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АНОТАЦІЯ 

Проблема енергоефективності була нагальною у будь-який період 

існування людства. Перед людством постає виклик: виконання найбільшого 

об’єму роботи найшвидше з мінімальними витратами енергії. 

Під час конструкторського проєктування було розроблено пристрій, який 

може регулювати швидкість обертання побутового вентилятора витяжки в 

залежності від вологості. у ході дослідження було розглянуто наявні аналоги 

на ринку України, було проведнно їх порівняння і відокремлення 

конструкторських особливостей. На основі цього було розроблено схеми 

електричні, обрано елементну базу для розроблюваного пристрою та всю 

необхідну конструкторську документацію. В процесі було застосовано 

системи автоматичного проєктування Solid Works, Altium Designer. 

Загальний обсяг роботи складає 63 сторінки, кількість ілюстрацій — 28, 

таблиць — 13, бібліографічних найменувань — 21, додатків — 8. 

Ключові слова: вологість, енергоефективність, датчик, регулятор. 
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ANNOTATION 

The problem of energy efficiency is urgent at all times. The challenge for 

humanity is to do the most work with the least amount of energy. 

During the research, a device was developed which can regulate the speed of 

the household hood fan depending on humidity. In the course of the research the 

available analogues on the market of Ukraine were considered, their comparison and 

separation of design features was carried out. Based on this, the optimal scheme of 

work, the element base for the developed device was determined. 

In the process of investigation, automatic design systems recommended by the 

course programs were applied. The results of work in Solid Works, Altium Designer, 

MS Excel were presented.  

The total amount of sheets is 63 pages, amount of illustrations —28, tables — 

13, bibliographic items — 21, additions — 8. 

Keywords: humidity, energy efficiency, sensor, regulator.  
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ВСТУП 

Перед суспільством завжди постають проблеми, які потребують вирішення за 

допомогою конструювання. Одна з таких проблем — підвищена вологість повітря, 

унаслідок чого утворення плісняви та вихід із ладу пристроїв або втрата 

естетичності зовнішнього вигляду інтер’єру приміщення. 

Проблема, яку потрібно вирішити є дуже актуальною на даний момент, адже 

також постає питання з електроспоживання вентиляторів. Аналізуючи існуючий 

стан об’єкта досліджень ми можемо зробити висновок, що звичайний вентилятор 

не є енергоефективним, а існуючі промислові зразки коштують дуже багато для 

того, щоб використовувати їх у побуті, а також треба купляти новий вентилятор, у 

якому буде вбудовано пристрій, що контролює оберти в залежності від вологості, 

або часу.  

Було прийнято рішення зробити пристрій, який буде вмикати та вимикати 

вентилятор у залежності від рівня вологості. Потрібно надати можливості 

використання пристрою у приватних житлових площах, невеликих складських 

приміщеннях, на невеликих підприємствах. 

Отже, метою розробки є створення закінченого пристрою регулювання 

швидкості обертання вентилятора контролю відносної вологості повітря. 
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1 АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ 

Враховуючи вимоги вказані в ТЗ потрібно прийняти рішення щодо 

забезпечення всіх норм. 

Даний пристрій передбачається експлуатувати в стаціонарному приміщенні, 

тому немає великих запитів на розрахунок віброміцності та удароміцності. Також, 

пристрій не матиме елементів, для яких необхідно буде використовувати штучні 

системи охолодження, радіатори. 

Пристрій регулювання швидкості обертів вентилятора треба виготовити на 

одній друкованій платі, яка буде знаходитися у корпусі. Живлення пристрою 

необхідно подавати від 5 В блока живлення постійного струму, який в свою чергу 

буде підключатися до 220 В мережі живлення. Необхідно передбачити 

неможливість ураження мережевим струмом від 220 В користувачів. Монтаж 

приладу рекомендовано проводити тільки кваліфікованим спеціалістам, які мають 

навички роботи з мережевим струмом.  

Пристрій необхідно розробити для експлуатації в умовах помірного клімату з 

діапазоном робочих температур від +10°С до +50°C, відносною вологістю повітря 

до 90% при 10-50°С, атмосферним тиском в 81,3–110,65 кПа (610–830 мм рт. ст.), 

при ударних перевантаженнях до 15 g та вібраційними перевантаженнями не 

менше 75 Гц. Пристрій буде експлуатуватися в стаціонарному приміщенні, окрім 

вологості він може бути схильний до впливу  вібрації, адже вентилятор, у який 

вмонтовано пристрій обертається і відтворює потік повітря. Також зазначимо 

актустичний шум, від 25 до 75 дБ, тому все ж таки будуть розроблені гумові 

підкладки, щоб стримувати вібрацію. Екранування не потрібне. 

Оскільки в даній розробці використовується одиничне виробництво, тому для 

забезпечення високого рівня якості необхідно використати елементну базу 

широкого асортименту, яка є досить поширеною на ринку з перевіркою якості 

кожної готової деталі. 

З приводу надійності пристрою необхідно зробити перевірку параметрів 

елементів РЕА, якості збірки пристрою, його налаштування, а також, потрібно 
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забезпечити час безвідмовної роботи, який вказаний в ТЗ. До того ж, потрібно 

забезпечити легкий доступ до ремонту пристрою. 

Пристрій буде експлуатуватися як у приміщеннях, відведених під легку, та 

харчову промисловість, так і у комерційних спорудах малих архітектурних форм. 

Основна сфера використання  буде побутовою, монтаж передбачено на витяжку у 

ванній кімнаті.  

З точки зору дизайну та ергономіки необхідно зробити привабливий зовнішній 

вигляд конструкції, яка буде приємною для очей та естетичною. Також, необхідно 

зручно та зрозуміло розташувати органи керування конструкції.  

З приводу маркування та транспортування необхідно вказати зміст основних 

маркувань, назву виробу, умовне позначення та дату і місце виготовлення 

конструкції. 

 Для зберігання та забезпечення успішних умов транспортування наземним 

автомобільним транспортом, або пішки. Конструкцію необхідно запакувати в 

картонну упаковку та бульбашкову плівку. 

Тому, всі вищезгадані міркування будуть впливати на проектування 

конструкції. 
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2 ОГЛЯД ІСНУЮЧИХ РІШЕНЬ 

2.1 Аналіз ринку керованих вентиляторів 

Розглянемо представлені на ринку готові пристрої подібної функціональності. 

Визначимо основні параметри, характеристики та функціонал. 

2.1.1 Вентилятор Gorenje BVX120WHS 

Основні параметри вентилятору Gorenje BVX120WHS (виробництво КНР) 

наведені в табл. 2.1. Зразок є достатньо громіздким у внутрішньому монтажу. 

Таблиця. 2.1 — Основні параметри вентилятора Gorenje BVX120WHS [1] 

Параметри Значення 

Діаметр, мм 120 

Тип Осьовий 

Максимальна витрата повітря, м3/год 120 

Рівень шуму, дБ 33 

Глибина патрубка, мм 85 

Монтаж Настінний, стельовий 

Оснащення і функції Датчик вологості, таймер вимкнення 

Ціна, грн 1373  

Потужність, Вт Не вказано 

Особливістю даної моделі (рис. 2.1) є низька ціна, висока витрата повітря, що 

може бути корисно для великих приміщень, закладів харчування, кав’ярень, тощо, 

де потрібно отримати швидке всмоктування великих об’ємів повітря. 

 

Рисунок 2.1 — Вентилятор Gorenje BVX120WHS [1] 
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Серед переваг даної моделі, треба відзначити :  

‒ запобігання накопичення вологи і плісняви, неприємного запаху у самому 

корпусі вентилятора завдяки матеріалам виготовлення, 

‒ низька ціна,  

‒ низький рівень шуму. 

Потужність не вказана, тож розрахувати енергоефективність не є можливим, 

що є недоліком. 

2.1.2 Вентилятор Blauberg Aero Still 125 H 

Параметри вентилятора Blauberg Aero Still 125 H (виробництво Україна) 

вказані в табл. 2.2. Якщо розглядати цей зразок, то він не імпортного виробництва, 

за рахунок цього ціна нищча, ніж у аналогів з подібними функціями. 

Таблиця 2.2 — Основні параметри вентилятора Blauberg Aero Still 125 H [2] 

Параметри Значення 

Діаметр, мм 125 

Тип Осьовий 

Максимальна витрата повітря, м3/год 158 

Рівень шуму, Дб 31 

Глибина патрубка, мм 67 

Монтаж Настінний, стельовий 

Оснащення і функції Датчик вологості, двигун на 

шарикопідшипниках, таймер 

Ціна, грн 2931  

Потужність, Вт 9,4 

Дана модель працює на максимальному рівні потужності незалежно від 

таймера налаштувань варіативності вологості. Тобто, якщо вологість вище 60%, 

вентилятор вмикається автоматично і працює на максимальній швидкості і 

потужності. Ко
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Рисунок 2.2 — Зовнішній вигляд вентилятора [2] 

Діапазон часу затримки вимкнення від 2 до 30 хвилин. Діапазон рівня 

вологості від 60 до 90%. 

2.1.3 Вентилятор Soler&Palau Ecoair MLC. 

Параметри вентилятора Soler&Palau Ecoair MLC (виробництво Іспанія) 

наведено у табл. 2.3. 

У порівнянні з іншими зразками, цей вентилятор вміщує в себе найбільш 

сучасний дизайн, завдяки монтажу у прихованому корпусі.  

Таблиця 2.3 — Основні параметри вентилятора Soler&Palau Ecoair MLC [3] 

Параметри Значення 

Діаметр, мм 100 

Тип Центробіжний 

Максимальна витрата повітря, м3/год 15(наймешна потужність), 

60(найбільша потужність) 

Рівень шуму, Дб 20, 32 

Глибина патрубка, мм 79 

Монтаж Настінний, стельовий 

Оснащення і функції Датчик вологості, , зворотній клапан, 

таймер вимкнення 

Ціна, грн 4160 грн. 

