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РОЗДІЛ  1. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

РОЗВИТКУ СИСТЕМ ПЕРСОНАЛЬНОГО РАДІОЗВ’ЯЗКУ  

 1.1 Аналіз частотного діапазону 

В роботі було поставлено задачу визначення можливості реалізації  

каналу радіозв’язку з використанням технології LoRa та, при наявності такої 

можливості, експериментальна реалізація системи радіозв’язку. Частоти роботи 

модулів  LoRa, які можна розглядати в даній задачі, наведені в табл. 1.1. 

Таблиця 1.1 

Основні діапазони  роботи LoRa 

Назва Робочі частоти, МГц 

SX1276 137-1020 

SX1277 137-1020 

SX1278 137-525 

SX1279 137-960 

З наведеного діапазону частот та постанову Кабінету Міністрів України 

від 15 грудня 2005 р. № 1208 «Про затвердження Національної таблиці 

розподілу смуг радіочастот України» обираємо дозволений робочий діапазон 

частот.  

Згідно вказаної постанови користувачі радіочастотного ресурсу 

поділяються на спеціальних та загальних. Закон України «Про радіочастотний 

ресурс України» відносить до спеціальних користувачів радіочастотного 

ресурсу України підрозділи і організації Міністерства оборони України, 

Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної 

служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Міністерства 

внутрішніх справ України, Управління державної охорони, центральних органів 

виконавчої влади. Це ті структури, які забезпечують формування та реалізацію 

державної політики у сферах цивільного захисту, пожежної і техногенної 

безпеки, захисту державного кордону, виконання кримінальних покарань, 

єдиної державної податкової та митної політики (у частині застосування 



радіоелектронних засобів податковою міліцією), якщо їх діяльність пов'язана з 

використанням радіоелектронних засобів виключно для виконання 

функціональних обов'язків і за умови їх фінансування виключно за рахунок 

Державного бюджету України, Національної поліції, а також центральних 

органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують 

державну політику у сфері транспорту, в частині застосування 

радіоелектронних засобів об'єднаної цивільно-військової системи організації 

повітряного руху України та забезпечення польотів і в частині застосування 

радіоелектронних засобів Державною спеціальною службою транспорту 

системи екстреної медичної допомоги. Користувачі, що не відносяться до 

категорій зазначених вище - загальні користувачі радіочастотного ресурсу 

України [1]. 

Загальні користувачі радіочастотного ресурсу України поділяються на такі 

групи [2]: 

1.  Суб'єкти господарювання, які користуються радіочастотним ресурсом 

України для надання телекомунікаційних послуг, за винятком розповсюдження 

телерадіопрограм. 

2. Суб'єкти господарювання, які здійснюють розповсюдження 

телерадіопрограм із застосуванням власних або орендованих радіоелектронних 

засобів. 

3. Технологічні користувачі і радіоаматори - юридичні чи фізичні особи, 

які користуються радіочастотним ресурсом України без надання 

телекомунікаційних послуг. 

Звертаємо увагу на частоти загального користування, що призначені для 

аматорів. Перелік таких смуг частот наведено нижче [1]: 

- 144 - 146 Аматорська Супутникова; 

- 430 - 432 Аматорська Радіолокаційна; 

- 432 - 438 Аматорська Радіолокаційна; 

- 438 - 440 Аматорська Радіолокаційна; 



Потрібно провести аналіз наявних рішень на частотах 432-438 МГц, куди 

входить  діапазон 433,05—434,79 МГц, загальна назва  LDP433 (Low Power 

Device), у якому дозволена робота радіомовних пристроїв, 

пристроїв телеметрії та сигналізації з максимальною дозволеною потужністю 

до 10 мВт. У більшості країн світу в цьому діапазоні дозволена робота 

пристроїв без спеціальних дозволів і ліцензій за умови дотримання деяких 

обмежень. В Україні дозволена робота радіопереговорних пристроїв, пристроїв 

телеметрії та радіодистанційного керування з обмеженням потужності у 

10 мВт, та пристроїв медичного призначення з обмеженням потужності у 1 кВт. 

