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Анотація 

 

Дипломний проект на тему «Мобільний аналізатор якості повітря з 

віддаленим доступом» включає пояснювальну записку обсягом 51 сторінку, які 

включають: 15 рисунків, 9 таблиць, 13 посилань, 7 креслень, 3 додатки. 

Метою даного проекту є розробка приладу, що матиме точні показники 

вимірюваних величин, та відносно невисоку ціну. 

У пояснювальній записці дипломного проекту, розглянуто та описано 

аналоги аналізаторів повітря та їх схематичні рішення. Створена загальна  

електрична схема приладу, розглянуті види давачів та їх ефективність. Обрана 

елемента база та виконані розрахунки працездатності в автономному режимі та 

створена конструкція приладу. 

Прилад буде корисний для тих, хто турбується, яким повітрям він дихає та 

хоче покращити його якість. 

Ключові слова: Мобільний аналізатор якості повітря, давачі, Arduino 

NANO, BME280, MQ-135, GP2Y1010, DS3231, HC-05. 
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Annotation 

 

Thesis project on the topic "Mobile air quality analyzer with remote access" 

includes an explanatory note of 51 pages, which includes: 15 figures, 9 tables, 13 

references, 7 drawings, 3 appendices. 

The purpose of this project is to develop a device that will have accurate 

measured values and a relatively low price. 

In the explanatory note of the diploma project, analogues of air analyzers and 

their schematic solutions are considered and described. The general electric scheme 

of the device is created, types of sensors and their efficiency are considered. The base 

element is selected and the calculations of the efficiency in the autonomous mode are 

performed and the design of the device is created. 

The device will be useful for those who are worried about what air it breathes 

and want to improve its quality. 

Keywords: Mobile air quality analyzer, sensors, Arduino NANO, BME280, 

MQ-135, GP2Y1010, DS3231, HC-05. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

ДП — друкована плата; 

ЕА — електронна апаратура; 

ЕРЕ — електрорадіоелементи; 

КД — конструкторська документація;  

МК — маршрутна карта;  

ОЗП — операційно запам’ятовуючий пристрій 

ОК — операційна карта; 

ТЗ — технічне завдання; 
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ВСТУП 

У сучасному житті небезпеки можуть підстерігати в найнесподіваніших 

місцях. Всім відомо, що смог і вуличний дим не несуть в собі нічого 

корисного, але навіть при закритих вікнах в повітрі можливе накопичення 

надмірної кількості вуглекислого газу, сигаретного диму або інших 

шкідливих випарів.  

Якість повітря всередині приміщень будівлі є наслідком ряду факторів, 

які включають якість зовнішнього повітря, конструкцію системи вентиляції, 

а також джерела шкідливих речовин всередині приміщень. 

Завданням дипломного проекту є розробка приладу для аналізу якості 

повітря в приміщенні. Для кращих показників, ніж у аналогів потрібно 

відпрацювати конструкцію на кращу ефективність вимірювань, зниження 

витрат і скорочення часу на проектування та технічну підготовку 

виробництва. 

Знайти найкращі складові приладу, орієнтуючись на найбільш передові 

технологічні прийоми та обладнання.  

Аналізатор якості повітря, що розробляється, призначений для 

визначення складу мікроклімату середовища та швидкого реагування  на 

його зміни, задля забезпечення комфортного і безпечного перебування 

людини в приміщенні. 
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1 ОГЛЯД ІНСУЮЧИХ РІШЕНЬ. АНАЛІЗ ТЕХНІЧОГО ЗАВДАННЯ  

На сьогоднішній день, існують різні види аналізаторів мікроклімату 

приміщення. Загалом вони поділяються за ціною, технічними 

характеристиками, якістю та іншими критеріями. Тому метою даного 

дипломного проекту є створення універсального та бюджетного аналізатора, 

який має вихід до інтернет речей. 

 Огляд та аналіз аналогів на ринку 1.1

Монітор якості повітря “Honeywell HAQ”, зображено на рис. 1.1 [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Монітор якості повітря “Honeywell HAQ” 

Технічні характеристики: 

- Визначення концентрації формальдегідів в повітрі; 

- Визначення концентрації частинок РМ 2.5; 

- Відображення вологості повітря та температури; 

- Підключення через Wi-Fi;  Кр
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Монітор якості повітря Honeywell HAQ працює з живленням від USB 

порту, що є зручним для підключення його не тільки до мережі, а й до 

зовнішнього акумулятора, комп’ютера, тощо. Цього вистачає для контролю в 

кімнатах та зручно проводити виміри і порівнювати показання в різних 

приміщеннях, оцінювати ефективність провітрювання, кондиціонування, 

фільтрації. Показання та вся статистика відображаються на дисплеї. 

Цей прилад, обладнаний вбудованим вентилятором, який безперервно 

прокачує повітряний потік через вбудовані датчики. Він містить всього 

чотири типи датчиків: мікрочастинки PM 2.5, температура і вологість та на 

вуглекислий газ і формальдегіди. 

Головним мінусом даного приладу є термін використання, адже його 

вентилятор працює постійно, що також створює незначний шум, а у 

електрохімічних давачів не довгий термін придатності. Також ціна в 8500 грн 

доволі значна для покупної спроможності. 

Аналізатор забруднення повітря “Xiaomi Mijia Air Detector”, зображений 

на рис 1.2 [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Аналізатор повітря “Xiaomi Mijia Air Detector” Кр
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Технічні характеристики: 

- Вимірює рівень вуглекислого газу; 

- Визначає концентрацію мікрочастинок; 

- Автономний режим 

- Підключення через Wi-Fi, або Bluetooth; 

- Фіксує органічні леткі речовини; 

Проаналізувавши характеристики даного приладу, можна виділити його 

сильні сторони. Прилад може працювати безперервно в автономному режимі 

до 4,5 годин. Він обладнаний великим сенсорним дисплеєм, для кожного 

показника є можливість побудувати графіки, вивести пояснення. Тим більше, 

що прилад зберігає дані в свої пам’яті за останні 7 діб. Має більш чутливі 

датчики з розширеними можливостями та сенсорний дисплей для зручності 

керування. Сумісний для підключення з іншими приладами, що входять до 

інтернету речей. 

Але не менш важливими являються і мінуси даного аналізатора. Екран 

сенсорного дисплею, буде забруднюватись від частого використання. 

Основні давачі аналізатора розташовуються на лівій і правій гранях, тому для 

ефективної роботи пристрою його не рекомендується розміщувати 

вертикально.  До того ж їх усього три, на відміну від попереднього. Також 

існують похибки в вимірюваних даних. 

Зважаючи на те, що більшість аналізаторів повітря – схожі між собою, 

аналізу двох приладів вистачить для повноти картини.  

Отже, зрозуміло, що основними недоліками наявних моніторів якості 

повітря є висока вартість, відсутність можливості чіткого вимірювання 

шкідливих газів в момент виникнення, невелика кількість давачів. Кр
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 Огляд та аналіз схемотехнічних рішень 1.2

Після розгляду та аналізу в попередньому розділі комерційних приладів, 

доцільно буде проаналізувати схеми аналізаторів у вільному доступі. 

Схема аматорського приладу представлена на рис. 1.3 [3]. 

 

Рисунок 1.3 – Схема приладу для визначення якості повітряних мас 

Головною перевагою даної схеми, є ціна збірки, простота виробу без 

непотрібних  функцій та доступність радіодеталей. 

Недоліком цієї схеми є використання контролеру ILI9341, яка має 

обмежений функціонал та не здатна точно обробляти потрібну інформацію. 

Також в цієї схеми достатньо повільний аналого-цифровий перетворювач, що 

не доцільно для використання в нашому аналізаторі. Кр
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Враховуючи вищеописане, найкраще взяти мікроконтролер Arduino 

Nano на базі ATmega328. Також додати до схеми світловий індикатор, для 

комфортного використання приладу вночі, Bluetooth модуль, для з’єднання з 

іншими приладами та модуль для акумуляторів. Таким чином мобільний 

аналізатор повітря, буде мати багатий функціонал, та достатньо дешеву ціну.  

 Аналіз технічного завдання 1.3

Мобільний аналізатор якості повітря призначений для контролю якості 

повітряних мас в приміщені та повідомлення про зміни  користувача. Давачі, 

знімаючи показники повітряних мас, надсилають їх до мікроконтролера, де 

вся інформація обробляється за допомогою спеціалізованого програмного 

забезпечення та виводиться на дисплей, або ж потрапляє до хмари, де 

розповсюджується на гаджети користувачів. Використовувати пристрій 

можна як стаціонарно, так і автономно. 

Згідно з технічним завданням кліматичне виконання УХЛ 4,2 за ГОСТ 

15150-69[4], передбачає наступні вимоги:  

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

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

— середнє значення відносної вологості повітря — 60% при 

температурі +20°С; 

— граничне значення відносної вологості повітря — 80% при 

температурі +25°С; 

— робоче значення атмосферного тиску — 104 кПа; 

— мінімально допустиме значення атмосферного тиску — 84 кПа. 

Вказаній категорії відповідає апаратура, що встановлюється в 

опалюваних наземних і підземних спорудах. 
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Умови транспортування виконуються згідно ГОСТ 23216-78 [5] — дуже 

легкі. Перевезення слід здійснювати без зайвих навантажень автомобільним 

транспортом – транспортними засобами з пневматичним демпфуванням по 

дорогам з асфальтним або бетонним покриттям (дороги 1-ї категорії по 

будівельним нормам та правилам затвердженими Укравтодором) на будь-яку 

відстань. 

