references. 

The purpose of this project is development of signaling on a bicycle with 

possibility of management through smartfon for the increase of safety and comfort 

of the use. 

For the decision of the put purpose existent decisions and devices were 

analysed with analogical functionality, advantages and failings each of them, 

comfort of the use and other factors which very substantially influence on end 

result. 

Keywords: microcontroller, GSM-module, GРS, ATmega8, zener diode, 

frequency equalizer, blocking filter, integrated voltage stabilizer, double-sided 

soldering. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

GPS —  Global Positioning System —  система глобального позиціювання.   

GSM —  Groupe Spécial Mobile — глобальна система мобільного зв'язку.  

GSM-модуль —  плата, яка дає змогу розширити мікроконтролер та 

надати йому можливість використовувати стільниковий зв’язок. 

ISO — International Organization for Standardization — міжнародна 

організація, що займається випуском стандартів. 

SMD — surface mount device — прилад, що монтується на поверхню. 

ДВ —  друкований вузол.  

ДП —  друкована плата. 

ДСТУ —  Державний стандарт України —  стандарти розроблені 

відповідно чинного законодавства України, що існують з 1993 року. 

Мікроконтролер – МК – комп’ютер з одною мікросхемою, здатний 

виконувати прості завдання.  

СЕП — Схема електрична принципова. 
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ВСТУП 

На даному етапі розвитку людства, не  залишаються поза увагою,  

випадки посягання на нерухоме і рухоме майно. Практично кожен власник 

велосипеда має замок, але з розвитком технологій і він не допомагає на всі сто 

відсотків. Нинішні сигналізації дозволяють, без складного і дорогого 

обладнання, завжди бути в курсі, в якому стані ваш транспорт і навіть де він 

знаходиться за допомогою одного лиш смартфону 

 Метою даного проекту є розробка сигналізації на велосипед з 

можливістю керування через смартфон для збільшення безпеки та зручності 

використання. Даний прилад вбудовується безпосередньо в трубу під 

сидінням та буде здатний контролювати об’єкт на відстані, передавати сигнал 

тривоги (автодозвон, відправка SMS повідомлення, передача даних через 

GPRS/EDGE з'єднання) за допомогою мережі зв’язку на телефон. Завдяки 

даному приладу користувач зможе не хвилюватися за збереження і цілісність 

свого транспортного засобу. 
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1 АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ 

Згідно технічного завдання потрібно розробити «Велосигналізація на 

основі GSM-модуля», яка буде складатися з трьох частин — блок керування, 

вихідні і виконуючі пристрої. 

Зазвичай такого плану сигналізації включають в себе: 

 електронний блок керування; 

 різноманітні датчики, що дозволяють визначити спробу 

викрадення; 

 динамік; 

 система відправки сигналу власнику. 

Блок керування встановлюється в трубі під сидінням, через Bluetooth  

отримує сигнали з датчиків і відповідно реагує. Датчиків зазвичай не більше 

двух: акселерометр і GPS. Вони  нам допомагають, не тільки отримати сигнал 

в разі викрадення, а й відслідкувати точні координати маршруту. 

 Живлення головного блоку виконується від звичайної батарейки 9В. 
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2 ОГЛЯД ІСНУЮЧИХ РІШЕНЬ 

Сигналізація із звичайною сиреною являється  найпростішим та 

найпоширенішим типом сигналізації. В основному вони відлякують крадіїв 

тільки гучним звуком, але власник може бути далеко чи в приміщені торгового 

центру і не почути сирену. Тому вона не являється  найбільш надійним типом. 

Швидше за все, викрадачі справляються саме з такими системам.  

GSM — це масштабний стандарт цифрового мобільного стільникового 

зв’язку, в якому присутнє ділення каналів по частоті і по часу [1]. Він складає 

2-ге покоління (2G), саме тому його розробка була  пізніше, аніж аналоговий 

стільниковий зв’язок (1G) і краще спроектований. 

GSM включає підтримку таких послуг: 

 передача розмовної інформації; 

 передача даних (синхронний і асинхронний обмін даними) ; 

 передача SMS; 

Розширені послуги: 

 можливість визначити номер телефону абонента; 

 переадресація виклику на інший номер; 

 очікування та утримання виклику; 

 конференція як зв’язок (одночасно мовний зв’язок між трьома і 

більше абонентами) ; 

 заборона певних послуг (роумінгові, міжнародні дзвінки та ін.); 

 голосова пошта і багато інших послуг. 

В даний момент GSM є майже самим найпоширенішим стандартом 

зв’язку. За даними Асоціації GSM (GSMA), проведеними на території України, 

по результатам 2019 року, 60.88 млн є активними користувачами 

стільникового зв’язку. Такі цифри дивують, враховуючи що загальна кількість 

населення складає всього 43.86 млн. Тобто практично в кожного користувача 

є дві sim-карти. 

Такий стрімкий розвиток стільникових мереж дає можливість широкого 

використання технології GSM. Насамперед це охоронні GSM–системи для 
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автомобілів, GSM-сигналізації та системи управління заміських будинків і 

квартир (розумний будинок), в рекламному бізнесі — для віддаленого 

управління інформаційними табло, в системах контролю параметрів 

віддалених промислових об’єктів, а також використання GSM-модемів в 

банкоматах і торговельних автоматах та багато іншого. 

Кожен з нас намагається максимально піклуватись про збереження свого 

майна, навіть велосипеда. Слід звертати увагу на нинішні охоронні системи, 

виготовленні з використанням найновіших технологій. Вони цілком 

справляються з поставленим перед ними завданням, в плані захисту 

різноманітних об’єктів. Охоронні системи  з GSM-модулем якраз відноситься 

до найновіших розробок, які ввійшли зовсім недавно на наш ринок, але 

встигли вже відвоювати славу найнадійнішого захисту від розбоїв [7]. Плюси 

використання GSM-сигналізації очевидні. Це не тільки низька вартість, хоча 

це дуже вагомий показник, але і висока надійність, оперативність. Сигнал про 

небезпеку поступає практично миттєво. Реалізується він як за допомогою 

СМС-повідомлень так і звичайним дзвінком на мобільний власника. 

Враховуючи вище сказане, дана сигналізація являється дуже ефективною, 

тому що власник завжди знає що відбувається з об’єктом. 

Серед вже існуючих рішень було обрано декілька різних охоронних GSM-

сигналізацій, розглянуто їх функціонал, переваги та недоліки. 

2.1 Вело сигналізація з пультом ТЕ-168 

Чудовий варіант для тих хто хоче зекономити, зовнішній вигляд якого 

наведено на рисунку 2.1. Головний блоки кріпиться на руль, раму чи будь яке 

інше місце з циліндричною основою [2]. Пристрій має датчик вібрації (головна 

частина охоронної системи), дуже гучний динамік і пульт з двома кнопками 

керування. 

Переваги: 

 доволі вдале кріплення, яке дозволить встановити практично в будь 

яке місце; 
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Рисунок 2.1 — Сигналізація «ТЕ-168» 

 мала ціна, приблизно 300 гривень;  

 міцна конструкція, яку щоб зламати потрібно прикласти не малих 

зусиль; 

 пульт. 

Недоліки: 

 громiсткий блок, який  кидається в очі; 

 легко відкрутити; 

 в різних приміщеннях можна не замітити викрадення. 

2.2 Безпровідна водонепроникна вело сигналізація з датчиком 

вібрації Marlboze KS-SF22R 

Даний приклад простий у використанні  і на відміну від попереднього – 

непомітний [1]. Зовнішній вигляд показано на рисунку 2.2: 

Великою перевагою даної сигналізації являється те, що її можна сховати 

від очей. Ціна коливається в межах 450 гривень. 
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Рисунок 2.2 — Безпровідна водонепроникна вело сигналізація з 

датчиком вібрації Marlboze KS-SF22R 

Основні переваги: 

 датчик вібрації, який спрацьовує при найменших поштовхах; 

 водонепроникний; 

 6 видів звукового сигналу (113 dB); 

 живиться від трьох батарейок ААА, які забезпечують роботу від 6 

до 10 місяців; 

 функція SOS (в разі падіння, автоматично видає сигнал тривоги). 

