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ВСТУП 

 
Дисципліна «Мікропроцесорні системи» (далі в тексті – «МПС», МПС) 

призначена для навчання студентів спеціальності «123 Комп’ютерна інженерія» 

принципам побудови, вивчення особливостей традиційних та перспективних 

мікропроцесорних систем, способів створення та керування такими системами. 

Курсовий проект на тему «Мікропроцесорний пристрій на мікроконтролері 

PICmicro» є складовою частиною дисципліни «Мікропроцесорні системи» і 

передбачає систематизацію і закріплення теоретичних знань, необхідних для 

вирішення конструкторських задач. 

Виконання курсового проекту базується на знаннях, які студенти отримали 

при вивченні таких дисциплін: 
- комп’ютерна електроніка; 

- архітектура комп'ютерів; 

- комп'ютерна схемотехніка; 

- інженерна та комп’ютерна графіка; 

- програмування; 

- мікропроцесорні системи. 

В результаті виконання курсового проекту студенти повинні засвоїти 

принципи та етапи проектування пристроїв на базі мікропроцесорної техніки, 

способи та методики вибору необхідних для реалізації проекту 

електрорадіоелементів та мікросхем, навчитися оформлювати технічну 

документацію на текстові і графічні документи на апаратну та програмну 

частини проекту. 

Виконання курсового проекту має такі основні етапи: 

- отримання курсового завдання; 

- аналіз предметної галузі, інформаційний пошук аналогів; 

- вибір елементної бази реалізації проекту; 

- розробка структурної схеми; 

- розробка електричної схеми; 

- електричний розрахунок; 

- компоновка елементів на друкованій платі 

- розробка топології друкованої плати 

- оформлення текстової та графічної частин проекту; 

- перевірка та нормоконтроль документації проекту; 

- підготовка презентації проекту та захист. 
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1 ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ 

 
Завдання на виконання курсового проекту видається кожному студенту 

індивідуально, являє собою короткий опис пристрою та його призначення і 

приведені на рис. 1.1 і рис. 1.2. 

 
Рисунок 1.1 – Завдання на виконання курсового проекту (титул) 
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Рисунок 1.2 – Завдання на виконання курсового проекту (зворотна сторона) 
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2 СКЛАД КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 

 

Складовими частинами комплекту технічної документації курсового 

проекту, які студент повинен розробити є – пояснювальна записка (далі в тексті 

– ПЗ) і графічна частина. 

ПЗ – текстовий документ проекту, який виконується на форматах А4 і 

повинен мати об’єм до 25 сторінок машинописного або до 35 сторінок 

рукописного тексту. В ПЗ викладають сутнісну частину проекту в якій потрібно 

привести: 

а) титульний лист; 

б) завдання на проектування; 

в) зміст; 

г) вступ з обґрунтуванням теми завдання проекту; 

д) основну частину; 

е) висновок; 

ж) список використаних джерел; 

з) додатки. 

ВСТУП повинен містити обґрунтуванням теми завдання проекту, короткий 

огляд аналогічних пристроїв та їх використання. Крім того, у вступі варто 

викласти перелік вимог до пристроїв подібного класу. Обсяг вступу – 2…3 

сторінки. 

ОСНОВНА ЧАСТИНА (розділ 1) пояснювальної записки повинна містити 

наступні підрозділи: 

- аналітичний огляд (підрозділ 1.1); 

- складання структурної схеми пристрою (підрозділ 1.2); 

- розробка принципової електричної схеми пристрою (підрозділ 1.3); 

- електричний розрахунок (підрозділ 1.4); 

Аналітичний огляд (підрозділ 1.1, обсяг -2...3 сторінки) повинен містити 

інформацію про пошукову роботу студента по тематиці курсового проектування. 

Джерелами науково-технічної інформації є: технічна література, що включає 

підручники, тематичні видання, огляди, реферативні видання та ін. Огляд 

повинен відбивати стан питання по тематиці проектування на сучасний момент, 

його ретроспективу і перспективу. Варто привести декілька аналогічних 

пристроїв, що відповідають темі курсового проекту, описати схемо-технічні 

тенденції побудови пристрою на основі розгляду існуючих пристроїв, виявити 

основні напрямки розвитку в даній області, відзначивши переваги і недоліки 

кожного з них.  

Складання структурної схеми пристрою (підрозділ 1.2, обсяг - 2...3 

сторінки) виконують на підставі проведеного інформаційного пошуку в 

попередньому підрозділі. Структурна схема повинна відображати принцип 

роботи пристрою в самому загальному вигляді. Побудова схеми повинна давати 
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наочне уявлення про послідовності взаємодії функціональних частин у пристрої. 

Функціональні блоки, що відповідають за обробку вхідних сигналів (різні 

роз’єми, датчики, кнопки і т.д.) розташовують на схемі з лівого сторони 

креслення. Блоки, що відповідають за вивід сигналів та інформації (силові кола, 

пристрої індикації) поміщають з правої сторони креслення. В центр схеми 

поміщають вузли, що відповідають за обробку сигналів та даних 

(мікроконтролер та інші мікросхеми). Основні вимоги до структурних схем і 

приклади їхнього виконання приведені в [11]. В описі структурної схеми варто 

вказати призначення кожного з блоків (вузлів), а також основні вимоги до них. 

Розробка принципової електричної схеми пристрою (підрозділ 1.3, обсяг 

- 3...5 сторінок).  

Принципова схема є найбільш повною електричною схемою виробу, на якій 

зображують всі електричні елементи і пристрої, необхідні для здійснення і 

контролю в виробі заданих електричних процесів, усі зв'язки між ними, а також 

елементи підключення (з’єднувальні роз’єми, затиски), якими закінчуються 

вхідні і вихідні кола. Принципова схема повинна відповідати складеній раніше 

структурній схемі. Рекомендується наступний порядок: 

- вибір і обґрунтування схемотехніки функціональних вузлів схеми; 

- узгодження обраних вузлів схеми; 

- остаточне складання й опис принципової схеми пристрою. 

Порядок розташування електрорадіоелементів на схемі повинен відповідати 

розташуванню функціональних блоків структурної схеми. 

Дані про елементи, що входять в склад принципової схеми пристрою - 

мікросхеми, резистори, конденсатори і т.п., повинні бути записані в 

специфікацію та перелік елементів, який виконується у вигляді таблиці. Вимоги 

до складання схем у [11, 12] 

Електричний розрахунок (підрозділ 1.4, обсяг - 3...5 сторінок) виконують 

для кожного блоку і вузла. У результаті розрахунку одержують номінали 

елементів кіл, і на їх основі вибирають стандартні компоненти і деталі. Особливу 

увагу варто звернути на вибір таких компонентів схеми, як напівпровідникові 

прилади. Розрахунок повинний бути аргументованим, при використанні відомих 

методик зазначити посилання на літературу. 

КОНСТРУКТОРСЬКА ЧАСТИНА (розділ 2) пояснювальної записки 

повинна містити наступні підрозділи: 

- компоновка елементів на друкованій платі (підрозділ 2.1); 

- розробка топології друкованої плати (підрозділ 2.2). 

Компоновку елементів на друкованій платі (підрозділ 2.1, обсяг - 3...5 

сторінок) виконують на основі розробленої принципової електричної схеми 

(підрозділ 1.3) та вибраних у відповідності до електричного розрахунку 

(підрозділ 1.4) електрорадіоелементів – резисторів, конденсаторів, 

напівпровідникових виробів і мікросхем. У цьому підрозділі повинні 
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висвітлюватися наступні питання – визначення габаритних розмірів друкованої 

плати, вибір типу друкованої плати, матеріал друкованої плати, визначення 

діаметрів отворів контактних площадок, габаритні розміри і варіанти установки 

елементів на друкованої платі, компоновка елементів на друкованій платі. 

Компоновку і розробку топології друкованої плати виконують за допомогою 

ПЕОМ в середовище графічного редактора PCAD. Компоновка елементів - це 

завдання визначення їх розташування на платі. Розміщення має бути таким, при 

якому створюються найкращі умови для вирішення подальшої завдання 

топології з'єднань з урахуванням конструктивно-технологічних вимог і 

обмежень. Слід зазначити, що завдання розміщення елементів і трасування 

з'єднань тісно пов'язані і в неавтоматизованих методах конструювання 

вирішуються одночасно. Роздільне рішення цих задач в системах 

автоматизованого проектування (САПР) пояснюється лише складністю їх 

спільного автоматичного рішення. 

Для забезпечення технологічності конструкції друкованої плати встановлені 

єдині норми конструювання плат, в першу чергу по відношенню до конструкції і 

геометричних розмірів і параметрів елементів друкованого монтажу та їх 

електричних параметрів. 

Розробку топології друкованої плати (підрозділ 2.2, обсяг - 3...5 сторінок). 

У цьому підрозділі повинні висвітлюватися наступні питання – привести 

порядок розробки топології шарів друкованої плати та вимоги, які потрібно 

задовольнити для забезпечення надійної роботи пристрою, реалізованого на 

друкованій платі. Розробка топології монтажних з'єднань друкованої плати – це 

завдання геометричної побудови на платі всіх ланцюгів, координати початку і 

кінця яких визначені при розміщенні елементів. При цьому необхідно 

враховувати різні конструктивно-технологічні обмеження (допускаються 

перетини чи ні, чи можливий перехід із шару на шар, скільки шарів відводиться 

для трасування, допустимі ширина провідників і відстані між ними і т.д.).  

У ВИСНОВКУ (обсяг – 1…2) сторінки потрібно охарактеризувати 

спроектований пристрій, відмітити його переваги та недоліки. Крім цього у 

висновку приводять загальні рекомендації про покращення параметрів 

пристрою. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ потрібно створювати по 

загальноприйнятим правилам. З правильним оформленням списку можна 

ознайомитися, проглянувши технічну літературу поточного року, а також 

методичні вказівки до виконання курсового проекту. Номери джерел в списку 

повинні слідувати в порядку, в якому вони використовувалися в тексті ПЗ, або в 

алфавітному порядку. 

ДОДАТКИ розміщують в кінці пояснювальної записки. В додатки виносять 

відомості, які часто використовуються курсовому проекті, а також друковані 

матеріали, текстові і графічні документи згідно з п.5 завдання. 
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3 ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 

 

3.1 Розробка схеми структурної проектованого пристрою 

 

Структурна схема визначає основні функціональні частини виробу, їх 

взаємозв'язки та призначення. Під функціональною частиною розуміють 

складову частину схеми: елемент, пристрій, функціональну групу, 

функціональну ланку. 

Структурна схема призначена для відображення загальної структури 

пристрою, тобто його основних блоків, вузлів, частин та головних зв'язків між 

ними. Із структурної схеми повинно бути зрозуміло, навіщо потрібний даний 

пристрій і як він працює в основних режимах роботи, як взаємодіють його 

частини. Позначення елементів структурної схеми можуть позначаються літерою 

А з проставлянням цифрових позначень зліва направо в напряму зверху вниз 

(наприклад А1, А2, для спрощених схем та для розширених схем блоку – А1 і 

його складових А1.1, А1.2 і т.д.) 

На структурних електричних схемах (ГОСТ 2.702-75) у вигляді 

прямокутників або умовних графічних позначок зображають всі основні частини 

виробу (елементи, пристрої, функціональні групи) і показують взаємозв'язок між 

ними. При цьому графічна побудова схеми має давати наочне уявлення про 

послідовність взаємодії функціональних частин виробу, яка простежується за 

допомогою стрілок, що наносяться на лініях взаємозв'язку. 

У разі виконання функціональних частин у вигляді прямокутників 

найменування функціональної частини, тип елемента і позначення документа 

записують всередині них. При великій кількості функціональних частин 

допускається замість найменування, типів і позначень проставляти порядкові 

номери справа від зображення або над ним, як правило, зверху вниз в напрямку 

зліва направо. В цьому випадку найменування, типи і позначення записують у 

вигляді таблиці, розміщеній на полі схеми. 

У схемотехніці разом із структурною розглядають також принципову та 

функціональну схему. З поміж всіх цих схем структурна найменш деталізована. 

Структурну схему розробляють при проектуванні виробів (устаткування) на 

стадіях, що передують розробці схем інших типів, і користуються ними для 

загального ознайомлення з виробом (устаткуванням). 

В загальному випадку проектований пристрій, призначений для контролю і 

збору інформації, а також для керування об’єктами можна представити 

спрощеною структурною схемою, яка представлена на рис.3.1. 

В свою чергу конкретний проектований пристрій можна представити у 

вигляді розширеної структурної схеми, яка приведена на рис.3.2. 
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Рисунок 3.1 – Спрощена структурна схема пристрою 
 

 
 

Рисунок 3.2. Розширена структурна схема пристрою 
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3.2 Розробка схеми принципової проектованого пристрою 

 

Електрична принципова схема (ГОСТ 2.702-75) є видом електричної схеми 

виробу, що дає найповніше уявлення про склад і принцип його роботи. При 

виконанні схем цифрової обчислювальної техніки керуються ГОСТ 2.708-81. 

Цей вид креслення не враховує габаритних розмірів і реального розташування 

деталей об'єкта. За рівнем абстракції принципові електричні схеми займають 

середню позицію між функціональними і монтажними схемами і позначаються у 

шифрі основного напису символами Э3. 

На принциповій електричній схемі (ГОСТ 2.709-89) зображуються всі 

складові частини виробу і зв'язки між ними, та елементи, якими закінчуються 

вхідні та вихідні ланки електричних кіл (роз'єми, затискачі тощо). 

Принципові електричні схеми призначенні для повного відображення 

взаємозв'язків пристроїв з урахуванням принципів їх дії і послідовності роботи. 

На принципових електричних схемах електричні елементи зображують за 

допомогою умовних позначень, а також вказують лінії зв'язків між ними, 

блоками та модулями. На схемі, також, розміщується наступна інформація: 

умовне зображення принципу роботи функціональних вузлів, пояснювальні 

написи, частини окремих елементів, діаграми переключення контактів, а також 

перелік використовуваних в даній схемі пристроїв. 

Схему слід виконувати для режиму, коли виріб знаходиться у вимкненому 

стані. Якщо ж режим інший, то на полі схеми вказують режим, для якого 

виконується схема. 

Всі елементи і зв'язки між ними на схемі зображують за допомогою 

графічних умовних позначок згідно з діючими державними стандартами і 

розміщують таким чином, щоб схема була найбільш наглядною, зручною для 

читання. 

Схеми рекомендується виконувати рядковим способом: графічні умовні 

познаки пристроїв та їх складових частин, які входять в одне коло, зображають 

послідовно одне за одним по прямій, а окремі кола у вигляді паралельних 

горизонтальних чи вертикальних рядків. 

Елементи, що у виробі використовуються частково, допускається зображати 

не повністю, а тільки ті частини, які використовуються. Виводи невикористаних 

частин графічних умовних позначок слід креслити короткими лініями або взагалі 

не показувати. 

Допускається зливати в одну лінію декілька електрично незв'язаних ліній 

зв'язку. При цьому кожну лінію в місці злиття на обох кінцях помічають 

умовними познаками (цифровими або літеро-цифровими). 

На схемі дозволяється вказувати характеристики вхідних контурів 

пристроїв (частоту, напругу, силу струму, опір та ін.), а також параметри, які 

підлягають вимірюванню на контрольних контактах. Написи, знаки або графічні 
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умовні познаки, які повинні бути нанесені на виріб, розміщують біля 

відповідних елементів в лапках. 

Графічні умовні познаки вхідних та вихідних елементів — з'єднувачів, плат 

та інших дозволяється заміняти таблицями довільних розмірів. Таблицям 

присвоюють позиційні познаки елементів, які вони замінюють. Порядок 

розташування контактів в таблиці визначається зручністю побудови схеми. 