За ГОСТ 30773-2001[6] утилізацією приладу займається сам виробник. 

При утилізації всі частини приладу можна розділити на дві групи: які йдуть в 

подальшу переробку та що повністю ліквідуються. 

Захист від механічних впливів С1 згідно ГОСТ 16019-2001 [7]. Це 

передбачає вимоги зазначені у таблиці 1.1. 

Таблиця 1.1 — Характеристики та значення механічних та кліматичних 

чинників 

Чинник Характеристика Значення 

Синусоїдальна вібрація 

Діапазон частот, Гц 10-70 

Амплітуда прискорення, 

м/с2 (g) 
19,6(2) 

Тривалість впливу, хв 90 

Знижена температура 
Робоча, °С +5 

Гранична, °С -40 

Підвищена температура 
Робоча, °С +40 

Гранична, °С +55 

Знижений атмосферний 

тиск 
Тиск, кПа 55 

Пристрій повинен мати гарантійний термін не менше року експлуатації, 

за показниками надійності та середній час напрацювання на відмову, що 

складатиме не менше 13000 годин. Ремонт та технічне обслуговування Кр
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здійснюється у виробника. Тобто для забезпечення технічого обслуговування 

пристрою корпус слід зробити розбірним. 

Оскільки виготовлення пристрою одиничне, корпус доцільно виготовити 

на 3D принтері. Тобто у якості матеріалу буде використаний ABS – пластик, 

оскільки він має чудові параметри.  

Для забезпечення найкращих показників, слід обрати найінноваційніші 

давачі на сьогодні. Для того, щоб в подальшому прилад пішов у серію, його 

слід зробити економічним, тобто давачі мають бути в низькому ціновому 

діапазоні, що дасть змогу здешевити виріб. 

Плата матиме двосторонній монтаж, для забезпечення ергономічності, 

та зручності у використані.  

 В даному розділі проаналізовано аналоги на ринку та технічне 

завдання, що дає змогу почати розробляти пристрій, який матиме переваги 

над аналогами. 
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2 РОЗРОБКА СТРУКТУРНОЇ ТА ПРИНЦИПОВОЇ СХЕМИ 

Аналізатор повітря, структурна схема якого зображена на рис. 2.1, 

живиться, як від мережі 220 В, так і від вбудованого акумулятора. Для 

підзарядки використовується блок живлення на 5 В, струм від якого 

подається до мікроконтролеру, дисплею та давачів.  Які в свою чергу з’єднані 

з Arduino Nano, для передачі та оброблення показників, які потім виводяться 

на дисплей та відправляються, через Bluetooth на сервер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 — Структурна схема пристрою 

Проаналізувавши структурну схему, можна обрати потрібні давачі та 

розробити на її основі схему електричну принципову. 

 Опис та обгрунутвання електричної принципової схеми 2.1

Головним модулем пристрою, до якого будуть підключені усі давачі, а 

також, який буде обробляти прийняті сигнали, являється Arduino Nano. Саме 

ця плата на базі мікроконтролеру ATmega328P має менше споживання 

енергії, набагато менші розміри, ніж аналоги на ринку. При цьому Nano 3.0 

має 32 Кб флеш-пам’яті та 2 Кб ОЗП при тактовій частоті в 16 МГц, 8 

аналогових входів, вони можуть використовуватися як цифровий вихід, 14 Кр
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цифрових з яких 6 можуть працювати як широко-імпульсний модулятор та 

ще два задіяні під I2C і 3 під SPI. У протилежному кінці плати від роз'єму 

мікро-USB розташована колодка Arudino ICSP для прошивки 

мікроконтролера. Виходи Digital 2 і 3 можуть бути використані для 

зовнішніх переривань, тобто за цими сигналами викликається програма 

обробки переривання і виконуються необхідні дії, наприклад, вихід з режиму 

енергозбереження і виконання обчислень. 

Принцип роботи давача BME 280. Це комбінований модуль давача 

вологості, температури і тиску, який має два цифрових інтерфейси I2C та 

SPI. Він відрізняється від аналогів, тим що має менші габарити та 

енергоспоживання, великою роздільною здатністю показань по тиску і 

температурі, а також наявністю вбудованих фільтрів, які зменшують вплив 

шумів на показання датчиків. 

Давач пилу GP2Y1010AU0 використовує метод оптичного зондування 

для виявлення дрібнодисперсних частинок. Фотодавач виявляє відображені 

інфрачервоні промені світлодіодів, які відбиваються від частинок пилу в 

повітрі, фіксуючи їх кількість і розміри. Після чого уся інформація потрапляє 

до вбудованого мікропроцесору, розраховується та відправляє отримані дані 

до контролеру ATmega328P. Модуль може розпізнавати найдрібніші 

частинки в повітрі, що дозволяє виявляти навіть сигаретний дим. Високий 

вихідний імпульс від датчика спрацьовує при виявленні пилу. 

Принцип роботи давача MQ-135 базується на зміні опору 

тонкоплівкового шару діоксиду олова SnO2 при контакті з молекулами газу, 

що визначається. Чутливий елемент давача складається з керамічної трубки, 

яка покрита Al2O3 і нанесеного на неї чутливого шару діоксиду олова. 

Всередині трубки проходить нагрівальний елемент, який нагріває чутливий 

шар до температури, при якій він починає реагувати на визначений газ. Кр
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Чутливість до різних газів досягається варіюванням складу домішок в 

чутливому шарі. 

Давач реального часу DS3231 всередині якого, встановлений кварцовий 

генератор і датчик температури, який компенсує зміни температури, роблячи 

показання часу точнішим. Так само чіп DS3231 підтримує секунди, хвилини, 

години, день тижня, дату, місяць і рік, а також стежить за кількістю днів у 

місяці та робить поправку на високосний рік. Підтримує роботу годин в двох 

форматів 24 і 12. Модуль працює через провідну шину I2C.  

Усі давачі підключаються через шину I2C, та обмінюються с 

мікроконтролером інформацією, після чого усе виводиться на дисплей (LCD 

2004), або ж відправляється через Bluetooth у хмару.  

 Розробка схеми електричної принципової 2.2

Визначившись з усіма давачами розроблено схему електричну 

принципову в середовищі Altium Designer на рис. 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Схема електрична принципова 

Розроблена структурна та принципова схеми, які дають змогу 

спроектувати друкований вузол. Кр
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3 ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕКТРОНОГО МОДУЛЯ 

 Обґрунтування методу виготовлення друкованої плати 3.1

Плата орієнтовно матиме двосторонній монтаж та два шари металізації, 

оскільки буде велика кількість елементів поверхневого монтажу та 

пересічних провідників. Доцільно буде проаналізувати доступні методи 

виготовлення ДП, та обрати найкращий. Для цього розглянемо три основні 

методи. 

Хімічний субтрактивний метод - застосовується для виробництва 

одношарових друкованих плат, а також при виготовленні внутрішніх шарів 

виконаних методами металізації наскрізних отворів і пошарового 

нарощування. Цим методом виготовляли перші друковані плати. В якості 

основних матеріалів використовуються мідно-фольговані ізоляційні 

матеріали. Перенісши малюнок друкованих провідників на основу з фольги 

незахищені від неї місця – стравлюються. Захисну плівку наносять 

поліграфічними методами: фотолітографія, трафаретний друк, тощо[8]. 

Переваги субтрактивного методу: 

— можливість повної автоматизації процесу; 

— висока продуктивність; 

— низька собівартість. 

Недоліки субтрактивного методу: 

— внаслідок стравлювання фольги, великої товщини, утворюються 

підтравлювання, що унеможливлює виготовлення плат по високому класу 

точності; 

— необхідність використання фольгованих матеріалів, які дорожче, ніж 

нефольгованні; 

— необхідність видалення дорогої міді; Кр
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— забруднює екологію через використання травильних розчинів. 

Комбінований позитивний метод – застосовується для виробництва 

друкованих плат, виконаних методом попарного пресування. Витравлення 

рисунка відбувається після металізації отворів. Однак є суттєва різниця: при 

виробництві напівадитивним методом товщина застосовуваної фольги значно 

менше. 

Переваги комбінованого позитивного методу: 

— можливість створення елементів друкованого рисунка з високою 

точністю; 

— практично на всіх етапах техпроцесу фольга захищає діелектрик від 

впливу технологічних розчинів, тобто досягається висока якість поверхні і 

надійність ізоляції; 

— хороша адгезія елементів друкованого малюнка і діелектричної 

основи плати. 

Недоліки комбінованого позитивного методу: 

— наявність операцій травлення призводить до виникнення бокового 

підтравлення провідників. Це обмежує роздільну здатність процесу; 

— зростання вартості виготовлення в порівнянні з застосуванням 

типових субтрактівних методів; 

У комбінованому негативному методі спочатку витравлюють 

провідники , а потім металізуються отвори. У нових розробках цей метод не 

застосовується. 

Переваги комбінованого негативного методу: 

— можливість відтворення всіх типів друкованих елементів з високим 

ступенем допуску; 

— захищеність фольгою ізоляції від технологічних розчинів  

— хороша надійність ізоляції; Кр
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— хороша адгезія металевих елементів плати з діелектричним 

підставою. 