Недоліки: 

 кріпиться на ліпучці, тобто повторне зняття і переміщення не 

передбачено; 

 при палому заряді батареї стає неможливим заміна, тобто вже 

через пів року прийдеться знову купувати; 

 якщо  на велосипеді немає кріплення фляги чи насосу, то сховати 

від очей практично не можливо. 
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2.3 Вело сигналізація Magnum Bike MB-250 

МВ-250 являється більш надійним видом захисту вашого транспорту, 

проте не один дешевих (ціна коливається в діапазоні 3800 гривень) і легко 

доступних [1]. Все що вдалося знайти в плані візуального вигляду, 

представлено на рисунку 2.3: 

 

Рисунок 2.3 — Велосигналізація Magnum Bike MB-250 з GSM і GPS 

модулем 

Основні характеристики: 

 невидимість (встановлення в рульову вилку); 

 наявність GSM і GPS модулів; 

 вбудований акумулятор ємністю 2600 mAh, що забезпечить в 

енергозберігаючому(без відправки даних на сервер) режимі 

роботу до 30 діб; 

 оптичний датчик взлому корпусу, якщо його будуть намагатись 

витягнути чи зламати; 

 двухзонний датчик нахилу і переміщення. 
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Даний прилад працює через спеціальний сервер, на який відправляє всю 

інформацію, зв'язок оплачується по тарифам мобільного оператора. Всі 

налаштування можна виконати завдяки додатку в телефоні(дані по 

встановленню в інструкції). 

Основний недолік — велика ціна, пристрій коштує як 70%  звичайного 

велосипеду. 

2.4  GPS трекер ТК 305  

Даний варіант виготовлений в водонепроникному корпусі, який 

встановлюється у вилку руля, як і попередній варіант [1]. Зовнішній вигляд 

трекера наведений на рисунку 2.4: 

 

Рисунок 2.4 — GPS трекер TK 305 

Плюси: 

 в комплекті два акумулятори, кожен з яких забезпечує роботу в 

автономному режимі до 30 днів; Хо
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 можливість виставити Гео Зону, при виході за її межі буде миттєво 

поступати попереджувальне повідомлення (дуже вдало для 

дитячих велосипедів, щоб завжди знати де дитина); 

 відслідковує допустиму швидкість і при порушенні теж відправляє 

попередження; 

 можливість відстежувати в реальному часі; 

 легкий монтаж і демонтаж з використанням комплектуючих 

засобів; 

 лояльна ціна — 1600 гривень; 

 підтримує наших операторів і не потребує зайвих витрат. 

Мінуси: 

 не виконує функції сигналізації, здатен тільки на відстеження; 

 потребує додаткового пристрою, який буде виконувати охорону 

велосипеду, що в свою чергу тягне за собою додаткові витрати. 

Отже, проаналізувавши ринок велосигналізацій, було розглянуто 

пристрої, подібні за функціоналом та схожі за структурою. Зіставлена їх ціна, 

якість, усі переваги та недоліки. Більшість пристроїв мають або не зручні 

габарити, або велику вартість, або не повний функціонал. 
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3 ОБҐРУНТУВАННЯ СТРУКТУРНОЇ ТА ПРИНЦИПОВОЇ 

СХЕМИ 

3.1 Обґрунтування структурної схеми пристрою 

Структурна схема пристрою який розроблюється представлена на 

рисунку 3.1: 

 

Рисунок 3.1 — Структурна схема 

Умовні скорочення: 

 БЖ — блок живлення, модуль, що задає напругу яку потребує 

мікроконтролер для роботи; 

 ІП — імпульсний перетворювач, для забезпечення оптимального 

живлення GSM-модуля; 

 ОП — операційний підсилювач, для обмеження струму заряду; 

 МК — мікроконтролер, виконує моніторинг датчиків, обробляє 

інформацію то передає її на GSM-модуль; 

 GSM — модуль, що передає інформацію, отриману від 

мікроконтролера, користувачу; 

 ЗМ — звуковий модуль, який в разі надходження тривожного 

сигналу від мікроконтролеру вмикає гучну сирену; 

 В — власник; 

 Д1, Д2 — датчики. 
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Зі структурної схеми очевидно, що кількість датчиків може бути велика. 

Але з економічної і практичної сторони, ми використали два основні, які 

забезпечать максимальну надійність системи. 

3.2 Обґрунтування електричної принципової схеми 

СЕП була зібрана в середовищі Altium Designer,  за допомогою створеної 

по вимогам ГОСТ бібліотеки. Готова схема зображена на рисунку 3.2: 

 

Рисунок 3.2 — СЕП 

Х1 — вихідна клема щоб підключити зовнішній блок живлення на 12В. 

З рекомендації виробника, при підключенні МК в схему перед подачею 

напруги слід пам’ятати правило, яке обов’язкове для всіх мікросхем: біля 

виводів живлення мікросхеми повинен бути керамічний конденсатор ємністю 

0,06 — 0,22 мкФ. В даному випадку додаємо блокувальний конденсатор 

ємністю 0,1 мкФ. Блокуючий фільтр в якості електролітичного конденсатора 

ємністю 330 мкФ та резистора — 10 Ом. Підключається паралельно виводам 

живлення.  

Індикатором роботи нашого МК слугує світло діод HL1, який 

підключений через R1 (ємністю 470 Ом) для запобігання подачі великої 

напруги на нього. 
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Y1 — кварцовий резонатор (HC-49U — 7,3728 МГц), підключений через 

конденсатори С1 та С2 (кожен по 33мкФ) до землі. Він слугує вирівнювачем 

частоти в МК. Справа в тому, що МК складається з транзисторних комірок, які 

в ході роботи постійно перемикаються з відкритого стану в закритий і навпаки. 

При цьому змінюється споживча енергія. В лінії живлення виникають 

короткочасні провали напруги. По проводам живлення починають гуляти 

імпульсні завади з частотами від одиниць до десятків тисяч Герц.  

До GSM-модуля підключення МК відбувається через резистори R2 та R4 

для пониження напруги і запобігання перегорання модуля. Вони мають місце, 

тому що струм на МК — 5В, а допустимий на модулі — 4В, відповідно нам 

потрібно щоб модуль не перегорів. 

Також виходячи з цього в схему добавлено стабілізатор напруги LM2596, 

для забезпечення допустимого живлення на модулі. 

Ант1 — антена, для забезпечення зв’язку SIM-карти з мережею. 

Х4 — вивід для підключення сирени, при спрацюванні сигналізації. До 

МК підключається двома транзисторними ключами (R5, R3, VT1, R9, R7, VT2) 

по принципу «відкритий колектор». 

Компонент S1 — зчитувач ключів. За його допомогою можна буде 

знімати з сигналізації без телефону. Виходячи з того, що напруга Uвх  може 

бути не стабілізованою, в коло додається стабілітрон VD1 [8]. Розглянемо 

більш детальніше його роботу, рисунок 3.3: 

 

Рисунок 3.3 — Принцип роботи стабілітрона 
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Щоб забезпечити основний функціонал стабілітрона, послідовно 

потрібно під єднати Rб і разом включити в джерело. Вже стабілізована напруга 

знімається з виводів 2 та 3, тому туди підключаємо Rн. З рисунка очевидно, 

що VD і Rб складають дільник напруги, але у стабілітрона опір динамічний, 

тому що залежить від струму що протікає.  

Напруга Uвх, яка подається на стабілітрон з резисторів, повинна бути 

трішки більша Uвих, в іншому випадку VD не відкриється і основна функція 

виконуватись не буде. 

Нехай на виходах 1 та 3 значення Uвх почало рости. З ростом напруги 

(згідно закону Ома) почне рости струм Івх. При зростанні струму падає 

напруга на резисторі Rб, а на стабілітроні VD — залишається не змінною 

(згідно вольт-амперної характеристики), тому Uвих теж залишається не 

змінною. Тож, приріст вихідної напруги падає чи зовсім пропадає на Rб — 

балансному резисторі. Якщо навантаження знизиться, відповідно струм Ін — 

виросте, а струм який іде до стабілітрону Іст — знизиться (Івх залишається 

майже не змінний). 

Х2 — порт для підключення програматора, щоб налаштовувати МК. 

Х3 — вивід з двома провідними зонами, куди будуть підключені 

сигнальні виводи на датчики. Працює наступним чином: якщо сигнал не 

подається — все добре, стан спокою; якщо поступає сигнал — МК вмикає 

сирену і передає сигнал тривоги на GSM-модуль. 

Тож, схема має вихід для налаштування на виробництві, та в домашніх 

умовах при необхідному інвентарю. Також присутні виходи для сирени та 

датчиків реалізовані як сокети, до яких буде підключатись Bluetooth-модуль 

для забезпечення комфортного доступу та мінімізації зайвих проводів та 

забезпечення заміни цих модулів, без значних проблем. 
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4 ВИБІР ЕЛЕМЕНТНОЇ БАЗИ 

Спроектований пристрій має як активні, так і пасивні елементи. Пасивні 

елементи схеми ті, які отримують або поглинають енергію,  перетворюють її в 

тепло. Активні елементи служать для зміни потужності сигналу, в нашому 

випадку подають енергію в схему. 