Позиційні позначення елементів (пристроїв) слід надавати в межах виробу 

(установки). Порядкові номери елементам (пристроям) потрібно присвоювати, 

починаючи з одиниці, в межах групи елементів (пристроїв), яким на схемі 

присвоєно однакове буквене позиційне позначення, наприклад, R1, R2, R3 і т.д., 

C1, C2, С3 і т.д. Буквено-цифрові позначення елементів (пристроїв) в 

електричних схемах згідно з ГОСТ 2.710-81 приведено в Додатку до даних 

вказівок. 

Порядкові номери повинні бути присвоєні відповідно до послідовності 

розташування елементів (пристроїв) на схемі зверху вниз в напрямку зліва 

направо. При необхідності допускається змінювати послідовність присвоєння 

порядкових номерів в залежності від розміщення елементів у виробі, напрямки 

проходження сигналів або функціональної послідовності процесу. 

Позиційні позначення проставляють на схемі поряд з умовними графічними 

позначеннями елементів і (або) пристроїв з правого боку або над ними. На схемі 

виробу, до складу якого входять пристрої, не мають самостійних принципових 

схем, допускається позиційне позначення елементам присвоювати в межах 

кожного пристрою. 

Якщо до складу виробу входить кілька однакових пристроїв, то позиційні 

позначення елементів слід присвоювати в межах цих пристроїв. Елементам, що 

не входять в пристрої, позиційні позначення елементам присвоюють, починаючи 

з одиниці. 

На схемі виробу, до складу якого входять функціональні групи, позиційні 

позначення елементам надають за правилами, приведеними вище, при цьому 

спочатку присватають позиційні позначення елементів, що не входять в 

функціональні групи, і потім елементам, що входять в функціональні групи. 

При наявності у виробі декількох однакових функціональних груп позиційні 

позначення елементів, присвоєні в одній з цих груп, потрібно повторювати у всіх 

наступних групах. 

Позначення функціональної групи, присвоєне згідно з ГОСТ2.710-81, 

вказують близько зображення функціональної групи (зверху або справа). 

При зображенні на схемі елемента або пристрою рознесеним способом 

позиційне позначення елемента пристрою проставляють біля кожної складової 

частини. 

Кожна схема електрична принципова повинна мати перелік елементів 

(ПЭ3), в якому записують всі елементи, що зображені на схемі. Форма і розміри 
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переліку елементів повинні відповідати міждержавному стандарту ГОСТ 2.701-

2008 Перелік елементів розміщують на першому аркуші схеми або виконують у 

вигляді самостійного документа. Для електронних документів перелік елементів 

виконують лише у вигляді самостійного документа. 

Приклад виконання схеми електричної принципової приведено на рис.3.3 

 

 
Рисунок 3.3 – Схема електрична принципова пристрою 

 

 

3.2.1 Вхідні пристрої 

 

Структура будь-якої мікропроцесорної системи є магістрально-модульна. 

Це означає, що в ній можна виділити набір модулів – пристроїв, підключених до 

загальних магістралям, які називаються шинами. Під шиною розуміють набір 

ліній зв'язку, по яких передається інформація певного типу, здійснюється обмін 

інформацією між різними модулями системи. 

Узагальнена структура мікропроцесорної системи (МПС) представлена на 

рис. 3.1. 

Будь-яку мікропроцесорну систему можна представити як мікроконтролер 

(МК) або мікро-ЕОМ і набір зовнішніх пристроїв (ЗП). Під ЗП розуміють 

пристрої двох типів: 

- пристрої введення/виводу інформації, щоб забезпечити 

обчислювальний процес і зв'язок з оператором (датчики, кнопкова клавіатура, 

зовнішні пристрої індикації і т.д.); 

- пристрої, що забезпечують управління технічними засобами 

технологічного обладнання, верстатами (вихідні силові канали) і т.п. 

Весь обмін інформацією МК з ЗП здійснюється через блок інтерфейсу. ЗП 

передають дані із зовнішнього середовища в МК або ОЗП або отримують їх з 
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мікро-ЕОМ. Для підключення ЗП до мікропроцесорної системі його сигнали, 

швидкість передачі інформації, формат слів необхідно привести до стандартного 

вигляду, з яким працює МК. Всі ці перетворення даних виконуються в 

інтерфейсному блоці. Фактично блок інтерфейсу це набір різних вузлів - 

адаптерів і контролерів. Складні ВУ, типу монітора або накопичувачів на 

магнітних дисках підключаються через контролери ВУ, які забезпечують не 

тільки перетворення даних, а й управління самими ВУ. Вони на структурній 

схемі не показані. 

Найбільш розповсюдженими вхідними пристроями в МПС є різноманітні 

датчики. 

Датчик, (давач, датник, сенсор) — вимірювальний пристрій у вигляді 

конструктивної сукупності одного або декількох вимірювальних перетворювачів 

величини, що вимірюється і контролюється, та котрий виробляє вихідний 

сигнал, зручний для дистанційного передавання, зберігання та використання у 

системах керування і має нормовані метрологічні характеристики [20].  

Датчики реагують на різні види дій. Основою для класифікації датчиків 

часто використовується принцип їх роботи, яка у свою чергу, може базуватися 

на фізичних або хімічних явищах і властивостях. Переважна більшість об'єктів 

керування характеризується неперервними фізичними величинами, які 

поступають на вхід датчиків. Вихідним сигналом аналогового датчика є 

неперервна фізична величина, цифрового – дані в двійковому форматі. 

За видом вхідної величини датчики поділяються на такі види: датчики руху 

(кутового і лінійного переміщення, швидкості прискорення), датчики сили, 

моменту, тиску, датчики наближення (індуктивні, ємнісні, магнітні), датчики 

температури, датчики витрати, хімічні і біохімічні датчики. 

За видом вихідного сигналу давачі бувають: 

- дискретні; 

- аналогові; 

- цифрові; 

- імпульсні. 

Існують наступні датчики: 

- датчики руху; 

- лазерні датчики; 

- датчики кутового переміщення;  

- датчики швидкості обертання; 

- датчики прискорення (акселерометри); 

- датчики сили, моменту, тиску; 

- датчики температури;  

- датчики для вимірювання тиску; 

- датчики-витратоміри.  
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3.2.1.1 Дискретні датчики  

 

Дискретні датчики поділяються на контактні та безконтактні. Контактні 

датчики самі прості із дискретних – це різноманітні вимикачі, перемикачі, 

параметричні реле. 

Прикладами контактних датчиків транспортних засобів є датчики, що 

використовують на автомобілях для контролю відкриття дверей, капота, 

біметалеві контакти, що перемикаються зміною температури. Проте дискретні 

контактні датчики та реле мають суттєвий недолік – окислення та ерозію 

контактів, особливо при роботі у складних атмосферних умовах. Тому ширше 

використовують герметизовані контактні датчики – геркони, у яких контактна 

пара закрита від зовнішнього середовища, а дія на контакт реалізується через 

магнітне поле. Низка параметричних датчиків, що працюють як реле, наприклад, 

рівня гальмівної рідини, тиску, температури, також мають вихідний сигнал, що 

відповідає рівню дискретної одиниці бортової системи керування та у багатьох 

випадках «заводяться» на порт мікропроцесора без додаткових електронних 

пристроїв або, для захисту мікропроцесора, через оптогальванорозв'язку.  

Безконтактні дискретні датчики складаються із чутливого елемента, 

перетворювача та комутаційного елемента. Залежно від виду чутливого елемента 

розрізняють оптичні, індуктивні, ємнісні, ультразвукові безконтактні дискретні 

датчики. Перетворювачі та комутаційні елементи у всіх датчиків приблизно 

однакові та являють собою підсилювач і транзисторний ключ. 

Індуктивні датчики. Унаслідок своєї конструктивної простоти та надійності 

широко використовуються на автомобільному транспорті у системах запаленнях, 

як колісні датчики системи АБС, спідометрах. Індуктивний датчик для 

визначення положення колінчастого валу у системі запалення забезпечує 

синхронізацію блока керування запаленням свічок з робочим процесом двигуна 

та визначає частоту його обертання 

Датчик являє собою індуктивну котушку з магнітом та сердечником. При 

проходженні мимо датчика зубця диска синхронізації на шківу колінчастого 

валу змінюється величина магнітного потоку, що пересікає обмотку. Зміна 

магнітного поля призводить до появи змінного електричного струму у проводах 

обмотки – сигналу із різкою зміною амплітуди та знаку, який сприймається та 

обробляється як дискретний. 

На принципі ефекту Холла працює індуктивний датчик визначення 

положення розподільного валу. Робота датчиків на основі ефекту Холла 

основана на взаємодії між рухомими носіями електричного заряду та зовнішнім 

магнітним полем. Елемент Холла являє собою напівпровідниковий елемент, у 

якому змінюється пропускна здатність струму при зміні магнітного поля. 

Дискретні датчики/механічні перемикачі фірми OMRON та інших фірм 

забезпечують точне і надійне виявлення положення деталей машин і об'єктів. 
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Інтуїтивно зрозуміла установка, пряме переключення навантаження до 10А, 

більш економне підключення проводки безпосередньо до клемних блоків і 

висока стійкість до впливів умов навколишнього середовища визначають вибір 

кінцевих вимикачів для різних установок. 

Перелік дискретних датчиків фірми приведені в табл.3.1 

Таблиця 3.1 – Дискретні контактні датчики фірм 

Тип Призначення Характеристики *) 

Датчики серії 

D4C і серії ZC 

 

Компактний кінцевий вимикач в металевому 

корпусі  

Плоска форма з товщиною 16 мм і 

компактний розмір роблять кінцеві вимикачі 

серії D4C дуже популярними для всіх 

стандартних сфер застосування. 

https://www.omron.com.ua 

Напруга комутації – від 8В до 250В 

Струм – від 0,3А до 5А 

Схема датчик – контакт, що 

перемикається 

Датчики серії Z 

 

Базові вимикачі забезпечують такі ж 

електричні і механічні показники, а також 

термін служби, як і компактні кінцеві 

вимикачі. Базовий пластмасовий корпус 

дозволяє для застосування в безпечних 

середовищах або для окремої установки. 

Теж саме 

Датчики серії WL-

_T, TZ 
серії D4B-_1, 

WLM 

серії D5B 

серії D4E, D4MC, 

WL, ZE, ZV 

 

Для застосування в умовах з температурами до 

400°C, перемиканням високої сили струму і 
високої напруги, високоточного перемикання 

між декількома напрямками або при 

спеціальних вимогах до електроживлення, 

підключення або установці пропонується один 

з найбільших в промисловості асортименту 

спеціальних вимикачів. 

Теж саме 

Кінцевий вимикач 

New Elfin 1НЗ 

 

Висока точність 

Тривалий термін роботи 
Висока надійність контактів 

Корпус з термореактивної пластмаси 

Стандартні кріпильні отвори 

https://newelfin.com/en/home 

 
Кінцевий міні 

вимикач  

EMAS MN2TIP11 

 

Для положення механізмів за допомогою 

механічного контакту використовуються 

кінцевики - найпростіші і надійні датчики з 

напругою живлення від 24В до 220В і від 1 до 

5 контактів. 

http://emasas.com.ua/ 

 

Кінцевий вимикач 
EMAS 

L5K23CPDE 

 
 

Для управління технологічними лініями з 
набором різних функцій і принципів роботи. 

Використовується для вимикання силових 

агрегатів та іншого технологічного 

обладнання. 

 

Теж саме 

*) Примітка: Технічні характеристика можна знайти за посиланням 

Підключення дискретних контактних датчиків до входів МК відбувається за 

допомогою декількох схем. В зв’язку з тим, що датчики часто встановлюються 

біля об’єктів керування і вони знаходяться поза друкованою платою, де 

розташований МК, їх підключення виконується провідним монтажем за 

допомогою кабелю через вхідний роз’єм або пайкою до контактів друкованої 

плати. 
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В схемах підключення використовують кола захисту входів МК від 

можливих стрибків напруги, низько та високочастотних перешкод. Деякі схеми 

підключення дискретних контактних датчиків приведено на рис.3.4. 

 
  а)   б)     в) 

Рисунок 3.4 – Схеми підключення дискретних контактних датчиків 

а) з RC- колом; б) з захисними діодами; в) з стабілітроном і транзистором. 

Безконтактні дискретні датчики приведені в табл. 3.2.  

Таблиця 3.2 – Дискретні безконтактні датчики 

Тип Призначення Характеристики *) 
Датчик індуктивний  

LJ12A3-2-J-DZ 

 

Безконтактний індуктивний 

датчик, циліндричного типу. 

Діаметр M12. Дистанція 

детектування 2мм. 

двопровідний 

http://www.kosmodrom.com.ua/ 

Напруга комутації – змінний струм від 90 ... 250В. (АС) 

Струм – від 0,3А до 5А 

Схема датчик – контакт, що замикається 

Датчик 
індуктивний 

LJ12A3-4-Z-AX 

(AY) 

 

Безконтактний індуктивний 
датчик, циліндричного типу. 

Діаметр M12. Дистанція 

детектування 4 мм.  

http://www.kosmodrom.com.ua/ 
Схема датчик а– вихідний p-n-p (n-p-n) транзистор, вихід 

NC – нормально-замкнутий, трипровідний. Постійна 

напруга 

6 ... 36В. (DC)  

Датчик 
індуктивний 

PSN30-15DN 

 

Датчик індуктивний, корпус: 
прямокутний, 3-х провідної 

індикатор: є, сенсор на 

передній стороні, роз'єм: 

немає, матеріал: пластик 

http://www.kosmodrom.com.ua/ 
Схема датчик – вихідний n-p-n транзистор, тип виходу: 

NO. Живлення: постійна напруга 10-30В DC, відстань 

спрацьовування: 15мм,  

Датчик Холла, 
однополярний 

SS442A 

 

Датчиком Холла компанії 

HONEYWELL застосовуються 

для визначення невеликих 

переміщень. Вони 

складаються з елемента Холла, 

стабілізатора живлення, 

диференціального 

підсилювача і вихідного 

каскаду. 

http://www.kosmodrom.com.ua/ 

Тип виходу: Лінійний. Магнітна індукція: 55 ... 85Гаусс. 

Максимальний вихідний струм: 20мА. Напруга живлення: 

3.8 ... 30 В. Струм живлення: 10мА. Вихідний струм: 

20мА.  Робоча температура: -40 ... 150°C 

Датчик Холла 
MLX90254 

   

Диференціальний динамічний 
датчик ефекту Холла, 

розроблений для виміру 

оборотів автомобільного 

колінчастого валу і 

положення. Працює в 

широкому діапазоні 

повітряних зазорів від -40°C 

до 150°C. 

https://www.melexis.com/en/product/MLX90254/Differential-
Dynamic-Hall-Effect-Sensor 

Тип виходу: Лінійний. Максимальний вихідний струм: 

 20мА. Напруга живлення: 4 ... 24 В. Струм живлення: 

8,5мА. Вихідний струм: 20мА. Робоча температура: -40 ... 

150°С. 

*) Примітка: Технічні характеристики можна знайти за посиланням 

Схеми підключення індуктивних датчиків приведено на рис.3.5 а)і б). 



18 

 

 
    а)       б) 

Рисунок 3.5 – Схема підключення індуктивних датчиків  

а) з контактним виходом  б) з транзисторним виходом 

Схеми підключення датчиків Холла приведено на рис.3.6 і 3.7. 

 
    а)      б) 

Рисунок 3.6 – Схема підключення датчика Холла SS442A 

а) з прямим виходом до МК; б) з інверсним виходом до МК. 

 
Рисунок 3.7 – Схема підключення датчика Холла MLX90254 

 

 

3.2.1.2 Аналогові датчики 

 

Переважна більшість об’єктів керування характеризується неперервними 

фізичними величинами, які поступають на вхід датчиків. Вихідним сигналом 

аналогового датчика є неперервна фізична величина, напруга або струм, 

величина яких пропорційна неперервній фізичній величині. 