В діапазоні LPD. Фактично, експлуатується багато пристроїв LPD-діапазону із 

вихідною потужністю більшою за 10 мВт, у тому числі передавачі 

двостороннього зв'язку автосигналізацій, передавачі датчиків побутових 

метеостанцій а також радіоаматорські радіостанції та ретранслятори, 

потужність передавачів яких може складати одиниці і десятки ват [1]. 

1.2 Пристрої LPD433 

 «Діапазон LPD 433 розшифровується як Пристрої малої потужності (від 

англ. - Low Power Devices) [3, 4]. Стандарт тісно межує з радіоаматорським 

діапазоном, займаючи частину частотного спектра 430 - 440 МГц і в деяких 

випадках радіостанції LPD 433 є джерелом завад для аматорського радіозв'язку. 

В даному стандарті передбачено максимум 69 фіксованих частот (каналів) з 

частотної (FM) модуляцією. Частотна сітка знаходиться в межах 433,075 МГц 

(1й канал) - 434,775 (69 канал) без переривань з кроком 25 кГц. Максимальна 

потужність промислових пристроїв повинна бути не більше 10 мВт.» [3]. 

Перелік каналів та їх частоти наведені в табл.1.2 [4]. 

Таблиця 1.2 

Перелік каналів та їх частоти 

Канал Частота 

МГц 

Канал Частота 

МГц 

Канал Частота 

МГц 

1 433,075 24 433,650 47 434,225 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F


2 433,100 25 433,675 48 434,250 

3 433,125 26 433,700 49 434,275 

4 433,150 27 433,725 50 434,300 

5 433,175 28 433,750 51 434,325 

6 433,200 29 433,775 52 434,350 

7 433,225 30 433,800 53 434,375 

8 433,250 31 433,825 54 434,400 

9 433,275 32 433,850 55 434,425 

10 433,300 33 433,875 56 434,450 

11 433,325 34 433,900 57 434,475 

12 433,350 35 433,925 58 434,500 

13 433,375 36 433,950 59 434,525 

14 433,400 37 433,975 60 434,550 

15 433,425 38 434,000 61 434,575 

16 433,450 39 434,025 62 434,600 

17 433,475 40 434,050 63 434,625 

18 433,500 41 434,075 64 434,650 

19 433,525 42 434,100 65 434,675 

20 433,550 43 434,125 66 434,700 

21 433,575 44 434,150 67 434,725 

22 433,600 45 434,175 68 434,750 

23 433,625 46 434,200 69 434,775 



 Розглянемо готові пристрої. На рис.1.1 зображена рація Vector VT-44 

Military. 

 

Рис.1.1 Рація Vector VT-44 Military 

Рація має наступні характеристики (табл.1.3): 

Таблиця 1.3 

Характеристики Vector VT-44 Military 

Діапазон частот 433.075-434.775 МГц 

Кількість каналів 69 каналів LDP 

Кількість суб-тонів 38 

Діапазон робочих температур від -20°С до +70°С 

Крок частоти 25 кГц 

Клас випромінення F3E 

Опір антени 50 Ом 

Джерело  живлення Ni-MH 700 мАч / Li-polymer 1500 

мАч 

Тип передавача Супергетеродин із подвійним 

перетворенням частоти 

Вихідна потужність 10 мВт 

Вид модуляції NFM 

Максимальна девіація частоти +/- 2.4кГц 



Рація  Roger KP-23 також має клас LPD (433 МГц), а також PMR 

(446МГц)  (рис.1.2). Новітня LPD, PMR рація ROGER KP-23 виконана в 

зручному корпусі і має максимальний набір всіх необхідних функцій (табл. 1.4).  