Підбираючи елементну базу необхідно пам’ятати такі критерії: 

 елементна база забезпечує потрібні електричні параметри з 

потрібною точністю; 

 вибір елементної бази визначає надійність пристрою; 

 при правильному виборі елементної бази, можна оптимізувати вагу 

і габарити кінцевого виробу; 

 вибір типу елементної бази впливає на можливість автоматизації 

збірки; 

 елементна база повинна бути доступною; 

 саме елементна база впливає на вартість самого виробу. 

При виборі елементної бази, слід притримуватись вибору елементів типу 

SMD, встановлення яких відбувається поверхневим монтажем. Це слід 

пам’ятати, тому що розміри плати обмежені.  

4.1 Вибір мікроконтролеру 

Для розроблювального пристрою було обрано базовий мікроконтролер 

ATmega8 [9], зображений на рисунку 4.1: 

 

Рисунок 4.1 — МК ATmega8 
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Вартість даного зразка на ринку мінімальна, що задовольняє нашу мету. 

Функціонал його дозволяє миттєво реагувати на тривожний сигнал і споживає 

мало енергії.  

Даний МК має наступні параметри: 

 тактова частота: 0 — 16МГц; 

 напруга живлення: 4,5 — 5,5В; 

 об’єм пам’яті: 1кб; 

 кількість лічильників: 2 — восьмибітних і 1 — шістнадцятибітний; 

 загальна кількість портів: 3; 

 кількість ШІМ (PWM) виходів: 3; 

 кількість каналів АЦП (аналогові входи): 6; 

 роздільна здатність АЦП: 10біт; 

 робоча температура: -40°С…+85°С. 

Тип корпусу МК був підібраний в модифікації PDIP (англ. Dual In-Line 

Package) — корпус з двома рядами виводів на кожну з довших сторін [10]. 

Діаграма портів МК зображено на рисунку 4.2: 

 

Рисунок 4.2 — Діаграма мікроконтролеру 

Щоби забезпечити заданий функціонал, будуть використані слідуючі 

порти: 
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 PD0..1 — для підключення з GSM-модулем;  

 PD3 — для підключення індикатора роботи; 

 PB1..2 — для підключення програматора плати; 

 PB3..4 — для підключення датчиків; 

 PB6..7 — для вирівняння частоти; 

 AVCC — при використанні АЦП, підключається низькочастотний 

фільтр перед подачею напруги; 

 AREF — аналоговий контрольний вивід для АЦП, підключається 

через конденсатор до землі; 

 PC1..2 — для підключення сирени; 

 PC4 — для з’єднання з зчитувачем ключів; 

 GND — земля (мінус); 

 VCC — подача напруги (пллюс). 

Згідно рекомендації виробника, всі виводи мінуса і плюса будуть 

підключені. При тому через одні і ті ж виводи МК не повинний проходити 

струм, тому що всередині корпусу вони з’єднанні тонкими провідниками, 

тобто не повинні розглядатися як «перемички». 

Перед подачею напруги слід пам’ятати правило, яке обов’язкове для всіх 

мікросхем: біля їх виводів живлення   повинен бути керамічний конденсатор 

ємністю 0,06 — 0,22 мкФ.  

Блокуючий фільтр при підключенні схеми буде слугувати 

електролітичний конденсатор ємністю 4 — 10 мкФ. Підключається 

паралельно виводам живлення.  

Враховуючи, що МК складається з транзисторних комірок, як уже було 

зазначено вище, потрібно в схему помістити вирівнювач частоти на 7.3 МГц. 

4.2 Вибір транзисторів 

Вивід для сирени МК буде підключено через два транзисторні ключі VT1 

і VT2 підібрані в корпусі SOT-23. Транзистори npn серії BC847 [12] від 

світового виробника напівпровідників — нідерландської компанії Nexpreria. 
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4.3 Вибір GSM-модуля 

Проаналізувавши ринок GSM-модулів, було вирішено взяти готовий 

модуль від компанії SIMCom Wireless Solutions, на базі мікроконтролеру 

SIM800L, який ідеально підходить по розмірах для нашої плати, на відміну від 

інших такого типу [11]. Даний модуль має наступні параметри: 

 напруга живлення: 3.7В — 4.4В; 

 струм в режимі очікування: 0.7мА; 

 максимальний струм: 2А; 

 швидкість UART: 1200 — 115200 біт/с; 

 формат SIM карти: microSIM; 

 робочий діапазон частот: 850 — 1900 МГц; 

 температурний режим: -40°С…+85°С. 

 GPRS клас 12; 

 режим мережі: 2G; 

 розміри: 25х24х4 мм. 

На рисунку 4.3 зображено зовнішній вигляд плати: 

 

Рисунок 4.3 — GSM-модуль на базі SIM800L 

Щоб більш детально зрозуміти роботу даного модуля, розглянемо виводи 

для підключення плати: 

 DTR — додатковий сигнал UART. Universal Asynchronous 

Receiver/Transmitter — універсальний асинхронний приймач, 
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призначений для передачі даних в послідовній формі. Потрібен для 

підключення з комп’ютером через СОМ-порт; 

 SPKP/SPKN — з’єднання з динаміком; 

 NET — вивід для спіральної антени; 

 VCC — живлення; 

 RST — скидання; 

 RXD/TXD — з’єднання з мікроконтролером; 

 GND — земля. 

Для нормальної роботи модуля, необхідно забезпечити вхідну напругу 

4В. Щоб реалізувати дану напругу використаємо стабілізатор напруги 

LM2596. 

Щоб перевірити стан мережі з права зверху розташований світло діод. 

Якщо частота блимання даного світло діоду один раз в секунду, то модуль 

працює, але не підключився до мережі; якщо частота блимання два рази за 

секунду, то запит на підключення GPRS мережі активовано; якщо частота 

виросла до трьох разів за секунду, то модуль знайшов мережу і може 

приймати/відправляти голосові то SMS-повідомлення. 

4.4 Обґрунтування вибору стабілізатора напруги на 4В 

В якості даного елемента, було обрано інтегральний стабілізатор LM2596 

від американської компанії  Texas Instruments в корпусе ТО-263. Дана серія має 

малий струм навантаження (1.5 А) і забезпечує вихідну напругу в 4В, 

забезпечує схему від перегріву та падіння напруги [14]. Саме тому він і був 

вибраний. 

4.5 Вибір вирівнювача частоти 

Для забезпечення стабільного рівня частоти вирішено добавити в схему 

резонатор в корпусі НС49-4Н [16] від англійської фірми Golledge з 

резонансною частотою 7.3782 МГц, так як в даному випадку, саме кварцовий 

резонатор має кращу стабільність частоти та температури  в порівнянні з 

іншими пристроями (коливальний контур чи п’єзокерамічний резонатор). 
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Принцип його роботи полягає в тому, що в широкій смузі частот опір має 

ємнісний характер і тільки на робочих — широко виражений резонанс, тобто 

зменшується опір. 

4.6 Вибір пасивних елементів 

Пасивні елементи — елементи, що не утворюють електричної енергії. В 

якості пасивних елементів слугують конденсатори та резистори [17]. 

Зважаючи на те, що пайка буде наружна, при виборі резисторів R1, R6, 

R10, R11 було вирішено взяти SMD резистор серії 0603 від таїландської 

компанії ROYALOHM, яка на ринку вже понад 42 роки.  А резистори R2, R3, 

R4, R5, R7, R8 і  R9 такі ж, за виключенням серії, вона в них — 0805. 

Для елемента С1, зважаючи на те ,що він є полярним, було вирішено взяти 

корпус для поверхневого монтажу серії  EZV від компанії Hitano, Тайвань. Для 

всіх інших конденсаторів обираємо керамічний корпус з діелектриком X7R 

для поверхневого монтажу серії 1206.  

Вибір чіп-конденсаторів та чіп-резисторів саме таких типорозмірів 

обумовлено тим, що проектований пристрій має малі розміри і для зручного 

розташування вони мають бути відносно малі. В разі налагоджування 

масового виробництва, буде можливість замінити відповідні елементи на 

менші зі збереженням їх характеристик. 

4.7 Обґрунтування вибору блоку живлення  

Так як пристрій буде знаходитися в трубі під сидінням, чий діаметр не 

перевищує 29мм, то дуже важливо в виборі джерела враховувати розміри. 

Проаналізувавши ринок, було підібрано батарейки типу «А23». Приклад 

приведено на рисунку 4.4. 