Види деяких аналогових датчиків температури, струму, освітленості 

приведено в табл. 3.3, а схеми їх підключення – на рис. 3.8…3.11. 
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Таблиця 3.3 – Аналогові датчики 

Тип Призначення Характеристики *) 

Датчик 

температури 

AD22100STZ 

 

Монолітний датчик 

температури фірми Analog 

Devices з інтегрованими 
схемами аналогового 

перетворення сигналу. 

Призначений для різних 

систем опалення, 

вимірювальних і 

автомобільних систем. 

http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=AD22100STZ 

Працює в діапазоні температур від -50°C до + 150°C, 

Вихідна напруга пропорційна добутку температури на 
напруга живлення (логометричне вимірювання) і має 

розмах від 0.25 В при -50°C до +4.75В при + 150°C при 

роботі від однополярної напруги живлення +5.0В. 

Датчик 

температури 

LM135 

 

Серія LM135 фірми Texas 

Instruments це прецизійні 

інтегральні датчики 

температури. Вихідна напруга 

пропорційна температурі з 

коефіцієнтом 10мВ/°K. 

http://www.kosmodrom.com.ua/ 

LM135 можуть бути використані в будь-яких додатках 

для вимірювання температури від - 55 до + 150°C. Лінійна 

характеристика і низький імпеданс дозволяють легко 

підключати термодатчики до керуючих пристроїв. 

Датчик струму 

ACS711 

 

Датчик струму фірми Allegro 
для вимірювання постійного і 

змінного струму до 30А на 

ефекті Холла, , що має 

гальванічну розв'язку з 

напругою пробою 2,1 кВ 

http://www.kosmodrom.com.ua/    
На ефекті Холла; Вихід – аналоговий, напруга, 

діапазоном вимірювання струму: до 5А; чутливість: 

185мВ/А; смуга пропускання становить: 80кГц; напруга 

живлення датчика: 5В; температурний діапазон роботи: 

-40  + 85 ° С; габарити датчика: 35,5х18,0х14,0 мм. 

Датчик струму 

ASC758 

  

Датчик фірми Allegro для 

вимірювання постійного або 

змінного струму від 0 до 50А з 

максимальною частотою до 

35кГц, який має гальванічну 

розв'язку силових і сигнальних 

ланцюгів.  

http://www.kosmodrom.com.ua/ 

На ефекті Холла; Вихід – аналоговий, напруга, діапазоном 

вимірювання струму: до 50А; чутливість: 40мВ/А; смуга 

пропускання становить: 35кГц; напруга живлення 

датчика: 5В; температурний діапазон роботи: 

-40 + 85°С. 

Датчик струму 

CSNX25 

 

Датчик фірми Honeywell на 
основі ефекту Холла 

дозволяють вирішити безліч 

завдань при вимірюванні і 

контролі постійного, змінного 

та імпульсного струмів в 

широкому діапазоні з високою 

точністю. 

http://www.kosmodrom.com.ua/ 
Тип датчика струму до 25А: лінійний. Напруга живлення: 

4.75 ... 5.25 В. Струм споживання: 12 мА. Час відгуку: 0.2 

мкс. Тип виходу: Струм 

Датчик 

освітленості 
TEMT6000-

Modul 
ARDUINO 

 

Аналоговий датчик 

освітлення, працює за 

принципом, чим вище 

яскравість світла, тим вище 

напруга на сигнальному 

виході. Модуль побудований 
на основі TEMT6000 - 

фототранзисторі  

Основні характеристики: 

Напруга живлення: 5 В. 

Струм живлення: 0,5 мА 

Робоча температура: -40 ... 85 С 

Інтерфейс: Аналоговий 

Датчик 

освітленості 
OPT101 Modul 

ARDUINO 

 

Аналоговий датчик 

освітленості, що має здатність 

забезпечити надійну роботу в 

різних умовах освітлення. 

Схема може працювати як при 

яскравому, так і при слабкому 

освітленні 

Робоча напруга: 2,7 ... 5,5 В 

Робоча температура: 0 ... + 70 ° C 

Площа світлового випромінювання фотодіода: 5,2 мм2 

Чутливість: 0,45 А / Вт (λ = 650 нм) 

Ставлення вихідної напруги: 0,45В/мВт 

Діапазон аналогового вихідної напруги: от Vсс до 1.15В 

Максимальна частота: 14 кГц 

Розміри плати: 25х17 мм. 

Датчик 

вологості  

HIH-4000-001 

 

Ємнісні датчики вологості 

Honeywell для вимірювання 

відносної вологості повітря від 
0 до 100%. Основа датчиків - 

чутливий елемент, утворений 

двома плоскими платиновими 

обкладками і діелектричним 

термореактивним полімером. 

Вихідний сигнал датчиків має розмах 1,0 ... 4,0 В 

Діапазон вимірювань -40 ... + 123 ° C 

Діапазон вимірюваної вологості 0 ... 100% 
Напруга живлення 2.4 ... .5.5 В 
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   а)    б)     в) 

Рисунок 3.8 – Схеми підключення датчиків температури 

а) AD22100STZ; б) LM135 в) LM135 з налагодженням. 

 

 
    а)      б) 

 
в) 

Рисунок 3.9 – Схеми підключення датчиків струму 

а) датчика струму ACS711; б) датчика струму ACS758; 

 в) датчика струму CSNX25 

      
а)     б) 

Рисунок 3.10 – Схеми підключення датчиків освітленості 

а) датчика ТЕМТ6000 Modul; б) датчика OPT101 Modul 

 
Рисунок 3.11 – Схема підключення датчика вологості НІН-4000-001  
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3.2.1.3 Цифрові датчики 

 

Цифрові датчики генерують імпульсну послідовності або представлені в 

певному форматі дані, які безпосередньо можуть бути оброблені процесором. В 

залежності від типу датчика вихідний сигнал або відразу формується в 

цифровому вигляді або повинен оброблятися ланцюгами логіки, які зазвичай 

складають з ним одне ціле. Існують інтегровані датчики, які включають 

мікропроцесори для виконання і узгодження сигналу і виробляють цифровий або 

вихідний сигнал. 

Якщо вихідний сигнал датчика є послідовність імпульсів, то вони зазвичай 

підсумовуються лічильником. В іншому варіанті – можна виміряти проміжок 

часу між імпульсами. Потім результат у вигляді цифрового слова передається в 

обробку. При вимірюванні енергії інформація зазвичай кодується в кожен 

імпульс, який відповідає певній кількості енергії. Інформаційно-цифрові датчики 

(Fieldbus sensor) додатково передають інформацію через шини локального 

управління (Field) і представляють собою спеціальний тип двосторонніх 

цифрових інтерфейсів. Датчики даного типу - це звичайно датчики температури, 

руху і т.д., які додатково мають мікропроцесор для обробки і перетворення їх в 

цифровий вигляд (наприклад, в 12-розрядний код) зовнішніх комунікацій. По 

шині можна передавати не тільки результати, а й ідентифікаційну інформацію 

датчика. 

В цифрових датчиках задачі передачі даних в мікроконтролер розв'язуються 

засобами послідовного вводу/виводу. Для цих цілей використовуються 

інтерфейси I2C, SMBus, SPI, 1-Wire, Microwire а також нестандартні протоколи 

обміну. 

Види деяких цифрових датчиків приведено в табл.3.4, а схеми їх 

підключення – на рис. 3.10. 

Таблиця 3.4 – Цифрові датчики 
Тип Призначення Характеристики *) 

Датчик температури 

цифровий 
AD7415ARTZ-

0500RL7 

 

Датчик фірми Analog Devices 

вимірює температуру, і 
перетворює виміряні дані в 
двійковий код. 

http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=AD7415ARTZ-

0500RL7 
Тип виходу – цифровий. Точність - ±1.50C. Діапазон температур 
- 40 C…+125 C. Інтерфейс - 2-Wire, I2C, SMBus. Роздільність - 
10 bit. Напруга живлення - макс.5.5В. Струм живлення - 900 мкA 

Датчик температури 
цифровий DS1822 

 

Датчик DS1822 фірми Maxim 
Integrated 
 

http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=DS1822 
Тип виходу – цифровий. Точність - ±20C. Діапазон температур - 
55 C…+125 C. Інтерфейс - 1-Wire. Роздільність - 12 bit. Напруга 
живлення – 3…5,5В. Струм живлення – 1,5 мA 

Датчик температури 
цифровий DS1626S 

 

Датчик DS1626S фірми Maxim 
Integrated 

http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=DS1626S 
Тип виходу – цифровий. Точність - ±0,50C. Діапазон температур 

 - 55C…+125C. Інтерфейс – SPI, 3-Wire, Microwire. Роздільність 
- 12 bit. Напруга живлення – 2,7…5,5В. Струм живлення – 1 мA 

Датчик струму  
INA219-MODUL 

 

Модуль зібраний на мікросхемі 
INA219 призначений для 
вимірювання струму, потужності і 

напруги. 

http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=INA219-MODUL  
Вихідна напруга до 26 В. Вимір струму до ±3.2 А, з дозволом 
±0.8мА. Напруга живлення: 3 ... 5 В. Струм: 1 мА. Інтерфейс: 

I2C. Розміри: 23х20 мм. 

Датчик вологості 
AM2320 

 

Датчик складається з ємнісного 
елемента вимірювання вологості і 
інтегрального елемента 
вимірювання температури. 

http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=AM2320 
Інтерфейс: I2C / 1-Wire. Живлення: 3,1 ... 5,5В. Струм - 350 мкА,  
Вимірювання температури: -40°C .. 80°C± 0,5°C. Вимірювання 
вологості - 0 ... 99,9% ± 3% . 
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   а)     б)   в) 

  
г) 

Рисунок 3.10 – Схеми підключення цифрових датчиків з різними 

інтерфейсами 

температури: а) I2C; б) 1-Wire; в) SPI; 

струму: г) I2C 

 

 

3.2.1.4 Пристрої кнопкові 

 

Для взаємодії з оператором в МПС використовують клавіатури для 

введення інформації. Якщо кількість кнопок клавіатури, що підключається до 

мікроконтролера < 5, то підключення кнопок організовують найпростішим 

способом в двох варіантах, як показано на рис.3.11 а) і б). 

 
а)       б) 

Рисунок 3.11 – Підключення кнопок до МК в простому варіанті 

а) з зовнішніми «підтягуючими» резисторами; 

б) з внутрішніми «підтягуючими» резисторами. 

Якщо кількість кнопок клавіатури, що підключається до мікроконтролера 

>5, то підключення кнопок організовують у вигляді матриці (рис.3.12). 

Таке включення дозволяє економити число необхідних ліній портів 

введення-висновку для підключення кнопок. 

Приклад: для організації клавіатури з 16 кнопок потрібно: 

– традиційний спосіб – 16 ліній 

– матричний –8 ліній. 
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Рисунок 3.12 – Організації клавіатури з 12 кнопок 

 

Опитування (сканування) матричної клавіатури здійснюють таким чином: 

1) На лінії порту RА0… RА3, які програмуються на вивід, послідовно 

видають двійкові коди, що містять 0 тільки в одному розряді: 
RА3  RА2  RА1  RА0 

1  1  1  0 

1  1  0  1 

1 0  1  1 

0  1  1  1 

2) Перемикання двійкових кодів здійснюють через короткі інтервали часу: 

20÷40 мкс. Після кожного перемикання здійснюється зчитування 4 ліній порту 

RB0… RB3, які програмуються на введення. Якщо в рядку, в якому була 

натиснута кнопка, був виданий «0», то нульовий рівень буде переданий у 

відповідний стовпець і введений через порт RB0… RB3. За інформацією портів 

RА0… RА3 і RB0… RB3 можна судити про натиснуту кнопку.. На вихідні лінії 

порту RB встановлюються діоди VD1 ., VD4 необхідні для захисту ліній порту 

RB0… RB3 від К.З. при одночасному натисненні кнопок в одному стовпці. При 

введенні інформації з порту RB0… RB3 необхідно усунути брязкіт контактного 

датчика, який виникає при комутації контакту різних контактних пристроїв 

(кнопок, перемикачів, контактів реле) в перший момент часу виникає 

перехідною процес. Це явище при комутації контакту називають брязкотом. 

Час дії брязкоту лежить в діапазоні від 1 до 30 мкс і залежить від 

конструкції контакту. Для усунення впливу брязкоту використовують два типи 

способів: 

- апаратні способи; 

- програмні способи. 

Апаратні способи реалізуються у вигляді наступних типів схем: 

- схеми тригерів; 

- схеми на основі RC ланцюжків; 

- схеми на основі лічильників або зсувних регістрів. 
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Q 

Проста тригерна схема для усунення брязкоту представлена на рис. 3.13. 

Використання RC – ланцюжка для усунення брязкоту наведено на рис 3.14. 

   +5B 

     

 R1, R2   DD1 K1533TM2 

 1кОм 

            S       Uвих 

SB1 

        D 

        C    Q 

        R 

      

Рисунок 3.13 – Тригерна схема для усунення брязкоту. 

В програмних способах усунення впливу брязкоту контактів виділяють два 

основні способи: 

– спосіб N-кратного зчитування; 

– спосіб часової затримки. 

    +5В 

  R1 

     R2   DD1 К1533ТЛ2 

        Uвих 

  SB1 

     C1 

 

 

Рисунок 3.14 – Тригер Шмітта з RC – ланцюжком. 

В деяких випадках, коли кількість ліній портів мікроконтролера обмежена, 

клавіатуру підключають з використанням вбудованого в мікроконтролер АЦП за 

схемою, яка приведена на рис. 3.15. 

 
Рисунок 3.15 – Організації клавіатури за допомогою АЦП 
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На схемі приведено резистивний дільник на опорах R1… R5 з відомими 

рівнями напруг на резисторах. При натисканні кнопок ці напруги надходять на 

вхід АЦП (вхід RА0 мікроконтролера). Контролер оцифровує напругу на цьому 

вході і, виходячи з того, в який діапазон потрапляє оцифрована напруга, 

визначає номер натиснутої кнопки. Натискання кнопки SB1 призведе до появи 

на вході АЦП напруги, близької до 4В, SB2 – до 3В, SB3 – до 2В і SB4 – до 1В. 

Якщо жодна кнопка не було натиснута, вхід АЦП підключений до 

загального провідника резистором R7, щоб на вхід АЦП не надходили 

перешкоди. При замиканні кнопок резистор R7 виявляється включеним 

паралельно з резисторами дільника. Щоб він не впливав на рівень напруги на 

вході АЦП, його значення вибирають досить великим. Резистор R6 призначений 

для обмеження величини вхідного струму в разі якщо вивід контролера 

виявиться в режимі цифрового входу і можливе потрапляння напруги живлення 

на цей вхід. 

В якості кнопок використовуються різноманітні малогабаритні пристрої – 

кнопки без фіксації серії FSM фірми TE Connectivity, серії DTS-6 фірми 

Diptronics Manufacturing Inc та інші. Зовнішній вигляд кнопок показано на 

рис.3.16, а технічні характеристики приведені в Додатку до даних вказівок. 

 
Рисунок 3.16 – Зовнішній вигляд кнопок 

 

 

3.2.2 Вихідні пристрої 

 

3.2.2.1 Напівпровідникові кола 

 

За допомогою біполярних та польових транзисторів, технічні данні деяких з 

них приведені в Додатку до даних вказівок, створюють вихідні схеми, звукові та 

світлові сигналізатори, схеми керування двигунами постійного струму в 

реверсному режимі. Відповідні схеми приведено на рис. 3.17…3.18. 

 
    а)   б)   в) 

Рисунок 3.17 – Схеми вихідних пристроїв на біполярних транзисторах 

а) з регулюванням; б) з світлодіодом; в) з звуковими сигналізатором 
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    а)      б) 

Рисунок 3.18 – Схеми реверсного керування двигуном 

а) на біполярних транзисторах; б) на польових транзисторах 

Часто в якості об’єктів керування в МПС використовуються пристрої, що 

живляться від мережі змінного струму 50Гц з напругою 220В або 380В. Існують 

схематичні рішення, де плата керування МПС має гальванічний зв’язок з 

джерелами таких напруг, але в даних методичних вказівках приводяться схеми з 

гальванічною розв’язкою від об’єкта керування. 