Недоліки комбінованого негативного методу: 

— велика глибина травлення створює бічне підтравлення, що обмежує 

роздільну здатність процесу; 

— травлення малюнка по металлорезисту обмежує свободу вибору 

розчинів для стравлювання. 

Тож проаналізувавши декілька основних методів, можна сказати, що 

доцільно обрати комбінований позитивний метод виготовлення, так як плата 

не розрахована на серійне виробництво. Цей метод є доцільним оскільки 

забезпечується отримання чітких ліній провідників та характеризується 

меншою трудомісткістю в порівнянні з електрохімічним методом. Також 

друковані плати надійніші, оскільки при цьому діелектрик знаходиться в 

сприятливішій умові, тому що фольга оберігає його від дії електроліту. 

 Вибір матеріалу друкованої плати 3.2

Для кращого вибору матеріалу друкованої плати розглянемо два 

основних приклади виготовлення. 

Гетинакс – електроізоляційний прошарковий матеріал, що має паперову  

основу, просочену фенольною або епоксидною смолою. Матеріал має низьку 

механічну міцність, порівняно низьку вартість та легко оброблюється. 

Широко використовується для дешевого виготовлення плат в низьковольтній 

побутовій апаратурі, бо в розігрітому стані допускає штампування. Гетинакс 

виготовляють за ГОСТ 25500-76[9]. 

Класифікація гетинаксу показана в таблиці 3.1 

 Кр
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%86%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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Таблиця 3.1 – Класифікація гетинаксу 

Марка Зв’язуюче 

Діапазон 

довжини, 

мм 

Робоча 

температура, 

℃ 

Призначення 

I(ГОСТ 

2718-74) 
Фенольне 0,2 – 50 

Від 65 до 

+120 

Для роботи на повітрі 

в умовах нормальної 

відносної вологості 

навколишнього 

середовища (φ = 

45 ÷ 75%,15-35 ℃) і в 

трансформаторному 

маслі при напрузі до 

1000 В и частоті 50 Гц 

II(ГОСТ 

2718-74) 
— 0,4 – 50 

Від 65 до 

+120 

Те саме, але з 

розширеними 

допусками по 

товщині. Викривлення 

не нормується 

III (ГОСТ 

2718-74) 
— 5,0 – 50 — 

Для роботи в 

кораблевих умовах 

(φ≤95%, 20±2 ℃) При 

напрузі до 1000 В і 

частоті 50 Гц Кр
от

 Ю
.Ю

. Р
І-г
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Склотекстоліт — полімерний матеріал, армований скловолокном. 

Здебільшого оброблене полімером скловолокно або склотканину 

піддають пресуванню. Він має високу міцність і динамічну стійкість, добру 

електро- і радіоізоляцію. Покритий міддю (фольгований склотекстоліт) 

використовується при виробництві друкованих плат. Склотекстоліти різних 

марок випускають відповідно ГОСТ 25500-82 і ГОСТ 12652-74 [10].  

Класифікація листового склотекстоліту наведена в таблиці 3.2 

Таблиця 3.2 — Класифікація склотекстоліту 

Марка Зв’язуюче 

Діапазон 

довжини, 

мм 

Робоча 

температу

ра, ℃ 

Призначення 

1 2 3 4 5 

FR-4 

(ГОСТ 

26246.5- 

89) 

Епоксидне 0,5 – 6,4 
Від 50 до 

+110 

Є базовим матеріалом для 

виготовлення двосторонніх 

та багатошарових 

друкованих плат. А також 

односторонніх з 

підвищеними вимогами до 

фізико-механічних 

показників. 

СТ 

(ГОСТ 

12652-74) 

Фенольне 1,5 – 30 
Від 65 до 

+130 

Загального призначення Для 

роботи на повітрі при 

нормальній вологості 

(φ45÷75%, 15 - 35℃) при 

напрузі 1000 В, частоті 

струму 50 Гц 

 Кр
от
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%86%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
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Продовження таблиці 3.2 

1 2 3 4 5 

СТ-І 

(ГОСТ 

12652-74) 

 0,5 – 30 
Від 65 до 

+130 

Те ж саме, але з більш 

дрібною і однорідною 

структурою 

СТ-ІІ 

(ГОСТ 

12652-74) 

 0,5 – 3,5 
Від 65 до 

+155 

Те ж саме, але з 

підвищеною жорсткістю 

при робочих температурах 

 

Проаналізувавши основні матеріали та їх маркування, вибір зупинився 

на склотекстоліті, оскільки пристрій стаціонарний та використовується в 

приміщенні, то особливих вимог до механічної міцності та термостійкості 

немає. Ступінь вологозахисту у пристрої планується не високий. Тому 

матеріалом плати обрано фольгований склотекстоліт FR4-2 35/35 2mm, ТУ 

И03.0107.006-94 який є більш вологостійким. 

 Вибір матеріалу корпусу 3.3

В якості матеріалу корпусу обираємо ABS - пластик білого кольору 

середньо глянцевий, оскільки експлуатується в стаціонарному приміщенні, 

має гарну естетичність та є досить дешевим. Фізико-хімічні властивості ABS-

пластику ТУ 2246-016-057-05762341-2005 : 

Щільність: 1,02-1,08 г / см3. 

Міцність при розтягуванні: 35-50 МПа. 

Міцність при згині: 50-87 МПа. 

Міцність при стисненні: 46-80 МПа. 

Відносне подовження: 10-25%. 

Усадка (при виготовленні виробів): 0,4-0,7%. Кр
от

 Ю
.Ю

. Р
І-г

61
-1,

 20
20



 

РІ61.413411.001 ПЗ   
Зм. Арк № докум. Підпис Дата 

Арк 

 21 

Вологопоглинання: 0,2-0,4%. 

Модуль пружності при розтягуванні при 23 °С: 1700 - 2930 МПа 

Ударна в'язкість по Шарлі (з надрізом): 10-30 кДж / м2. 

Твердість по Брінеллю: 90-150 МПа. 

Теплостійкість по Мартенсу: 86-96 °С. 

Температура розм'якшення: 90-105 °С. 

Максимальна температура тривалої експлуатації: 75-80 °С. 

Діапазон технологічних температур: 200-260 °С. 

Діелектрична проникність при 106 Гц: 2,4-5,0. 

Тангенс кута діелектричних втрат при 106 Гц: (3-7) · 10−4. 

Питомий об'ємний електричний опір: 5 · 1013 Ом / м. 

Електрична міцність: 12-15 МВ / м. 

Температура самозаймання: 395 °С. 

 Обґрунтування вибору елементної бази 3.4

Проаналізувавши аналоги на ринку, та принципову схему мобільного 

аналізатора повітря, вважаючи, що виробництво одиничне, вибір елементної 

бази здійснювався за такими критеріями: 

— економічність; 

— компактність; 

— технологічність; 

— доступність. 

Переглянувши багато варіантів вибір зупинився на найкращих за 

критеріями в даний момент. 

Давач температури, вологості та тиску. Було обрано давач під назвою 

BME280, оскільки показники температури, вологості та тиску мають важливе 

значення для визначення концентрації газів. Зважаючи на те, що висока Кр
от
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температура і вологість дуже сильно впливають на чіткість вимірювань, 

потрібно контролювати ці показники, для точних показань. Даний давач 

попередньо відкалібрований і для підключення не потрібно додаткових 

компонентів. На рисунку 3.1 вказані виводи для підключення давача до 

мікроконтролеру, де VIN, GND – живлення модуля 3,3, або 5 В, SCL – лінія 

тактування, SDА – лінія даних. На зворотному боці встановлено стабілізатор 

напруги LM6206 і перетворювач рівнів I2C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Давач температури, вологості та тиску 

Технічні характеристики: 

— напруга живлення: 3,3 В – 5 В; 

— робочий струм: 1 мA; 

— діапазон вимірювання тиску: 300 гПа - 1100 гПа (точність ± 1.0 гПа); 

— діапазон вимірювання температури: -40 °C до +85 °C (точність ± 0.5 

°C); 

—діапазон вимірювання вологості: 20% до 80% (точність ± 3%); 

— інтерфейс: I2C; 

— габарити: 12 мм х 10 мм; Кр
от
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Як можна побачити, давач має чудову точність вимірювань, та низьку 

ціну в своєму контингенті, тому чудово підходить під критерії. 

Давач пилу. Оптичний давач GP2Y10 призначений для вимірювання 

ступеня запиленості або задимленості повітря. Дозволяє виявити частинки 

пилу розміром від 1 мікрона. Аналоговий вихід давача зручний для роботи - 

величина напруги на ньому лінійно залежить від щільності і кількості пилу. 

Давач має низьку потужність споживання, тому вимірювання проводиться в 

імпульсному режимі, що дозволяє успішно використовувати його в 

пристроях з автономним живленням.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Давач пилу 

Принцип роботи давача заснований на вимірюванні фотодатчиком 

ступеня розсіювання інфрачервоного випромінювання світлодіода в 

вимірюваному середовищі. Технічні характеристики прилад має такі: 

— робоча напруга: 4,5 ... 5,5 В; 

— споживаний струм: 11 мА; 

— розмір: 46,0 × 30,0 × 17,6 мм; 

— робоча температура: -10 ... 65 °C; 

— максимальний струм: 20 mA імпульсний на час вимірювання; 

— час вимірювання: 32 мс; 

— час встановлення параметрів вимірювання: 28 мс; Кр
от
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— тип датчика: аналоговий; 

— чутливість: 0,5В / 0,1мг / м3; 

Якісний і недорогий давач те, що потрібно для даного приладу. 