Потужність, Вт 0,8  5,6 

Клас захисту IPX4 
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Рисунок 2.3 — Зовнішній вигляд вентилятора [3] 

Вентилятор має декілька режимів роботи, споживає менше за всіх потужності. 

Ціна цього зразка є найбільшою з усіх представлених завдяки тому, що у ній 

використовується шнуровий вимикач. У режимі постійної роботи, вентилятор 

вмикає режим максимальної потужності, за сигналом датчика вологості, або 

зовнішнього вимикача (працюючи  разом із таймером). 

 

Рисунок 2.4 — Габарити вентилятора [3] 

У той же час, у режимі періодичної роботи вентилятор вимкнено, але він 

включається за сигналом датчика вологості. Зворотній клапан перешкоджає 

потрапляння повітря із системи вентиляції в приміщення. За габаритами зразок 

середнього розміру, єдиним його недоліком є ціна.  

2.1.4 Вентилятор Maico ER 100H.  

Вентилятори німецького виробництва мають найбільший запас надійності. 

Основні параметри вентилятора Maico ER 100H (виробництво Німеччина) 

наведено у табл. 2.4. Зовнішній вигляд, та габарити наведено на рис. 2.6 (а, б). 
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Таблиця 2.4 — Основні параметри вентилятора Maico ER 100H [4] 

Параметри Значення 

Діаметр, мм 80 

Тип Центробіжний 

Максимальна витрата повітря, м3/год 101 

Рівень шуму, Дб 45 

Глибина патрубка, мм 79 

Монтаж Настінний, стельовий 

Оснащення і функції Датчик вологості, зворотній клапан, 

таймер вимкнення, повітряний фільтр 

Ціна, грн 10310 грн. 

Потужність, Вт 29 

Клас захисту IPX5 

 

а б 

Рисунок 2.6 — Зовнішній вигляд (а) та габарити (б)  

вентилятора Maico ER 100H  [4] 

Перевагою даного пристрою є можливість налаштування необхідного рівня 

вологості користувачем, для вмикання роботи вентилятора без внутрішнього 

втручання. Наявність повітряного фільтра допомагає затримувати механічні 

частини, котрі можуть бути причиною несправності системи. Цей фільтр можна 

міняти власноруч, що додає зручності у використанні. Прихований корпус, 
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виготовлений з протиударного матеріалу. Використовується двигун постійного 

струму, завдяки цьому у вентилятора дуже високий ККД (в межах 90%), теплові 

втрати відсутні. Також, як і попередній зразок, вентилятор оснащено зворотнім 

клапаном, що робить неможливим потрапляння повітря з системи вентиляції. 

приміщення.  

Виробник додає графік продуктивності вентилятора і дані з 

енергоспоживання. Це дозволяє розрахувати вартість використання пристрою 

максимально точно для промислових потужностей, чи  підприємств, з максимально 

раціональним використанням електроенергії.  

Цей зразок є найбільш технічно досконалим, але його надвисока ціна робить 

його майже неможливим у побуті. Доцільно використання на виробництві, 

закладах масового харчування, картинних галереях, будівлях — музеях, 

оздоблення яких дуже чутливе до підвищення вологості навіть на 1-2%.  

2.1.5 Вентилятор Soler&Palau Ecoair Silent-100 CHZ Silver.  

Основні параметри вентилятора Soler&Palau Ecoair Silent-100 (виробництва 

Іспанія) наведені у табл. 2.5. 

Таблиця 2.5 — Основні параметри Soler&Palau Ecoair Silent -100 [5] 

Параметри Значення 

Діаметр, мм 100 

Тип Осьовий 

Максимальна витрата повітря, м3/год 95 

Рівень шуму, Дб 26,5 

Монтаж Настінний, стельовий 

Оснащення і функції Датчик вологості 

Ціна, грн 4216 грн. 

Потужність, Вт 8 

Клас захисту IP45 Ко
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Рисунок 2.7 — Ефективність Soler&Palau Ecoair Silent-100 CHZ Silver [5] 

 

Рисунок 2.8 — Зовнішній вигляд Soler&Palau Ecoair Silent-100 CHZ Silver [5] 

Цей зразок працює досить тихо і ефективно задля своїх габаритів. 

Ефективність зростає нерівномірно. 

2.1.6  Вентилятор Norte Pax 

Основні параметри вентилятора Norte Pax (виробництва Швеція) наведені у 

табл. 2.6. 
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Таблиця 2.6 — Основні параметри вентилятора Norte Pax [6] 

Параметри Значення 

Діаметр, мм 100 

Тип Осьовий 

Максимальна витрата повітря, м3/год 110 

Рівень шуму, Дб 17–20 

Монтаж Настінний, стельовий 

Оснащення і функції Датчик вологості, інтелектуальне 

управління вентилятором, датчиками з 

додатку у смартфоні за допомогою 

Bluetooth 

Ціна, грн 5599  

Потужність, Вт 4 

Клас захисту IP44 

 

а б 

Рисунок 2.9 — Зовнішній вигляд (а) та габарити (б) Norte Pax [8] 

Досліджуючи зразки, подібні до проектованого приладу можна зробити 

висновок, що ринок досить різноманітний. У наявності є вироби різної цінової 

категорії, різного рівня захисту і параметрів потужності. Також у деяких наявні 

додаткові функції, такі як : Керування задопомогою Bluetooth, повітряний фільтр, 

таймер, зворотній клапан, тощо. Для детального дослідження подібних приладів, 
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розробимо зразки, які є цікавими з точки зору низької ціни та зручного, швидкого 

монтажу. 

2.2 Аналіз існуючих схемотехнічних рішень 

Регулятор обертів вентилятора, який було виготовлено фахівцем компанії 

«Мастер Кит». На рисунках показані, що входить в набір (Рис. 2.11), схема 

підключення (Рис. 2.12, а) та корпус (Рис. 2.12, б). 

 

Рисунок 2.11 — Набір «Мастер Кіт» [8] 

 

 

а б 

Рисунок 2.12 — Схема підключення (а) та готовий пристрій (б) «Мастер Кіт» [9] 

Датчик вологості розміщується з лівої сторони, щільно до корпусу модулю 

управління. Кабелі живлення необхідно припаяти безпосередньо на клеми модуля. 

Завдяки цьому кабелі будуть приховані у корпусі. 

Особливості конструкції: автоматичний вентилятор відрізняється від 

звичайного лише наявністю електроніки, що контролює його роботу. Такі пристрої 
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оснащені або таймером вимкнення, ибо спеціальними датчиками, які контролюють 

вологість у кімнаті. Як тільки вона перевищує допустиме значення, вентилятор 

вмикається, після того як вологість приходить у норму — вимикається. 

Таких виробів на ринку є дуже багато, але приводимо готове рішення від 

компанії «Мастер Кит» 

Таблиця 2.7 — Устаткування, необхідне для вирішення технічного завдання 

MP590 Цифровий датчик вологості 

MP8037ADC Цифровий модуль захисту і управління з функцією 

вимірювання 

BOX-BM8037 Корпус для конструкції в форматі *.PCB 

PW1245 Імпульсне джерело живлення 12В 0.5А 

Опис елементної бази: цифровий датчик температури і вологості DHT11 

працює задопомогою інтерфейса 1Wire. 1Wire — двонаправлена шина зв’язку для 

пристроїв з низкою швидкістю передачі даних (від 15,4 Кбіт/c до 125 Кбіт/c) 

Корпус у форматі *.PCB представляє собою універсальний корпус, усередині 

которого можна розмістити модулі МР8037R і MP8037ADC.  

Цифровий модуль захисту і управління з функцією вимірювання є 

універсальною платою з одним каналом АЦП, в якій є три режима роботи реле: 

гістерезис, тригер, захист. 

AC/DC імпульсне джерело живлення 12В 0.5А оснащено усіма видами 

захисту, що свідчить про його надійність. 

Цей зразок зібрано з уже готових компонентів, які коштують відносно 

недорого. Його недоліком є відсутність зворотнього клапана. Вентилятор може 

створювати надлишковий тиск, якщо використовується у багатоквартирному 

будинку.  

Другий зразок, який є достатньо цікавим для розглянення побудований на 

платі Arduino Nano. Зразок буде вмикати вентилятор при ввімкненні світла, склад 

який показаний на рис. 2.13. Ко
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Рисунок 2.13 — Комплект з Arduino Nano (а), датчик освітленості (б), 

сигналізуючий світлодіод (в) 

Цей зразок працює за принципом ввімкнення вентилятора під час того, як у 

приміщенні ввімкнено світло автоматично. Зібраний пристрій представлений на 

рис. 2.14, а схема підключення на рис. 2.15. 

 

Рисунок 1.14 Варіант пристрою [10] 

 

Рисунок 2.15 — Схема підключення приладу [10] 

Ко
зю
к О

.О
. Р
І-з

61
, 2

02
0



 

Зм. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

 19 РІз61. 468383.001 ПЗ 

При написанні програмного коду були закладені особливості: датчик 

освітлюваності відрегульовано експериментальним методом. Час короткого циклу 

3 хвилини, довгого циклу приблизно 25 хвилин.  

Вентилятор спрацьовує, якщо світло горить від 30 секунд і більше. Паралельно 

до контактів реле було під’єднано вимикач. Таким чином для ввімкнення 

вентилятора замикаються або контакти реле, або контакти вимикача. 

Цей зразок відрізняється можливістю програмування і налаштування за 

власним бажанням користувача, але підготовка до його експлуатації буде тривати 

довше. Пристрій складніший у збірці і монтажі, аніж аналоги, доступні на ринку, 

присутні можливості урізноманітнення конструкції, і змінення компонентів. 