Одним із способів такої розв’язки є використання електромагнітних реле і 

магнітних пускачів, які обмотки яких включаються за допомогою потужних 

транзисторів різної структури, як це показано на рис. 3.19, де використано 

біполярний транзистор VT1 n-p-n структури та реле К1 з групою контактів К1.1 

на перемикання. Напруга живлення такої схеми може бути в межах від 5…24В, 

яка залежить від типу реле та його паспорту. 

 
Рисунок 3.19 – Вихідний силовий пристрій на базі реле 

Прикладом такого реле може бути реле типу SRD фірми Songle Relay 

(джерело https://arduino-ua.com/prod393-Rele_5V_10A), зображене на рис.3.20 і 

що має наступні характеристики: 

- максимальне навантаження   10A 250В змінного струму; 

- номінальну напругу на котушці  5В постійного струму; 

- температура навколишнього середовища мінус 25 ... + 700С; 

- опір ізоляції      100 МОм; 

- розміри      19х15х15 мм. 
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Рисунок 3.20 – Реле типу SRD 

Схожі схеми з реле або з магнітним пускачем на базі транзистора структури 

p-n-p приведені на рис. 3.21 і рис.3.22. 
 

 
Рисунок 3.21 – Схема з реле  Рисунок 3.22 – Схема з магнітним пускачем 

Приведені вище схеми на рис.3.19…3.22 працюють подібним чином, вільні 

кінці резисторів R2 підключаються да ліній портів виводу МК, але схемі рис.3.19 

реле спрацьовує при подачі з лінії порту «лог.1» (+5В), а схемах рис.3.21 і 3.22 – 

лог. «0». Напівпровідникові діоди VD1 на цих схемах виконують роль гасників 

ЕРС самоіндукції, що виникає на котушках реле при комутації. Величина опору 

резистора R2 розраховують згідно з виразами (3.10 і 3.12) даних методичних 

вказівок. 

Транзистор VT1 і діод VD1 вибирають з тих же міркувань, що і п.3.3.2 

даних методичних вказівок, використовуючи у виразах (3.8) і (3.9) паспортні 

величини струмів і напруги конкретного реле.  

В якості магнітних пускачів використовується широка номенклатура, що 

випускається науково-виробничим об’єднанням НВО ЕТАЛ. 

На рис. 3.23 приведено зовнішній вигляд магнітного пускача типу ПМЛ1100 

та його характеристики. 

 
Рисунок 3.23 – Магнітний пускач типу ПМЛ1100 

 

Технічні характеристики магнітного пускача типу ПМЛ1100: 

Номінальний струм головного ланцюга, А   10 

Номінальна напруга котушки, В      110 

Номінальна напруга по ізоляції, В      660 
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Ступінь захисту         IP00 

Потужність, споживана котушкою пускача, ВА   8 ± 1.8 

Зносостійкість механічна / комутаційна, млн. Циклів  10 / 1.5 

Габаритні розміри, мм        70.8-44-78.7 

Потужність двигуна, кВт       4.0 

Маса, кг          0.32 

 

 

3.2.2.2 Оптроні кола 

 

Крім електромагнітних механічних систем гальванічної розв’язки 

використовуються оптроні системи на базі оптотранзисторів та оптосимісторів.  

Схеми силових каналів на оптронних приладах показані на рис.24, а) і б). 

     
   а)    б) 

Рисунок 3.24 – Схеми силових каналів на оптронних приладах  

а) на оптотранзисторі TLP626; б) на оптосимісторі МОС3043 

Чотириканальні силові виходи на оптотранзисторах і оптосимісторах 

наведено в схемах рис.3.25, а) і б). 

     
    а)      б) 

Рисунок 3.25 – Чотириканальні силові виходи на оптронах 

а) на оптотранзисторі TLP626; б) на оптосимісторі МОС3043 

Вільний кінець резистора R1.1 схеми б) підключають до виходу порту МК, 

при цьому рівень «лог.1» відкриває оптрон DA2.1, який в свою чергу включає 

силовий симістор VS1.1 за допомогою резисторів R2.1 і R4.1. 

Резистор R3.1 разом з конденсатором С1.1 призначені для гасіння 

імпульсних викидів напруги від комутації навантаження силового симістора 

VS1.1. Захист від перевантаження по струму відбувається за рахунок 

використання послідовно включеного з навантаженням запобіжника F1.1. 

Оптроні системи та їх характеристики на базі оптотранзисторів та 

оптосимісторів приведені в Додатку до даних вказівок. 
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3.2.3 Блоки індикації 

 

Для індикації алфавітної і цифрової інформації в МПС, як правило 

використовують семисегментні і матричні світлодіодні, газорозрядні або 

рідинно-кристалічні індикатори 

 

 

3.2.3.1 Світлодіодні індикатори 

 

Світлодіодний семисегментний індикатор (рис. 3.26) складається з 

сукупності світлодіодів, включених по схемі із загальним анодом або катодом,  

У матричних індикаторах символ, що виводиться, синтезується з окремих 

дрібних сегментів, утворених, як правило, в матриці 5×7, 6×8, 9×12. 

Можливі два основні способи підключення індикаторів: 

– у режимі статичної індикації 

– у режимі динамічної індикації. 

 

 
Рисунок 3.26 – Світлодіодний семисегментний індикатор 

У режимі статичної індикації для підключення кожного сегменту 

індикатора використовується окрема лінія порту виводу. 

Динамічна індикація – це метод відображення цілісної картини через 

швидке послідовне відображення окремих елементів цієї картини. Причому, 

«цілісність» сприйняття виходить завдяки інерційності людського зору. 

Індикатори зазвичай розташовують в місцях, зручних для спостереження 

інформації, що відображається на них. Решта цифрової схеми може 

розташовуватися на інших друкованих платах. При збільшенні кількості 

індикаторів збільшується кількість провідників між платою індикаторів і 

цифровою платою. Це приводить до певних незручностей розробки конструкції і 

експлуатації апаратури. Ця ж причина приводить до збільшення її вартості.  
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Кількість з’єднувальних провідників можна зменшити, якщо примусити 

індикатори працювати в імпульсному режимі. Людське око володіє інерційністю 

і якщо примусити індикатори відображати інформацію по черзі з чималою 

швидкістю, то людині здаватиметься, що всі індикатори відображають свою 

інформацію безперервно. В результаті можна по одних і тих же провідниках по 

черзі передавати інформацію, що відображається. Звичайна достатньо частоти 

оновлення інформації 50Гц, але краще збільшити цю частоту до 100Гц. 

Спрощену схему включення семисегментних світлодіодних індикаторів 

приведено на рис.3.27. Ця схема може забезпечити динамічну індикацію 

цифрової інформації. 

У схемі, приведеній на рис.3.27, відображаються чотири цифрові розряди. 

Кожен розряд короткочасно підключається до свого входу комутатора. 

Генератор служить для завдання швидкості оновлення інформації на 

індикаторах. Двійковий лічильник послідовно формує чотири стани схеми, а 

дешифратор через ключі забезпечує почергову подачу живлення на 

семисегментні індикатори. 
    HL1  HL2   HL3  HL4 

 
Рисунок 3.27 – Спрощена схема динамічної індикації. 

В результаті, коли комутатор подає двійково-десятковий код з входу A на 

входи семисегментного дешифратора, то цей код відображається на індикаторі 

HL1. Коли комутатор подає на входи семисегментного дешифратора двійково-

десятковий код з входу B, то цей код відображається на індикаторі HL2, і так 

далі, по циклу. 

Швидкість оновлення інформації в розглянутій схемі буде в чотири рази 

менше частоти генератора. Тобто для того, щоб отримати частоту мерехтіння 

індикаторів 100 Гц, потрібна частота генератора 400 Гц. 

У скільки ж разів в результаті зменшилась кількість з’єднувальних 

провідників? Якщо на платі індикації залишити тільки індикатори, то для їх 

роботи буде потрібно 7 інформаційних сигналів для сегментів і чотири 

комутуючі сигнали. Всього 11 провідників. У статичній схемі індикації було б 

потрібно 7×4=28 провідників. 
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Переваги і недоліки динамічної індикації. Безперечною гідністю динамічної 

індикації є мала кількість з’єднувальних провідників, що робить її незамінною в 

деяких випадках, таких як робота з матричними індикаторами. 

Як недолік слід привести наявність великих імпульсних струмів, а оскільки 

будь-який провідник є антенним, то динамічна індикація служить могутнім 

джерелом перешкод. Ще одним шляхом розповсюдження перешкод є джерело 

живлення. 

В зв’язку з тим, що фронти у комутуючих імпульсів дуже короткі, тому їх 

гармонійні складові перекривають діапазон радіочастот аж до ультракоротких 

хвиль. 

Отже, застосування динамічної індикації дозволяє мінімізувати кількість 

з’єднувальних провідників між цифровим пристроєм і індикатором, але є при 

цьому могутнім джерелом перешкод, тому потрібно прийняти всі заходи по 

придушенню перешкод. 

Вибирати світлодіодні індикатори потрібно у відповідності до вимог 

завдання курсового проекту. Світлодіодні індикатори представлені як одно 

розрядними типу АЛ305А, так і багаторозрядними індикаторами АЛС318, 

АЛС311, ИВЛ 1-7/5 (16 цифрових знаків). Компанія Kingbright Electronic 

(www.kingbrightusa.com) та інші випускають різноманітні світлодіоди та 

світлодіодні індикатори, інформацію про які можна знайти на фірмових сайтах 

цих компаній. 

В якості одиночних світлових індикаторів використовують світлодіоди, які 

можуть бути підключені безпосередньо до виходу мікроконтролера (рис. 3.28, а) 

або за допомогою транзисторного ключа (рис. 3.28, б). 

 

 

 

 

    а)      б) 

Рисунок 3.28 – Схеми статичних індикаторів 

а) з безпосереднім підключенням; б) з транзисторним ключем 

В проектованих пристроях часто використовуються ключові схеми на 

транзисторах структур n-p-n або p-n-p, включених за схемою з загальним 

емітером (рис.3.29), які використовуються в якості ключів в динамічній індикації 

з використанням семисегментних світлодіодних індикаторів, приведених в 

Додатку даних методичних вказівок. 
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а)       б) 

Рисунок 3.29 – Схеми 4-розрядних семисегментних світлодіодних індикаторів: 

а) – з індикатором СС56-12GWA з загальним катодом; 

б) – з індикатором СА56-12GWA з загальним анодом. 

 

 

3.2.3.2 Рідинно-кристалічні індикатори (РКІ) 

 

Рідкокристалічні індикаторні панелі призначені для виведення як 

символьної, так і графічної інформації. 

Символьні РКІ як правило вбудованого контролера не мають, тому 

організовувати вивід інформації на такі індикатори потрібно за допомогою 

спеціальних мікросхем LCD Drivers, які можуть мати до 66 ліній портів виводу. 

Компанія Microchip Technology Inc (www.microchip.com) випускає велику 

кількість мікросхем LCD PIC® Microcontrollers, призначених для роботи з 

символьними РКІ, наприклад PIC16C925, PIC16C926, PIC16F913, 

PIC18F63J90 та інші.  

Зображення в графічних РКІ синтезується окремими крапками. Кожний 

графічний РКІ включає: 

– матричний РК індикатор; 

– контролер виведення інформації, що реалізовує режим динамічної 

індикації. 

Наявність контролера дозволяє здійснити виведення інформації в 

динамічному режимі без участі центрального процесора.  

Приведемо деякі типи символьних РК індикаторів  

Характеристики серії РКІ дисплеїв однорозрядних семисегментних E0006 та 

їх ескіз наведено на рис.3.29. 

Основні параметри: 

- тип: семисегментний 

- розміри модуля, мм: 55.9 x 76.2 

- розміри видимої області, мм: 50.8 x 65.0 

- режим управління: Static 

- загальна кількість виводів: 10 

- опис сегментів: 1DIG 

- виробник: INTECH 

http://display.compel.ru/brands/brand_info.php?brand=INTECH
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Рисунок 3.29 – Ескіз РКІ індикатора E0006 

 

Характеристики серії дисплеїв чотирирозрядних семисегментних РКІ та їх 

ескіз наведено на рис.3.30. 

Основні параметри 

- тип: семисегментний 

- розміри модуля, мм: 69.8 x 38.1 

- розміри видимої області, мм: 62.2 x 22.9 

- режим управління: Static 

- загальна кількість виводів: 40 

- опис сегментів: 4DIG 3DP 1COL 

- виробник: INTECH: 

 
Рисунок 3.30 – Ескіз чотирирозрядного семисегментного РКІ 

 

Простими графічними РК панелями є символьні 1-, 2-, 4-х рядкові панелі з 

числом символів в рядку до 40. 

До таких панелей відносяться РКІ, наприклад, SUNLIKE (Bolymin, 

www.bolymin.com.tw), WINSTAR та інші. 

Характеристики серії дисплеїв WH0802A, ескіз і зовнішній вигляд РКІ 

представлені на рис.3.31.  

 

Основні параметри: 

- тип: символьний (знакосинтезуючий); 

- кількість символів: 8 x 2 рядки; 

- розміри модуля, мм: 58.0 x 32.0; 

- розміри видимої області, мм: 38.0 x 16.0 (діагональ: 1.6 ″ = 4.1 см); 

http://display.compel.ru/brands/brand_info.php?brand=INTECH
http://display.compel.ru/brands/brand_info.php?brand=WINSTAR
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- розмір точки, мм: 0.56 x 0.66; 

- тип контролера: S6B0066U; 

- виробник: WINSTAR. 

Підключаються РКІ панелі до МК пайкою, перелік контактів та їх значення 

приведено в табл. 3.5. 

 

 

Рисунок 3.31 – Кресленик і зовнішній вигляд РКІ WH0802A. 
 

Якщо в РКІ панелі є 15 (+) і 16 (-) контакти, звичайно через них подається 

напруга для живлення внутрішньої підсвітки дисплею. 

Таблиця 3.5 – Інтерфейс РКІ панелі 

№ 

контак

ту 

Познач

ення 

Рівень 

сигналу 
Функція  

1 Vss 0V Загальний Земля 

2 Vdd 5,0V Напруга живлення схем логіки РКІ (до +3В) 

3 Vo (Variable) Контрастність зображення РКІ (4,5В) 

4 RS H/L 
H (Високий) – Дані, L (Низький) Команди 

управління 
 

5 R/W H/L 
H (Високий) – Читання з РКІ, L (Низький) – 

Запис в РКІ 
 

6 E H,H→L Сигнал вибору кристалу РКІ  

7 DB0 H/L Біт даних 0  

8 DB1 H/L Біт даних 1  

9 DB2 H/L Біт даних 2  

10 DB3 H/L Біт даних 3  

11 DB4 H/L Біт даних 4  

12 DB5 H/L Біт даних 5  

13 DB6 H/L Біт даних 6  

14 DB7 H/L Біт даних 7  

 

Живлення контакту 3 (контрастності) виконують за схемами, які приведені 

на рис.3.32, а, б. 

Детальну інформацію про характеристики можна отримати на сайтах фірм, 

що виробляють РКІ панелі та з файлу WH0802A сайту фірми WINSTAR та в 

Додатку даних вказівок. 

 

 

http://display.compel.ru/cntrl/cntrl_info.php?cntrl=S6B0066U
http://display.compel.ru/brands/brand_info.php?brand=WINSTAR
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     а)      б) 

Рисунок 3.32 – Живлення контакту 3 контрастності: 

а) якщо РКІ живиться напругою, Vdd = +5В; 

б) якщо РКІ живиться напругою, Vdd = +3В. 