Давач газів. Давач MQ-135 відноситься до напівпровідникових приладів. 

Принцип роботи давача побудований на зміні опору тонкоплівкового шару 

діоксиду олова SnO2 при контакті з молекулами, що визначає природугазу. 

Чутливий елемент датчика складається з керамічної трубки з покриттям 

Al2O3 і нанесеного на неї чутливого шару діоксиду олова. Всередині трубки 

проходить нагрівальний елемент, який нагріває чутливий шар до 

температури, при якій він починає реагувати на визначений газ. Чутливість 

до різних газів досягається варіюванням складу домішок в чутливому шарі. 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Давач газів MQ-135 

Технічні характеристики: 

— напруга живлення нагрівача: 5 В; 

— напруга живлення давача: 3,3 – 5 В; 

— струм: 150 мА; 

— габарити: 25,4 × 25,4 мм; 

Також давач має діапазон вимірювань для різних газів, наприклад 

аміак(10 - 300 ppm), бензин(10 - 1000 ppm), алкоголь(10 - 300 ppm). Що є 

цілком достатнім, для вимірювання в промислових умовах за таку ціну. 

Давач часу. Даний модуль реального часу відрізняється від подібних 

модулів тим, що він побудований на унікальній мікросхемі DS3231. Кр
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Унікальність її полягає в дуже високій точності роботи годинника. Цього 

вдалося домогтися помістивши кварцовий резонатор в корпус мікросхеми, 

забезпечивши температурну компенсацію і цифрову корекцію частоти 

задаючого генератора. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.4 – Давач реального часу 

Технічні характеристики: 

— напруга живлення: від 2,3 В до 5,5 В; 

— робоча температура: від -40 °C до + 85 °C; 

— точність годин: ± 5ppm (± 0.432 сек / день); 

— цифрові виходи: 1 Гц і 32.768 кГц; 

— інтерфейс: I2C 400 кГц; 

— точність датчика температури: ± 3 °С; 

Параметри часу: годинник і календар. Включаючи секунди, хвилини, 

години, дні, дату, місяць і рік до 2100 з урахуванням високосного року. Тобто 

модуль цілком задовольняє усі критерії. 

Мікроконтролер. Для керування усіма модулями, було обрано Arduino 

Nano, на базі мікроконтролера ATmega328. Оскільки ця плата має мінімальні 

розміри, вона підходить під створення компактний пристроїв, таких як даний 

прилад. 
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Рисунок 3.5 – Модуль керування 

Технічні характеристики: 

— робоча напруга: 5 В; 

— цифрові входи / виходи: 14;  

— аналогові входи: 8; 

— постійний струм: через вхід / вихід 40 mAh з одного виводу і 500 mAh 

з усіх висновків; 

— флеш-пам'ять: 32 Кб (ATmega328) при цьому 2 КБ використовуються 

для завантажувача; 

— ОЗП: 2 КБ (ATmega328); 

— EEPROM: 1 Кб (ATmega328); 

— тактова частота: 16 МГц; 

— розміри: 1,85 см x 4,2 см. 

Для збору і оброблення усієї інформації з давачів, цього 

мікроконтролеру буде цілком достатньо. Кр
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Дисплей. Даний «TFT» LCD дисплей, який керується модулем на базі 

PCA8574, буде відображати усі кінцеві результати розрахунків. Основною 

його перевагою є те, що він керується  по шині I2C, що дуже зручно, адже 

для підключення потрібно всього лиш 2 виводи, не враховуючи живлення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.6 – Дисплей 

Технічні характеристики: 

— кількість символів в рядку: 20; 

— кількість рядків: 4; 

— живлення: 5В; 

— розміри точки: 0,55 x 0,55 мм; 

— крок точки: 0,60 x 0,60 мм; 

— розміри символу: 2,96 x 4,75 мм; 

— крок символів: 3,55 x 5,35 мм; 

— розміри: 98 x 60 x 20 мм. 

Даний модуль цілком підходить за усіма критеріями. 

В якості перемикача між інформацією на екрані, був обраний сенсорний 

модуль під назвою «TTP 223». Для більшої зручності та кращої ергономіки. Кр
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Для використання акумулятора, типу 18650, було обрано модуль 

живлення та заряджання, а також перевірки заряду – BMS. 

З’єднання з інтернетом речей буде виконуватись, через Bluetooth модуль 

HC–05. Цей модуль набагато краще аналогів, так як потребує менше 

живлення, та більш завадостійкий. 

Обрано елементну базу, згідно критеріям описаним вище, та матеріал 

плати, який найкраще підходить до виробництва даного приладу. 
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4 РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ ДРУКОВАНОЇ ПЛАТИ 

 Визначення габаритів друкованої плати та її розмірів 4.1

При визначенні розмірів ДП керуються такими даними: 

– встановлювальна площа розміщених на платі ЕРЕ Sм; 

– площа допоміжних зон Sд; 

− допустимі габарити ДП згідно з вибраним класом точності та 

щільності друкованого монтажу; 

– умови експлуатації; 

– допустимі співвідношення сторін (за жорсткістю зовнішніх впливів,  

способом закріплення ДП, її товщиною, тощо); 

Знаючи габарити компонентів розрахуємо площу плати. Результати 

зображено у таблиці 4.1 

Таблиця 4.1 – Площа компонентів 

Назва 
Довжина, 

мм 

Ширина, 

мм 
Кількість 

Площа, 

мм2 

Arduino Nano 43 19 1 817 

BME280 15 12 1 180 

GP2Y 46 30 1 1380 

WJ350 32 22 1 704 

DS3231 14 14 1 196 

HC-05 27 13 1 351 

I2C LCD 40 20 1 800 

Загальна площа усіх елементів, мм2 4428 
 

Значення мінімальної площі дорівнює 4428 мм2. Оскільки обрано плату 

стандартної прямокутної форми, для запобігання перегріву, певних 

елементів, враховуючи отвори для кріплення ДП та збільшення площі для Кр
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кращого трасування, візьмемо більше значення площі рівне 6500 мм2. Тобто 

розміри плати складатимуть 100х65 мм2. 

 Розрахунок діаметра монтажних отворів та розмірів контактних 4.2

майданчиків 

Розрахуємо діаметри отворів для вивідних елементів за формулою: 

𝐷𝑜 = 𝐷𝑣 + 0,2 , 

де   𝐷𝑜 — розміри отворів для вивідних елементів; 

𝐷𝑣 — розміри виводів. 

Розрахуємо розміри контактних майданчиків для вивідних елементів за 

формулою: 

𝐷𝑘 = 𝐷𝑜 + 0,6. 

За умови 𝐷𝑜 ≥ 1,1 розміри контактних майданчиків розрахуємо за 

формулою: 

𝐷𝑘 = 𝐷𝑜 +  
2

3
 𝐷𝑜. 

Отримані значення наведено в таблиці 4.2. 

Таблиця 4.2 — Розміри для вивідних елементів 

Назва елемента 𝐷𝑣 𝐷𝑜 𝐷𝑘 

Arduino Nano 1,0 1,2 2,0 

MQ-135 1,0 1,2 2,0 

BME280 

Рекомендовано 

виробником 
1,0 1,6 

HC-05 

Рекомендовано 

виробником 
1,0 1,6 

Кр
от

 Ю
.Ю

. Р
І-г

61
-1,

 20
20



 

РІ61.413411.001 ПЗ   
Зм. Арк № докум. Підпис Дата 

Арк 

 31 

 Розрахунок ширини друкованих провідників 4.3

Ширина друкованих провідників залежить від максимального струму та 

напруги, що проходять через сигнальні та силові ланцюги. Після аналізу 

завдання отримуємо, що для сигнальних та силових провідників Imax = 0,3 А.  

Оскільки живлення йде на пряму до головного мікроконтролера, який в 

свою чергу збирає та аналізує інформацію, доцільніше буде підключити 

живлення до давачів, через нього. Таким чином легше контролювати рівень 

заряду, та вмикати і вимикати давачі. 

Обравши клас точності та визначившись с живленням ДП, встановлено 

рекомендоване значення ширини провідника в таблиці 4.3: 

Таблиця 4.3 – Ширина провідників 

Тип Напруга Струм 
Ширина 

доріжки 

Ширина 

зазору 

Сигнальний 5В До 500 мА 0,65 мм 0,45 мм 

Силовий 5В До 500 мА 0,65 мм 0,45 мм 

Відповідно до ГОСТ 23751-86 для даного виробу, який виготовляється в 

домашніх умовах обрано третій клас точності друкованої плати. 

 Трасування друкованої плати 4.4

В програмі для створення друкованих плат Altium Designer [11], 

проведемо трасування у редакторі PCB для створення полігонів та побудови 

доріжок. Як виглядає трасування у верхньому шарі показано на рис. 4.1, а 

трасування нижнього шару на рис. 4.2. 
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Рисунок 4.1 – верхній шар трасування(Top Layer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.2 – нижній шар трасування(Bottom Layer) 

Перевіривши схему на помилки, та не виявивши останніх, схему було 

збережено в форматі .step та експортовано до середовища Solid Works. 