Але розміри виявилися досить громіздкими, тому було прийняте рішення 

відмовитися від плати Arduino на користь розробки власної схеми електричної 

принципової і нового приладу за допомогою Altium Designer. 
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3 ВИБІР ЕЛЕМЕНТНОЇ БАЗИ 

3.1 Розробка структурної схеми 

Згідно ТЗ, прилад мав бути форми прямокутної коробки, яка має табло для 

виводу інформації назовні. Наведено структурну схему приладу (рис. 3.1) 

 

Рисунок 3.1 — Структурна схема готового приладу 

Джерелом живлення виступає блок живлення 5В 0,9А. Живлення подається на 

датчик вологості і мікроконтролер. Як було зазначено в розділі 3, для відображення 

інформації підключено дисплей 128х32мм фірми Newhaven. Зв'язок 

мікроконтролера з дисплеєм відбувається задопомогою інтерфейсу SPI  

(послідовний периферійний інтерфейс, діє за стандартом передачі в режимі 

повного дуплекса). Контролер С8051F320, який найкраще працює з датчиками 

дотику, також може працювати із щільним датчиком вологості. 

При використанні належного типу симістора Q2 можлива робота приладу в 

мережі 220В без зміни номіналів інших деталей схеми, але це не є необхідним. 

Живиться пристрій від імпульсного перетворювача напруги на 5В від зарядки для 

мобільного телефону. Подальше зниження напруги до 3В, необхідних 

мікроконтролеру і дисплею, і його стабілізація виробляється мікросхемою DA2. 

Табло має чотири сторінки меню для регулювання режимів роботи пристрою, 
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можна обирати : перша сторінка регулює режим роботи (ручний чи автоматичний), 

друга — інтервал часу періодичного вимірювання наростання / спаду вологості для 

автоматичного включення вентилятора в секундах, третя — поріг швидкості 

зростання вологості для включення вентилятора у відсотках, четверта — поріг 

швидкості спаду вологості для ввімкнення, п’ята — затримка у хвилинах, шоста — 

вихід із меню. 

3.2 Розробки схеми електричної принципової 

Схему доцільно буде побудувати у середовищі Altium Designer за допомогою 

функціоналу Schematic. 

 

Рисунок 3.1 — Схема електрична принципова приладу 

Живлення подається з мережі 220 В через пертворювач напруги, або через 

блок живлення зарядки мобільного телефону 5 В.  Живлення 5 В подається на 

мікроконтролер через оптопару з симісторним виходом (МОС3023). Через 

мікроконтролер відбувається виконання всіх операцій приладу і вивід інформації 

на табло, під’єднання щільного датчика вологості і підключення кнопок керування. Ко
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3.3 Обґрунтування вибору елементної бази 

Вибір елементної бази залежить від складності і методів проєктування схеми 

електричної принципової. Від належного вибору елементів залежить надійність і 

працездатнісь друкованого вузла і готового приладу. 

Критерієм вибору в пристрої електронних радіоелементів (ЕРЕ) є 

відповідність технологічних і експлуатаційних характеристик ЕРЕ, заданих 

умовами роботи і експлуатації. 

За мету ставимо вибір ЕРЕ найбільш дешевих, поширених, які поставляються 

багатьма організаціями – постачальниками електронних компонентів, за умови 

дотримання принципу найменших габаритів і розмірів. Слід також зауважити, що 

компоненти підбираємо згідно умов експлуатації (підвищена вологість). 

3.3.1 Датчик вологості 

Датчиком вологості у пристрої буде HIH-1000 (C2). Його обрано через високі 

показники надійності та невеликої ціни.  

Таблиця 3.1 — Характеристики датчика вологи HIH-1000 [11] 

Діапазон вимірюваної вологості 0…100% 

Нелінійність покажчиків 0,5% 

Точність при 25°C 3,5% 

Час відгуку 15с 

Напруга живлення 5В 

Робоча температура -40…+85С 

Датчики вологості HIH-4000 розроблені спеціально для промислових 

застосувань. Датчики можуть бути безпосередньо підключені до мікроконтролеру 

або іншого пристрою для обробки лінійного сигналу по напрузі. Маючи типовий 

струм споживання 200 мкА, датчики вологості ідеальні для застосування в 

пристроях з автономним живленням. Повна взаємозамінність датчиків дозволяє 

значно скоротити витрати на калібрування. Крім того, можлива поставка датчиків 

з індивідуальної калібруванням. 

Кристал датчика оброблений лазером і поєднує чутливий ємнісний елемент з 

термореактивного полімеру з мікросхемою посилення сигналу. Багатошарова 
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структура чутливого елемента забезпечує відмінні характеристики приладів навіть 

у важких умовах експлуатації: підвищена вологість, забрудненість, присутність 

масляних речовин та інших хімічних реактивів. Напруга живлення 4 ... 5,8 В. 

Діапазон робочих температур –40 ... 85°С. 

3.3.2 Вибір конденсаторів, резисторів, інших елементів 

3.3.2.1 Конденсатори  

Косденсатори в схемі мають такі значення індуктивності С1,С2,С3, С6 — 

0,1мкФ. С7-С14,— 1мкФ. C4, —10нФ С5—10мкФ 

Таблиця 3.2 — Вибір конденсаторів [12] 

Серійний номер Vmax, В Номінал ТКЄ Ціна, грн 

GRM319R71H104K 50 0,1мкФ X7R 3 

GRM31MR73E105K 25 1мкФ X7R 7 

0805 50 10нФ X7R 20 

TECAP 3136 50 10мкФ X7R 15 

Вибір конденсатора 10нФ потребує окремого, розширеного розгляду.

 

Рисунок 3.2 — Конденсатори дискові багатошарові [12] 

Конденсатор керамічний багатошаровий 10nF 50V X7R ± 10% при компактних 

габаритах, має досить високу ємністю - 10nF, при робочій напрузі 50V, і може бути 

рекомендований до застосування в ланцюгах змінного, постійного, пульсуючого 

струму, в блоках харчування, в аналогових, цифрових схемах і підсилювачах. 

Технічні характеристики конденсатора керамічного 10нФ 50V X7R ± 10%: 

‒ ємність: 10нФ; 

‒ максимальна напруга: 50В; 

‒ температурний коефіцієнт ємності: X7R; 

‒ кілька шарів діелектрика, підключення без урахування полярності. 
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Розглянутий конденсатор керамічний дисковий багатошаровий 10nF 50V 

X7R ± 10% поєднує в собі високу ємність і компактні розміри, що обумовлено 

особливостями його виробництва (всередині кілька шарів діелектрика), і це 

дозволяє його вдало розмістити навіть на обмеженому просторі друкованої плати, 

що є одним з його переваг. 

На відміну від дискового однослойного керамічного конденсатора, 

багатошаровий конденсатор має ємність в рази більшою, і крім того позитивно 

відрізняються високим опором ізоляції (діелектрика), активно застосовуються в 

різних фільтрах, резонансних контурах, схемах розв'язки і блокування. 

У парі з електролітичними конденсаторами при використанні в 

трансформаторних і імпульсних блоках харчування, конденсатор керамічний 

багатошаровий ефективно пригнічує весь спектр перешкод, включаючи 

високочастотні,  викликані різкими коливаннями струму навантаження. 

Конденсатор може бути замінено на  два інших керамічних конденсатора, в 

тому числі на керамічні одношарові дискові. 

При паралельному підключенні ємність кожного з замінюють конденсаторів 

повинна бути орієнтовно в два рази менше, а при послідовному — в 2 рази більше. 

Робоча напруга кожного з замінюють конденсаторів, має бути не менше, ніж 

у замінного. Також треба звернути увагу на розміри конденсаторів, щоб вони 

розмістилися на друкованій платі. 

3.3.2.2 Резистори 

В табл. 3.3 наведено параметри для вибору резисторів. 

Таблиця 3.3 — Вибір резисторів [13] 

№ Потужність, W Номінал Серійний 

номер 

Vmax, 

В 

Ціна, грн 

R1 0,062 1к Ом 0402 50 1 

R3 0,062 470 Ом 0603 50 1 

R2,R4 0,2 10 кОм 16K1-10C10K 150 2 

R5,R6 0,062 220 Ом SKV182 50 2 
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3.3.2.3 Інші елементи 

Транзистор 2N2222 обрано тому, що він підходить під режими роботи 

пристрою, має доступну ціну, є в наявності на ринку. Структурні та фізичні 

властивості транзистора відображено у табл.3.4. 

Таблиця 3.4 — Властивості транзистора [14] 

Структура n-p-n 

Напруга колектор – емітер, max 30 В 

Напруга колектор – база, max 60 В 

Напруга емітер – база, max 5 В 

Струм колектора, max 0.8 А 

Коефіцієнт підсилення Від 100 до 300 

Гранична частота коеф. передачі 250 гЦ 

‒ Кнопки регулювання SB1-SB4 

‒ Операційний підсилювач DA1, DA2 

‒ Оптотиристор OK1 MOC3023 

‒ Штекер XS1 

‒ Симістор Q2 2N6075, Q3 IRLML2501 

3.3.3 Мікроконтролер  

Використовуємо С8051F996 або С8051F320 фірми Silicon Laboratories. 

доцільно використати модель F320, бо F996 складно знайти на ринку, за 

параметрами моделі є максимально схожими. Головна з причин його 

використання — це простота його сполучення з щільним датчиком вологості. 