Даний елемент має циліндричну форму. Довжина складає 28,9 мм, 

діаметр — 10,3мм. Містить в собі вісім гальванічних елементів по 1,5В, це такі 

електронні компоненти, які містять в собі деякий запас енергії і перетворюють 

її в електричну форму для підключених пристроїв [13]. На даному етапі 
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розвитку людства, така батарейка присутня в загальнодоступному продажі. 

Ціна починається від 50 гривень за одиницю. 

 

Рисунок 4.4 — Батарейка типу "А23" 

Враховуючи те, що джерело живлення легко встановлюється, воно буде 

змінне, що забезпечить більш довгу службу даного пристрою. І в комплект 

входити не буде. 

Отже, елементарна база підбиралась з метою співвіднести мінімальні 

розміри плати, та зберегти заданий функціонал. Вибір зупинений на SMD 

елементах зовнішньої пайки, та сонетах для зовнішнього підключення.  
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5 ВИБІР КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ 

Зважаючи на той факт, що матеріал для виготовлення ДП має вплив на 

технічно-економічні, конструктивно-технологічні та експлуатаційні 

параметри проектованого приладу, для розробки плати було обрано 

друкований вузол з металізацією отворів.  

Найчастіше для визначення міцності, електроізоляційної властивості та 

стабільності параметрів в різних середовищах використовують 

склотекстоліт[18]. 

Для виготовлення ДВ було прийнято рішення використати склотекстоліт 

FR-4 з шаром металізації 88мкм і товщиною 1,6мм. Відмінність характеристик 

вибраного матеріалу в тому, що під дією високої температури добре 

зчіплюється фольга з підкладкою, має високу температуру склування (та 

температура, при якій речовина переходить в склоподібний стан, або приймає 

твердий стан, тобто не встигає кристалізусатись) та має високий поверхневий 

опір.Характеристики даного текстоліту наведені в таблиці 5.1: 

Таблиця 5.1 — Характеристики склотекстоліту FR-4 

Характеристики FR-4 Одиниці виміру 

Міцність на згин перпендикулярно шарам при н/у ≥ 340 МПа 

Ударна міцність на згин паралельно шарам (по 

Шарлі) 
≥ 33 кДж/м2 

Електрична міцність перпендикулярно шарам ≥ 14,2 мВ/м 

Ізоляційний опір при зануренні у воду ≥ 5,0х108 W 

Напруга пробою паралельно шарам ≥ 40 кВ 

Діелектрична проникність ≤ 5,5 - 

Тангенс кута втрат ≤ 0,04 - 

Водопоглинання  ≤ 19 Мг 

Щільність 1,7-1,9 г/см3 

Горючість FV0 - 

Колір Green - 
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Формування плати буде комбінованим позитивним методом тому, що 

саме він при виготовленні двосторонніх плат вважається основним. При його 

використанні використовують фольговані діелектрики, але з меншою 

товщиною фольги. Подальше формування малюнка провідників відбувається 

шляхом гальванічного осадження міді з застосуванням фотошаблонів. На 

провідники і контактні майданчики наносять захисний шар металу [20]. 

Усувають фоторезист з прогалин а оголений шар фольги стравлюють. 

Корпус приладу буде виготовлений з ABS-пластику [21]. Він та його 

композиції широко застосовуються в автомобільній промисловості для 

виготовлення різних деталей та обрамленню конструкцій. 

До перенваг, відноситься висока стабільність, стійкість до кислот, жирів, 

бензину. Явним недоліком є невисокі електроізоляційні характеристики, але 

це не буде перешкодою для нормальної роботи приладу. 

В таблиці 5.1 наведені характеристики даного виду пластику: 

Таблиця 5.1 — Характеристики ABS-пластику 

Характеристики ABS Одиниці виміру 

Міцність на згин перпендикулярно шарам при н/у ≤87 МПа 

Ударна міцність на згин паралельно шарам (по 

Шарлі) 
≥ 20 кДж/м2 

Електрична міцність перпендикулярно шарам ≥ 15 мВ/м 

Ізоляційний опір при зануренні у воду ≥ 3,0х1013 W 

Діелектрична проникність ≤ 5,0 — 

Тангенс кута втрат ≤ 7 х10-4 — 

Водопоглинання  ≤ 0,2% — 

Щільність 1,02-1,08 г/см3 

Горючість 395 оС 

Колір Grау — 

Даний  вид пластику удароміцний та еластичний саме завдяки поєднанню 

бутадиенових та акрилонітрильних ланок зі стиролом. Він має унікальні 

фізичні властивості. На даний момент розвитку технологій цей матеріал є 
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найбільш затребуваним для виробництва формованих виробів. В 

промисловості ABS-пластик виготовляється у вигляді однорідних гранул, що 

мають різне забарвлення. 

Тобто, підсумовуючи вище сказане, конструктивний матеріал ДП — скло 

текстоліт, який по своїм параметром ідеально підходить. Прийнято рішення 

про комбінований метод та подальше витравлення плати в цілому. А корпус 

виготовлятиметься з найпоширенішого виду пластику. 
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6 ДРУКОВАНА ПЛАТА 

Зважаючи на те, що розміри ДП встановлюються доступним вільним 

місцем, друковану плату було обрано розміром 25 мм на 60 мм. Саме такі 

розміри дозволять без перешкод поставити в велосипед, враховуючи навіть 

корпус. 

Проаналізувавши СЕП очевидно, що на ДП знаходяться різного 

призначення провідники, з різними струмами та різними значеннями напруги 

— сигнальні та силові [22]. Виходячи з цього, доцільно підбирати правильно 

шину провідника, зсилаючись на той струм, що кріpзь неї протікає. 

Визначимо мінімально допустиму ширину провідника по рівню струму, 

що по ньому рухається: 

max ,
p p

I
t

h j



 

(6.1)

де  maxI — максимальний струм; 

 ph — товщина шару металізації; 

 pj — допустима щільність струму в провіднику. 

Щільність струму в друкованому провіднику: 220p
Аj

мм
 . 

Клас точності підібраний третій та зважаючи на виробничі можливості, 

мінімальна ширина провідника складає 0,3 мм. 

Оптимальна ширина провідників наведена у таблиці 6.1. 

Таблиця 6.1 — Оптимальна ширина провідників 

Струм Ширина провідника 

До 3 А 1,7 мм 

До 50 мА 0,3 мм 

Розведення плати виконувалось за допомогою програмного забезпечення 

Altium Designer. 

Отримані топологічні  шари в результаті трасування зображені на 

рисунку 6.1: 
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Рисунок 6.1 — Трасування плати 

Всі отвори металізовано. Провідники на верхньому слої позначено 

червоним кольором, в нижньому — синім. Усі провідники на платі, окрім 

контактних майданчиків, покриті захисною маскою. Вільний простір на платі 

залитий шаром міді по всій площі та під’єднаний до землі.  

За створеною СЕП добавлено PSB бібліотеку з усіма вхідними 3D 

елементами та спроектовано реальну модель плати.  Готову конструкцію 

представлено на рисунках 6.2, 6.3. Для зручного під’єднання модуля SIM800L, 

модуля для датчиків, налаштування плати та блоку живлення встановлені 

сокети. 

 

Рисунок 6.2 — ДП в iзометрiя 
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Світлодіод слугує для перевірки налаштування розроблювального 

пристрою. На виводи для датчиків, через сокети, підключаються Bluetooth-

модулі. 

 

Рисунок 6.3 — ДП вигляд збоку 

Як видно з рисунку 6.3, вивід на батарейку розміщено в задній частині 

плати, для зручного поєднання в корпусі. 

В середовищі Solid Works 2017 було створено корпус, що складається з 

трьох частин, що полегшують встановлення SIM-карти та батарейки. Реальний 

прилад з акумулятором показано на рисунках 6.4, 6.5: 

 

Рисунок 6.4 — Вигляд без кришки  

Як видно з рисунку, верхня кришка по бокам знімається. При 

необхідності GSM-модуль та SIM-карту можна з легкістю замінити, так само, 

як і модулі, для датчиків, що встановлюються на сокет та безпосередньо 

акумулятор. 
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Рисунок 6.5 — Вигляд пристрою без верхнього корпусу 

Отже, за схемою електричною принциповою була розроблена ДП, 

розрахований струм на доріжках та їх ширина. Програмні середовища Altium 

Designer  та Solid Works дуже зручно підходять для проектування ДП, ДВ та 

корпусу на неї. За їх допомогою можна полегшити конструювання. 