 

Рис. 1.2 Рація Roger KP-23 

Таблиця 1.4 

Основні характеристики рації Roger KP-23 

Діапазон частот 433.075-434.775 МГц 

446 МГц (PMR) 

Кількість каналів 80 

Кількість суб-каналів 38 

Діапазон робочих температур від -25°С до +60°С 

Клас випромінення F3E 

Опір антени 50 Ом 

Джерело живлення Ni-MH 1500 мАг 

Тип передавача Супергетеродин із подвійним 

перетворенням частоти 

Вихідна потужність 1 мВт – 4 Вт 

Вид модуляції NFM 

Максимальна девіація частоти +/- 2.4 кГц 



Якщо сканування зупинилося на активному каналі, і прослуховування 

триває певний час (цей час програмується постачальником), то після закінчення 

його сканування продовжиться, навіть якщо канал є активним. Якщо в каналі не 

спостерігається активності і не відбуваються жодні натискання протягом 5 

секунд, то функція економії заряду акумулятора автоматично переводить рацію 

в режим зниженого енергоспоживання. Коли з'явиться сигнал, який 

приймається, або буде виконану будь-яку дію, то економічний режим 

автоматично відключиться. Характеристики  наведені в табл.1.4. 

Професійна портативна рація Roger KP-15 (рис 1.3) - новинка модельного 

ряду з'явилася на ринку в кінці 2010 року. Задня частина корпусу виконана 

повністю з алюмінієвого сплаву.  

 

Рис. 1.3 Рація Roger KP-15 

Модель ергономічна, компактна і оснащена ефективною антеною. Рація 

Roger KP-15 виконана за класичною схемою для моделей комерційного 

використання і має 16 каналів пам'яті, які програмуються в діапазоні 420-450 

МГц. Модель не вимагає реєстрації, бо налаштована для роботи в 

безліцензійному діапазоні частот, в який входить 69 каналів діапазону LPD і 8 

каналів PMR. Також присутні коди CTCSS і DCS, які забезпечать зв'язок в групі 

без сторонніх втручань. Характеристики даного пристрою наведені в табл.1.4. 

 



Таблиця 1.4 

Основні характеристики Roger KP-15 

Діапазон частот 433.075-434.775; 

446.00625-446.09375 МГц 

Кількість каналів 16 

Кількість субканалів  (CTCSS) 50 (106) 

Діапазон робочих температур від -25°С  до +60°С 

Крок частоти 12.5 кГц / 25 кГц 

Вихідна потужність 3 Вт 

 

У 2006 р. корейською корпорацією TTI Tech була розроблена і 

виготовлена модель рації TX-1446LP (рис. 1.4) діапазону 433 МГц. LPD 

радіостанція TTI TX-1446LP також не потребує дозволу на використання 

частотного ресурсу.  

 

Рис. 1.4 Рація TX-1446LP 

Рація TX-1446LP сертифікована для експлуатації в Україні і може бути 

використана як в професійній діяльності, так і в сфері дозвілля. Характеристики 

наведені в табл. 1.5 [5]. 



Таблиця1.5 

Характеристики TX-1446LP 

Діапазон частот 433.075-434.775 МГц 

Кількість каналів 69 

Кількість субканалів  (CTCSS) 50 

Діапазон робочих температур від -30°С до +60°С 

Крок частоти 25 кГц 

Вихідна потужність 0.01 Вт 

 

В наведених готових аналогах використовується супер гетеродинний тип 

передавача з подвійним перетворенням частоти. Найчастіше використовують 

модуляцію NFM та SSB. Можливе застосування кодів CTCSS і DCS. 

1.3 Аналіз сигнально-кодованої модуляції для пристроїв LPD 

 Розглянемо переваги та недоліки режимів NFM та SSB. Ні для кого не є 

таємницею, що на УКХ серед інших видів аналогової модуляції на верхній 

сходинці п'єдесталу «прописалася» вузькополосна частотна модуляція (NFM; 

смуга переважно 12 або 25 кГц), яка має незаперечні плюси. Але є і мінуси 

щодо SSB (смуга менше 3 кГц), яка домінує на КВ. Тому для мовного УКХ 

діапазону прийнятого стандарту (65,5 - 74 МГц) девіація становить 50 кГц. З 

такою ж девіацій передається звуковий супровід телевізійних каналів. Для 

мовного FM діапазону нового стандарту (87,5 - 108 МГц) девіація становить 75 

кГц. Ці стандарти прийнято називати WFM (Wide Frequency Modulation - 

широка (широкосмугова) частотна модуляція). Вибране велике значення 

девіації (і як наслідок - широка смуга, яка займає одним передавачем весь ефір) 