 

Рисунок 2.3 — Мікроконтролер [15] 
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l   

Рисунок 3.4 — Порівняльна характеристика мікроконтролерів, які було 

розглянуто при виборі зразка, який використано у пристрої [15] 

3.3.4  Дисплей 

Цей зразок обрано через адекватні покажчики ціни, популярності на ринку, 

надійні робочі та дизайнові характеристики, простота підключення, COG, Chip On 

Glass (Рис.3.2). Дисплей з роздільною здатністю екрана 128х32 фірми Newhaven 

використовується через його надійність і оптимальне для схеми споживання 

струму біля 80мкА при вимкненому підсвічуванні і біля 12мА при ввімкненому. 

При виборі компонентів потрібно враховувати в першу чергу те, що прилад 

насамперед буде використовуватися у побуті, тому компоненти для його 

виготовлення повинні бути наявні на ринку, щоб не треба було робити замовлення 

компонентів з-за кордону. Доцільним буде використання захисної плівки з 

дисплеєм, хоча COG дисплеї не є вологочутливими, але довгостроковий вплив 

вологи може вивести кристали з ладу. 
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4 ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ 

ДРУКОВАНОЇ ПЛАТИ 

Розглянемо варіанти методи виконання друкованих плат. Всього є 5 класів 

точності друкованих плат. У таблиці 4.1 наведено короткі параметричні 

характеристики кожного класу. 

Таблиця 4.1 — Класи точності друкованої плати [16] 

 

4.1 Метод виготовлення друкованої плати 

Метод виготовлення друкованої плати — комбінований позитивний, оскільки 

він забезпечує надійність металізованих отворів та є розповсюдженим і дешевим (у 

порівнянні з дорогими хімічними та адитивними методами). Товщини плати у 0,39 

мм буде достатньою. Товщина мідної фольги яка є основою для друкованих 

провідників у 35 мкм не матиме негативного впливу на роботу приладу, бо опір 

друкованих провідників такої товщини несуттєвий порівняно із опором елементів 

друкованого вузла навіть при нанесенні додаткових шарів міді. 

Представляє собою виготовлення ДП на фольгованому діелектрику, при якому 

спочатку виконується свердлення і металізація, травлення гальванічної міді. 
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4.2 Вибір класу точності плати та друкованого монтажу 

ДП классу точності 3, 4 і 5 потребують високоточного обладнання і дорогих 

компонентів, які є в наявності лише на високотехнологічній промисловості, тому 

було обрано 2 клас точності, як оптимальний. 

Для розробки обираємо клас точності плати — 2, клас монтажу С — змішаний: 

монтовані в отвори і поверхнево монтовані компоненти, інші параметри: 

‒ мінімальна ширина друкованого провідника — 0,45 мм; 

‒ найменша відстань — 0,45 мм; 

‒ мінімальна ширина контактної поверхні(гарантійного пояска) — 0,2 мм; 

‒ мінімальний розмір отвору — 0,33 мм. 

Виготовлення ДП певного класу точності забезпечують, застосовуючи 

технологічне оснащення та допоміжні матеріали. 

4.3 Матеріал друкованої плати 

Матеріал для друкованої плати СТЕФ-1 у зв’язку з роботою пристрою у 

умовах підвищеної вологості. (93 + 2)%.  

СТЕФ-1 має гарну стабільністю електричних властивостей при високій 

вологості. Так само стеклотекстоліт відрізняється високою механічною міцністю 

при помірній температурі, застосовується в якості електроізоляційного матеріалу, 

що працює при температурі від мінус 65ºС до плюс 155ºС, для роботи на повітрі в 

умовах нормальної відносної вологості навколишнього середовища при напрузі 

понад 1000 В і частоті струму 50 Гц. 

Проєктування плати буде відбуватися у програмному середовищі Altium 

Designer версії 20, кресленики виконані у середовищі Draftsman. 

Згідно з розрахунком кількості елементів на друкованій платі, можемо скласти 

збірну таблицю, згідно з якою можемо вирахувати сукупну площу елементів і ДП. 
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Згідно з таблицею 4.1, вираховуємо рекомендовану площу плати: 

 
3

R C MC D TS S S S S
Sдп

k

   
  (4.1) 

де 
RS  — площа резисторів; 

CS  — площа конденсаторів; 
MCS  — площа мікросхем; 

DS  — площа діодів; 
TS  — площа транзисторів; 

3k  — коеф. заповнення; 
3k = 1,093; 

Sел — сукупна площа елеменітв на платі 

Таблиця 4.1 — Поверхневі характеристики елементів ДП 

 

Порахована площа плати становить 23910Sел мм . 

Так як вибрані габарити плати 55мм х 65мм, Sдп = 3575 мм2. 
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4.4 Падіння напруги на провіднику 

Падіння напруги визначається з формули 

 
max· ·

·

пр

пад

пр пр

I l
U

b t




, (4.2) 

де ρ — питомий опір ДП даного методу виготовлення, ρ = 0,0175 ( )
Ом мм

м


; прl  — 

максимальна дoвжина провідника, прl =0,658 (м); прt  — товщина провідника,  

прt =0,0965(мм); maxI  — максимальний струм у провіднику, maxI =19,8(мА). 

Підставивши значення, отримаємо 1,6падU  (мВ). 

Падіння напруги не буде перевищувати 5% від напруги живлення пристрою. 

4.5 Визначення потужності втрат(4.3) 

Потужність втрат визначається за формулою: 

 
22 · · ·пот nР f C E tg  , (4.3) 

де f=1 (розрахунки  на постійному струмі 5В); tg  — тангенс кута діелектричних 

втрат, tg =0.04 для матеріалу СТЕФ-1; С — ємність друкованої плати. 

Розглянемо детальніше знаходження ємності друкованої плати. 

 
0,009· · mS

С
h


  (4.4) 

де  — діелектрична проникність,  = 4,5 для текстоліту СТЕФ-1; mS — площa 

металізації плати, ( mS =314,87
2мм ); h — товщина друкованої плати (0,39 мм). 

Підставивши всі значення, отримаємо C = 32,69 пФ, потР = 248,40 пВт. 

Падіння напруги на провіднику і втрати будуть незначними (в межах 5%) і не 

вплинуть на роботу приладу. Було обрано матеріал для друкованої плати СТЕФ-1, 

у зв’язку з умовами підвищеної вологості (93%+-2%) і температури, у яких буде 

використовуватися розроблюваний прилад. Клас точності обрано 2, клас 

монтажу — С, змішаний. 
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5 ОПИС КОНСТРУКЦІЇ  

5.1  Розробка друкованої плати 

На ілюстраціях з програми Altium Designer показано зовнішній вигляд 

друкованої плати (рис. 5.1) у форматі .*PCB. Трасування плати виконано згідно з 

усіма стандартами, кожен компонент підписано, та присвоєно 3d модель. 

-  

Рисунок 5.1 — Вид плати зверху 

 

Рисунок 5.2 — Вид плати знизу 
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Отримані файли топології верхнього і нижнього шарів металізації, які 

записано на відповідні машинні носії Т2М, Т3М, та схему свердлення Т1М, які було 

представлено у розділі додатків. Топологію шарів, та схему свердлення було 

зроблено задопомогою додадку Gerber програми Altium Designer. 

5.2 Розробка корпусу 

Корпус пристрою було розроблено у програмі Solid Works згідно з технічними  

стандартами, які було представлено в ТЗ (рис.5.3, а, 5.4, б). 

 

Рисунок 5.3 — Корпус готового пристрою 

Плата кріпиться у корпус за допомогою гвинтів. Деталі корпусу між собою 

з’єднуються двокомпонентного клею та гвинтів. 

У пристрою 4 кнопки, при натисканні будь-якої з них вмикається підсвітка, 

яка автоматично вимикається через 10 секунд, якщо не буде натиснута жодна з 

кнопок. При натисканні будь-якої з кнопок пристрій переходить у меню. SB1, SB2 

дозволяють обрати попередній або наступний параметр меню в кільцевому режимі. 

SB3, SB4 призначені для збільшення або зменшення значення відповідного 

параметра. При виході з меню всі параметри автоматично зберігаються в пам'яті 

мікроконтролера, вимикається підсвічування дисплея, і пристрій знову переходить 

в режим показу температури і вологості. 

Прилад було розроблено з дотриманням усіх технологічних норм і рівнів 

безпеки. Детально опрацьовано питання техніки безпеки експлуатації і 

виготовлення приладу, яке буде розглянуто у наступному розділі.  

Прилад може бути живлений як напряму з мережі 220В, так і від перетворювача 
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5В, що дає можливості імплементувати прилад у живлення вентилятора, або у 

мережу, щоб не впливати на його роботу напряму. Варіативність і можливість 

різноманітних налаштувань робить пристрій універсальним для будь-яких потреб 

сучасного домогосподарства. 
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6 РОЗРАХУНКИ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ  

ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ 

Розрахунок працездатності приладу обумовлено розрахунком надійності і 

друкованого вузла. Одна з найбільш важливих характеристик  — середній час 

безвідмовної роботи, який визначається за формулою (6.1) 

 
1

срТ


 . (6.1) 

Відмова радіоелектронних компонентів залежить від режиму їх роботи та умов 

експлуатації. Передбачено декілька зовнішніх впливів: температура, вологість, 

вібрації, ураження імпульсом. 

У розроблюваному приладі не передбачено захист від ураження електро-

магнітним імпульсом, у зв’язку з виключенням використання приладу у військовій 

галузі, та галузі високотехнологічної промисловості. 

 1 2· · · ·...e ое nK K K  , (6.2) 

де 
ое  — це інтенсивність відмови при нормальних умовах експлуатації 

(нормальними умовами можемо вважати умови максимальної вологості (до 93%), 

та температури (від 18С до 40С). 
1K ,

2K  — поправочні коефіцієнти, які 

враховуються для проєктування режиму роботи і умов експлуатації. 

Щоб врахувати вплив режиму роботи на кількість і інтенсивність відмов 

приладу, використовують коефіцієнт навантаження (
НК ) 

 
роб

Н

ном

Н
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Н
 . (6.3) 

Вирахуємо коефіцієнт навантаження для найбільш ненадійних елементів ДП. 