Розроблюваний виріб, складається з друкованої плати та корпусу, 

друкована плата виготовлена із FR4 – склотекстоліт (шаровий епоксидний Кр
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матеріал зі скловолокна, виконано за ТУ И03.0107 006-94 або ГОСТ 36246.5-

89). Плата встановлюється на спеціальні стійки та закручується гвинтами 

М2.5.  

Корпус складається з двох частин. Верхня половина має отвори для 

кнопок та індикації. У нижній знаходяться стійки для плати, з зовнішньої 

сторони отвори під гвинти М 2.5 для складання з верхньої частиною. 

Отже розрахована площа плати та визначені місця давачів з 

розрахунками виводів. Проведене трасування в середовищі Altium Designer, 

що дає змогу почати розробку корпусу приладу.  
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5 ПРОЕКТУВАННЯ ПРИЛАДУ ТА РОЗРАХУНКИ, ЩО 

ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ КОНСТРУКЦІЇ 

При розробці пристрою важливо забезпечити виконання певних функцій 

при збереженні значень параметрів в межах, заданих нормативно-технічною 

документацією при певних умовах експлуатації. Тому, потрібно враховувати 

надійність, теплову і механічну дію на розроблюваний пристрій. 

 Проектування корпусу 5.1

Корпус був спроектований в програмі Solid Works, оскільки в ньому 

мають міститись отвори для аналізу повітря давачами. На рис. 5.1 можна 

побачити, що лицьова сторона має отвір для фоторезистору, щоб покращити 

сприйняття відображення на дисплеї вночі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.1 – Вигляд корпусу спереду 

 Також індикатор «СО2», який показує якість повітря, різними 

кольорами, що інтуїтивно дає зрозуміти, коли потрібно провітрювати 

приміщення. Згори знаходиться тач-скрін, для перемикання інформації на 

дисплеї. Кр
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Для кращого забору повітря та відводу гарячого від давачів, на задній 

кришці корпусу виконана перфорація, що зображено на рис.5.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.2 – Вигляд корпусу ззаду 

Збоку знаходиться вихід для з’єднання приладу з мережею, щоб 

встановлювати на підзарядку. Корпус виготовлений з ABS – пластику на 3D 

принтері, для економічності та виконання усіх вимог на працездатність. 

Плата кріпиться до корпусу за допомогою гвинтів М2.5, а задня частина 

корпусу міцно прилягає до основної, що дає зручність для використання та 

швидкого розбирання у разі поломки. 

 Розрахунок теплового режиму ДП, корпусу 5.2

Для розрахунку загального теплового режиму блока було сформовано 

вхідний файл для програми BlockTermo1, який містить параметри згідно ТЗ. 

Тепловий режим розраховується за температури навколишнього середовища 

50℃, нагріта зона знаходиться всередині корпусу, який вироблено з ABS–

пластику. 

ВХІДНІ ДАНІ:       

- розміри корпусу, мм                Кр
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           ширина B = 50;               

           довжина L = 115;                

           висота H = 80. 

- розміри нагрітої зони, мм                

           ширина b = 30;                

           довжина l = 45;              

           висота h = 20. 

- теплова потужність нагрітої зони, Вт                

           N =  2,4;                

- температура оточуючого середовища, град С                

           (Т)ос = 20.0; 

- товщина стінки корпуса, мм                

           dst =  1,5;                

- критерій теплопровідності матеріала стінки, Вт/м.К                

           lam =  0,22; 

 

РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРАХУНКУ:    

           температури, град C:                

           оточуючого середовища   (t0)п = 20.0         

           стінок корпусу:         

            зовнішня              (t1)k = 26,4         

            внутрішня             (t2)k = 27,7         

           середньоповерхнева         

           нагрітої зони         (t3)z = 33,7                

           повітря у корпусі       (t4)p = 35,7 

        перепад температур на стінці, град C:                

                                    delt = 1,3 Кр
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        критерії тепловіддачі:              

           для поверхні корпусу       alfk = 11,8 Вт/м^2.К              

          для нагрітої зони          alfz =  14,2 Вт/м^2.К              

          для внутрішньої поверхні   alfv = 12,8 Вт/м^2.К              

          еквівалентний              kekv =  5,9 Вт/м^2.К 

 

        ефективна площа охолоджуваної поверхні корпуса, м^2  

(S)eff = 0,015 

Таким чином, згідно з отриманих результатів при найгірших умовах 

роботи можна сказати, що температура є допустимою. Якщо провести 

розрахунок теплового режиму при робочих умовах, то ця температура буде 

ще меншою. 

 Розрахунок показників надійності ДП та всього блока при 5.3

теплових впливах 

Розрахунки виконано згідно методики описаної в [12]. 

Надійність ЕРЕ, електронних та технічних систем, що містять ЕРЕ, 

відмови яких є результатом старіння, різноманітних електропроцесів, 

передбачають умови: 

— відмова будь-якого елемента, виводить увесь пристрій з ладу; 

— відмови елементів мають випадковий характер; 

— інтенсивність відмов ( 0 ) або потоки відмов (0 ) не залежать від 

часу, тобто сталі ; 

Отже, інтенсивність відмов елементів визначають за формулою: 

                                           𝜆𝑝 = 𝜆0𝐾1𝐾𝐸𝐾𝐻 ,                                              (5.1) 

де    𝜆𝑝 – робоче значення інтенсивності відмов; 

𝜆0 – середньостатистичне значення; Кр
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поправні коефіцієнти: 

𝐾1 – врахування теплового та електричного навантаження; 

𝐾𝐸 – умови експлуатації; 

𝐾𝐻 – навантаження. 

Також, потрібно визначити час безвідмовної роботи за формулою: 

                                                  Т0 =  
1

𝜔
 ,                                                     (5.2) 

де   Т0 – час напрацювання, год; 

𝜔 – потік відмов. 

Потік відмов має формулу: 

                                          𝜔 =  ∑ 𝜆𝑝𝑁𝑖
𝑛
𝑖=1  ,                                                (5.3) 

де    𝑛 – кількість елементів; 

𝑁𝑖 – кількість елементів кожного типу. 

Для спрощення розрахунків, усі значення занесемо до таблиці 5.1. 

Таблиця 5.1 – Параметри надійності 

Назва 

елементу 

𝜆0 ∙ 10−6 𝐾1 𝐾Н Кількість 

елементів 

𝜆р ∙ 10−6 

Роз’єми 0,5 0,3 0,05 1 0,008 

Мікросхеми 3 0,3 0,7 2 0,63 

Давачі 7,3 0,4 0,5 4 1,46 

Перемикач 3 0,05 0,01 1 1 

Оскільки прилад належить до побутової апаратури, його поправочний 

коефіцієнт експлуатації 𝐾Е = 2. 

Обрахувавши значення наведені з табл. 5.1, через формулу 5.3 

отримуємо значення потоку відмов 8,108∙10−5 1

год
. Отже час безвідмовної 

роботи становить 13 000 годин.  Кр
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 Розрахунок вібраційної та ударної міцності 5.4

Для того, щоб пристрій міг мати гарантію, що при падінні він одразу не 

вийде з ладу, або при транспортуванні зламається, слід розрахувати його 

вібростійкість. Матеріал плати – двосторонній фольгований стеклотекстоліт 

FR-4 35/35 2мм. Розрахунки виконано згідно методики описаної в [13]. 

Вхідні данні: 

− довжина плати L=100 мм;  

− ширина плати B=65 мм;  

− товщина плати H= 2 мм. 

Параметри плати: 

− модуль пружності 𝐸 = 3.02 ∙ 1010  
𝐻

м2
 ;  

− щільність р = 2,05 ∙  103 кг

м3
 ;  

− коефіцієнт Пуассона ƺ= 0, 22;  

− коефіцієнт, залежності співвідношення довжини і ширини плати          

β = 
𝐿

𝐵
 = 1,53.  

− маса встановлених на платі елементів M=0,05 кг 

Маса друкованої плати: 

                                            𝑚𝑛 = 𝑝 ∙ 𝐻.                                                      (5.4) 

Підставивши показники отримуємо 𝑚𝑛 = 2,05 
кг

м3
 

Маса друкованої плати з елементами: 

                                            𝑚 = 𝑚𝑛 + 𝑚𝑒                                                 (5.5) 

Обрахувавши 𝑚𝑒, як відношення маси встановлених елементів на платі 

до площі плати та додавши розраховане значення самої плати отримаємо 

𝑚 = 10,5
кг

м2
. 

 Кр
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Розрахунок механічної жорсткості: 

                                            𝐷 =
𝐸∙𝐻3

12(1−ƺ2)
                                                     (5.6) 

Отже значення механічної жорсткості 𝐷 = 5,29 Нм. 

Значення функції для кріплення платив чотирьох місцях: 

                               𝜑(𝛽) = 𝜋2√
1+1,621∙

ƺ

𝛽
+

1

𝛽2

1+1,621∙
1

𝛽3+
1

𝛽6

                                             (5.7) 

Підставивши значення у формулу вийшло 𝜑(𝛽) = 4,4 

Значення резонансної частоти плати знаходиться за формулою: 

                         𝑓0 =
𝜑(𝛽)

2∙𝜋∙𝐿2
√

𝐷

𝑚
=

4,4

2∙𝜋∙0,0982 √
5,29

10,5
= 52.                               (5.8) 

Оскільки резонансна частота, менша максимальної частоти (f =60 Гц), 

кріплення для плати цілком забезпечує ударостійкість пристрою. 