пов'язано з тим, що для якісної передачі звуку повинні передаватися частоти від 

20 до 15000 герц, причому додатково ще стільки ж для стерео, в результаті 

один УКВ / FM передавач займає смугу понад 100 кГц і крок каналу (різниця 

частот між двома сусідніми по частоті передавачами) обирається в 200 кГц. Для 

розбірливої передачі голосу досить передавати частоти 300-3000 Гц, тому для 

радіозв'язку в FM девіація частоти і ширина займаної одним передавачем смуги 



на порядок менша, ніж для радіомовлення. Таку модуляцію називають NFM 

(Narrow Frequency Modulation - вузька (вузькосмугова) частотна модуляція). 

Для діапазонів VHF (136-174 МГц) і UHF (400-470 МГц) спочатку був обраний 

крок каналу 25 кГц, а девіація - 5 кГц. Однак дуже швидко місця в ефірі всім 

бажаючим стало не вистачати, тому ввели "ущільнення" - крок каналу 

скоротили до 12,5 кГц, а девіацію - до 2,5 кГц. Сучасні професійні та 

аматорські УКХ-радіостанції, як правило, підтримують обидва режими роботи 

("Wide" або "25 kHz", і "Narrow" або "12,5 kHz"). 

Односмугова модуляція (SSB) складніша і в схемотехнічній реалізації, і в 

повсякденному використанні. Припустимо, що ви зробили амплітудну 

модуляцію радіосигналу частотою в 1 МГц звуковим сигналом в 1 КГц. 

Математично в цьому випадку вихідна потужність передавача поділиться на 

три нерівних за вихідною потужністю сигнали (несуча частота 1 МГц + частота 

несучої за вирахуванням частоти модулюючого сигналу або нижня бічна смуга 

999 кГц + сума частоти модулюючого сигналу і несучої частоти, або верхня 

бічна смуга). Власне кажучи, інформацію про звуковий сигнал буде нести лише 

мала частина вихідної потужності передавача, а левова частка її буде йти на 

розігрів повітря. Від половини (теоретичний мінімум) до 80-90 відсотків (на 

практиці) потужності передавача піде на формування несучої частоти, а верхня 

і нижня бічні смуги будуть нести корисну інформацію про голос оператора. 

При цьому як верхня (USB), так і нижня (LSB) бічні смуги будуть містити 

повну інформацію про накладений звук. Виникає резонне питання: навіщо 

випромінювати несучу і одну з бічних смуг, марно витрачаючи до 90% 

потужності передавача? Виявляється, робити це зовсім необов'язково, і 

схемотехнічно «придушивши» все, крім потрібної нам бічний смуги, ми 

отримуємо односмугову модуляцію. За інших рівних умов цей вид модуляції з 

"голосових" найбільш ефективний по дальнобійності, але незручний в роботі 

тим, що для повноцінного прийому мовного повідомлення необхідно точно 

налаштовуватися на частоту передачі. В силу різних причин налаштування 

доводиться уточнювати фактично в процесі ведення радіообміну, а неточність 

налаштування в 100-200 Гц вже відчутно позначається на розбірливості 



мовного повідомлення. Смуга частот, яку займає один SSB передавач, 

відповідає смузі переданого голосового сигналу (близько 3-3,5 кГц), що в 3-4 

рази вужче, ніж у АМ чи NFM передавача [6]. 

SSB рекомендується використовувати при зв'язках з найбільш 

віддаленими кореспондентами. Як правило, в Європі використовується верхня 

бічна смуга (USB), а в США, навпаки, нижня бічна смуга (LSB). Радіозв'язок з 

використанням однієї бокової смуги має настільки великі переваги перед АМ і 

FM, що в професійному і аматорському радіозв'язку вона повністю витіснила 

їх. У радіоаматорських діапазонах SSB з'явилася в п'ятдесятих роках. У 195б р. 