НК  для резистора 0402 (5.4) 
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де робР  — робоче навантаження, 
номР — номінальне. Ко
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Для тестування, у якості живлення візьмемо 2 джерела живлення 15 В, 

ввімкнемо генератор синусоїд з чистотою 1000ГЦ, амплітудою 1В і з резистором 

1 кОм. 

Отримаємо 
83,2 ·410нRК  . 

НК для конденсатора С4 (0805) 10нФ.  Вихідна напруга дорівнює 5В: 

 
max

роб

НС

U
K

U
  (6.5) 

Отримаємо НСK = 0,1. 

Визначаємо максимальну температуру елементів ДП при його роботі у складі 

РЕА. Максимальну робочу температуру теплонавантажених елементів 

(транзистори, тиристори, діоди, потужні резистори) визначаємо за формулою: 

 
max max

( )ел роб c зt t t t    (6.6) 

І це дорівнює 
maxелt = 66ºС. 

Максимальну робочу температуру нетеплонавантажених елементів 

(конденсатори, слабонавантажені) визначаємо за формулою 

 
max max

( )ел роб c Вt t t t    (6.7) 

Це становить 
maxелt = 63 ºС. 

6.1 Розрахунок віброміцності вузла 

Одним з найважливіших етапів проектування пристрою є розрахунок 

віброміцності плати згідно з методичним матеріалом [22].  

‒ габарити плати 55х65 мм; 

‒ матеріал плати СТЕФ—1; 

‒ товщина плати 0,39 мм.; 

‒ модуль пружності 
10 213,02 0 /E Н м ; 

‒ коефіцієнт Пуассона 0,22  ; 

‒ густина 
3 32,05 10 /кг м    

Циліндрична жорстокість: 
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3

212 (1 )

E h
D






 
 (6.8) 

Власна частота: 

 2

( )
В

D

а m

 
    (6.9) 

Слід прийняти навантаження ЕРЕ на ДП як рівномірно розподілене, а тому 

можна вважати, що зведена маса буде дорівнювати: 

 П Em m m   (6.10) 

де 
Пm — зведена маса плати; 

Em — зведена маса всіх елементів; M — маса 

встановлених елементів : M = 0,1 кг. 

Тоді: 

 Пm h   (6.11) 

де  — густина склотекстоліту СТЕФ—1; h — товщина ДП. 

Отримаємо 
30,7995 /Пm кг м . 

Зведену масу елементів рахуємо відносно до площі ДП, яка прийматиме 

участь у навантаженнях вібрацією. 

 E

дп

M
m

S
  (6.12) 

де M — вага всіх елементів; 
дпS — площа друкованої плати, тому. 

Пораховане значання рівне 
227,97 /Em кг м . 

Загальна зведена маса m= 28,7695 г. 

Згідно з методичними вказівками [21], для подальших розрахунків запишемо 

наступну функцію: 

 
2 4( ) 9,87 1 2,557 5,14          (6.13) 

де   — співвідношення габаритів ДП і дорівнює 0,84 

Отже, маємо ( ) 22,82   . 

Наступним кроком знаходимо циліндричну жорсткість за формулою (6.8) 

0,0131D Н м  . 
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Згідно з формулою (6.9)  1332 /В рад с   

Знайдемо резонансну частоту плати: 

 
2

B
Bf




  (6.14) 

Згідно з формулою (6.14), резонансна частота плати дорівнює 212,1Bf  Гц. 

У розділі було розраховано коефіцієнт навантаження, максимальну 

температуру елементів друкованої плати, розрахунки віброміцності вузла та 

наведено відповідні розрахунки.  

Максимальні робочі температури тепло- та нетеплонавантажених елементів 

становить 66 оС та 63оС, відповідно і ці значення знаходяться в межах робочих 

температур обраної елементної бази. 

Згідно ТЗ захист від механічних пошкоджень згідно М13, тобто частоти від 

0,5 Гц до 100Гц. Розрахована власна частота плати (212 Гц) знаходиться за межами 

цього діапазону, а отже умови роботи пристрою не призведуть до резонансу і 

відповідно поломки плати. 
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7 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

Охорона праці — це система правових, організаційно-технічних, гігієнічних, 

лікувально-профілактичних, соціально-економічних заходів і засобів, що 

забезпечують безпеку, збереження здоров'я і працездатності людини в процесі 

праці. Взаємини між працівниками та роботодавцем з питань безпеки, гігієни праці 

та виробничого середовища підприємстві регулює Закон України ''Про охорону 

праці"[1]. Належна організація охорони праці, яка відповідає вимогам нормативно-

правових актів, запобігає виробничому травматизму і професійним 

захворюванням. 

Дипломний проект — "Управління вентилятором витяжки для контролю 

вологості повітря", розроблялась у лабораторії кафедри факультету. При 

проєктуванні  використовується комп’ютер, локальна та глобальна мережі, при 

виготовленні —паяльне обладнання, флюс, припій, мультиметр. Отже, необхідно 

визначити небезпечні фактори для робочого місця та розробити заходи щодо 

захисту працівників від їх шкідливого впливу.   

7.1 Аналіз небезпечних факторів 

Основними небезпечними і шкідливими факторами при виробництві плати 

управління вентилятором витяжки є небезпека враження електричним струмом, 

недостатня освітленість робочої зони, незадовільні параметри мікроклімату 

робочої зони, наднормовий вміст шкідливих речовин у робочій зоні, підвищений 

рівень шуму, розумова перенапруга, емоційне перенавантаження. Контролю 

підлягає підвищена напруженість електромагнітного поля промислової частоти на 

робочому місті, яка повинна відповідати вимогам ГОСТ 12.1.002–88.  

Робота за комп’ютером характеризується підвищеною розумовою напругою,  

нервово-емоційним навантаженням, значною напругою зорових аналізаторів та 

досить високим навантаженням на м’язи рук. 

У таблиці 7.1 наведено перелік небезпечних та шкідливих факторів, джерела 

їх виникнення, а також нормативні документи, що регулюють санітарно-гігієнічні 

вимоги до процесу виробництва. 
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Таблиця 7.1 — Перелік небезпечних та шкідливих факторів 

Фактор Джерело 

виникнення 

Нормовані 

параметри 

Нормативні документи 

1 2 3 4 

1. Фізичні 

1.1 Підвищена або 

знижена температура 

повітря робочої зони 

Неправильна робота 

системи вентиляції 

та кондиціонування 

повітря. 

Холодний 

період: 22÷24Сº 

Теплий період: 

23÷25Сº 

ГОСТ 12.1.005-88*  

1.2 Знижена чи 

підвищена рухомість 

повітря робочої зони 

Неправильна робота 

системи вентиляції 

та кондиціонування 

повітря. 

𝜐≤ 0,1 м/с ГОСТ 12.1.005-88*  

1.3 Підвищений 

рівень статичної 

електрики 

Діелектрична 

поверхня 

комп’ютера, 

джерела живлення, 

монітор, 

неекранований 

корпус 

E≤ 20 кВ/м ГОСТ 12.1.045-84  

ДСанПіН 3.3.2-007-98  

1.4 Прямий та 

відбитий відблиск 

Невірне 

розташування 

ПЕОМ, особливість 

поглинання світла 

монітором 

P=40 ДСанПіН 3.3.2-007-98  

1.5 Відсутність або 

недолік природного 

світла 

Невірне 

розташування 

віконних отворів 

КПО не нижче 

1,07% 

ДБН В. 2.5-28-2006  

1.6 Підвищена 

пульсація потоку 

світла 

Лампи денного 

світла, монітор 

Кп= 5% НПАОП 0.00-1.28-105  

1.7 Недостатня 

освітленість робочої 

зони 

Невірне 

розташування ламп 

денного світла 

Emin = 400 лк ДБН В. 2.5-28-2006  
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Продовження таблиці 7.1 

1 2 3 4 

1.8 Підвищений 

рівень шуму на 

робочому місці 

Вентилятор  

 

 

LА = 50 дБ(А) ГОСТ 12.1.003-83*  

ДСанПіН 3.3.6-037-99  

1.9 Підвищений 

рівень напруги в 

електричному 

ланцюзі 

 

Мережа живлення I ≤ 0,3 мА 

Uдот=2 В 

ГОСТ 12.1.038-82*  

2. Хімічні 

2.1. Виробничий пил Статична електрика, 

накопичена на 

поверхні моніторів. 

Нерегулярне вологе 

прибирання. 

ГДК=10 мг/м3 ГОСТ 12.005-88*  

2.2 Вміст шкідливих 

речовин 

Паяння ГДК=10 мг/м3 ГОСТ 12.1.005-88* 

ГОСТ 12.1.007-80* 

3. Психофізіологічні 

3.1Розумова 

перенапруга 

Відповідальність, 

складність задачі 

Категорія 

роботи — 

напружена 

НПАОП 0.00-1.28-10  

3.2Перенапруга 

аналізаторів 

Складність задачі Зниження 

витривалості 

до вихідного 

40÷50% 

НПАОП 0.00-1.28-10  

3.3Емоційне 

перевантаження 

Відповідальність, 

складність задачі 

Подовження 

часу реакції на 

світло та звук 

до вихідного 

40÷50% 

НПАОП 0.00-1.28-10  

 

 

 

 

7.2 Загальна характеристика приміщення 

Приміщення, де знаходиться обладнання, є робочою кімнатою лабораторії 

дослідницького інституту, яка розташована на другому поверсі панельної будівлі. 