 

 

3.2.4 Вибір мікроконтролера 

 

Вибір мікроконтролера PICmicro проводять у відповідності до завдання на 

курсове проектування. Необхідно визначити кількість ліній портів вводу - 

виводу, які будуть задіяні для обробки вхідної інформації (датчиків, кнопкової 

клавіатури і т.п.), для виводу – на різні пристрої відображення інформації, 

об’єкти керування, об’єми програмної пам’яті та пам’яті даних, потрібну 

швидкодію та точність обробки даних. 

Ввід аналогових сигналів вимагатиме використання АЦП, окремих 

мікросхем  або вбудованих у мікроконтролери PICmicro, наприклад PIC16F873A 

– PIC16F877A. 

Вивід інформації на конкретні пристрої її відображення теж вимагатиме 

відповідного вибору контролера. Вивід даних на символьні семисегментні РКІ 

індикатори потребуватиме вибору контролерів з вбудованими LCD драйверами, 

наприклад PIC16C925, PIC16C926, PIC16F913, PIC18F63J90 

Швидкодію обробки даних визначить максимальна тактова частота роботи 

мікроконтролера, яка може коливатися в межах від десятків кГц до десятків 

МГц. Точність визначення часових інтервалів вхідних величин, які необхідно 

виміряти за завданням, залежатиме від вибору способу синхронізації 

мікроконтролера – RC-генератор даватиме найменшу точність виміру при 

найнижчій максимальній частоті, XT-, HS-генератори – найвищу точність виміру 

і вищу частоту роботи. 

Детальна інформація про мікроконтролери PICmicro можна знайти в 

Додатку даних методичних вказівок та на сайті [14] та сайті [15]. 
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3.2.5 Блоки живлення 

 

Завдання на курсове проектування містять вимогу розробки блоку 

живлення, що забезпечує роботу схеми від мережі 220В, 50Гц або гальванічних 

елементів. Функціонально такі блоки живлення, що забезпечує роботу схеми від 

мережі 220В, 50Гц, складаються із знижувального трансформатора; випрямлячів 

змінних напруг, що знімаються з його вторинних обмоток; згладжуючих 

фільтрів, стабілізаторів постійної напруги і вихідних накопичувальних ємностей. 

Для живлення пристроїв використовують стандартні стабілізовані 

значення живлячих напруг: симетричні ± 15В і уніполярні (+5В,+9В,+12В,+15В) 

при струмах навантаження, що лежать в межах 0,2А…1,5А. Як стабілізатори 

напруги можна використовувати мікросхеми серії КР142ЕН5 – ЕН9, що 

забезпечують вказані значення напруг живлення з коефіцієнтом стабілізації не 

нижче 0,05%. Параметри мікросхем серії КР142 і схеми їх включення приведені 

в довідковій літературі. 

Варіанти електричних принципових схем блоків живлення приведені на 

рис.3.33…3.35. Значення накопичувальних ємностей С1 і С2 визначаються 

типовою схемою включення КР142ЕН5 і визначаються характером струму у 

відповідному навантаженні і звичайно вибираються в межах 50…1000мкФ при 

струмах, що не перевершують 1А (піковий характер струму вимагає великих 

значень накопичувальних ємностей в уникнення виходу з ладу мікросхем 

стабілізаторів). Ємності С3 і С4 утворюють згладжуючі фільтри для 

високочастотних перешкод і призначені для зменшення пульсацій випрямлених 

напруг. Їх значення, зокрема, залежать від величин перешкод і вибираються в 

межах 0,01 … 0.1мкФ. 

 
Рисунок 3.33 – Уніполярний блок живлення на +12В і +5В 

 
Рисунок 3.34 – Уніполярний блок живлення на +12В і +5В з гальванічним 

джерелом 
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Для отримання стабілізованих напруг живлення, значення яких 

відрізняються від стандартних, можна використовувати мікросхеми КР142ЕН1 – 

ЕН4, вихідна стабілізована напруга живлення Uном яких регулюється в межах 

3…30В при струмах навантаження Iном в межах 0,15…1А, або схемами 

параметричних стабілізаторів з підвищеною здатністю навантаження. Схеми 

включення мікросхем КР142ЕН1 – ЕН4 приведені в довідковій літературі. 

 
Рисунок 3.35 – Уніполярний блок живлення на +24В, +12В і +5В 

 

 

3.3 Електричний розрахунок 

 

В цьому підрозділі виконують електричні розрахунки для кожного блоку і 

вузла. У результаті розрахунку одержують номінали елементів кіл, і на їх основі 

вибирають стандартні компоненти і деталі. 

 

 

3.3.1 Розрахунок блоку живлення 

 

На основі вибору і обґрунтування схемотехніки функціональних вузлів 

схеми, який був проведений в підрозділі «Розробка принципової електричної 

схеми пристрою», визначають загальний струм живлення пристрою по 

основному номіналу напруги (найчастіше, це напруга живлення +5В), так як всі 

складові пристрою живляться від цієї напруги, наприклад, виходячи з виразу: 

ІΣ = Імк + Ібі + Івих + Ікн  (3.1) 
 

де: Імк – струм споживання мікроконтролера; 

Ібі – струм споживання блоком індикації; 

Івих – струм споживання вихідних кіл; 

Ікн – струм споживання блоку кнопок. 

Кількість складових у виразі (3.1) залежить від конкретної схеми приладу в 

курсовому проекті, в даному прикладі викладено вираз для схеми пристрою, 

зображеного на рис.3.2 і 3.3. 
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Далі струми споживання мікроконтролера Імк, блоком індикації Ібі, вихідних 

кіл Івих, блоку кнопок Ікн визначають декількома способами: 

- якщо в якості споживача напруги живлення виступає конкретна 

мікросхема (наприклад, як в даному випадку – мікроконтролер DD2 типу 

PIC16F628), то струм живлення знаходять з технічних характеристик 

мікросхеми; 

- якщо складні схеми – то використовують розрахункові дані для кожної 

складової виразу (3.1). 

Останній крок в розрахунку блоку живлення – вибір його стабілізатора 

напруги по результату обчислення загального струму живлення. Для цього 

розраховують вихідну потужність стабілізатора Р стаб  з виразу: 
 

Рстаб = kз × ІΣ  × Uжив                                              (3.2) 

де:   Рстаб  – вихідна потужність стабілізатора вихідної напруги; 

kз – коефіцієнт запасу (1,2…1,4); 

ІΣ – загальний струм споживання пристрою; 

Uжив – вихідна напруга живлення стабілізатора. 

Далі обчислюють потужність розсіювання на стабілізаторі з виразу: 
 

Ррозс = (Uвх.ст – Uвих.ст) × ІΣ                                             (3.3) 
 

де:       Ррозс – потужність розсіювання на стабілізаторі;  

Uвх.ст – вхідна постійна напруга з виходу випрямляча; 

Uвих.ст – вихідна напруга живлення пристрою (+5В); 

ІΣ – загальний струм споживання пристрою. 

Вхідна постійна напруга з виходу випрямляча може знаходитися в межах 

Uвх.min,=7,5В і Uвх.mах=15В, тому вибирають вхідну напругу як середнє 

арифметичне величин вказаних напруг або у їх межах. 

На основі розрахунків Рстаб і Ррозс вибирають конкретний стабілізатор 

напруги, в якості яких найчастіше використовують мікросхеми інтегральних 

стабілізаторів серії КР142, приводять їх технічні характеристики. Щоб вибраний 

стабілізатор задовольнив розраховані величини струму споживання та 

потужності, перевіряють виконання умов на основі їх технічних характеристик: 
  

Рмах.> Р стаб                                                      (3.4) 

Рмах.> Р розс.                                                     (3.5) 
 

де: Рмах. – таблична величина максимальної потужності стабілізатора; 

 Р стаб – вихідна потужність стабілізатора з виразу (3.2); 

 Ррозс – потужність розсіювання на стабілізаторі з виразу (3.3). 
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3.3.2 Розрахунок транзисторних схем 

 

3.3.2.1 Розрахунок схеми динамічної індикації . 

 

Спочатку проводять розрахунок струму, що протікає через кожен сегмент 

світлодіодного індикатора при його свіченні, користуючись еквівалентною 

схемою протікання струму по одному з сегментів індикатора. Дана схема 

приведена на рис.3.36. 

Для нормальної роботи світлодіода потрібний струм в межах 3…10 (мА). 

Проте при імпульсному режимі роботи яскравість свічення індикатора падає в N 

разів, де коефіцієнт Nрозр рівний шпаруватості імпульсів струму, що подаються 

на цей індикатор і дорівнює кількості розрядів семисегментних світлодіодних 

індикаторів. 

 
 

Рисунок 3.36 – Еквівалентна схема протікання струму. 
 

Для збереження яскравість свічення потрібно збільшити величину 

імпульсного струму, що протікає через сегмент, в Nрозр разів. Для чотири-

розрядних індикаторів, зображених на рис.3.26, коефіцієнт Nрозр рівний 

чотирьом. Якщо був вибраний, наприклад, статичний струм через світлодіод Iсег 

стат =3мА, для збереження тієї ж яскравості свічення світлодіода у восьми-

розрядному індикаторі буде потрібно імпульсний струм: 

Iсег імп. = Iсег стат × Nрозр = 3мА × 4 = 12мА    (3.6) 

де: Iсег імп. – імпульсний струм сегмента; 

 Iсег стат – статичний струм сегмента; 

 Nрозр – кількість розрядів семисегментного світлодіодного індикатора 

Далі визначають струм, який протікатиме через ключ, що комутує живлення 

на окремі розряди восьми-розрядного блоку індикації. Як це видно з схеми, 

приведеної на рис.3.36, через ключ може протікати струм будь-якого сегменту 

індикатора. При відображенні цифри «8» потрібно буде запалити всі сім 
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сегментів індикатора, тому імпульсний струм, що протікає у цей момент через 

ключ, можна обчислити наступним чином: 

Iкл = Iсег імп × Nсег = 12мА×7 = 84мА     (3.7) 

де: Iкл – імпульсний струм, що протікає через ключовий транзистор; 

 Iсег імп – імпульсний струм сегмента світлодіодного індикатора; 

 Nсег – кількість сегментів світлодіодного індикатора (7). 

Згідно з отриманою величиною Iкл імпульсного струму, що протікає через 

ключовий транзистор, вибирають тип цього транзистора, n-p-n для схеми 

а) рис.3.29 і p-n-p для схеми б) рис.3.29, за параметрами максимального 

імпульсного струму Ік.і.макс і максимальної імпульсної напруги Uке.і.макс за 

виразами: 

Ік.і.макс ≥ (1,1…1,4) × Iкл       (3.8) 

Uке.і.макс ≥ (1,2…1,5) × Uжив.       (3.9) 

де:  Ік.і.макс – максимальний імпульсний струму колектора транзистора; 

 Uке.і.макс – максимальна імпульсна напруга транзистора; 

 Iкл – імпульсний струм, що протікає через ключовий транзистор; 

 Uжив. – напруга живлення системи світлодіодної індикації. 

Параметри Ік.і.макс і Uке.і.макс знаходять в довідкових даних на вибраний 

транзистор. 

Після вибору транзистора, приводять його технічні характеристики у 

вигляді таблиці або переліку і розраховують величини опорів R1…R7 та 

R8…R15, приведені на схемах рис.3.5. 

Згідно зі схемою на рис.3.36, резистор R1 разом з світлодіодом сегменту «а» 

індикатора і відкритим польовим транзистором з р-каналом мікроконтролера є 

для транзистора VT1 колекторним навантаженням, і струм Iкл буде протікати 

через нього і вказані вище елементи, коли VT1 буде в режимі насичення. 

Тоді величину опору резистора R1 отримуємо: 
 

R1 = (Uжив. – Uн.р.к. – Uн.св. – Uн.VT1.) / Iсег імп    (3.10) 

де: Uжив. – напруга живлення індикатора (зазвичай +5В); 

Uн.р.к. – напруга насичення на відкритому р-канальному транзисторі 

мікроконтролера (в межах 0,1В…0,4В); 

Uн.св. – напруга на відкритому світлодіоді сегменту індикатора (в межах 

0,1В…0,2В); 

Uн.VT1. – напруга насичення на відкритому транзисторі VT1 (в межах 

0,1В…0,4В); 

Iсег імп – імпульсний струм сегмента світлодіодного індикатора (3.6). 

Величини Uн.р.к.. Uн.св. і Uн.VT1 вказані в технічних характеристиках 

відповідних радіоелементів. 

Так як схеми включення опорів R1…R7 однакові, то: 
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R1 = R1 = R2 = R3 = R4 = R5 = R6 = R7    (3.11) 
 

Далі обчислюють потужність, розсіювану резистором R1: 

РR1 = (Iсег імп)
2 × R1       (3.12) 

де:  РR1 – потужність, розсіювана резистором R1; 

Iсег імп – імпульсний струм сегмента світлодіодного індикатора (3.6); 

R1 – величина опору R1. 

Виходячи з розрахунків величини опору R1…R7 та розсіюваної потужності, 

вибирають резистори згідно з стандартного ряди номіналів резисторів Е6, Е12 

або Е24 з табл.3.6.  

Наприклад: 

- вивідні резистори С2-23 0,125Вт 1кОм ±20%, технічні умови 

ОЖО.467.104ТУ; 

- SMD резистори Р1-12-1-6,2кОм ±5%, технічні умови ОЖО.467.169ТУ. 

Далі розраховують величини опорів резистори R8 і R9, включених в базі 

ключових транзисторів. Виходячи з того, що керування ключовими 

транзисторами через резистори R8, R10, R12 і R14 відбувається лініями портів 

мікроконтролера, які для переводу транзисторів в насичений режим формують 

рівень напруги «лог.1», і величина цієї напруги дорівнює напрузі живлення Uжив. 

(найчастіше це 5В), визначаємо: 
 

R8 = Uжив. / Іб = (Uжив × h21e) / Iкл     (3.13) 
 

де: Uжив. – напруга живлення мікроконтролера; 

Іб – струм бази насичення транзистора; 

h21e – статичний коефіцієнт підсилення транзистора; 

Iкл – імпульсний струм ключового транзистора. 

Параметр h21e – статичний коефіцієнт підсилення транзистора знаходять в 

технічних характеристиках на вибраний транзистор. Зазвичай ця величина 

приведена в характеристиках в межах мінімальної h21e мін та максимальної 

величин h21e макс, тому в вираз 3.13 беруть середнє арифметичне від цих значень 

Потім для резисторів R8, R10, R12 і R14 обчислюють розсіювану 

потужність за формулою (3.12) і вибирають тип резисторів. 

В свою чергу опори резисторів R9, R11, R13 і R15, які використовуються 

для надійного запирання транзисторів, можна визначити з співвідношення 

R9≥10×R8, або взагалі не встановлювати в схемі.  

 

 

3.3.2.2 Розрахунок схеми статичної індикації. 

 

Для розрахунку схем рис.3.28, б) потрібно визначити з табличних даних 

величину номінального струму І ном вибраних світлодіодів, який лежить в межах 



42 

 

3…20мА для різних світлодіодів. Виходячи з того, що величина напруги 

живлення для обох схем однакова і дорівнює Uж = 5В, можна визначити 

величину опорів R1 і R22, включених послідовно з світлодіодами з виразу: 

R1 = R23 = (Uжив - Uн.р.к) / І ном     (3.14) 

де:  Uжив. – напруга живлення індикатора (зазвичай +5В); 

Uн.р.к. – напруга насичення на відкритому р-канальному транзисторі 

мікроконтролера (в межах 0,1В…0,4В); 

І ном – величина номінального струму вибраних світлодіодів. 

Згідно з величиною Iном номінального струму, що протікає через ключовий 

транзистор VT5, вибирають тип цього транзистора, за параметрами 

максимального струму Ік.макс і максимальної напруги Uке.макс за виразами 3.8 і 3.9, 

де замість величини струму Ікл. використовують І ном. 

Параметри Ік.макс і Uке.макс знаходять в довідкових даних на вибраний 

транзистор. 