в світі було всього кілька десятків аматорських SSB радіостанцій, в 1961 р. їх 

число вже перевищувало 20 тисяч. Першими радянським 

короткохвильовиками, які почали працювати на SSB, були Георгій Румянцев 

(UA1DZ), а також багато зробив для популяризації роботи на SSB один з 

найстаріших російських радіоаматорів Л. Лабутін (UA3CR), який почав 

працювати на SSB в 1958 р У Сі-Бі діапазон SSB модуляція прийшла значно 

пізніше: за кордоном - в 90-х роках, в нас - лише в останні роки. Головною 

причиною малого використання SSB в Сі-Бі діапазоні є більш висока ціна SSB 

трансиверів, що перевищує ціни AM / FM станцій в 3-5 разів, другою причиною 

- особливості роботи на SSB, що вимагають більш високої кваліфікації 

оператора. При прийомі станції з SSB модуляцією вам необхідно ручкою 

точного підстроювання частоти домогтися найкращої розбірливості і 

натуральності голосу кореспондента. Саме це перешкоджало широкому 

застосуванню SSB в автомобільних радіостанціях, бо водій не повинен 

відволікатися при водінні на ручне підстроювання. Однак останнім часом на 

ринку з'явилися SSB автомобільні станції, але ціною тільки в 1,5-2 рази 

дорожче АМ, FМ станцій, які мають стабільність частоти, цілком достатню для 

роботи на SSB при русі автомобіля. Необхідно мати на увазі, що навіть при 

точному налаштуванні звучання голосу кореспондента при роботі на SSB все 

рівно залишається неприродним, зі специфічним "синтезованим" тембром, що 

втім ніяк не заважає прийому інформації. Головною перевагою SSB в 

порівнянні з АМ і FM є виграш в потужності корисного випромінюваного 



сигналу, що становить 9 дБ, або в 8 разів. Згідно з правилами, потужність 

несучої Сі-Бі радіостанції при АМ і FM видах модуляції і пікова потужність 

при SSB модуляції не повинні перевищувати 10 Вт. Звідки ж береться виграш? 

При SSB модуляції несуча і одна з бічних смуг не випромінює, що дозволяє 

всю дозволену потужність випромінювати у вигляді однієї бокової смуги. 

Потужність, що несе корисну мовну інформацію, при АМ і FM складає в 

кращому випадку 1,25 Вт, а при SSB - всі 10 Вт. Таким чином, при прийомі SSB 

сигналу передавача з піковою потужністю 10 Вт чутність буде такою ж, як при 

прийомі АМ передавача з потужністю 80 Вт! Однак переваги SSB не 

обмежуються тільки цим. АМ і FM станції випромінюють потужність несучої 

постійно, незалежно від того, вимовляєте ви перед мікрофоном звуки або 

мовчіть. SSB станції не випромінюють ніякої потужності в паузах між словами. 

Крім економії енергії і полегшення режиму вихідного каскаду передавача це 

дає додаткові переваги при роботі в перевантаженому станціями каналі. При 

використанні АМ або FM модуляцій включення більш потужної станції 

повністю "тисне" слабшу, роблячи прийом неможливим, при використанні SSB 

в паузах між словами потужної станції слабка станція продовжує 

прослуховуватися. Вдається не тільки стежити за станцією, а й вловлювати 

зміст повідомлення. Практично в таких випадках вдається домовитися про 

перехід на іншу частоту. Якщо сигнали заважають станцій не сильно 

перевищує рівень прийнятої, а частоти всіх станцій точно збігаються, ви будете 

розуміти більшу частину інформації бажаної станції, подібно до того, як ви 

розумієте співрозмовника при розмові в оточенні говорять людей. На практиці 

ж завжди частоти заважають станцій відрізняються від прийнятої, тому 

внаслідок порушення співвідношень між частотними складовими спектру мова 

кореспондентів заважають станцій стає нерозбірливою і вся увага набагато 

легше зосередити на розбірливою мови вашого кореспондента. Це справедливо, 

звичайно, тільки в разі перешкод від інших SSB станцій. Якщо заважає станція 

працює з амплітудною або частотною модуляцією, SSB переваг не дає. Саме з 

цієї причини користувачі Сі-Бі діапазоном, в якому немає розмежування частот 

для роботи з різними видами модуляції, домовляються між собою, в яких 



каналах можна використовувати тільки SSB. Так користувачі Сі-Бі в країнах 

Європи домовилися про переважне використання діапазону D для роботи з 

SSB, залишивши діапазон С для АМ і FM. Всі перераховані переваги SSB 

модуляції дозволяють при інших рівних умовах отримати дальність зв'язку на 

50-75% більше, ніж при AM або FM. 