Вібрація приміщення відсутня, склад повітря — в нормі. У кімнаті знаходиться 

комп’ютер, монітор, мультиметр, меблі. Покриття підлоги — лінолеум. Засклення 

листове подвійне. Колір стелі — білий, стін — світлий, підлоги — світло-

коричневий. Світлові отвори орієнтовані на схід та південь. Протилежна будівля — 

на відстані більш ніж 100 м. В лабораторії працюють два фахівця. 

Мережа, що живить технічні прилади, має такі властивості: 

‒ змінний струм частотою 50Гц; 

‒ напруга в мережі 220В; 

‒ мережа з глухозаземленою нейтраллю. 
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Габарити приміщення: 

‒ довжина 5,5 м; 

‒ ширина 4 м; 

‒ висота 2,6 м.   

Розрахуємо площу: 

 blS   (7.1) 

де l — довжина приміщення; b — ширина приміщення. S = 22 м2. 

Об’єм приміщення:  

 hSV   (7.2) 

де h — висота приміщення. Отримаємо V = 57,2 м3. 

Площа та об’єм меблів: Sм
 ≈ 4,9 (м2), Vм ≈ 7,4 (м3). 

Віднімаємо площу та об’єм меблів від розрахованих. S = 17,1 м2, V = 49,8 м3. 

Порівняємо площу та об’єм приміщення в перерахунку на одну людину з 

нормативними показниками (табл. 7.2 ). 

Таблиця 7.2 — Площа і об’єм приміщення 

Параметр Норматив Розрахункові дані 

Площа не менше 6 м2 8,6 м2 

Об’єм не менше 15 м3 24,9 м3 

Очевидно, що умови праці в даному приміщенні задовольняють за площею та 

об’ємом на одну особу вимоги СН 245–85. 

7.3 Оцінка санітарних умов праці в процесі паяння 

Розглянемо процес паяння в процесі дослідницько-конструкторської 

розробки. Буде реалізовано процес ручного паяння за допомогою електричного 

паяльника безперервної дії потужністю 20–40 Вт. Утворення свинцевого аерозолю 

становить 0,02–0,04мг/100 пайок. 

В якості припою  використовується олов’яно-свинцевий припій марки ПОС-

61 ГОСТ 21931–76, в якості флюсу — безкислотний флюс КЕ ГОСТ 1797–64. Для 

видалення залишків флюсу застосовується етиловий спирт. До складу припою 

ПОС-61 входить олово в кількості 60–62% та свинець у кількості 38–40%. Флюс 

складається з соснової каніфолі в кількості 15–28% та етилового спирту 72–85%. 
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Свинець є надзвичайно небезпечною речовиною (клас 1) відповідно його ГДК 

в повітрі робочої зони становить 0,01 мг/м3. Олово, є помірно небезпечною 

речовиною (клас 3) і його ГДК — 10 мг/м3. Спирт етиловий є мало небезпечною 

речовиною (клас 4) — ГДК 1000 мг/м3. 

Концентрація аерозолю свинцю визначається за формулою 

 

0,6y n t
З

V

 


 (7.3) 

де y — питоме утворення аерозолю свинцю; n — кількість пайок у хвилину; t — 

тривалість збірки виробу; V — об`єм в перерахунку на одну людину. 

Підставляючи прийняті для розрахунку значення отримуємо таке 

0,0035З   мг/м3. 

Виходячи з розрахованої величини, можна стверджувати, що за даних умов 

технологічного процесу концентрація аерозолю свинцю в повітрі робочої зони не 

буде перевищувати ГДК 0,01 мг/м3, а значить відсутня необхідність у вентиляції 

ділянок паяння. 

7.4 Мікроклімат 

Робота інженера не потребує фізичних навантажень, але відноситься до 

нервово-напруженої діяльності, тому умови мікроклімату в приміщенні 

відповідають нормальним значення у відповідності до ГОСТ 12.1.005–88* [5] та 

ДСНіП 3.3.6.042–99 . Параметри мікроклімату наведені у таблиці 7.3. 

Таблиця 7.3 — Оптимальні параметри мікроклімату 

Категорія 

робіт 

Період року Температура t, oC Відносна 

вологість φ, % 

Швидкість 

руху повітря 𝜐, 

м/с 

Легка Iа Холодний 22÷24 40÷60 ≤ 0,1 

Легка Iа Теплий 23÷25 40÷60 ≤ 0,1 

Мікроклімат підтримується у холодний період року за рахунок загальної 

системи опалення, а у теплий — вентиляції та кондиціонування згідно зі СНиП 

2.04.05-91*У [10]. 

7.5 Освітлення 

Якість освітлення є необхідною умовою для здійснення виробничих завдань 

працівниками. Воно є важливим стимулятором організму людини, і тому 
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недостатній рівень його визиває втому зорового аналізатора у процесі виконання 

роботи, чим сприяє травматизму. Раціональне освітлення повинно відповідати 

нормативам: бути достатнім, рівномірним; не утворювати тіней на робочій 

поверхні; не засліплювати працюючого; напрямок світлового потоку повинен 

відповідати зручному виконанню роботи.  

Відносно вікон робоче місце повинно розташовуватися таким чином, щоб 

природне світло було з лівого боку. Коефіцієнт природної освітленості має бути не 

нижче 1,5%. Робоче місце ПК повинно розташовуватись так, щоб уникнути 

попадання в очі прямого світла. Джерела штучного освітлення розташовують з 

обох боків від екрану паралельно напрямку зору. Для уникнення блисків 

застосовують анти блискові сітки, спеціальні фільтри для екрану, жалюзі на вікнах. 

7.6 Оцінка природного освітлювання 

У приміщенні бічне однобічне природне освітлювання. У кімнаті — одне вікно 

шириною 1,3м та висотою 1,6 м. М Київ знаходиться у ІV світловому поясі. Для 

будівель, що розташовані у цьому поясі коефіцієнт природньої освітленості 

розраховується з формулою: 

 еН  = еІІІ  ∙ т ∙с (7.4) 

де еІІІ — ненормований коефіцієнт природної освітленості для даного виду зорових 

робіт (1,5% для даного виду робіт); т — коефіцієнт світлового клімату; с — 

коефіцієнт сонячності клімату. 

Для ІV світлового поясу т=0,9. Значення с залежить від орієнтації світлових 

прорізів щодо стін горизонту (від азимуту в градусах). За розташування світлових 

прорізів в зовнішніх стінах будівель цей коефіцієнт береться для трьох інтервалів 

азимута: у ІV світловому поясі світлового клімату 0,75; 0,8; 1,0 (північніше 50○ 

північної широти) та 0,7; 0,75; 0,9 (50○ північної широти південніше). Відповідно 

для заданих проектних умов можна прийняти с=0,7. 

Отже, нормоване значення коефіцієнту природної освітленості: 

Підставивши всі значення, отримаємо 0,95ен   

Знаходимо розрахункове значення коефіцієнту природного освітлення: 
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* *( ** )відбqе rR


 


 

 (7.5) 

де ε — коефіцієнт природного освітлення в розрахунковій точці за бічного 

освітлення, що враховує пряме світло з неба; q — коефіцієнт нерівномірної 

яскравості хмарного неба; εвідб — коефіцієнт природного освітлення в 

розрахунковій точці за бічного освітлення, що враховує світло, відбите від 

протилежної будівлі; R —  коефіцієнт, що враховує відносну яскравість 

протилежної будівлі (для типових оздоблень фасадних стін прийнято 0,5); r —  

коефіцієнт, що враховує збільшення природного освітлення завдяки світлу, 

відбитому від поверхонь приміщення, прийнято 1,05 для світлого кольору стін); 

τ  — загальний коефіцієнт світлопропускання; κ —  коефіцієнт запасу (при вмісті в 

робочій зоні пилу понад 3 мг/м3  — 1,2). 

Далі розраховуємо:  

 
1 20,01n n   (7.6) 

де n1 — кількість прямих променів з неба, що проходять через світлові прорізи до 

розрахункової точки на поперечному розрізі приміщення; n2 — кількість прямих 

променів з неба, що проходять через світлові прорізи до розрахункової точки на 

плані приміщення. 

Оскільки прямих променів неба до робочої зони не поступає, то ε∙q=0. Тому 

далі вираховуємо коефіцієнт природного освітлення в розрахунковій точці за 

бічного освітлення, що враховує світло, відбите від протилежної будівлі.  

 
1 20,01 відб відбn n    (7.7) 

де n1 — кількість прямих променів з неба, що проходять через світлові прорізи до 

розрахункової точки на поперечному розрізі приміщення (дорівнює 12); n2 — 

кількість прямих променів з неба, що проходять через світлові прорізи до 

розрахункової точки на плані приміщення (дорівнює 16). 

Отже маємо такі значення εвідб  =1,92;%; 

Знаходимо загальний коефіцієнт світлопропускання: 

 1 2 3 4 5* * * *       (7.8) 
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де τ1 —  коефіцієнт світлопропускання засклення — 0,8; τ2 — коефіцієнт втрат 

світлового проєму — 0,75; τ3 — коефіцієнт втрат світла в несучих конструкціях — 

1(втрати відсутні); τ4 — коефіцієнт втрат світла в сонцезахисних пристроях — 1 

(втрати відсутні); τ5 — коефіцієнт втрат світла в захисній сітці — 1 (втрати 

відсутні). 

Отже, підставивши всі значення, отримаємо 0,6  . 

За формулою (7.5) розраховуємо коефіцієнт природного освітлення: 0,5e  . 

Звідси висновок: нормоване значення коефіцієнту природного освітлення 

майже в 2 рази перевищує фактичне, що потребує додаткових джерел освітлення.  

7.7 Оцінка штучного освітлення 

В якості джерел світла використовують люмінесцентні лампи низького тиску 

ЛБ60 в кількості 6 штук, розміщені в трьох світильниках Л201-2×80-02, 

розташованих на стелі в 1 ряд. 