Після вибору транзистора, приводять його технічні характеристики у 

вигляді таблиці або переліку 

Далі обчислюють потужність, розсіювану резисторами R1 і R22 за виразом 

3.12, де замість струму Iсег імп використовують І ном. 

Резистори R23 і R24 розраховують за виразом 3.13 і методикою, що там 

приведена. 

 

 

3.4 Вибір елементів електронних схем 

 

3.4.1 Вибір резисторів 

 

Початковими даними для вибору резистора служать: розрахований опір і 

розрахункова потужність резистора. 

Резистор вибирають в наступному порядку: 

- визначають найближчий стандартний номінал резистора з ряду 

(табл.3.6); 

- з ряду потужностей:0,125; 0,25; 0,5; 1,0; 2,0; 5,0; 10,0 Вт вибирають 

потужність резистора; 

- по довіднику вибирають стандартний резистор. 

Приклад: «В результаті розрахунку по отриманим величинам 

R5=17585,5Ом; PR5=0,356 Вт вибираємо резистор МЛТ- 0,5 Вт - 18кОм ±10 %». 

 

 

3.4.2 Вибір конденсаторів 

 

Початковими даними для вибору конденсатора служать: розрахункова 

ємність, розрахункова напруга, максимальна частота струму (напруга). 
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Таблиця 3.6 – Стандартні ряди номіналів резисторів і конденсаторів 

Індекс ряду 

Номінальне значення (одиниці, десятки сотні 

Ом, кОм, МОм, 

 пФ, нФ, мкФ) 

Допустиме 

відхилення 

від 

номінального 

значення % 

Е6 1.0     1.5      2.2      3.3      4.7      6.8  20 

Е12 
1.0      1.5      2.2      3.3      4.7      6.8 

1.2      1.8      2.7      3.9      5.6      8.2 
10 

Е24 

1.0      1.1      1.2      1.3      1.5      1.6 

1.8      2.0      2.2      2.4      2.7      3.0 

3.3      3.6      3.9      4.3      4.7      5.1 

5.6      6.2      6.8      7.5      8.2      9.1 

5 

 

призначення (розділовий конденсатор, конденсатор фільтру змінного струму, 

конденсатор фільтру постійного струму і ін.) 

Конденсатор вибирають в наступному порядку: 

- по стандартних рядах (табл.3.6) вибирають найближчий номінал 

конденсатора; 

- задаються допустимим значенням напруги конденсатора в 1,2-1,5 разів 

більше, чим Uc max; 

- по максимальній частоті і характеру режиму роботи вибирають тип 

конденсатора. З урахуванням залежності допустимої напруги конденсатора від 

частоти вибирають напругу конденсатора з даних для вибраного типу; 

- за наслідками попередніх пунктів вибирають стандартний конденсатор. 

 

 

3.4.3 Вибір діодів 

 

Початковими даними для вибору діода служать: максимальний струм, 

середній струм, максимальна напруга, частота протікаючого струму. Параметри 

діода слідує вибирати із запасом (15-20)%. 

Приклад. 

Максимальний струм діода складає Iдmax=300 мА. Максимальне зворотне 

напруга Uвmax= 30 В. Середній струм діода  
 

Iдср = ∫ 𝐼(𝑡)𝑑𝑡
𝑡

0
       (3.15) 

 

Якщо частота проходження імпульсів струму через діод f=100 Гц, з 

довідника вибираємо діод Д229В з параметрами: 

Iдоп.ср. =0,4 А; Uвmax=100 В; fmax= 1кГц. 
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4 РОЗРОБКА ТОПОЛОГІЇ ДРУКОВАНОЇ ПЛАТИ 

 

При розробці друкованих плат використовують методи автоматизованого 

проектування (САПР) на базі програмних засобів PCAD.  

Для початку робіт по розробці друкованої плати потрібна принципова 

електрична схема, перелік елементів, креслення або ескіз з бажаним 

розміщенням елементів. Для елементів, щоб виключити можливі помилки в 

розводці плати, необхідно мати креслення або ескізи елементів, цоколівку, 

креслення посадочного місця.  

Вибір матеріалу друкованої плати і спосіб її виготовлення здійснюється на 

етапі ескізного проекту з урахуванням вибраного класу друкованого монтажу.  

Для виготовлення друкованих плат хімічним і комбінованим методами 

необхідно мати листовий матеріал у вигляді ізоляційної підстави з приклеєною 

до нього металевою фольгою. Залежно від призначення друкованої плати як 

ізоляційна підстава використовують частіше гетинакс і склотекстоліт різної 

товщини. Фольгу роблять з міді, оскільки вона володіє хорошими провідними 

властивостями. Для багатошарових друкарських плат, окрім фольгованого 

матеріалу, застосовують ізоляційні прокладки з склотканини і мідну фольгу.  

Фольгований матеріал може бути одностороннім (наприклад СФ-1-35) або 

двостороннім (наприклад СФ-2-35).  

Фольгований гетинакс рекомендується використовувати для апаратури, що 

працює при нормальній вологості навколишнього повітря, наприклад для 

побутової апаратури. Фольгований склотекстоліт мазкий СФ-1Н і СФ-2Н володіє 

підвищеною нагрівостійкістю і може працювати при температурі 180 °С не 

більше 100 ч. Фольгований матеріал типу ФДМ-2 також має як ізоляційну 

підставу склотекстоліт і відрізняється від матеріалу мазкий СФ-1 і СФ-2 в 

основному завтовшки. 

Товщину ізоляційної підстави вибирають, виходячи з вимог до механічної 

жорсткості готової друкованої плати і її розмірів. Матеріали з великою 

товщиною фольги дозволяють пропускати по провідниках великі струми при тій 

же ширині провідника. 

Залежно від розмірів плати, числа ЕРЕ, їх габаритних розмірів, складності 

схеми процес автоматизованого проектування може завершитися успішно або 

може виникнути ситуація, що існуюча програма не в змозі прокласти всі 

необхідні провідники. Тоді в процес проектування доведеться втручатися 

конструктору: вводити перемички з дроту в тих місцях, де не вдається прокласти 

друковані провідники, а може бути і шукати більш оптимальне розміщення 

елементів. 

Співвідношення лінійних розмірів сторін печатної плати повинно бути не 

більше за 3:1. 
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Всі монтажні отвори повинні мати контактні площадки. Форма контактних 

площадок може бути довільною, круглою, прямокутною або близькою до них. 

Діаметри монтажних і перехідних металізованих і неметалізованих отворів 

вибирають з ряду (0,2); 0,4 (0,5); 0,6; (0,7); 0,8; (0,9); 1.0; (1,2); 1,3; 1,5; 1,8; 2.0; 

2,2; (2,4); (2,6); (2,8); (3,0). Діаметри, не взяті в дужки, є переважними. Не 

рекомендується на одній друкарській платі мати більше трьох отворів різних 

діаметрів. Діаметри металізованих отворів вибирають залежно від діаметрів 

виводів навісних елементів і товщини плати, а діаметри неметалізованих отворів 

– залежно від діаметрів виводів навісних елементів, що встановлюються в ці 

отвори. 

Визначення діаметрів отворів контактних площадок здійснюється за 

формулою (4.1) 

d=dвив+(0204)       (4.1) 

де: dвив – діаметри виводів радіоелементів 

На приклад - елементи мають наступні діаметри виводів 0,55; 0,56; 0,6; 1,8; 

2,1  

Визначаємо діаметри отворів 

d1=0,55+025=0,8 мм 

d2=056+025=0,8 мм 

d3=06+02=0,8 мм 

d4=1,8+02=2,0 мм 

d5=2,1+03=2,4 мм 

Діаметр контактних площадок визначаються відповідно до діаметру 

отворів. Розміри контактних площадок приведені в таблиці 4.1. 

Таблиця 4.1 Розміри контактних площадок 
 

Діаметр виводу 

радіоелемента 
Діаметр отворів 

Діаметр контактних 

площадок 

0,55 0,8 1,5   (2,0) 

0,56 0,8 1,5   (2,0) 

0,6 0,8 1,5   (2,0) 

1,8 2,0 3,0   (3,5) 

2,1 2,4 5,0   (6,0) 

Розробку креслення друкованої плати починають з вибору координатної 

сітки. За основний крок координатної сітки приймається 2,5мм. Для 

малогабаритної апаратури і в технічно обґрунтованих випадках допускається 

застосовувати додаткові кроки 1,25; 0,625 (2,54). 

Розробка топології друкованих плат проводиться після компоновки, в 

процесі якої знаходять оптимальне розташування елементів.  
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Система друкованих провідників, що забезпечує можливість електричного 

з'єднання елементів схеми, а також екранування окремих провідників, утворює 

друкований монтаж. Ізоляційна поверхня з нанесеним на нею друкованим 

монтажем утворює друковану плату. 

Проектування друкованої плати включає: 

 розробку топології провідників на шарах міді; 

 розробку графіки шарів захисної паяльної маски; 

 розробку графіки шарів маркування. 

При розводці плати доводиться вирішувати ряд завдань: 

 створення бібліотеки компонентів; 

 переклад електричної принципової схеми з креслення або ескізу в 

електронний вигляд; 

 введення контуру друкованої плати, монтажних і кріпильних; 

 розміщення компонентів на друкованій платі; 

 розміщення шин живлення і землі (екрану і полігонів); 

 трасування (розводка) друкованої плати; 

 розробка плати закінчується випуском необхідної конструкторської 

документації (складальне креслення плати, креслення шарів). 
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5 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 

 
 

Оформлення пояснювальної записки (ПЗ) повинні відповідати вимогам 

ГОСТ 3008-95. 

Текстові документи виконують державною мовою на одному боці аркуша 

білого паперу формату А4 (297мм х 210мм.) за допомогою комп’ютера, шрифт 

Times New Roman розміром 14 пт з міжрядковим інтервалом 1,5, із залишенням 

полів по всім чотирьох сторонах листа. Розмір лівого полю – 25мм., правого – не 

менш 10мм., верхнього і нижнього полів не менш 20мм, абзаци в тексті 

починаються стандартним відступом, рівним 1,25 см. 

Виклад змісту проекту в ПЗ повинен бути коротким, чітким, що виключає 

можливість суб'єктивного тлумачення, і вестися від першого обличчя множини, 

наприклад: «приймаємо», «вибираємо» і т.д. Такі вираження як «я беру», 

«вважаю», мені задане» і т.п. уживати не слід. Мова викладу повинна бути 

технічно грамотною, не містити жаргонних висловлювань і маловживаних слів. 

Скорочення слів у тексті і підписах під ілюстраціями не допускається. 

Літерним позначенням різних величин при першому їхньому використанні 

варто давати розшифровку. Значення символів і числових коефіцієнтів, що 

входять у формулу, необхідно приводити безпосередньо під формулою. 

Розмірність того самого параметра в межах пояснювальної записки 

повинна бути постійною. 

У записі обчислень по формулах приводиться тільки вихідна формула, 

вираз з підставленими цифрами і остаточний результат. Проміжні викладення 

виключаються. 

Весь текст пояснювальної записки розбивають на розділи і підрозділи. 

Розділи нумеруються арабськими цифрами в межах усієї пояснювальної записки. 

Підрозділи варто нумерувати арабськими цифрами в межах кожного розділу. 

Номер підрозділу повинен складатися з номерів розділу і підрозділу, розділених 

крапкою. 

Розділи і підрозділи пояснювальної записки забезпечуються змістовними 

заголовками (назвами). 

Назви розділів пишуться прописними буквами, назви підрозділів – 

рядковими (крім першої прописної). Якщо назва складаються з двох чи більш 

речень, їх розділяють крапкою. Наприкінці назви крапку не ставлять. 

Підкреслювати назви і переносити слова в них не допускається. 

Кожен розділ пояснювальної записки повинен починатися з нового листа. 

Кожен пункт тексту записується з абзацу. Переносити слова не допускається. 

Нумерація сторінок пояснювальної записки повинна бути наскрізною, 

починаючи з формату з основним написом (великим штампом), де приведено 

ЗМІСТ пояснювальної записки. 
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Текст пояснювальної записки ілюструється схемами, характеристиками 

елементів, графіками, таблицями.  

Всі ілюстрації іменуються рисунками, наприклад – «Рисунок 1.1 – Лінійна 

структура сайту», що нумеруються послідовно в межах розділу арабськими 

цифрами. 

Рисунки варто виконувати чітко, тільки чорним чорнилом, чи тушшю. 

Кожен рисунок супроводжують змістовним підписом. Підписи під рисунками і 

таблицями повинні бути короткими і пояснювати основний зміст. Підпис 

пишеться чи друкується під рисунком в один рядок з номером. Рекомендується 

весь рисунок, що пояснює, матеріал приводити в тексті під рисунком, а не 

використовувати вільне місце на рисунку. 

На всі ілюстрації повинна бути посилання в тексті. Посилання на раніше 

згадані ілюстрації і таблиці дають зі скороченням слів, наприклад: «Рис.1.1», 

«Табл.1.1». 

Графіки необхідно виконувати на координатної сітки, що відповідає 

масштабності шкали ( рівномірної чи логарифмічної) по осях абсцис і ординат. 

При цьому осі координат викреслюються суцільними лініями товщиною 

приблизно в два рази більше, ніж товщина ліній координатної сітки, без стрілок 

на кінцях. 

Числові значення масштабу шкал осей координат пишуть лівіше осі 

ординат і нижче осі абсцис. Багатозначні числові значення по осі координат 

рекомендується по можливості приводити у вигляді добутку цілих чисел на 

деякий постійний множник, що вказується при літерному позначенні величини, 

що відкладається, чи зводитися в розмірність цієї величини. 

Цифровий матеріал, покладений у пояснювальну записку, рекомендується 

оформляти у вигляді таблиць. Кожна таблиця повинна мати змістовний 

заголовок. 

Таблицю варто поміщати після першого згадування про неї в тексті, так, 

щоб її можна було читати без повороту записки чи з поворотом по годинниковій 

стрілці. При переносі таблиці на наступну сторінку шапку таблиці повторюють і 

над нею поміщають слова «Продовження табл.» із указівкою номера. Якщо 

шапка таблиці громіздка, допускається її не повторювати; у цьому випадку 

пронумеровують графи і повторюють нумерацію на наступній сторінці. 

Таблиці повинні нумеруватися в межах розділу арабськими цифрами. 

Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, 

розділених крапкою, наприклад: «Таблиця 2.4» - четверта таблиця другого 

розділу. При посиланні на таблицю вказують її повний номер, слово таблиця 

пишуть у скороченому виді (наприклад, «Табл.2.4»). Якщо в записці тільки одна 

таблиця її не нумерують. 

Формули вписують у записку чорним чорнилом, чи тушшю від руки і 

нумерують у межах розділу арабськими цифрами. Номер формули складається з 
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номера розділу і порядкового номера формули, розділених крапкою, записується 

в круглі дужки (наприклад: (3.4) – четверта формула третього розділу) і 

міститься в правому краї рядка тексту на рівні рядка формули, до якої він 

відноситься. 

При посиланні в тексті на формулу необхідно вказувати її повний номер, 

наприклад: «у формулі (3.4)». 

Розмірність того самого параметра в межах записки повинна бути 

постійною. 

У список використаної літератури включають усі використані джерела в 

порядку появи посилань на них у тексті пояснювальної записки. 

Джерела можна розміщувати: 

 в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків (такий 

спосіб є найпоширеніший та універсальний); 

 у хронологічному порядку; 

 за послідовністю посилань у тексті. 

Спочатку наводять літературу, видану кирилицею, далі – латиною і 

іншими мовами. 

Іноземні роботи в списку літератури приводяться в тім же порядку, але 

наприкінці загального списку і в офіційній транскрипції. 

 

Приклади: 

 

1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий; [пер. з давньогрец. Л. 

Звонська]. – Львів: Свічадо, 2006.  307 с. 

 

5. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в 

Угорщині: історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. – Київ : Києво-

Могилян. акад., 2005. – 397 с. 