12.11734961 

Хо
ми
ч М

.О
. Р
І-з

61
, 2

02
0



 

Зм. Лист № докум. Пiдпис Дата 

Лист 

29 РIз61.468232.001 ПЗ 

7 РОЗРАХУНОК НАДІЙНОСТІ ПЛАТИ 

У випадку відмови розроблюваний прилад підлягає відновленню, після 

чого прилад знову може працювати у штатному режимі. Тому, можна зробити 

висновок, що пристрій відноситься до відновлювальної апаратури. 

Звернемо увагу, на необхідні умови при розрахунку надійності: 

 відмова будь-якого елементу цілком взаємонезалежна та повністю 

випадкова подія; 

 відмова одного елементу, призводить до відмови всього пристрою; 

 параметри відмов (інтенсивність (
0 ) або потоки відмов ( 0 ) 

елементів) постійні, бо не залежать від часу ( 0 const  та 0 const  ). 

Згідно методичних вказівок, що описані в [23], розрахунок надійності 

розроблювального пристрою на стадії проектування, буде проводитися 

наближеним методом розрахунку. Відповідно до таблиці 1.2 [23] , 

інтенсивність відмов комплектуючих ( 0 ), робоче значення інтенсивності 

відмов ( р ) кількість елементів, та поправний коефіцієнт Ке внесені в таблицю 

7.1: 

Таблица 7.1 — Параметри надійності елементів 

Назва і тип елемента 6

0 10  , 1/год Ке 
610р
 , 1/год N 

Резистор 0,06 2,6 15,6 11 

Електролітичний 

конденсатор 

3 2,6 7,8 1 

Керамічний конденсатор 0,7 2,6 1,82 5 

Резонатор  0,5 2,6 1,3 1 

Стабілітрон 0,7 2,6 1,82 1 

Діод  1,5 2,6 3,9 1 

Керамічний транзистор 2,5 2,6 6,5 2 

Клемник  0,5 2,6 1,3 4 

Друк. плата двухстороння 0,5 2,6 1,3 1 
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Розроблювальний прилад відноситься до апаратури, що експлуатується 

на автотранспортних засобах, з чого й було вирішено, що поправний 

коефіцієнт Ке, який враховує умови експлуатації, дорівнює 2,6. 

Згідно даним таблиці 7.1, можна розрахувати параметри потоків відмов 

груп електричних, електромеханічних та механічних частин пристрою за 

наступними формулами: 

1

n

е p i

i

N 


  ,
 

(7.1)

 де  n — кількість елементів; 

р  — робоче значення інтенсивності відмов; 

iN  — кількість елементів кожного типу. 

Таким чином, отримуємо: 54,592 10е
  1/год. 

Знаючи потік відмови можна визначити час напрацювання пристрою на 

відмову за формулою: 

4

0

1
2,178 10Т


   год. (7.2)

Цей час складає 21780 годин, що в свою чергу має 2 роки 177 днів та 13 

годин і повністю відповідає вимогам ТЗ. 

7.1 Розрахунок віброміцності друкованого вузла 

За визначеною методикою, розрахуємо віброміцність друкованого вузла. 

Вихідні данні: 

 довжина плати a = 0,06 м; 

 ширина плати b = 0,025 м; 

 товщина плати h = 1,6 10 з м; 

 маса встановлених елементів на платі m = 0,05 кг. 

Параметри матеріалу плати: 

 модуль потужності Е = 
103,02 10  Н/m2; 

 щільність p = 
32,05 10 кг/м2; 

 коефіцієнт Пуассона   = 0,22. 
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Приведена маса плати з деталями визначається за формулою: 

m ph m  . (7.3)

Циліндрична жорсткість, в свою чергу рахується за формулою: 

3

212(1 )

E h
D







.
 

(7.4)

Плата закріпляється в чотирьох крайніх точках склотекстоліту, 

відповідно значення функції для її кріплення визначається за формулою: 

2
2

3 6

1
1 1,621

( )
1 1

1 1,621



 
  

 

  



  

.

 

(7.5)

З цього виходить, що резонансна частота плати визначається за 

формулою: 

0 2

( )

2

D
f

a m

 




 
.
 

(7.6)

Отримана резонансна частота плати 0 834f  Гц, що в свою чергу в 13 

разів перевищує максимальну частоту впливу вібрації ( 60f   Гц).  

Тобто, виконавши всі розрахунки надійності елементів, строк 

безвідмовної роботи розроблювального приладу складає близько 2,5 років. А 

вибраний варіант кріплення повністю співпадає вимогам віброміцності. 
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8 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАНИХ 

СИТУАЦІЯХ 

В даному розділі йдеться про усі ймовірні фактори та заходи охорони 

праці під час розрахунку та виготовлення вело сигналізації на основі GSM-

модуля. Результат такого аналізу забезпечить мінімізацію шкідливого впливу 

на здоров’я співробітників, їх травмування, та приведення цих факторів в 

допустимий рівень. 

Наприклад при надлишку електромагнітного випромінювання значно 

змінює імунітет людини, що в результаті приводить до різних хвороб: 

нервовий розлад, порушення сну, погіршення зору, розлад серцево-судинної 

системи. Запиленість і загазованість робочої зони, що має значний вплив на 

дихальну систему. Ураження електричним струмом може сильно травмувати 

аж до смерті. Надмірна/незадовільна освітленість робочого місця, яка також 

значно впливає на стан зору робітника. Перенавантаження яке тягне за собою 

порушення координації, розладів зору, втрати пильності, поява депресивного 

стану, що в свою чергу знижує відчуття безпеки робітника. За нормальних 

умов, зниження температури призводить до переохолодження організму, а 

підвищення – до зниження працездатності, підвищений рух повітря також 

погіршує самопочуття. 

Згідно законодавства України, акт від 14 жовтня 1992 року «Про охорону 

праці» [24], який регулює питання охорони праці та визначає основні 

положення щодо реалізації прав громадян на охорону їх життя та здоров’я в 

реалізації трудової діяльності має наступне визначення даному терміну. Розділ 

1, ст. 1 – «Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, 

організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних 

заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і 

працездатності людини у процесі трудової діяльності.». Даний закон чинний 

та за будь які недотримання чи ухилення несе за собою адміністративну або 

кримінальну відповідальність, в залежності від тяжкості порушення. 
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8.1 Визначення шкідливих виробничих факторів при виробництві 

Розглянемо основні шкідливі фактори [26], з якими зустрінуться 

робітники, при виготовленні розроблювального пристрою: 

 рівень електромагнітного впливу (рівні випромінювань повинні 

відповідати ГОСТ 2.1.006-84); 

 рівень напруженості електричного поля промислової частоти на 

робочому місці (задовольняється нормами, визначеними у ГОСТ 

12.1.002-88). 

 вміст у повітрі робочої зони небезпечну концентрацію шкідливих 

речовин (граничнодопустима концентрація (ГДК) шкідливих 

речовин у повітрі визначена в ГОСТ 12.1.005-88 і ГОСТ 12.1.007-80); 

 недостатня освітленість робочої зони (умови освітленості 

виробничий приміщень повинні задовольняти нормам, які визначні 

у ДБН В2.5-28-2018); 

 небезпека враження електричним струмом (розроблюваний пристрій 

та електроустаткування робочої зони повинні відповідати вимогам 

ДСТУ ІЕС 61140:2015); 

 порушені параметри мікроклімату робочої зони (визначні у ГОСТ 

12.1.005-88 і ДСН 3.3.6.042-99); 

 шумоізоляція на робочому місці (припустимі рівні звукового тиску 

варто приймати відповідно до санітарних норм припустимих рівнів 

шуму на робочих місцях ДСН 3.3.6.037-99); 

 вплив різних психофізіологічних факторів (фізичні перевантаження  

та нервово-психічні перевантаження). Необхідно постановити 

планові перерви при роботі за комп`ютером та почергово виконувати  

різні види діяльності (фізичну роботу з розумовою, стоячу працю із 

сидячою, статичні навантаження з динамічним). 

Тому щоб забезпечити безпеку виробництва пристрою та досягнути 

найвищих результатів від робітників, потрібно дотримуватись усіх вище 

приведених норм. 
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8.2 Технічні рішення та організаційні заходи з безпеки праці та 

виробничої санітарії 

Технічні рішення — такі засоби, що дозволяють встановити безпечні 

умови праці. Вони дозволяють запровадити різні прилади і пристрої, що в 

свою чергу дозволять убезпечити виробництво. 