Розраховані значення вібростійкості та теплового режиму відповідають 

вимогам зазначеним у технічному завданні. 

Кр
от

 Ю
.Ю

. Р
І-г

61
-1,

 20
20



 

РІ61.413411.001 ПЗ   
Зм. Арк № докум. Підпис Дата 

Арк 

 41 

6 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

Метою даного розділу є визначення та запобігання основним шкідливим 

виробничим чинникам, які утворюються під час розробки та виготовлення 

мобільного монітору якості повітряних мас. 

Особлива увага приділена факторам, що виникають в процесі 

конструювання, виробництва та експлуатації пристрою. А також питання 

пов’язані зі створенням безпечних умов праці з обладнанням. 

В цьому розділі запропоновані технічні рішення для потенційно 

шкідливих виробничих факторів, та організаційні заходи з пожежної та 

електробезпеки, гігієни праці та виробничої санітарії і визначені основні 

заходи з безпеки в надзвичайних ситуаціях.  

 Визначення основних потенційно шкідливих та небезпечних 6.1

виробничих факторів 

До основних небезпечних та шкідливих причин, які виникають під час 

виробництва та експлуатації даного пристрою, належать: 

 мікроклімат (показники – температура, відносна вологість, швидкість 

руху повітря, теплове випромінювання); 

 ураження електричним струмом;  

 виникнення пожежі;  

 освітлення природне (відсутність або недостатність) та штучне 

(недостатня освітленість, прямий і відбитий сліпучий відблиск тощо); 

 іонізація повітря; 

 хімічні речовини переважно загальнотоксичної дії; 

 статичне навантаження; 

 сенсорні навантаження. Кр
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 Технічні рішення та організаційні заходи з безпеки і гігієни праці 6.2

та виробничої санітарії 

 Шкідливі фактори, що виникають при виготовленні друкованих 6.2.1

плат 

Основні небезпечні фактори, що виникають при виготовленні 

друкованих плат, пов'язані з використанням хімікатів - отруйних летючих і 

легкозаймистих речовин, необережне поводження з якими, може призвести 

до отримання травм у вигляді опіків.  

Свої ризики несе і процес пайки елементів плати, при якому задіюється 

свинцево-олов'яний припій, і каніфоль. Нагрівання припою супроводжується 

виділенням парів олова і свинцю, при попаданні в дихальні шляхи здатних 

викликати серйозні отруєння. Небезпечним фактором залишається і 

електричний струм, що живить обладнання, Що використовується в процесі 

виробництва друкованих плат. 

Для захисту від отруйних речовин слід використовувати гумові 

рукавички. Робоче місце, повинно обладнуватися потужною системою 

витяжної вентиляції повітря і стелажами для зберігання розчинників і інших 

небезпечних рідин. Останні слід поміщати тільки в скляну тару, яка повинна 

мати щільно прилягаючі корки.  

 Мікроклімат робочої зони 6.2.2

Відповідно до вимог ДСанПіН 3.3.2-007−98 у виробничих приміщеннях 

мають забезпечуватись оптимальні значення параметрів мікроклімату та 

оптимальний іонний склад повітря згідно вимог ГН 2152-80 Санітарно-

гігієнічні норми допустимих рівнів іонізації повітря виробничих і 

громадських приміщень. Основними методами забезпечення необхідних 

параметрів мікроклімату і складу повітря - є застосування систем вентиляції, Кр
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опалення та кондиціонування повітря. У таблиці 6.1 наведені параметри 

мікроклімату. Таблиця 6.1 – Норми клімату виробничих приміщень 

Параметри 
Холодний період Теплий період 

оптимальні допустимі оптимальні допустимі 

Температура, ºС 22-24 21-25 23-25 22-28 

Відносна вологість, % 40-60 80 40-60 75 

Швидкість руху 

повітря, м/с 
0,1 0,1 0,1 0,1-0,2 

Тож для підтримання належної температури в приміщенні, де 

проводяться роботи, знаходяться батареї центрального опалення. Для 

забезпечення оптимальних умов праці, загазованості повітря та зменшення 

надлишкової концентрації іонів в повітрі використовується природна 

вентиляція. У приміщенні встановлені три вікна, що мають змогу 

відчинятись для забезпечення нормалізації мікроклімату.  

Усі параметри мікроклімату в приміщенні в теплий і холодний періоди – 

відповідають допустимим значенням цих параметрів. 

 Електробезпека 6.2.3

До причин ураження електричним струмом відносяться: 

 одночасна взаємодія людини з двома неізольованими частинами (фаз, 

полюсів) електроустановки, що знаходиться під напругою; 

 наближення на небезпечну відстань, до неізольованої струмоведучої 

частини електроустановки, що знаходиться під напругою; 

 взаємодія людини з металевим корпусом електроустановки, що 

знаходиться під напругою; 

 дія атмосферної електрики при грозових розрядах; Кр
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 дія електричної дуги; 

 звільненням людини, що знаходиться під напругою. 

Електроустаткування, що використовується для виготовлення приладу, 

живиться від трьох фазної мережі з напругою 220 В, належить до класів 

електрозахисту 0, I та II, згідно за ДСТУ ІЕС 61140:2015.  

Приміщення, в якому виготовляється даний прилад, відноситься до 

класу приміщень без підвищеної небезпеки ураження персоналу електричним 

струмом, оскільки: 

 відносна вологість повітря не перевищує 75%; 

 температура не вище 35˚C; 

 відсутні хімічно агресивні середовища; 

 відсутня можливість одночасного дотику до металевих елементів 

електроустаткування та до металоконструкцій будинку, які з'єднані із 

землею; 

– має місце надійне заземлення та занулення. 

Під час експлуатації електронних пристроїв, існує ризик ураження 

струмом користувача – це називається напруга доторкання. Визначити та 

дати оцінку дотику до приладів під напругою можна, за допомогою 

знаходження різниці сили струму, що проходить через тіло людини у 

порівняні з допустимим значенням за ПУЕ-2017. У таблиці 6.2 вказані 

допустимі значення напруг дотику і сили. 

Таблиця 6.2 – допустимі значення напруги дотику 

Т(сек) До 0,1 0,2 0,5 0,7 0,9 
>1сек до 

5 сек 

UI доп дот 500 400 200 130 100 65 

 Кр
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Розрахунок електричної мережі на вимикаючу здатність. 

Для того, щоб упевнитись, що додаткових засобів по електробезпеці не 

потрібно, проведемо розрахунок ланцюга захисного відключення фазного 

проводу при короткому замиканні. Струм короткого замикання знайдемо за 

формулою: 

𝐼кз =
𝑈𝐹

𝑅0+𝑅𝐹+𝑍𝑇𝑅
,                                                (6.1) 

де    𝑈𝐹  = 220 В - напруга фазного проводу; 

𝑅0 = 𝑅𝐹 = 3 Ом - опір нульового та фазного проводів; 

𝑍𝑇𝑅  ≅ 0,2 Ом - еквівалентний опір трансформатора. 

Отже значення 𝐼кз в цьому випадку буде дорівнювати 34,48 А.  

Для спрацювання автоматів струмового захисту, повинна виконуватись 

рівність: 

 𝐼кз 1,4𝐼от,                                                (6.2)  

де     𝐼от – номінальний струм спрацювання автомату захисту. 

Тобто 𝐼от повинен мати значення не більше, ніж 24,63 А. Таким чином, 

струм спрацьовування автомату захисту повінстью відповідає вимогам ГОСТ 

12.1.038-88, де за умовами (𝐼спр< 25 А, 𝑇спр< 0,8 с.). 

Напруга дотику до корпусів електрообладнання при короткому 

замиканні розраховується за формулою: 

 𝑈дот = 𝐼кз𝑅0,                                              (6.3) 

Тобто значення 𝑈дот дорівнює 103,44 В. Це означає, що ця напруга безпечна 

для людини за усіма вимогами.  

Провівши всі розрахунки і визначивши допустимі умови, можна зробити 

висновок, що у даному приміщенні для захисту від ураженням електричного 

струмом є занулення та сприятливі умови електрозахисту для роботи. Кр
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 Освітленість виробничого місця 6.2.4

Для забезпечення комфортних і безпечних умов виробництва необхідно 

визначити раціональне освітлення виробничого приміщення та робочого 

місця. Тобто покращити умови, із-за яких виникає зоровий дискомфорт в  

роботі, у разі неправильної орієнтації робочого місця відносно світлових 

віконних отворів, неправильного розташування світильників відносно 

робочого місця, тощо. 

Для розрахунку штучної освітленості використаємо метод коефіцієнта 

використання світлового потоку. Для загального освітлення 

використовуються енергозберігаючі лампи PL-SP потужністю 60 W та          

Ф = 4200 Лм. Коефіцієнт використання потоку знаходиться за формулою: 

Ф =
𝐸∙𝐾∙𝑆∙𝑍

𝑁∙𝐶
,                                                     (6.4) 

де   Ф ― світловий потік світильника; 

Е ― нормована мінімальна освітленість; 

K — коефіцієнт запасу; 

S ― площа освітлюваного приміщення; 

Z ― коефіцієнт нерівномірності освітлення; 

N ― кількість світильників у приміщенні; 

C — коефіцієнт використання світлового потоку на розрахунковій 

площі.  