 

Законодавчі та нормативні документи 

1. Кримінально-процесуальний кодекс України: станом на 1 груд. 2005 р. / 

Верховна Рада України. – Офіц. вид. – Київ: Парлам. вид-во, 2006. – 207 с. 

 

Стандарти 

1. Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та 

огляд (ISO 7000:2004, IDT): ДСТУ ISO 7000:2004. – [Чинний від 2006–01–01] . – 

Київ: Держспоживстандарт України, 2006. – ІV, 231 с. 

2. Якість води. Словник термінів: ДСТУ ISO 6107-1:2004 – ДСТУ ISO 

6107-9:2004. – [Чинний від 2005–04–01]. – Київ: Держспоживстандарт України, 

2006. – 181 с.  
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Відомості про довідники, каталоги  

1. Управління якістю продукції. Довідник. –М.: Видавництво стандартів, 

1985. 

 

Електронні ресурси 

1. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського [Електронний 

ресурс]: [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Київ: НБУВ, 2013-2015. – Режим 

доступу: www.nbuv.gov.ua 

2. Сайт Posibnik. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://posibniki.com.ua 

 

При посиланні на джерела в тексті пояснювальної записки варто 

приводити його порядковий номер за списком використаної літератури, 

ув'язнений у квадратні дужки. 

 

Приклад: 

У загальному обсязі робочого часу частка інформаційної роботи 

перевищує 70 % [6].  

Відповідний опис у переліку посилань:  

6. Дорона М.С. Автоматизація робіт в установах // ТІІЕР. – № 4. – М.: Мир, 

1999. – С. 66-76. 

 

При посиланні на текст зазначають номери розділів, підрозділів, пунктів, 

підпунктів, переліків, графічного матеріалу, формул, таблиць, додатків (у тому 

числі їх розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів і таблиць), а також графи і 

рядки таблиць цього тексту та позиції складових частин виробу на малюнку. 

При посиланнях слід друкувати: "…у відповідності з розділом 2", 

"…згідно з 3.1", "…за 3.1.1 ", "…у відповідності з 4.2.2, перелік б", "…у 

відповідності з рис. 2.2", "... за формулою (3.1)", "…у відповідності з табл. 1.1", 

"(табл. 1.3)", "... у відповідності з додатком А", "(додаток А)" і т. ін. 

 

Додатки оформляються як продовження пояснювальної записки. Кожен 

додаток починають з нової сторінки.  

У тексті ПЗ на всі додатки повинні бути подані посилання.  

 

У курсовому проекті відсоток унікальності тексту повинен бути не менше 

50%.   

http://www.nbuv.gov.ua/
http://posibniki.com.ua/
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6 ПОРЯДОК І КОНТРОЛЬ ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 

 

Курсовий проект виконується в порядку, встановленому керівником 

проекту і в термін, вказаний в календарному плані. 

Контроль виконання здійснюється на практичних заняттях по чорнових 

запискам студента. 

За тиждень до захисту студент повинен здати курсовий проект на перевірку 

керівнику. 

Курсове проектування починається з одержання від керівника 

індивідуального завдання.  

Своєчасне одержання завдання, притримання календарного графіка, 

систематичні консультації і контроль виконання роботи є необхідними умовами 

своєчасного і якісного виконання курсового проекту. 

Виконання курсового проекту вимагає уміння організувати свою працю, 

правильно розподілити час і сили на окремі етапи роботи. 

Робота над проектом повинна проводиться щодня. При виконанні кожного 

розділу проекту необхідно в чорнових записах фіксувати свої розуміння, ідеї, 

розрахунки. Це дозволить з мінімальними витратами часу зробити оформлення 

пояснювальної записки до проекту. Особливо важливо при проектуванні не 

замикатися на виконанні своєї теми, а обговорювати її з керівником проекту, 

однокурсниками, для того, щоб чітко визначити свою точку зору по 

обґрунтуванню вибору принципу побудови і схеми пристрою. 

Курсовий проект повинний виконуватися в строгій відповідності з 

завданням. Виконання курсового проекту необхідно починати з ознайомлення з 

технічним завданням, пророблення його з урахуванням області застосування 

розроблювального пристрою, місця його установки, реальних умов експлуатації 

й основних технічних характеристик. 

Результатом виконання цього етапу роботи є складання календарного 

графіка. Потім необхідно приступити до вивчення літературних джерел, аналізу 

відомих технічних рішень по аналогічних пристроях. При цьому варто критично 

підходити до вивчення джерел: рекомендується відбирати найбільш свіжі, 

останні дані і використовувати самі авторитетні джерела. 

Усі роботи з проекту повинні бути закінчені не пізніше чим за п'ять днів до 

захисту і за два тижні до початку екзаменаційної сесії. 

Закінчується проект оформленням пояснювальної записки і графічного 

матеріалу. 

Готовий проект студент передає керівнику для остаточної перевірки. 

Керівник перевіряє проект і дає вказівки про виправлення чи доповнення, що 

студенту варто розглянути і внести в проект, після чого підписує пояснювальну 

записку і креслення. 

На цьому курсовий проект вважається закінченим і може бути 

представлений до захисту. 
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7 РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
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1. Гостев В.И Системы управления с цифровыми регуляторами: справочник. – 

К.: Техника, 1990. 
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3. Коу Б. Теория и проектирование цифровых систем управления – М.: 
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системы регулирования. Основы теории и элементы. Учебное пособие. – М.: Высшая 

школа, 1991. 

6. Бродин В.Б., Шагурин М.И. Микроконтроллеры: архитектура, 
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7. Бойко Н.П., Стеклов В.К. Системы автоматического управления на базе 

Микро-ЭВМ. К.: Техника, 1989. 
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ПОЗНАЧЕННЯ БУКВЕНО-ЦИФРОВІ     Додаток А 

 В ЕЛЕКТРИЧНИХ СХЕМАХ (ГОСТ 2.710-81)  
Таблиця 1. Буквені коди найбільш поширених елементів 

Перша буква коду 

(обов’язкова) 
Група видів елементів Приклади видів елементів 

А Пристрої Підсилювачі, прилади телекерування, лазери, мазери  

В 

Перетворювачі неелектричних величин в 

електричні (крім генераторів і джерел 

живлення) або навпаки аналогові або 

багаторозрядні перетворювачі або датчики 

для вказівки або вимірювання 

Гучномовці, мікрофони, термоелектричні чутливі елементи, детектори 

іонізуючих випромінювачі, звукознімачі, сельсини 

С Конденсатори - 

D Схеми інтегральні, мікросборки 
Схеми Інтегральні Аналогові цифрові, логічні елементи, пристрої 

пам'яті, пристрої затримки 

Е Елементи різні Освітлювальні пристрої, нагрівальні елементи 

F 
Розрядники, запобіжники, пристрої захисні Дискретні елементи захисту потоку і напрузі, плавкі запобіжники, 

розрядники 

G 
Генератори, джерела живлення, кварцові 

осцилятори 

Батареї, акумулятори, електрохімічні та електротермічні джерела 

Н Пристрої індикаційні і сигнальні Прилади звукової та світлової сигналізації, індикатори  

К 
Реле, контактори, пускачі Реле струмові і напруги, реле електро-теплові, реле часу, контактори, 

магнітні пускачі 

L Котушки індуктивності, дроселі Дроселі люмінесцентного освітлення 

М двигуни Двигуни постійного і змінного струму 

Р 
Прилади, вимірювальне обладнання Показуючі, реєструючи і вимірювальні прилади, лічильники, 

годинник 

Q Вимикачі і роз'єднувачі в силових ланцюгах Роз'єднувачі, короткозамикачі, автоматичні вимикачі (силові)  

R Резистори Змінні резистори, потенціометри, варистори, терморезистори  

S 
Пристрої комутаційні в ланцюгах управління, 

сигналізації і вимірювальних 

Вимикачі, перемикачі, вимикачі, що спрацьовують від різних впливів 

T Трансформатори, автотрансформатори Трансформатори струму і напруги, стабілізатори 

U 
Перетворювачі електричних величин в 

електричні, пристрої зв'язку 

Модулятори, демодулятори, дискримінатори, інвертори, 

перетворювачі частоти, випрямлячі 

V Прилади електровакуумні, напівпровідникові Електронні лампи, діоди, транзистори, тиристори, стабілітрони 

W Лінії і елементи надвисокої частоти, антени Хвилеводи, диполі, антени 

X з'єднання контактні Штирі, гнізда, розбірні з'єднання, струмозйомники 

Y 
Механічні пристрої з електромагнітним 

приводом 

Електромагнітні муфти, гальма, патрони 

Z Пристрої кінцеві, фільтри, обмежувачі Лінії моделювання, кварцові фільтри 

Таблиця 2. Приклади двобуквених кодів 
Перша 

буква коду 

(обов’язкова) 
Група видів елементів Приклади видів елементів Двобуквений код 

1 2 3 4 

A Пристрій (Загальне позначення)     

B 

Перетворювачі неелектричних величин в 

електричні (крім генераторів і джерел живлення) 

або навпаки аналогові або багаторозрядні 

перетворювачі або датчики для вказівки або 

вимірювання 

 

Гучномовець BA 

Магнітострикційний елемент BB 

Детектор іонізуючих елементів BD 

Сельсин - приймач BE 

Телефон (капсуль) BF 

Сельсин - датчик BC 

Тепловий датчик BK 

Фотоелемент BL 

Мікрофон BM 

Датчик тиску BP 

П'єзоелемент BQ 

Датчик частоти обертання 

(тахогенератор) 
BR 

Звукознімач BS 

Датчик швидкості BV 

C Конденсатори  
 

D 

Схеми інтегральні, 

мікрозбірки 

 

Схема інтегральна аналогова DA 

Схема інтегральна, цифрова, логічний 

елемент 
DD 

Пристрій зберігання інформації DS 

пристрій затримки DT 

E 
Елементи різні 

 

Нагріваючий елемент EK 

Лампа освітлювальна EL 

Піропатрон ET 
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Продовження табл. 2 

1 2 3 4 

F 
Розрядники, запобіжники, пристрою захисні 

 

Дискретний елемент захисту по струму 

миттєвої дії 
FA 

Дискретний елемент захисту по струму 

інерційного дії 
FP 

Запобіжник плавкий FU 

Дискретний елемент захисту по напрузі, 

розрядник 
FV 

G Генератори, джерела живлення Батарея GB 

H 
Елементи індикаторні і сигнальні 

 

Прилад звукової сигналізації HA 

індикатор символьний HG 

Прилад світлової сигналізації HL 

K 

Реле, контактори, 

пускачі 

 

Реле струмове KA 

Реле вказівне KH 

Реле електро-теплове KK 

Контактор, магнітний пускач KM 

Реле часу KT 

Реле напруги KV 

L Котушки індуктивності, дроселі Дросель люмінесцентного освітлення LL 

M Двигуни  - 

P 

Прилади, вимірювальне обладнання 

 

Примітка. Поєднання PE застосовувати не 

допускається 

Амперметр PA 

Лічильник імпульсів PC 

Частотомір PF 

Лічильник активної енергії PI 

Лічильник реактивної енергії PK 

Омметр PR 

Прилад, що реєструє PS 

Годинники, вимірювач часу дії PT 

Вольтметр PV 

Ватметр PW 

Q 
Вимикачі і роз'єднувачі в силових ланцюгах 

 

Вимикач автоматичний QF 

Короткозамикачем QK 

Роз'єднувач QS 

R 
Резистори 

 

Терморезистор RK 

Потенціометр RP 

Шунт вимірювальний RS 

Варистор RU 

S 

Пристрої комутаційні в ланцюгах управління, 

сигналізації і вимірювальних. 

Примітка. Позначення SF застосовують для 

апаратів не мають контактів силових кіл 

 

Вимикач або перемикач SA 

Вимикач кнопковий SB 

Вимикач автоматичний SF 

Вимикачі, що спрацьовують від різних 

впливів: 

 - від рівня SL 

- від тиску SP 

- від положення (шляховий) SQ 

- від частоти обертання SR 

- від температури SK 

T 
 

Трансформатори, автотрансформатори 

Трансформатор струму TA 

електромагнітний стабілізатор TS 

Трансформатор напруги TV 

U 

 

Пристрої зв'язку. 

Перетворювачі електричних величин в електричні 

Модулятор UB 

Демодулятор UR 

Дискримінатор UI 

Перетворювач частоти, інвертор, 

генератор частоти, випрямляч 
UZ 

V Прилади електровакуумні, напівпровідникові 

Діод, стабілітрон VD 

Прилад електровакуумний VL 

Транзистор VT 

Тиристор VS 

W 

Лінії і елементи НВЧ 

антени 

 

Відгалужувач WE 

Короткозамикачем WK 

Вентиль WS 

Трансформатор, неоднорідність, 

Фазообертач 
WT 

Атенюатор WU 

Антена 

 
WA 
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Продовження табл. 2 

1 2 3 4 

X 

 

з'єднання контактні 

 

Токос'емник, контакт ковзає XA 

Штир XP 

Гніздо XS 

З'єднання розбірні XT 

З'єднувач XW 

Y Механічні пристрої з електромагнітним приводом 

Високочастотний електромагніт 
YA 

Гальмо з електромагнітним приводом YB 

Муфта з електромагнітним YC 

Електромагнітний патрон або плита YH 

Z 

Пристрої кінцеві 

Фільтри 

Обмежувачі 

Обмежувач ZL 

Фільтр кварцовий ZQ 
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Технічні характеристики реле SRD фірми Songle Relay Додаток Б 

 
  



58 

 

Технічні характеристики сигнальних реле     Додаток В 

 
  



59 

 

Технічні характеристики електромагнітних реле    Додаток Д 

 
 

  



60 

 

Технічні характеристики кнопок      Додаток Е 

 
 

  



61 

 

Технічні характеристики штирових роз’ємів    Додаток Є 

 
  



62 

 

Технічні характеристики телефонних роз’ємів   Додаток Ж 

 
 

  



63 

 

Технічні характеристики роз’ємів живлення    Додаток К 

 
 

  



64 

 

Технічні характеристики роз’ємів для мікросхем   Додаток Л 

 
 

  



65 

 

Технічні характеристики клемників гвинтових   Додаток М 

 
 

  



66 

 

Технічні характеристики клемників гвинтових (продовження) 

 
 

  



67 

 

Технічні характеристики електромагнітних випромінювачів звуку  Додаток Н 

 
 

  



68 

 

Технічні характеристики п’єзоелектричних випромінювачів звуку  Додаток П

 
 

  



69 

 

Технічні характеристики ультразвукових датчиків    Додаток Р 

 
 

  



70 

 

Технічні характеристики оптоелектроніки     Додаток С 

 
 

  



71 

 

Технічні характеристики світлодіодів     Додаток Т 

 
 

  



72 

 

Технічні характеристики світлодіодів (продовження) 

 
 

  



73 

 

Технічні характеристики світлодіодних шкал    Додаток У 

 
 

  



74 

 

Технічні характеристики РКІ       Додаток Ф 

 
 

  



75 

 

Технічні характеристики РКІ ( продовження) 

 
 

  



76 

 

Технічні характеристики РКІ ( продовження) 

 
 

  



77 

 

Технічні характеристики мікроконтролерів PICmicro   Додаток Х 

 
 

  



78 

 

Технічні характеристики транзисторів     Додаток Ц 

 
 

  



79 

 

Технічні характеристики транзисторів (продовження) 

 
 

  



80 

 

Технічні характеристики діодних мостів    Додаток Ш 

 
 

  



81 

 

Технічні характеристики стабілітронів    Додаток Щ 

 
 

  



82 

 

Технічні характеристики діодів     Додаток Ю 
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Додаток Я 

  

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ 

 

 

 

Циклова комісія комп’ютерних дисциплін 

 

 

 

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ 
 

з дисципліни «Мікропроцесорні системи» 

на тему «Мікроконтролерний таймер з періодом спрацювання від 0,5 до 

 120 хвилин з звуковою індикацією» 
) 

 
Студента ІІІ курсу  

Групи   КС-171 

Спеціальності  123 Комп’ютерна інженерія 

 

Бесараба Діонісія Феофановича 

 
Керівник ________ Міхайлов В.Г.____________ 

_______ викладач спеціальних дисциплін______ 
(посада, категорія, прізвище та ініціали викладача) 

 

Оцінка_________________________________ 

 

Члени комісії: 

___________   ___________________________ 
          (підпис)                                     (прізвище та ініціали члена комісії) 

___________   ___________________________ 
          (підпис)                                      (прізвище та ініціали члена комісії) 

___________   ___________________________ 
          (підпис)                                      (прізвище та ініціали члена комісії) 
 
 
 
 
 

 

м. Олександрія 

2020 рік 
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Додаток АА 

Зразок оформлення обкладинки курсового проекту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ 

КП. 123.171.001 ПЗ 

з дисципліни «Мікропроцесорні системи» 

на тему «Мікроконтролерний таймер з періодом спрацювання від 

0,5 до 120 хвилин з звуковою індикацією» 
 

Студентки  ІІІкурсу 

Групи КС-171 

Білик Олени Володимирівни 

160 
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Додаток АБ  

ЗМІСТ 

ВСТУП ..................................................................................................................  