Розрахуємо освітленість за допомогою методу коефіцієнта використання 

світлового потоку: 

 ZkS

ФN
E








  (7.9) 

де N — кількість світильників; Ф — світловий потік світильника (3×2700=8100 лм); 

ƞ — коефіцієнт використання світлового потоку (0,5 для забарвлення стін, стелі та 

підлоги); S — площа приміщення (22.0 м2); k — коефіцієнт запасу для даного типу 

ламп і приміщення (1,5); Z — коефіцієнт нерівномірності освітлення(1,1). 

Підставивши всі значення, отримаємо 334( )Е лк  

Отриманий результат розрахунку дозволяє порівняти число з нормою для 

заданих умов: 

‒ середній контраст об’єкту розрізнення; 

‒ середній фон; 

‒ розряд зорової роботи 3в; 

‒ робота високої точності. 

Для таких умов праці норма загального освітлення робочих місць має бути не 

менше 300 лк. Умови ДБН В.2.5.28-2006 виконані.  
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7.8 Місцеве освітлення 

На робочому місці комбіноване освітлення повинно забезпечувати 

освітленість Е=750 лк. Загальне освітлення забезпечує 327 лк, відповідно місцеве 

освітлення повинно дорівнювати 750-334=416 лк. Використаємо джерело 

місцевого освітлення Л201-2×80-02. Розрахуємо освітленість цього джерела: 

 
1000

N n Ф L
З

 



    



 (7.10) 

де N — кількість світильників (тут — 1); n — кількість ламп у світильнику (тут — 

2); Ф — світловий потік лампи (3660 лм); L — умовна освітленість за графіком; μ — 

коефіцієнт збільшення освітленості від навколишніх предметів (1,2); ψ — 

коефіцієнт куту нахилу робочої площини (тут — 1); κ — коефіцієнт запасу (тут — 

1,5). 

Освітленість джерела місцевого освітлювання, підставивши всі значення, буде 

дорівнювати 585,6( )Е лк . 

Оскільки розраховане значення освітленості джерела місцевого сяйва 

перевищує мінімально необхідне 416 лк, обране джерело цілком відповідає 

вимогам нормативів освітленості у заданому приміщенні.  

7.9 Шум та вібрація 

Джерела шуму у приміщенні — вентилятори системних блоків ПЕОМ, 

кондиціонер та система вентиляції.  

У робочому приміщенні рівень звукового тиску, рівень шуму та еквівалентні 

рівні шуму відповідають вимогам ГОСТ 12.1.003-83*. 

Рівень шуму складає 40 дБ(А), що не перевищує норму LА = 50 дБ(А) згідно 

ГОСТ 12.1.003-83* . Оптимальними заходами для зниження рівня шуму є своєчасні 

змащення систем вентиляції системних блоків комп’ютерів. 

Оскільки рівень вібрації в приміщенні незначний, засоби запобігання вібрації 

не розглядаються. 
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7.10 Електробезпека 

Лабораторія за небезпекою ураження електричним струмом відноситься до 

приміщень з підвищеною небезпекою, оскільки можливе одночасне доторкання 

людини до металевих конструкцій споруд, що мають з’єднання з одного боку з 

ґрунтом, а з іншого – з металевим корпусом електрообладнання відповідно до 

ПУЭ-87 . 

В приміщенні наявна шина повторного заземлення, яка відповідає вимогам 

ГОСТ 12.1.030-81 та з’єднується із заземленою нейтраллю електроустановки. 

Електробезпека електричних приладів забезпечується комплексом 

конструктивних, схемно-конструктивних та експлуатаційних засобів та способів 

захисту. 

До основних експлуатаційно-технічних заходів електробезпеки відносять: 

захисне заземлення; занулення; вирівнювання потенціалів; малу напругу; 

електричне розподілення мереж (за допомогою розділових трансформаторів); 

захисне вимкнення; ізоляція струмопровідних частин (робоча, додаткова, 

підсилена, подвійна); компенсація струмів замикання на землю; огороджувальні 

пристрої; електрична попереджувальна сигналізація; блокування. Допоміжними 

технічними засобами, що використовуються при обслуговуванні та експлуатації 

ЕП, вважають плакати – знаки безпеки/небезпеки; засоби індивідуального захисту, 

запобіжне улаштування, дерев’яні решітки, гумові килими.  

7.11 Пожежна безпека 

Причинами виникнення пожежі в лабораторії можуть бути: несправність 

електропроводки, коротке замикання електричних ланцюгів, перегрівання 

апаратури, блискавка. 

Пожежна безпека згідно з ГОСТ 12.1.004-91 забезпечується системами 

запобігання пожежі, пожежним захистом та організаційно-технічними заходами. 

З точки зору пожежної безпеки відповідно до ПУЭ-87  клас зони приміщення 

П-ІІа (приміщення, в якому горючі речовини знаходяться у твердому або 

волокнистому стані без виділення пилу та волокон). 
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Категорія приміщення згідно з НАПБ Б 03.002-2007 за вибуховою, пожежно-

вибуховою та пожежною небезпекою відноситься до категорії В пожежноопасна, 

оскільки в приміщенні наявні тверді горючі матеріали, здатні при взаємодії з 

киснем повітря або один з одним. 

Ступінь вогнестійкості будівлі ІІ згідно з ДБН В 1.1-7-2002 , оскільки будівля 

відноситься до будинків з несучими та огороджувальними конструкціями з цегли 

та залізобетону. 

У системі пожежного захисту передбачені аварійне виключення і перемикання 

апаратури, система сповіщення — звукова сигналізація. 

Пожежна безпека людини забезпечується використанням вуглекислотного 

вогнегасника ВВК-5, ємністю 5 літрів відповідно з речовиною гасіння вогню малої 

електропровідності. Застосування пінних вогнегасників виключено, тому що 

обладнання може перебувати під напругою. 

Ко
зю
к О

.О
. Р
І-з

61
, 2

02
0



 

Зм. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

 49 РІз61. 468383.001 ПЗ 

ВИСНОВКИ 

1. За результатами роботи проведено детальний аналіз доступних на ринку 

аналогів, проаналізовано їх технічні особливості та параметри. В більшості 

випадків ціна є завеликою або функціонал недостатній. Проаналізовані 

схемотехнічні рішення є громіздкими. Тому прийнято рішення розробляти власну 

конструкцію. 

2. Розроблено схему електричну структурну та принципову, обґрунтовано 

вибір елементної бази та технологічних особливостей друкованої плати. 

Розроблено 2D і 3D модель плати і корпусу плати у програмних середовищах 

Altium Designer і Solid Works. Використання програми SolidWorks дозволило за 

попередньо змодельованою моделлю плати зробити корпус для неї. 

3. Прилад було розроблено з дотриманням усіх технологічних норм і рівнів 

безпеки. Детально опрацьовано питання техніки безпеки експлуатації і 

виготовлення приладу, згідно з якими прилад відповідає усім нормам, що 

висувалися до нього. 

4. Створено комплект конструкторської документації для приладу. 

Розроблений прилад задовольняє вимогам, наданим у технічному завданні. 

  

Ко
зю
к О

.О
. Р
І-з

61
, 2

02
0



 

Зм. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

 50 РІз61. 468383.001 ПЗ 

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАНЬ 

1.  Вентилятор «Gorenje-bvx120». Інтернет магазин «Vencon» [Електронний 

ресурс]. — Режим доступу: https://vencon.ua/products/vytyazhnoy-ventilyator-

gorenje-bvx120whs — Назва з екрану. 

2. Вентилятор «Blauberg Aero Still 125H». Інтернет магазин «Vencon» 

[Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://vencon.ua/products/blauberg-aero-

still-125-h — Назва з екрану. 

3.  Вентилятор «Soler Palau Ecoair mlc» [Електронний ресурс]. — Режим 

доступу: https://vencon.ua/products/ventilyator-soler--palau-ecoair-mlc — Назва з 

екрану. 

4. Вентилятор «Maico ER 100H» [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 

https://alterair.ua/product/maico-er-100-h/ — Назва з екрану. 

5. Вентилятор «Soler Palau silent 100CHZ» [Електронний ресурс]. — Режим 

доступу: https://alterair.ua/product/solerpalau-silent-100-chz-silver/ — Назва з екрану. 

6. Вентилятор «Norte Pax». Інтернет магазин «prom.ua» [Електронний 

ресурс]. — Режим доступу: https://prom.ua/p583042619-umnyj-vytyazhnoj-

ventilyator.html — Назва з екрану. 

7.  Ілюстрації до розділу. Сайт виробника «Watra» [Електронний ресурс]. — 

Режим доступу: https://watra.com.ua/ — Назва з екрану. 

8. Вентиляция санузла с умом [Електронний ресурс] — Режим доступу: 

https://habr.com/ru/post/419461/ — Назва з екрану. 

9.  Код программы для изделия — Режим доступу: 

https://cloud.mail.ru/public/EZgq/KYfNbKiXn — Назва з екрану. 

10. Автоматизация вытяжки в ванной комнате  [Електронний ресурс] — 

Режим доступу: https://habr.com/ru/company/masterkit/blog/385281/ — Назва з 

екрану. 

11. Характеристики микроконтроллера. [Електронний ресурс] — Режим 

доступу:  http://www.kosmodrom.com.ua/data/hch.php — Назва з екрану. 

12. Керамический многослойный конденсатор. Інтернет магазин 

«https://electronoff.ua»  [Електронний ресурс] — Режим доступу: 
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https://electronoff.ua/good/kondensator-keramicheskij-mnogoslojnyj-10nf-50v-x7r-10-

10sht.php — Назва з екрану. 

13.  Характеристики резисторов. [Електронний ресурс] — Режим доступу:  

https://www.chipdip.ru/ — Назва з екрану. 

14. Расчёт показателей надёжности радиоэлекронных средств : учеб.-метод. 