Коди CTCSS і DCS - це "спеціальні" звуки, змішані зі звуками голосу 

оператора рації, які передаються разом з ним в ефір. Звук CTCSS або DCS не 

чутний на іншій рації, яка приймає сигнал,  бо він просто прибирається із 

звукового сигналу, перед тим як звуковий сигнал потрапить в підсилювач і далі 

в звукову систему рації. Сигнали CTCSS - це тон з частотою від 33 герца до 

254.1 Гц, в залежності від номера CTCSS, наприклад, 18 тон в сітці з 38 тонів, 

це тон з частотою 123 герца. Сигнали DCS - теж низькочастотні сигнали, але 

містять цифровий код. Робота CTCSS і DCS відбувається таким чином на 

передавальній стороні до сигналу з мікрофона додається (змішується) спец-

сигнал CTCSS або DCS, приблизно 20% від сигналу з мікрофона, потім все це 

передається в ефір рацією. На приймальній стороні підсилювач звуку 

включається тільки тоді, коли в прийнятому сигналі, крім голосу, виявлений 

заданий CTCSS або DCS. Включивши CTCSS або DCS ви просто не почуєте 

сигнали, які не містять в собі CTCSS або DCS, але вони продовжать залишатися 

в ефірі. 

Недоліки CTCSS і DCS. 

Розглянемо ситуацію, коли є ви, ваш співрозмовник і є стороння особа. 

Ви спілкуєтеся з співрозмовником, а стороння особа говорить вам 

нецензурну лайку, перебиваючи вашого співрозмовника, а іноді просто 

насміхається над вашою розмовою. Ви і співрозмовник, включаєте CTCSS і 

перестаєте чути сторонню особу, ніби все добре, але: 

- ви все ще на тому ж самому каналі; 

- стороння особа нікуди не зникла з цього каналу. 



Чим це загрожує - співрозмовник хоче повідомити вам про надзвичайну 

ситуацію, стороння особа включається одночасно з вашим співрозмовником і 

змішуючись з його сигналом "забиває" (робить його нерозбірливим). В 

результаті ви не чуєте ні сторонньої особи, ні свого співрозмовника. Крім того, 

щоб рація, приймаючи сигнал, змогла визначити чи є в переданому сигналі 

потрібний CTCSS або DCS, потрібний хоча й незначний, але певний час, до 

того ж сигнал повинен бути досить чистим від перешкод, щоб визначення 

(декодування) пройшло успішно. Тобто, включаючи CTCSS або DCS потрібно 

пам'ятати, що дещо зменшується стійкість зв'язку. 

В яких випадках доречно застосовувати CTCSS і DCS. 

1) Там, де багато слабких або короткочасних, але досить настирливих 

перешкод. 

Неприємно, коли у рації від перешкод постійно відкривається 

шумопонижувач, і вона постійно видає сторонні шуми. Включення DCS або 

CTCSS допоможе. Перешкоди не містять тонального сигналу і, відповідно, при 

їх виникненні рація не буде даремно шуміти. 

2) Там, де на одній частоті є станції, які заважають, але їх мало. Якщо 

заважаючих станцій мало і вони працюють на передачу короткочасно, а ви 

готові піти на те, що можна втратити якусь частину повідомлень "своїх" 

станцій, то цілком виправдано включити CTCSS або DCS. Вас не будуть 

відволікати переговори заважаючої станції, але треба пам'ятати, що заважаючі 

станції, як і раніше, з вами на одному каналі. Просто тепер ви не чуєте їх, хоча 

вони, відключивши у себе CTCSS і DCS, зможуть чути вас. 

3) В автоматичних системах, наприклад, ретрансляторах. Щоб не 

транслювати даремно перешкоди. 

На ринку є рації, причому побутові, дешеві, в які вже вбудований декодер 

CTCSS або DCS. 