1 ОСНОВНА ЧАСТИНА .....................................................................................  

1.1 Аналітичний огляд .....................................................................................  

1.2 Складання структурної схеми  пристрою .................................................  

1.3 Розробка принципової електричної схеми пристрою ...............................  

1.4 Електричний розрахунок ...........................................................................  

2 КОНСТРУКТОРСЬКА ЧАСТИНА ..................................................................  

2.1 Компоновка елементів на друкованій платі ..............................................  

2.2 Розробка топології друкованої плати ........................................................  

ВИСНОВОК .........................................................................................................  

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ .............................................................  

ДОДАТКИ ............................................................................................................  

Специфікація 

Схема структурна (Э1) 

Схема електрична принципова (Э3) 

Перелік елементів (ПЭ3) 

Кресленик складальний (СК) 

Плата друкована пристрою (01) 

Презентація курсового проекту (CD диск) 
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Арк. № докум. Підпи
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Дат
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КП 123.171.001 ПЗ 

 Розроб. Білик 

 Перевір. Міхайлов 

 Реценз.  
 Н. Контр. Міхайлов 

 Затверд.  

Мікроконтролерний таймер з 
періодом спрацювання від 0,5 до 
120 хвилин з звуковою індикацією 

Пояснювальна записка 

Літ. Аркушів 

 

ОПК КС-171 



86 

 

    
Ф

о
р
м

а
т

  
З

о
н
а
  

П
о
з
. 

 

 
Позначення 

 

 
Найменування 

 

К
іл
. 

Примітка 
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А4 
 

КП 123.171.009 ПЭ3 Перелік елементів   

А4 

 
КП 123.171.009 ПЗ Пояснювальна записка   

    

     

  Складальні одиниці   

    

А3 КП 123.171.009 СК 
 

Плата пристрою 
 

1 
 

 

 Кресленик складальний   

  

 
  

 
 Деталі  

8 
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Плата друкована 
 

1  
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Літ Арк. Аркушів 

86 3    

 
ОПК КС-171 

 

Універсальний цифровий 
годинник на 

семисегментних 
індикаторах 

 

 

КП 123.171.009 
 

 
Арк

. 
№ докум. Змін. Подп. Дата 

 Іваненко  Розроб.   

 Міхайлов 
В.Г 

 Перевір.   

  Реценз.   

 Міхайлов 
 

 Н. контр.   

  Затверд.   
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 Конденсатори 

 
 

 

 К10-17а ОЖ0.460.107 ТУ  

 

 

 50В 0,01мкФ±20% 2 
 

С1, C2 

  50В 33пкФ±20% 2 
 

C3, C4 

  50В 0,1мкФ±20% 1 
 

C5 
 

   

 
 

 К50-35 35В ОЖО.464.214 ТУ. 
 

 

 
 

 100мкФ ±20% 1 С6 

 47мкФ ±20% 
 

3 
 

С7…С9 

  
 

 

 
 

 Мікросхеми 
 

  

 PIC16F886 Microchip 
 

1 
 

DD1 
 

 К544УД1А бКО.348.257 ТУ 
 

 

1 
 

DA1 
     

 Міст діодний КЦ407А 
 

1 VS1 

 ТТ3.362.146 ТУ  

 

 

 
    

 Резистори SMD 1206 
 

 
 

 

 3,9 кОм±20% 
 

8 
 

R1…R8 
 

 1 кОм ±20% 
 

3 
 

R9…R11 
 

 110 Ом ±20% 
 

8 

 

R12…R19 

 
 4,7 кОм ±20% 

 

1 
 

R20 

 210 Ом ±20% 
 

3 
 

R21…R23 

 150 Ом ±5% 
 

1 
 

R24 

  

 
 
 

 

 Світлодіод KA-3528 MGC 
 

3 
 

HL3…HL5 

 
    

 Світлодіоди індикаторні 
 

2 
 

HL1…HL2 

 
 CA56-21YWA Kingbright 

 

 
 

 
 

    

    

Ф
о
р
м

а
т

  
З

о
н
а
  

П
о
з
. 

 

 
Позначення 

 

 
Найменування 

 

К
іл

. 
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м
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в
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П
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п
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с
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а
т
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Арк. 

2 

 

КП 123.171.009 
      

     

Змн. 
 

 Арк. 
 

Підпис 
 

Дата 
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 Транзистори MMBT8105 

 
4 

 

VT1…VT4 

 SEMTECH ELECTRONICS LTD 

 
  

    

 Трансформатор ТП114-8 
 

1 
 

T1 

 НТСК 671121.001ТУ   
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з
. 

 

 
Позначення 

 

 
Найменування 
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3 

 

КП 123.171.009 
      

     

Змн. 
 

 Арк. 
 

Підпис 
 

Дата 
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Додаток  

Варіанти установки елементів по ГОСТ 4 ГО.010.030 – 81 

Варіанти 

Конструктивне 

виконання 

П
о

зн
ач

ен
н

я
 

в
ар

іа
н

та
 

Застосування 

У
ст

ан
о

в
к
а
 

Ф
о

р
м

о
в
к
а
 

 

І 

 

а 

 

 

 

 

 

 

 

б 

 

 

 

Іа 

 

 

 

 

 

 

 

Іб 

На платах, виготовлених будь-

яким методом, з однобічним 

розміщенням друкованих 

провідників. При 

двосторонньому розміщенні 

друкованих провідників під 

елементи з електропровідним 

корпусом передбачити ізоляцію, 

якщо під ним проходять 

провідники 

 

ІІ 

 

а 

 

 

 

 

б 

 

 

 

 

 

в 

 

 

 

ІІа 

 

 

 

 

ІІб 

 

 

 

 

 

ІІв 

На платах, виготовлених будь-

яким методом, з одно- і 

двостороннім розташуванням 

друкованих провідників 

 

ІІІ 

  

 

ІІІ  

 

IV 

  

 

 

IV 

Для міжплатової конструкції 

друкованого вузла і на платах, 

виготовлених будь-яким 

методом, з одно- і двостороннім 

розташуванням друкованих 

провідників 
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Варіанти 

Конструктивне 

виконання 

П
о

зн
ач

ен
н

я
 

в
ар

іа
н

та
 

Застосування 
У

ст
ан

о
в
к
а
 

Ф
о

р
м

о
в
к
а
 

 

V 

 

а 

 

 

 

б 

 

 

 

в 

 
 

 
 

 

 

 

 

V а 

 

 

 

V б 

 

 

 

V в 

На платах, виготовлених будь-

яким методом, з одно- і 

двостороннім розташуванням 

друкованих провідників. 

При двостороннім розташуванні 

друкованих провідників під 

елементами передбачити 

ізоляцію, якщо під ними 

проходять провідники На 

платах, виготовлених будь-яким 

методом, з одно- і двостороннім 

розташуванням друкованих 

провідників. 

 

VI 

 

а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б 

 

 

 

в 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

VI а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI б 

 

 

 

VI в 

На платах, виготовлених будь-

яким методом, з одно- і 

двостороннім розташуванням 

друкованих провідників. 

При двостороннім розташуванні 

друкованих провідників під 

корпусами мікросхем і 

мікрозборок передбачити 

електроізоляційне покриття. 

На платах, виготовлених будь-

яким методом, з одно- і 

двостороннім розташуванням 

друкованих провідників. 

На платах з одно- і двостороннім 

розташуванням друкованих 

провідників при застосуванні 

теплопровідних шин і 

електроізоляційних прокладок 

 

VII 

 

а 

 

 

 

б 

 

 

 

 

VII а 

 

 

 

VII б 

 

На платах, виготовлених будь-

яким методом, з одно- і 

двостороннім розташуванням 

друкованих провідників/ 

На платах з одно- і двостороннім 

розташуванням друкованих 

провідників із застосуванням 

прокладок для збільшення 

твердості кріплення 
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Варіанти 

Конструктивне 

виконання 

П
о

зн
ач

ен
н

я
 

в
ар

іа
н

та
 

Застосування 
У

ст
ан

о
в
к
а
 

Ф
о

р
м

о
в
к
а
 

VIII а 

 

 

 

 

 

б 

 

 

 

 

 

 

в 

 

 

 
 

 

 

 

 

VIII а 

 

 

 

 

 

VIII б 

 

 

 

 

 

 

VIII в 

На платах з одно- і двостороннім 

розташуванням друкованих 

провідників. 

 

 

На платах з однобічним 

розташуванням друкованих 

провідників з обов'язковим 

застосуванням прокладок 

тепловідводячих шин. 

На платах з однобічним і 

двостороннім розташуванням 

друкованих провідників з 

установкою на мостику АН по 

периметрі. При двостороннім 

розташуванні друкованих 

провідників під корпусами 

мікросхем передбачити 

електроізоляційне покриття. 
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Перелік основних стандартів ЄСКД  

ГОСТ 2.001-93. Общие положения 

ГОСТ 2.101-68. (СТ СЭВ 364-76) Виды изделий 

ГОСТ 2.102-68. Виды и комплектность конструкторских документов. 

ГОСТ 2.113-75. (СТ СЭВ 1179-78) Групповые и базовые конструкторские 

документы. 

ГОСТ 2.103-68. (СТ СЭВ 208-75). Стадии разработки. 

ГОСТ 2.104-68. (СТ СЭВ 365-76 и СТ СЭВ 140-74). Основные надписи. 

ГОСТ 2.105-959. (СТ СЭВ 2667-80). Общие требования к текстовым 

документам. 

ГОСТ 2.106-96. Текстовые документы. 

ГОСТ 2.109-73. (СТ СЭВ 858-78 и СТ СЭВ 1182 –78) Основные требования 

к чертежам. 

ГОСТ 2.118-73. Техническое предложение. 

ГОСТ 2.119-73. Эскизный проект. 

ГОСТ 2.120-73. Технический проект. 

ГОСТ 2.201-80. Обозначение изделий и конструкторских документов. 

ГОСТ 2.-301-68. (СТ СЭВ 1181-78). Форматы. 

ГОСТ 2.302-68. (СТ СЭВ 1180-78). Масштабы. 

ГОСТ 2.303-68. (СТ СЭВ 1178-78). Линии. 

ГОСТ 2.304-81. (СТ СЭВ 851-78 – СТ СЭВ 855-78). Шрифты чертежные. 

ГОСТ 2.305-68. Изображения, виды, разрезы, сечения. 

ГОСТ 2.306-68. (СТ СЭВ 860-78). Обозначение графических материалов и 

правила нанесения их на чертежи. 

ГОСТ 2.307-68. (СТ СЭВ 1976-79). Нанесение размеров и предельных 

отклонений. 

ГОСТ 2.308-79. (СТ СЭВ 386-76). Указания на чертежах допусков форм и 

расположение поверхностей. 

ГОСТ 2.309-73. (СТ СЭВ 1632-79). Обозначение шероховатости 

поверхностей. 

ГОСТ 2.310-68. (СТ СЭВ 367-76). Нанесение на чертежах об означений 

покрытий, термической и других видов обработки. 

ГОСТ 2.311-68. (СТ СЭВ 284-76). Изображение резьбы. 

ГОСТ 2.315-68. (СТ СЭВ 1978-79). Изображения упрощенные и условные 

обозначения крепежных деталей. 

ГОСТ 2.316-68. (СТ СЭВ 856-78). Правила нанесения на чертежах надписей, 

технических требований и таблиц. 

ГОСТ 2.413-72. Правила выполнения конструкторской документации 

изделий, изготовленных с применением электрического монтажа. 

ГОСТ 2.417-78. (СТ СЭВ 1186-78). Правила выполнения чертежей печатних 

плат. 
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ГОСТ 2.701-84. (СТ СЭВ 651-77). Схемы. Виды и типы. Общие требования к 

выполнению. 

ГОСТ 2.702-75. (СТ СЭВ 1188-78). Правила выполнения электрических 

схем. 

ГОСТ 2.708-81. (СТ СЭВ 1982-79). Правила выполнения электрических схем 

цифровой вычислительной техники. 

ГОСТ 2.710-81. (СТ СЭВ 2182-80). Обозначения буквенно-цифровые в 

электрических схемах. 

ГОСТ 2.721-74. (СТ СЭВ141-74). Обозначения условные графические в 

электрических схемах. Обозначения общего применения. 

ГОСТ 2.759-82. (СТ СЭВ3336-81). Обозначения условные графические в 

электрических схемах. Элементы аналоговой техники. 

ГОСТ 2.723-68. (СТ СЭВ869-78). Обозначения условные графические в 

схемах. Катушки индуктивности, дроссели, трансформаторы, 

автотрансформаторы и магнитные усилители. 

ГОСТ 2.755-87. (СТ СЭВ287-76). Обозначения условные графические в 

электрических схемах. Устройства коммутационные и контрактные соединения. 

ГОСТ 2.727-68. (СТ СЭВ862-78). Обозначения условные графические в 

схемах. Разрядники и предохранители. 

ГОСТ 2.728-74. (СТ СЭВ863-78, СТ СЭВ864-78). Обозначения условные 

графические в схемах. Резисторы, конденсаторы. 

ГОСТ 2.729-68. (СТ СЭВ2830-80). Обозначения условные графические в 

схемах. Приборы электроизмерительные.  

ГОСТ 2.730-73. (СТ СЭВ 661-77). Обозначения условные графические в 

схемах. Приборы полупроводниковые. 

ГОСТ 2.731-81. (СТ СЭВ 865-78). Обозначения условные графические в 

схемах. Приборы электровакуумные. 

ГОСТ 2.732-78. (СТ СЭВ 866-78). Обозначения условные графические в 

схемах. Источники света. 

ГОСТ 2.736-68. Обозначения условные графические в схемах. Элементы 

пьезоэлектрические и магнитострикционные. Линии задержки. 

ГОСТ 2.741-68. (СТ СЭВ 868-78). Обозначения условные графические в 

схемах. Приборы акустические. 

ГОСТ 2.743-91. Обозначения условные графические в схемах. Элементы 

цифровой вычислительной техники. 

ГОСТ 2.746-68. (СТ СЭВ 654-77). Обозначения условные графические в 

схемах. Генераторы и усилители квантовые. 

ГОСТ 2.752-71. Обозначения условные графические в схемах. Устройства 

телемеханики. 
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ГОСТ 2.758-81. (СТ СЭВ 1983-79). Обозначения условные графические в 

электрических схемах. Сигнальная техника. 

СТ СЭВ 159-75. Складывание чертежей. 

ДСТУ 3008 – 95. Документація. Звіти в сфері науки і техніки. 

ГОСТ 2.417 – 91. Плати друковані. Правила виконання креслень 

 