Нормативно-методичні заходи: 

 проектування нормативно-правової бази на підприємстві з охорони 

праці; 

 забезпечення нормативно-правової документації, яка є необхідною 

для окремих структурних підрозділів, функціональних служб та 

нових робочих місць; 

 забезпечення необхідних програм, посібників та методичних 

рекомендацій з питань охорони праці; 

 перегляд НПАОП підприємства. 

 створення посадових інструкцій; 

Організаційні заходи: 

 встановлення правильних умов, що до проходів відповідних вимогам 

охорони праці; 

 наладити постачання працівникам засобів колективного  та 

індивідуального захисту; 

 забезпечити нагляд за обладнання, що несе за собою статус 

підвищеної небезпеки; 

 контроль за технічним станом обладнання, інструментів, будівель і 

споруд; 

 організувати навчання, інструктаж та перевірку робітників на знання 

охорони безпеки праці; 

 встановлення необхідних знаків безпеки; 

 забезпечити контроль виконання всіх поставлених заходів. 

Санітарно-гігієнічні заходи: 

Хо
ми
ч М

.О
. Р
І-з

61
, 2

02
0



 

Зм. Лист № докум. Пiдпис Дата 

Лист 

35 РIз61.468232.001 ПЗ 

 забезпечити дотримання санітарно-побутових умов діючим 

правилам та нормам; 

 контроль здоров’я працівників на фактор впливу виробництва; 

 задокументувати санітарно-технічні умови праці; 

 проводити заходи, щоб поліпшити санітарно-гігієнічні умови праці; 

 виконувати атестацію робочих місць на дотримання норм та актів; 

8.2.1 Відповідність параметрів виробничого приміщення санітарним 

нормам 

Сприятливі умови для праці створюються при дотриманні санітарних 

норм. Основні положення для забезпечень робочих приміщень представлені в 

нормативних документах, таких як ДСН 3.3.6.042-99 для мікроклімату,  ДБН 

В.2.2-28-2010 для розміру приміщення та інших. 

Згідно з даними документами на одного робітника площа приміщення 

повинна становити не менше 4,5 м2, а об’єм не менше 15 м3. Висота нашого 

приміщення складає 3,5 м, довжина — 9 м, а ширина — 5 м. Тож перевіримо 

відповідність цих параметрів з нормами методом розрахунку.  

Площа приміщення розраховується за наступною формулою: 

S D A  , (8.1)

де: 𝑆 — площа приміщення, м2; 

𝐷 — довжина приміщення, м; 

𝐴 — ширина приміщення, м; 

Отже площа приміщення складає:  

9 5 45S D A      м2. (8.2)

Наступним кроком визначимо об’єм приміщення: 

V S h  , (8.3)

де: 𝑉 — об’єм приміщення,  м3; 

𝑆 — площа приміщення, м2; 

ℎ — висота приміщення, м; 

Отже об’єм приміщення складає: 
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45 3,5 157,5V S h     м3. (8.4)

Загальна кількість робітників в приміщенні складає 7 чоловік, тому на 

одного працюючого площа становить 6,4 м2, а об’єм становить 22,5 м3. Це 

доводить , що дане приміщення цілком і повністю задовольняє всі вимоги. 

Також, в ході розробки пристрою на території лабораторії, виконуються  

роботи з технічною документацією, з розрахунком схем, з виготовленням 

креслень та з макетами вимірювальних приладів, паяння друкованих плат, 

встановлення блоків апарату та їх збірка, розгляд роботи пристрою та його 

провідні характеристики. Такі роботи отримують Іа категорію, тобто не 

відносяться до важких фізичних робіт. 

8.2.1 Відповідність рівня освітленості робочої зони санітарним 

нормам 

Відповідність рівня освітленості представлена в нормах ДБН В.2.5-28-

2018. Порушення цих норм може призвести не тільки до травмування робочих, 

а й до неефективності роботи в цілому. 

У приміщеннях призначених для виробництва використовують три види 

освітлення: 

 природне — сонячне світло проникаюче через вікна в стінах; 

 штучне — світло від люмінесцентних ламп; 

 комбіноване (суміщене) — поєднання штучного з природним. 

Для освітлення робочого місця було обрано комбінований тип. В світлу 

пору разом з настільними лампами використовується природнє світло. В темну 

пору — штучне місцеве, в якості ламп денного світла типу ЛТБ-40, 

потужністю 40 Вт, та штучне індивідуальне, в якості настільних ламп 

розжарювання потужністю 60 Вт. 

Методом коефіцієнта використання світлового потоку,  розрахуємо 

загальне рівномірне освітлення для горизонтальних поверхонь, за умови 

відсутності предметів, які створюють затемнення: 

л
ф

z

N n F
E

k S z

  


 
, 

(8.5)
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де: N  — загальна кількість світильників, од (у нашому випадку — 10 од); 

n  — кількість ламп у світильнику, од (згідно типу — 4од);  

— коефіцієнт використання світлового потоку;  

ЛF  — світловий потік лампи, лм;  

zk  — коефіцієнт запасу (обираємо  

1,5zk   для приміщень з концентрацією пилу менше 1 мг/ м3;  

S  — площа приміщення(у нашому випадку - 45 м2);  

z  — коефіцієнт нерівномірності (обираємо 1,1z  ). 

Щоб визначити коефіцієнт використання світлового потоку розрахуємо 

індекс приміщення (i) та коефіцієнти відбиття стелі (ρп), стін (ρс), робочої 

поверхні (ρр), відповідно: 

( )c

a b
i

h a b




 
,
 

(8.6)

де: a  — довжина приміщення (9 м); 

b  — ширина приміщення (5 м); 

ch  — висота підвісу світильників над робочою поверхнею (2,9 м). 

9 5
1,1

2,9 (9 5)
i


 

 
.
 

(8.7)

З розрахунку коефіцієнту і обираємо коефіцієнти використання 

світлового потоку. Згідно табличних даних — 𝜂 = 0,43. 

Враховуючи що тип лампи ЛТБ-40 (чотири лампи з розсіювачем), з 

табличних даних визначаємо номінальний світловий потік (𝐹л = 3120 лм). 

Тоді: 

10 4 0,43 3120
723,2

1,5 45 1,1
фE

  
 

 
 лм. (8.8)

Зорова робота ІІІв категорії, допускає норму загального освітлення — 600 

лм. Результати наших розрахунків показують, що фактичне освітлення цілком 

задовольняє припустимі норми. Хо
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8.2.2 Відповідність параметрів мікроклімату в робочій зоні 

санітарним нормам 

Одним з найважливіших параметрів для забезпечення доброго 

самопочуття та великої продуктивності праці це — мікроклімат приміщень 

для виробництва. Він забезпечує такі умови середовища приміщень всередині, 

які впливають на теплообмін робітників з оточенням шляхом теплового 

випромінювання, випаровування вологи, конвекції та кондукції. Вони 

формулюють комбінацію температури від поверхонь, які оточують людину, 

відносної вологості та швидкості руху повітря та наскільки інтенсивне 

інфрачервоне випромінювання. 

Оптимальними мікрокліматичними умовами вважаються такі,  які при 

систематичній та довгочасній дії на людину дозволяє зберігати нормальний 

тепловий стану організму без активізації механізмів терморегуляції. Їх 

дотримання забезпечить високий рівень працездатності та відчуття комфорту. 

Терморегуляція організму ділиться на хімічну і фізичну. Хімічна 

терморегуляція керується завдяки зниженню рівня обміну речовин, а фізична 

в свою чергу — за допомогою теплопровідності, випромінювання, 

випарювання та конвекції. 

Згідно ДСН 3.3.6.042–99 допустимими мікрокліматичними умовами 

вважаються така комбінація параметрів мікроклімату, яка при довготривалому 

та систематичному впливі на людину викликає непомітне порушення 

теплового стану організму у межах фізіологічної адаптації. Тобто не 

призводить до глобальних порушень стану здоров’я. 

Оптимальний парціальний тиск кисню для життєдіяльності людини 

складає — 21331 Па (160 мм рт.ст.) також при цьому необхідно, щоб у повітрі 

приміщення складова кисню була не менше 19-20%. При цьому важливо, щоб 

повітря мало визначений іонний склад тому, що у повітрі містяться негативні 

і позитивні іони. Позитивно на життєдіяльність організму людини впливають 

негативні іони кисню. Повітряне середовище у виробничих приміщеннях, 
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обробляється спеціальною системою кондиціювання, для забезпечення 

оптимального рівня іонізації приведеного в таблиці 10.1. 