Якщо трохи доопрацювати будь-яку рацію: взяти сигнал до фільтра, який 

видаляє низькочастотний тон CTCSS або DCS, і подати його на лінійний вхід 



звукової карти комп'ютера, то в редакторі звуку можна побачити підмішаний 

тон CTCSS або DCS, а для CTCSS навіть відразу і виміряти його частоту. 

Крім того, з доопрацьованої рації можна просто записати в комп'ютер 

сигнал, який містить CTCSS, потім "відрізати" фільтрами всі частоти вище 300 

Гц і отримати готову доріжку, наклавши (об’єднавши) з будь-яким корисним 

звуковим сигналом і передавати в ефір, підключившись безпосередньо до 

модулятора рації, відразу відкрити "закритий" CTCSS приймач. З DCS все 

трохи складніше, але реально [7].  

Радіопередавачі, що використовують CTCSS, завжди передають свій 

власний тональний код щоразу, коли натискається кнопка передачі. Тони 

передаються на низькому рівні одночасно з голосом. Це називається CTCSS-

кодуванням. Тони CTCSS мають частоту в діапазоні 67-257 Гц. Ці тони, як 

правило, називаються чутливими тонами. У системі двосторонніх радіосигналів 

FM, рівень кодера CTCSS зазвичай встановлюється на 15% відхилення системи. 

Наприклад, в системі відхилення 5 кГц рівень тону CTCSS, як правило, 

встановлюється на відхилення 750 Гц. Інженерні системи можуть вимагати 

встановлення різних рівнів в діапазоні від 500 Гц до 1 кГц (10-20%). 

Можливість приймача відтворювати звук доти, поки не буде виявлено джерело 

з правильним тоном CTCSS, називається декодування. Ресивери оснащені 

функціями, що дозволяють відключити "блокування" CTCSS. На консолі 

базової станції мікрофон може мати роздільне натискання, кнопку для обміну 

даними. Натискання однієї половини кнопки (часто позначається піктограмою 

гучномовця або буквами "MON", коротка для "MONIR") відключає декодер 

CTCSS і повертає приймач до прослуховування будь-якого сигналу на каналі. 

Це називається функцією монітора. Іноді є механічне блокування: користувач 

повинен натиснути та утримувати кнопку монітора, або кнопка передачі 

заблокована і її не можна натиснути. На мобільних раціях мікрофон, як 

правило, зберігається закріпленим в кліпсі або в боксі з мікрофоном. Коли 

користувач витягує мікрофон із затискача, щоб здійснити дзвінок, перемикач 

змушує приймач повернутися до звичайного режиму шумопоглинача. Деякі 

конструкції переміщують перемикач у корпус самого мікрофона. У ручних 



радіоприймачах світлодіодний індикатор може світитися зеленим, жовтим або 

оранжевим кольором, щоб показати, що в даний час інший користувач 

користується каналом. Деякі сучасні рації мають функцію під назвою 

"Заблокований канали зайнятості", що не дозволить користувачеві передавати, 

якщо рація отримує інший сигнал. Дешифратор CTCSS базується на 

вузькосмуговому фільтрі, який передає бажаний сигнал CTCSS. На виході 

фільтра маємо напругу постійного струму щоразу, коли присутній бажаний тон. 

Напруга постійного струму використовується для вмикання/вимикання та 

генерування звукових сигналів в динаміку приймача. Коли тональний сигнал 

присутній, приймач відключається, а при його відсутності приймач мовчить. У 

комунікаційному приймачі, призначеному для CTCSS, звуковий фільтр високих 

частот повинен блокувати тони CTCSS (нижче 300 Гц), щоб вони не звучали в 

динаміку. Оскільки криві звуку варіюються від одного приймача до іншого, 

деякі радіостанції можуть передавати звуковий сигнал тону CTCSS на динамік. 