Згідно до норм ДБН В.2.5-28- 2018 визначимо норму освітленості: 

Е = 400 лк; K = 1,5; S = 24 м2; Z = 1,3. 

Кількість ламп визначається за формулою: 

𝑁 =
𝐸∙𝐾∙𝑆∙𝑍

Ф∙𝐶
,                                                     (6.5) 

Формулою індексу приміщення можна встановити залежність, від площі 

приміщення й висоти підвісу: Кр
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𝑖 =  
𝐴∙𝐵

ℎ ∙ (𝐴+𝐵)
,                                                     (6.6)  

де    A = 6 м – довжина приміщення; 

B = 4 м – ширина приміщення; 

h = 1,8 м – висота підвісу світильників. 

Підставивши данні до формули, отримаємо значення 𝑖 = 1,33. Оскільки 

коефіцієнт світлового потоку С = 0,3, підставивши усі відомі данні у 

формулу 6.5, можна знайти кількість світильників N = 1,5. Це свідчить про те, 

що для штучного світла в приміщені, достатньо дві електрозберігаючі лампи 

PL-SP денного світла зі світловим потоком Ф = 4200 Лм. 

Провівши усі виміри і визначивши кількість і марку ламп в приміщені, 

можна сказати, що освітленість робочого місця відповідає усім нормам, 

вказаним у ДБН В.2.5-28-2018. 

 Пожежна безпека 6.2.5

За вибуховою та пожежною небезпекою згідно з НАПБ Б.03.002-2007 – 

робоче приміщення, в якому виконуються електромонтажні роботи, 

відноситься до категорії В (пожежонебезпечні). Оскільки в приміщенні, 

також знаходяться тверді горючі речовини, згідно з НПАОП 40.1-1.32-01, 

клас робочих зон приміщення за пожежонебезпекою - П-ІІа. 

До можливих причин виникнення пожежі в приміщені, під час 

електромонтажних робіт, відноситься: коротке замикання, струмові 

перевантаження, несправності електроустаткування і приладів та порушення 

протипожежного режиму. Тому для попередження негативних наслідків 

пожежі, потрібно: 

− перевіряти стан ізоляції дротів; 

− рівномірне розподілення підключення приладів до мережі Кр
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− ремонт зламаних приладів або їх своєчасна заміна  

− використання автоматичної пожежної сигналізації 

− контроль за станом вогнегасників 

− ізоляція легкозаймистого та вибухонебезпечного середовища 

Відповідно до вимог ДСТУ 3675-98 та ISO 3941-77, в робочому 

приміщенні знаходяться 2 вуглекислотні вогнегасники, маркування ВВК-1,4 

(ВВ-2) для гасіння виведеного з ладу електроустаткування та електромереж 

під високою напругою, що відповідає класу пожежі «Е». Таким чином, така 

кількість вогнегасників відповідає нормам.  

Вимоги, згідно до ДБН В.1.1-7-2016 по вогнестійкості будівлі та ширині 

евакуаційних виходів – дотримано. Механічні конструкції стін, зроблені з 

вогнетривких матеріалів, межа вогнестійкості яких становить 3 години. Двері 

в приміщенні відчиняються назовні, висота прорізів дверей – складає 2 м, 

ширина – 0,8 м. Ширина коридору – 3 м, при нормі в 2 м, кількість виходів – 

2, при нормі не менше 2, ширина сходового маршу – 1,2 м, при нормі – не 

менше 1м. Наявний план евакуації, мінімальний час якої, у разі виникнення 

пожежі, відповідає вимогам НАПБ А.01.003-2009 . 

Виконуючи вищеописані вимоги можна зменшити негативний вплив на 

організм людини, котра виготовляє РЕА. 
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ВИСНОВКИ 

1. В дипломному проекті розроблено мобільний аналізатор 

мікроклімату в приміщені для перевірки якості повітряних мас. Прилад 

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

самопочуття людини. Розроблений прилад корисний для людей, які мають 

схильність до алергічних захворювань, або ж просто для того, щоб 

слідкувати за своїм здоров’ям. 

2. В результаті проведеного аналізу, вже існуючих аналогів, 

виявлено що аналізатори повітря, які існують на ринку, мають завищену 

вартість, при меншому функціоналі. Тому розроблену нову принципову 

схему пристрою з використанням чотирьох модулів давачів, а саме: давач 

газу MQ-135, давач пилу GP2Y1010, давач температури, вологості та тиску 

BME280 та давач реального часу DS3231. 

3. Розроблено друковану плату, площа якої становить 6500 мм2 в 

програмі Altium Designer. Визначені габарити і розташування модулів 

давачів, розраховані розміри виводів та спроектовано корпус приладу в 

середовищі Solid Works.  

4. Розраховано віброміцність та тепловий режим всього приладу. 

Звідки отримано резонансну частоту плати 𝑓0 = 52 Гц, що менша 

максимальної частоти та цілком забезпечує ударостійкість приладу, тобто 

механічні удари, тряска та вібрації не впливають на його роботу. 

5. Проаналізовані потенційні небезпеки, які засвідчують, що 

пристрій відповідає діючим стандартам, що регламентують виконання такого 

роду робіт. 

 Кр
от

 Ю
.Ю

. Р
І-г

61
-1,

 20
20



 

РІ61.413411.001 ПЗ   
Зм. Арк № докум. Підпис Дата 

Арк 

 50 

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 

 

1. Монитор качества воздуха Honeywell HAQ — iXBT.com 

[Електронний ресурс]. — Режим доступу : 

https://www.ixbt.com/live/comfort/honeywell-haq.html — назва з екрану. 

2. Монитор качества воздуха Xiaomi Mijia Air Detector — iXBT.com 

[Електронний ресурс]. — Режим доступу : 

https://www.ixbt.com/live/comfort/monitor-kachestva-vozduha-xiaomi-

mijia-air-quality-tester.html — назва з екрану. 

3. Монитор качества воздуха в помещении — habr.com [Електронний 

ресурс]. — Режим доступу : https://habr.com/ru/post/322080/ — назва з 

екрану. 

4. Электронный фонд ГОСТ 15150-69 [Електронний ресурс]. — Режим 

доступу : http://docs.cntd.ru/document/1200003320 — назва з екрану. 

5. Электронный фонд ГОСТ 23216-78 [Електронний ресурс]. — Режим 

доступу : http://docs.cntd.ru/document/1200007148 — назва з екрану. 

6. Электронный фонд ГОСТ 30773-2001 [Електронний ресурс]. — 

Режим доступу : http://docs.cntd.ru/document/1200028876 — назва з 

екрану. 

7. Электронный фонд  ГОСТ 16019-2001 [Електронний ресурс]. — 

Режим доступу : http://docs.cntd.ru/document/gost-16019-2001 — назва 

з екрану. 

8. Методи виготовлення друкованих плат — studopedia.org 

[Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://studopedia.org/6-

116440.html — назва з екрану. 

Кр
от

 Ю
.Ю

. Р
І-г

61
-1,

 20
20

https://www.ixbt.com/live/comfort/honeywell-haq.html
https://www.ixbt.com/live/comfort/monitor-kachestva-vozduha-xiaomi-mijia-air-quality-tester.html
https://www.ixbt.com/live/comfort/monitor-kachestva-vozduha-xiaomi-mijia-air-quality-tester.html
https://habr.com/ru/post/322080/
http://docs.cntd.ru/document/1200003320
http://docs.cntd.ru/document/1200007148
http://docs.cntd.ru/document/1200028876
http://docs.cntd.ru/document/gost-16019-2001
https://studopedia.org/6-116440.html
https://studopedia.org/6-116440.html


 

РІ61.413411.001 ПЗ   
Зм. Арк № докум. Підпис Дата 

Арк 

 51 

9. Электронный фонд  ГОСТ 25500-76 [Електронний ресурс]. — Режим 

доступу : http://docs.cntd.ru/document/1200011680 — назва з екрану. 

10. Электронный фонд ГОСТ 12652-74 [Електронний ресурс]. — Режим 

доступу : http://docs.cntd.ru/document/gost-12652-74 — назва з екрану. 

11. Altium Designer — Altium.com [Електронний ресурс]. — Режим 

доступу: https://www.altium.com/altium-designer/ — Назва з екрану. 

12. Фізико-теоретичні основи конструювання електронних апаратів: 

Методичні рекомендації до виконання розрахункових та контрольних 

робіт для студентів напряму підготовки 6.050902 «Радіоелектронні 

апарати» / Уклад.: С. М. Перегудов, М. В. Зінченко. – К.: НТУУ 

«КПІ», 2012. – Електронне видання комбінованого використання на 

CD-ROM. 

13. Лескин В.Ф., Методические указания по конструкторско 

технологическому и электрическому расчету печатных плат // В.Ф. 

Лескин, А.Н. Лысенко, Т.Л. Захарченко – Киев, НТУУ «КПИ», 2010. 

Кр
от

 Ю
.Ю

. Р
І-г

61
-1,

 20
20

http://docs.cntd.ru/document/1200011680
http://docs.cntd.ru/document/gost-12652-74
https://www.altium.com/altium-designer/


Додаток А 

 

 

ПОГОДЖЕНО 

 асист. Нікітчук А.В. 

(керівник) 

____________    

_________________________ 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

д.т.н., проф. Нелін Є.А. 