Таблиця 10.1 — Припустимий вміст легких іонів у повітрі робочої зони 

Рівень іонізації повітря 
Число іонів у 1 см2 повітря Значення показників 

полярності n+ n- 

Мінімально необхідний 400 600 -0,2 

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

Максимально допустимий 5000 5000 від -0,05 до +0,05 

Умови забезпечення оптимальних нормованих параметрів мікроклімату в 

робочій зоні зазначені в ДСН 3.3.6.042-99. Щоб досягти цих параметрів, 

потрібно користуватися спеціальними обігріваючими чи охолоджуючими 

мікрокліматичними пристроями. Це дуже важливо не тільки тому, що 

порушення негативно впливає на працездатність робітників, а й тому, що має 

вплив на вимірювальну техніку і може призвести до зростання браку та 

неточності цієї техніки. 

Самі нормовані значення параметрів приведені в таблиці 10.2. 

Таблиця 10.2 — 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 

Важливо внести уточнення, що до холодної і теплої пори року. Холодний 

період розпочинається з середньодобової температури навколишнього 
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середовища +10° C і нижче. Теплий період розпочинається з середньодобової 

температури навколишнього середовища вищої +10° C. 

8.2.3 Відповідність електробезпеки відповідним нормам 

Розроблена охоронна велосигналізація згідно з ДСТУ ІЕС 61140:2015 має 

IІI клас щодо електрозахисту. 

Приміщення для роботи класифікується як приміщення без підвищеної 

небезпеки враження електричним струмом, нежарке, сухе, підлога встелена 

діелектриком, відсутні хімічно агресивні середовища (ПУЕ) тому, що 

температура не більше 35℃ а відносна вологість повітря не перевищує 75%. 

У робочому приміщенні живлення електроприладів здійснюється від 

трьохфазної мережі із напругою 220В і частотою 50Гц з запобіжниками. Щоб 

запобігти неочікуваного дотичного ураження струмом, приміщення повністю 

занулене (заземлений нульовий провід). 

Згідно з ГОСТ 12.2.007.0-75 все оснащення (крім ЕОМ — II  клас)  

відноситься до I класу, та відповідно має робочу ізоляцію згідно з ГОСТ 

12.1.009-76 і підключається до електромережі  трьохконтактними вилками, 

один з контактів напряму підключено до заземлення. 

Проведемо розрахунок струмового захисту. Розпочати варто з струму 

однофазного короткого замикання за допомогою формули: 

0

ф

КЗ

ф t

U
I

R R Z


 
,

 

(8.9)

де: 0R  — опір нульового дроту (0,5 Ом); фR  — опір фазного дроту (0,5 

Ом);  tZ  — розрахунковий опір трансформатора (0,25 Ом). 

220
102

0,5 0,5 0,25
КЗI  

 
 А. (8.10)

Зважаючи на те, що для захисту від струму використовується 

автоматичний вимикач. Для забезпечення надійної роботи автоматів, 

необхідно виконання наступної умови: 

 1,25кз срI I  , (8.11) 
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де, Iср — номінальний струм спрацювання запобіжників. Провівши його 

розрахунки, отримуємо: 

81,6срI  А. (8.12)

Отже, можна зауважити, що номінальний струм спрацювання автомату 

струмового захисту в робочому приміщені, цілком задовольняє цій вимозі. 

8.2.4 Відповідність пожежної безпеки відповідним нормам 

Відповідно до класифікації за ДСТУ Б.В.1.1-36:2016 робоче приміщення, 

в якому виконуються електромонтажні роботи, за рівнем пожежо- та 

вибухонебезпеки, відноситься до категорії В (є пожежонебезпечними). 

Зважаючи на те, що в приміщенні знаходяться тверді горючі та важкогорючі 

речовини, класифікацію робочої зони приміщення по пожежонебезпеці можна 

віднести до класу ІІ-ІІ. 

Порушення ізоляції струмоведучих дротів, правил експлуатації 

електроприладів, коротке замикання та паління в приміщенні може призвести 

до виникнення пожежі. В разі її виникнення потрібно забезпечити можливість 

безпечної евакуації людей через спеціальні виходи. Ступінь  вогнестійкості 

будівлі, потрібна кількість виходів, ширина проходів зазначена в ДБН В.1.1–

7–2016, та повинна відповідати їх вимогам. Умови зберігання, розташування 

та кількість засобів для гасіння пожежі повинні відповідати ГОСТ 12.1.004-85 

та ГОСТ 3675-98, ISO 3941-77. 

В нашому приміщені розташовані три евакуаційні виходи — два з 

бокових сторін та фасад. Встановлені два вуглекисневих восьмилітрових 

вогнегасники марки ВВ-8, що призначені для гасіння електроустановок 

напругою до 1000 В. 

Передбачаються наступні заходи для забезпечення пожежної безпеки: 

 постійний контроль стану засобів пожежогасіння; 

 контроль за станом ізоляції струмоведучих дротів; 

 заборона на паління в приміщенні; 

 неприпустимість перевантажень чи перегріву при роботі 

обладнання; 
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 заборона експлуатації обладнання з саморобними запобіжниками; 

 неприпустимість знаходження горючих та вибухонебезпечних 

речовин поза спеціально відведеним місцем. 

 встановлення пожежних сповіщувачів згідно ДБН В.2.5–56–2014, які 

зможуть захистити увесь виробничий простір. 

З всього вище сказаного, можна зробити висновок, що одним з 

найважливіших завдань державного урегулювання є забезпечення здорових та 

безпечних умов праці. Щоб дотримуватися його виконання, потрібно постійно 

вдосконалювати методи керування охороною праці на виробництві. Тому 

директор підприємства повинен тримати працівників в курсі всіх інцидентів 

на виробництві, вжитих заходів їх виключення та безпосередньо дотримання 

охорони  праці діючим нормам.  

Вище наведені рекомендації, цілком відповідають нормам, а їх виконання 

убереже виробничу зону від нещасних випадків та непередбачуваних штрафів  
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ВИСНОВКИ 

1. Проведено аналіз існуючих конструкцій на сучасному ринку для охорони 

велосипеду, висвітлено їх переваги та недоліки. На основі цього 

запропоновано структурну схему та схему електричну принципову, в якій 

показано принцип роботи. 

2. Підібрана елементарна база, яка базується на якісних та, водночас, не 

дорогих елементах. А також,  розроблена друкована плата,  

запропоновано загальний вигляд конструкції охоронної системи та 

підібрані матеріали з яких буде складатися плата. 

3. Промодельована в SolidWorks конструкція, яка дозволяє розмістити 

компактно всі вузли  в обмеженому за розмірами середовищі. 

4. Проведені розрахунки на надійність пристрою, та визначений його термін 

придатності. 

5. Розглянуто безпеку праці на виробництві та винесено основні 

рекомендації.  
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1    НАЗВА , ПІДСТАВА ДЛЯ ВИКОНАННЯ 

Велосигналізація на основі GSM-модуля. 

Підставою до виконання є завдання видане кафедрою радіоконструювання та 

виробництва радіоапаратури згідно наказу №1127-с від «21» травня 2020 р. 

2    ВИКОНАВЦІ 

Керівник – Шульга Аліна Вікторівна; 

Виконавець – Хомич Марина Олександрівна. 

3    МЕТА ВИКОНАННЯ І ПРИЗНАЧЕННЯ ПРОДУКЦІЇ 

Розробка приладу для охороно велосипеду з впровадженням GSM-модуля. 

4    ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 

4.1 Вимоги призначення 

Напруга живлення 9 В±10% ; 

Тактова частота 15 МГц; 

Номінальний струм 2 А. 

Зчитування сигналу з датчиків, виявлення відхилів. Передача отриманої 

інформації по бездротовому каналу на мікроконтролер. 

4.2 Вимоги життєздатності та стійкості до зовнішніх впливів і 

чинників 

Кліматичне виконання УХЛ 3 за ГОСТ 12.1.005-88.  

Захист від механічних пошкоджень М13 за ГОСТ 17516.1-90. 

4.3 Вимоги надійності: 

Час безвідмовної роботи 17520 години або 2 роки. 

4.4 Вимоги до конструкції: 

Зовнішньо розроблювальний прилад являє собою циліндричний брусок з 

малим діаметром. Зверху присутня кришка, для зручного встановлення SIM-карти.  

4.5 Вимоги уніфікації та стандартизації 

Використовувати уніфіковану та стандартизовану елементну та матеріальну 

базу. 
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4.6 Вимоги щодо метрологічного забезпечення виробництва і 

експлуатації: 

Виріб повинен відповідати ГОСТ 8476-78. 

4.7 Вимоги до дизайну і ергономіки 

Прилад повинен зовнішньо бути схожим на циліндричний брусок малого 

діаметру. 