Пособие / С.М. Боровиков, И.Н. Цырельчук, Ф.Д. Троян ; под ред. С.М. 

Боровикова.— Минск : БГУИР, 2010. — 68 с. 

15. Serial Peripheral Interface (SPI). [Електронний ресурс] — Режим доступу:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Serial_Peripheral_Interface — Назва з екрану. 

16. Охорона праці та навколишнього середовища. [Електронний ресурс] — 

Режим доступу:   https://studopedya.ru/1-25424.html — Назва з екрану. 

17. Общие сведения о печатных платах. [Електронний ресурс] — Режим 

доступу:  https://poznayka.org/s71588t1.html — Назва з екрану. 

18. Методичні вказівки до лабораторної роботи на тему «ДОСЛІДЖЕННЯ 

ПРИРОДНОЇ ОСВІТЛЕНОСТІ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ» з дисципліни 

«Основи охорони праці» для студентів усіх спеціальностей усіх форм навчання. 

[Методичний матеріал] https://zp.edu.ua/sites/default/files/konf/oop_osvitlennya_ 

pryrodne-2014.pdf — Назва з екрану. 

19. Параметры транзистора 2N2222.  [Електронний ресурс] — Режим 

доступу: https://www.radiolibrary.ru/reference/transistor-imp/2n2222.html — Назва з 

екрану. 

20. Методичні вказівки до розробки розділу «Охорона праці» в дипломних 

проектах для студентів РТФ освітнього рівня — бакалавр. Укладач : С.Ф. 

Каштанов, А. Н. Гусєв – Київ НТУУ “КПІ”, 2011 р., 33 с. 

21. Ткачук К.Н., Зацарний В.В. та ін. Охорона праці та промислова безпека. 

Навчальний посібник. –К.: Лібра, 2010. -559с.. 

22. Методичні вказівки до курсового та дипломного проектування / Б.М. 

Уваров — К.: ННТУУ КПІ, 1998. —38с. 
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                                                         Додаток А  

         ПОГОДЖЕНО                                                               

 Керівник дипломного проекту           

 доцент. Адаменко Ю.Ф.                                 

                   

 __________ __________      

      (дата)         (підпис)                                

  

  

 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ 

«Управління вентилятором витяжки для контролю вологості повітря»  
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1 НАЗВА І ПІДСТАВА ДЛЯ ВИКОНАННЯ 

Назва дипломного проекту «Управління вентилятором витяжки для 

контролю вологості повітря» 

Підставою для виконання є завдання, видане кафедрою радіоконструю-

вання та виробництва радіоапаратури від «___» ________________2020 р. 

2 ВИКОНАВЦІ 

Виконавець — Козюк Олександр Олександрович 

КерІвник — к.т.н. доц. Адаменко Юлія Федорівна 

3 МЕТА ВИКОНАННЯ І ПРИЗНАЧЕННЯ ПРОДУКЦІЇ 

Розробка пристрою регулювання швидкості обертання вентилятора 

відносно вологості повітря, призначеного для використання у побуті і 

промисловості. 

4 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 

4.1 Вимоги призначення  

Оптимальна напруга живлення 5 В±10% (згідно ДСТУ ЕN 50160:2014); 

Частота живлення 60 Гц; 

Номінальний струм 0,9 А. 

Економія електроенергії при використанні побутової витяжки шляхом 

тонкого налаштування швидкості обертання вентилятора. 

4.2 Вимоги життєздатності та стійкості до зовнішніх впливів і 

чинників 

Кліматичне виконання У1, У5 за ДСТУ 3011-95 

Захист від механічних пошкоджень М13 за ГОСТ 17516.1-90 

4.3 Вимоги до надійності  

Час безвідмовної роботи 18000 годин (24 місяців) з моменту початку 

експлуатації. 

4.4 Вимоги до конструкції 

Зовнішньо прилад  має мати форму прямокутної коробки, яка спереду 

має табло для виводу інформації назовні. Передбачено кріплення усередині 

корпусу вентилятора без наявності корпусу, або назовні у пластиковому 

корпусі. Живиться пристрій від імпульсного перетворювача напруги на 5В від 

зарядки для мобільного телефону. Табло повинно мати чотири сторінки меню 

для регулювання режимів роботи пристрою. 

4.5 Вимоги до уніфікації та стандартизації  

Використовувати уніфіковану та стандартизовану елементну базу та 

матеріали. 

4.6 Вимоги щодо метрологічного забезпечення виробництва 

виробництва і експлуатації: 

Виріб повинен відповідати ДСТУ 2709-94. 
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4.7 Вимоги до дизайну і ергономіки 

Прилад повинен мати такі габарити, щоб його можна було розмістити у 

будь–якому корпусі вентилятора витяжки. Треба зазначити, що дизайн 

потребує бути мінімалістичним, розмірності цифрового табло технології 

«LCD» з виводом інформації про вологість повітря та температуру 

навколишнього середовища потрібно обрати таким чином, щоб текст можна 

було прочитати з далекої відстані. Забезпечити максимальну вологостійкість 

шляхом захисту елементів від потрапляння вологи.  

4.8 Вимоги до експлуатації, зручності технологічного 

обслуговування та ремонту 

Технічне обслуговування проводити при необхідності, у випадку виходу 

зі строю елементів пристрою. 

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

довкілля  

Керуватися положеннями стандартів про вимоги техніки безпеки, 

електробезпеки, а саме  ПУЕ «Правила улаштування електроустановок». 

Розділ 1 Загальні правила. Гл.1.7 Заземлення і захисні заходи 

електробезпеки. – К.: ОЕП  ”ГРІФЕ”, 2006.– 77с. 

4.10 Транспортування і зберігання 

Умови транспортування згідно ГОСТ 16019-2001. 

5 ВИМОГИ ДО СИРОВИНИ, МАТЕРІАЛІВ І ПКВ 

 Вибір термостійкого, вологостійкого, вібростійкого матеріалу, який 

буде підходити для експлуатації при умовах підвищеної вібрації і вологості. 

6 ВИМОГИ ДО КОНСЕРВАЦІЇ, ПАКУВАННЯ І МАРКУВАННЯ 

 Маркування: нанести логотип з назвою фірми виробника на передній 

панелі. Нанести маркування на всі елементи керування та індикації, а також 

попереджувальні написи поруч з елементами живлення. 

 Пакування: Пристрій необхідно загорнути в бульбашку плівку і 

помістити в картонну коробку для транспортування. Дизайн пакувальної 

коробки розробити окремо. 

 Консервація: не передбачено. 

7 ВИМОГИ ДО РОЗРОБЛЮВАНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

 За результатами дослідно—конструкторської роботи необхідно 

підготувати таку текстову та графічну документацію: 

1) Схема електрична принципова 

2) Перелік елементів 

3) Кресленик друкованої плати 

4) Кресленик друкованого вузла 

5) Специфікація на кресленик друкованого вузла 
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6) Складальний кресленик пристрою 

7) Специфікація на кресленик пристрою 

8 СТАДІЇ І ЕТАПИ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ 

Робота виконується в 9 етапів. 

№ Назва етапу Термін 

виконання 

Форма звітності 

0 Отримання завдання  — 

1 Аналіз ТЗ  Розділ 1 

2 Огляд існуючих рішень  Розділ 2 

3 Обґрунтування і вибір схеми  Розділ 3 

4 Розрахунок елементів 

друкованого монтажу 

 Розділ 4 

5 Розрахунки, що 

підтверджують 

працездатність 

 Розділ 5 

6 Опис конструкції  Розділ 6 

7 Охорона праці  Розділ 7 

8 Оформлення текстової і 

графічної документації 

 Креслення і 

додатки 

 

9 ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ДП І МАТЕРІАЛИ, ЯКІ ПОДАЮТЬ 

ПІД ЧАС ЗАКІНЧЕННЯ ЕТАПІВ І ДП У ЦІЛОМУ 

Проміжні матеріали дипломного проекту у вигляді його розділів подаються 

на перевірку керівнику в зазначені терміни. По закінченню виконання 

дипломний проект представляється і захищається керівнику/комісії. 

Виконавець 

 

____________________ 

Керівник 

 

____________________ 
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Додаток Г 

 
Поз. 
Позн. 

Найменування Кіл. Примітки 

    

 Конденсатори   

    

C1-C3, Murata 0.1мкФ X7R 10% 1kВ 2220 2 
GRM319R71H
104K 

C4 Murata 10нФ; 50В; C0G; ±1% 1 0805 

C5 Tecap 10 мкФ, 6.3 В, тип В, 10% 1 3136 

С6-С14 Murata 1 мкФ X7R 10% 250В 2220 8 
GRM31MR73E
105K 

    

 Мікросхеми   

    

DD1 Silicon Laboratories C8051F320  1  

DD2 Microchip MCP1703T 1  

    

 Датчики   

    

B1 Honeywell HIH-1000 1  

    

     

РІз61. 468383.001 ПЕ 
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Поз. 
Позн. 

Найменування Кіл. Примітки 

    

 Транзистори, Оптопристрої   

    

VT1 ON Semiconductor 2N6075 1  

VT2 ON Semiconductor 2N2222 1  

U1 ON Semiconductor MOC3023   

  1  

 Перемикачі 1  

  1  

SB1-SB4 
KLS electronic KLS7-TS6604-7.0-180-T 
(SWT-34) 

4  

  1  

 Дисплей 1  

    

HG1 Newhaven HG1 C12832A1Z COG 1  

    

 Резистори   

    

R1 0.062Вт 0402 1 кОм 1% 1  

R3 0.062Вт 0402 470 Ом 1% 1  

R2,R4 16T1-B10K, L15KC, 10 кОм 2  

R5,R6 0.062Вт SKV182 220 Ом 1% 2  
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