(Завідувач кафедри КіВРА) 

__________        

_____________________ 

 

 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ 

«Мобільний аналізатор якості повітря з віддаленим доступом» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2020 

Кр
от

 Ю
.Ю

. Р
І-г

61
-1,

 20
20



1 НАЗВА І ПІДСТАВА ДЛЯ ВИКОНАННЯ 

Назва проекту: «Мобільний аналізатор якості повітря з віддаленим 

доступом». 

Підставою для виконання є завдання, видане кафедрою радіоконструюван- 

ня та виробництва апаратури від «___» ____________ 2020 р. 

2  МЕТА ВИКОНАННЯ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ РОЗРОБКИ 

Метою проекту є розробка приладу, для аналізу якості повітря, перевірка 

на працездатність та оформлення конструкторської документації. За допомогою 

аналізатору, можна дізнаватись стан мікроклімату в приміщені та вчасно 

реагувати на негативні зміни.  

3 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 

3.1 Технічні характеристики 

Напруга живлення схеми, В ..……………………………….……………… 5; 

Максимальний струм живлення, мА .……………………........……….1000; 

Споживана потужність, Вт....…………………………………..…не більше 5; 

3.2 Вимоги до надійності 

Пристрій повинен бути відновлюваний і ремонтопридатний по ГОСТ 

27.002-89. 

Середній наробіток на відмовлення, не менше, годин...........................13000; 

Ймовірність безвідмовної роботи протягом 1000 годин, не менше.........0,8; 

Середній час відновлення, не більше, годин...................................................2; 

Середній строк служби, не менше, роки..........................................................1; 

3.3 Вимоги до технологічності 

Вимоги до технологічності  по ГОСТ 14.201-83.  

3.4 Вимоги до стандартизації та уніфікації 

В конструкції повинні бути максимально використані стандартні та 

уніфіковані деталі та вузли. 

Коефіцієнт уніфікації, не менше....................................................................0,6; 

Коефіцієнт стандартизації, не менше............................................................0,4; 
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3.5 Вимоги до складальних частин конструкції, сировини та 

експлуатаційних матеріалів 

В конструкції повинні бути використані деталі та матеріали , що серійно 

випускаються  промисловістю і дозволені до застосування  в РЕА загального 

призначення. 

3.6 Умови експлуатації і вимоги до технічного обслуговування та 

ремонту 

Кліматичне виконання виробу – УХЛ 4.2 (згідно ГОСТ 15150-69): 

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

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

— середнє значення відносної вологості повітря — 60% при 

температурі +20°С; 

— граничне значення відносної вологості повітря — 80% при 

температурі +25°С; 

— робоче значення атмосферного тиску — 104 кПа; 

мінімально допустиме значення атмосферного тиску — 84 кПа. 

3.7 Вимоги до електромагнітної сумісності до індустріальних 

радіозавад 

Пристрій повинен відповідати вимогам до електромагнітної сумісності і 

індустріальним радіозавадам по ГОСТ 22505–97 (Технічний Регламент №22). 

3.8 Естетичні та ергономічні вимоги 

Виріб повинен відповідати ДСТУ 7250-2011. 

3.9 Вимоги до маркування та упаковки 

Органи під’єднання маркувати відповідно до їх функціонального 

призначення. Маркування виконувати за ДСТУ 4171-2003. 

3.10 Вимоги до транспортування та зберігання 

Транспортувати в запакованому вигляді за ГОСТ 7566-94 з параметрами: 

1) Тривалість ударних дій, не більше – 10 мс; 

2) Пікове прискорення, не більше – 25g; 

3) Число ударів за хвилину, не більше – 80; 

4) Сумарна кількість ударів, не менше – 12000. 
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3.11 Вимоги до експлуатації, зручності технологічного обслуговування 

та ремонту 

Виріб має відповідати вимогам ГОСТ 15150-69. Має бути передбачений 

легкий доступ для ремонту. 

3.12 Економічні показники 

Виробництво одиничне. 

Забезпечити мінімальну вартість продукції 

4 ВИМОГИ ДО РОЗРОБЛЮВАНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

Документація оформлюється згідно ДСТУ 3008:2015. 

Конструкторська документація має містити у своєму складі: 

1. Текстову документацію, тобто – ПЗ (пояснювальна записка), перелік 

елементів, специфікація на розроблені друковані вузли. 

2. Графічну документацію. Загальний обсяг має становити мінімум 3 листа 

А1. Це – структурна схема пристрою, схема електрична принципова, 

креслення друкованих плат, складальне креслення друкованих вузлів, і 

плакат пристрою. 

5 ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ  

- Титульний лист                                                   

- Завдання на дипломний проект  

- Зміст 

- Вступ 

1. Огляд існуючих рішень. Аналіз технічного завдання 

2. Розробка структурної та принципової схеми 

3. Проектування електронного модуля 

4. Розрахунки параметрів друкованої плати 

5. Проектування приладу та розрахунки, що підтверджують працездатність 

конструкції 

6. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях 

- Висновки 

- Перелік посилань 

- Додаток А Технічне завдання 

- Додаток Б Перелік елементів 

- Додаток В Специфікація на друкований вузол 
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6 ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ 

Дипломний проект виконується в 8 етапів. 

Таблиця 1 – етапи дипломного проекту 

№ Назва етапу 
Термін 

виконання 

Форма 

звітності 

1 Огляд існуючих рішень 13.04 – 20.04  

2 Розробка та аналіз ТЗ 21.04 – 30.04  

3 
Обгрунтування та вибір 

схемотехнічного рішення 
01.05 – 11.05  

4 
Вибір та обгрунтування 

елементної бази 
12.05 – 15.05  

5 Проектування приладу 16.05 – 22.05  

6 
Розрахунки, що підтверд- 

жують працездатність 
23.05 – 28.05  

7 Охорона праці 29.05 – 1.06  

8 Оформлення документації 01.06 – 08.06  

 

 

7   ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ І МАТЕРІАЛИ, 

ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ПІД ЧАС ЗАКІНЧЕННЯ ЕТАПІВ  І ДИПЛОМНОГО 

ПРОЕКТУ В ЦІЛОМУ 

Матеріали, які являються проміжними, подаються в вигляді розділів 

дипломного проекту  на перевірку в зазначені терміни. Після закінчення 

виконання дипломного проекту, цей проект представляється і захищається 

комісії. 

 

Виконавець:   Керівник  

Крот Ю. Ю. ____________  асист. Нікітчук А. В.              

__________ 
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Позн. Найменування Кіл. Примітки 

    

 Давачі   

    

DA1 Давач BME280 – Bosch 1  

    

DA2 Давач GP2Y1010AU0 – SHARP 1  

    

DA3 Давач MQ-135 –WINSEN 1  

    

DA4 Давач DS3231 – Maxim Integrated 1  

    

 Модулі   

    

DA5 Модуль HC-05 – Keyan 1  

    

DA6 Модуль керування LCD – DFRobot 1  

    

 З’єднання   

    

XS1 Клемник WJ350 – Wanjie Electronic 1  

    

    

    

    

    

    

    

    

     

РІ61.413411.001 ПЕ      

Зм. Арк.     №  докум.  Підпис Дата 

Розробив Крот Ю.Ю.   

Перелік елементів у 
друкованому вузлі 

Літ. Арк. Аркушів 

Перевір. Нікітчук А. В.      1 1 

Реценз.    
«КПІ ім. Ігоря 

Сікорського» РТФ 
Н. Контр    

Затверд.    
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Позначення Назва 

К
іл
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Прим. 

       

    Документація   

       

А1   РІ61.413411.001 СК Складальний кресленик   

А2   РІ61.413411.001 Е3 Схема електрична принципова   

А4   РІ61.413411.001 ПЕ Перелік елементів   

       

    Деталі   

       

  1 РІ61.758725.001 Друкована плата 1  

       

    Інші вироби   

       

    Давач BME280 – Bosch 1 DA1 

    Давач GP2Y1010AU0 – SHARP 1 DA2 

    Давач MQ-135 –WINSEN 1 DA3 

    Давач DS3231 – Maxim Integrated 1 DA4 

    Модуль HC-05 – Keyan 1 DA5 

    Модуль керування LCD – DFRobot 1 DA6 

    Клемник WJ350 – Wanjie Electronic 1 XS1 

       

       

       

       

       

       

     

РІ61.413411.002       

      №  докум.  Підпис Дата 

Розробив Крот Ю. Ю.   

Друкований вузол 

Літ. Арк. Аркушів 

Перевір. Нікітчук А. В.      1 1 

Реценз.    
«КПІ ім. Ігоря 

Сікорського» РТФ 
Н. Контр    

Затверд.    
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Позначення Назва 

К
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ь
к.

 

 

Прим. 

       

    Документація   

       

А4   РІ61.413411.001 ПЗ Пояснювальна записка   

А1   РІ61.413411.002 СК Складальний кресленик   

       

    Складальні одиниці   

       

  1 РІ61.413411.002 Друкований вузол 1  

       

    Деталі   

       

А2  2 РІ61.732184.001 Корпус 1  

А2  3 РІ61.735213.001 Кришка 1  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     

РІ61.413411.001       

      №  докум.  Підпис Дата 

Розробив Крот Ю. Ю.   

Аналізатор якості 
повітря 

Літ. Арк. Аркушів 

Перевір. Нікітчук А. В.      1 1 

Реценз.    
«КПІ ім. Ігоря 

Сікорського» РТФ 
Н. Контр    

Затверд.    

Зм. Арк.     № докум.  Підпис Дата   
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