4.8 Вимоги до експлуатації, зручності технологічного обслуговування 

та ремонту 

Передбачити легкий доступ для ремонту. 

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

довкілля 

Керуватися положеннями стандартів про вимоги техніки безпеки, 

електробезпеки, а саме ДСТУ ІЕС 61140:2015, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.1.038-

88. 

4.10 Вимоги сумісності 

Повинен відповідати нормам допустимих завад згідно ГОСТ 28934 та ДСТУ 

2793. 

4.11 Вимоги взаємозамінності 

Повинна бути можливість зміни батарейки за бажанням користувача. 

4.12 Вимоги до транспортування і зберігання 

Транспортувати автомобільним, залізничним та авіаційним видами 

транспорту в упакованому вигляді.  

5    ВИМОГИ ДО КОНСЕРВАЦІЇ, ПАКУВАННЯ І МАРКУВАННЯ 

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

передбачена. Упаковка повинна мати достатню міцність щоб зберегти виріб при 

транспортуванні. Також повинна вміщати прилад з літературою, яка надається 

кінцевому споживачу. На передній частині виробу повинно бути передбачено місце 

під фірмовий знак.  

6    ВИМОГИ ДО РОЗРОБЛЮВАНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

За      результатами      дослідно-конструкторської      роботи      необхідно 

підготувати таку текстову та графічну документацію: 
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1) Пояснювальна записка 

2) Схема електрична структурна 

3) Схема електрична принципова 

4) Перелік елементів 

5) Креслення друкованої плати 

6) Креслення друкованого вузла 

7) Специфікація 

8) Загальне креслення пристрою 

9) Специфікація 

6.1 Орієнтовний план бакалаврської роботи 

- Завдання на бакалаврську роботу 

- Анотація на двух мовах 

- Зміст 

- Вступ 

1Аналіз технічного завдання 

2Огляд існуючих рішень 

2.1  Огляд існуючих аналогів на ринку 

2.2  Аналіз схемотехнічних рішень 

3Обґрунтування та вибір схеми 

3.1  Розробка схеми електричної структурної 

3.2  Розробка схеми електричної принципової 

3.3  Вибір елементної бази 

4Розрахунок елементів друкованого монтажу 

4.1 Попередній вибір виду друкованої плати 

4.2 Надійність 

4.3 Вібро- та удароміцність 

5Опис конструкції 

6Охорона праці 

- Висновки 

- Перелік посилань 

Додаток А перелік елементів 

Додаток Б специфікація на друкований вузол 

Додаток В специфікація на прилад 

7    СТАДІЇ І ЕТАПИ ДКР 
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Робота виконується в 10 етапів: 

Етап Терміни Форма звітності 

Аналіз технічного завдання  Розділ 1 

Огляд існуючих рішень  Розділ 2 

Обґрунтування та вибір 

схеми 

 Розділ 3 

Попередня розробка 

макету 

 Розділ 4 

Розрахунок елементів 

друкованого монтажу 

 Розділ 5, 6 

Розробка кінцевого виробу  Розділ 9, 10, 

готовий макет 

Розробка і оформлення 

конструкторської документації 

 Текстова і графічна 

документація 

Надання проекту на 

перевірку 

  

Захист проекту.   

8    ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ДКР І МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ПОДАЮТЬ 

ПО ЗАКІНЧЕННІ ЕТАПІВ ДКР ВЦІЛОМУ 

Проміжні матеріали дипломного проекту у вигляді його розділів подаються на 

перевірку керівникові. По закінченню виконання дипломний проект 

представляється та захищається на Державній екзаменаційній комісії. 

 

ПОГОДЖЕНО 

Науковий керівник 

 

 

_______________ А. В. Шульга 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Завідувач кафедри КіВРА 

 

  _______________Нелін Є.А. 
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Позначенн

я 

 
 

Найменування 
 

Кільк. 

 
 

Прим. 

    

 Конденсатори   

    

С1, С2 B37979N-NPO-15B-33 мкФ ±5% -0805 2  

С3, С4, С5 B37979N-NPO-15B-0,1 мкФ ±5% -0805 3  

С6 B37979N-X7R-10В-330 мкФ ±5% -0805 1  

    

 Мікросхеми   

    

A1 SIM800L 1  

A2 Atmega8 1  

    

 Резистори   

    

R1 Е324 769-1-500 Ом ±5% -0805 1  

R2, R4, R5, 
R8, R9 

Е324 769-0,1-2 кОм ±5% -0805 5  

R3, R7, Е324 769-0,1-200 кОм ±5% -0805 2  

R6, R10, 
R11 

Е324 769-1-200 Ом ±5% -0805 1  

    

    

    

     

РІз61.468232.001 ПЕ      
Зм. Арк. № докум. Підпис Дата 

Розроб. Хомич М.О.    
Велосигналізація на основі 

GSM-модуля 
Перелік елементів 

Літ. Арк. Аркушів 

Перев. Адаменко Ю.Ф.    1 3 

    

КПІ ім. Ігоря Сікорського Н.конт.    

Затв. Шульга   

Хо
ми
ч М

.О
. Р
І-з

61
, 2

02
0



 
 
Позначення 

 
 

Найменування 
 

Кільк. 

 
 

Прим. 

    

 Діод   

    

HL1 BAV66 1  

    

 Транзистори   

    

VT1, VT2 IRF7573 2  

    

 Стабілізатор   

    

Q1 LM2596 1  

    

 Резонатор   

    

Y1 Songle HC-49U-7,3728 1  

    

 Антена   

Ант1 Fraktusant 1  

    

 Стабілітрон   

VT1 1N4 148 1  
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Позначення 

 
 

Найменування 
 

Кільк. 

 
 

Прим. 

    

 Роз’ємні з’єднання   

    

X1, X3, S1 Socket-2P 3  

X2 Socket-3P 1  

X4 Socket-4P 1  
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Додаток В 

Специфікація на пристрій 
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Позначення 

 
 

Найменування 
 

Кі
л.
 

 
 

Прим. 

    Документація   

       

А2   РІз61.468232.001 ЕЗ Схема електрична принципова   

А4   РІз61.468232.001 ПЕ Перелiк елементiв   

       

    Деталі   

       

А2  1 РІз61.468232.001 Друкована плата 1  

       

    Інші вироби   

       

    Конденсатори   

  2  
B37979N-NPO-15B-33 мкФ ±5% -
0805 

2 С1, С2 

  3  
B37979N-NPO-15B-0,1 мкФ ±5% -
0805 

3 С3, С4, С5 

  4  
B37979N-X7R-10В-330 мкФ ±5% 
-0805 

1 С6 

       

    Мiкросхеми   

       

  5  Мікросхема SIM800L 1 А1 

  6  Мiкросхема Atmega8 1 А2 
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    Резистори   

       

  7  Е324 769-1-500 Ом ±5% -0805 1 R1 

  
8  Е324 769-0,1-2 кОм ±5% -0805 5 

R2, R4, 
R5, R8, 

R9 
  

9  
Е324 769-0,1-200 кОм ±5% -
0805 

2 R3, R7, 

  
10  Е324 769-1-200 Ом ±5% -0805 3 

R6, R10, 
R11 

       

    Діод   

  11  BAV66 1 VD2 

       

    Транзистори 1  

 
 

12 
 

IRF7573 2 
VT1,, 
VT2 

       

    Стабілізатор 1  

  13  LM2596 3 SB1, 

       

    Резонатор   

  14  Songle HC-49U-7,3728 1 DS 
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    Антена 1 HL1 

  15  Fraktusant   

       

    Стабілітрон   

  16  1N4 148  Q1 

       

    Роз’ємні з’єднання   

  
17  Socket-2P  

X1, X3, 
S1 

  18  Socket-3P  X2 

  19  Socket-4P  X4 
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Позначення 

 
 

Найменування 
 

Кі
л.
 

 
 

Прим. 

    Документація   

       

А4   РІз61.468232.001 ТЗ Технічне завдання   

А4   РІз61.468232.001 ПЗ Пояснювальна записка   

А2   РІз61.468232.001 Е2 Струкрурна схема   

А1   РІз61.758722.001 СК Складальне креслення   

       

    Складальні одиниці   

       

А2  1 РІз61.468232.002 Друкований Вузол 1  

       

    Деталi   

       

А3  2 РІз61.404929.001 Корпус 1  

А4  3 РІз61.404929.002 Кришка передня 1  

А4  4 РІз61.404929.003 Кришка задня 1  

       

    Стандартні вироби   

       

  5  Гвинт М 1,6 х 5,0    

    ГОСТ 174 75-80 4  
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