Нижня тональна частота в цілому менш чутна. Ресивери в системі, що 

використовують 67,0 Гц, можуть декодувати значно довше, ніж ті, що 

використовують 203,5 Гц, і вони можуть займати більше одного декодування 

250,3 Гц. У деяких системах ретранслятора відставання часу може бути 

значним. Нижній тон може призвести до обрізання одного або двох складів, 

перш ніж звук приймача буде вимкнений (його чутно). Це відбувається тому, 

що приймачі декодують послідовно. Приймач ретранслятора повинен спочатку 

визначити сигнал постачальника на вході, а потім декодувати сигнал CTCSS. 

Коли це відбувається, передавач системи включається, кодуючи сигнал CTCSS 

на його сигнал несучої (вихідна частота). Всі радіостанції в системі починають 

декодування після того, як вони приймають сигнал постачальника, після чого 

визнають тон на носії як дійсний. Будь-яке спотворення кодованого тону також 

вплине на час декодування. Інженерні системи часто використовують тони в 

діапазоні 127,3 Гц - 162,2 Гц, щоб збалансувати швидке декодування, 

зберігаючи тони з чутливої частини прийому звуку. Проблема з втраченими 

складами на початку передачі може бути подолана без використання вищих 

частотних тонів. У ранніх системах було поширене уникнення використання 



сусідніх тонів. На каналах, де кожен доступний тон не використовується, це 

хороша інженерна практика. Наприклад, ідеальним буде уникнути 

використання 97,4 Гц і 100,0 Гц на одному каналі. Тони настільки близькі, що 

деякі декодери можуть періодично помилково спрацьовувати. Користувач іноді 

чує склад або два співрозмовника на іншому CTCSS-тональному розмові. 

Оскільки електронні компоненти старіють, а також через виробничі 

відмінності, деякі рації можуть мати кращі параметри при відмові від близьких 

частот тону [8]. 

Коди CTCSS та відповідна частота субтону коду наведені в табл. 1.6. 

Таблиця 1.6 

Відповідність частоти субтону та номера CTCSS 

Частота субтону 1 із 38 кодів 1 із 39 кодів 1 із 43 кодів 1 із 48 кодів 1 із 50 кодів 

62.5 
   

1 
 

64.7 
   

2 
 

67.0 1 1 1 3 1 

69.3 
 

2 2 4 2 

71.9 2 3 3 5 3 

74.4 3 4 4 6 4 

77.0 4 5 5 7 5 

79.7 5 6 6 8 6 

82.5 6 7 7 
 

7 

85.4 7 8 8 10 8 

88.5 8 9 9 11 9 

91.5 9 10 10 12 10 

94.8 10 11 11 13 11 

97.4 11 12 12 14 12 

100.0 12 13 13 15 13 

103.5 13 14 14 16 14 

107.2 14 15 15 17 15 

110.9 15 16 16 18 16 

114.8 16 17 17 19 17 

118.8 17 18 18 20 18 

123.0 18 19 19 21 19 

127.3 19 20 20 22 20 



131.8 20 21 21 23 21 

136.5 21 22 22 24 22 

141.3 22 23 23 25 23 

146.2 23 24 24 26 24 

151.4 24 25 25 27 25 

156.7 25 26 26 28 26 

159.8 
  

27 29 27 

162.2 26 27 
 

30 28 

165.5 
  

28 
 

29 

167.9 27 28 
 

31 30 

171.3 
  

29 
 

31 

173.8 28 29 
 

32 32 

177.3 
  

30 
 

33 

179.9 29 30 31 33 34 

183.5 
  

32 34 35 

186.2 30 31 33 35 36 

189.9 
  

34 36 37 

192.8 31 32 35 37 38 

196.6 
  

36 38 39 

199.5 
   

39 40 

203.5 32 33 37 40 41 

206.5 
   

41 42 

210.7 33 34 38 42 43 

218.1 34 35 39 43 44 

225.7 35 36 40 44 45 

229.1 
   

45 46 

233.6 36 37 41 46 47 

241.8 37 38 42 47 48 

250.3 38 39 43 48 49 

254.1 
    

50 

 

В табл. 1.7 наведена відповідність кодів DCS до інверсних DCS. Це необхідно 

для випадку, коли є два різних передавача і один використовує DCS-коди, а 

інший  використовує інверсні DCS-коди, то таблиця дозволяє вибрати, які коди 

повинні встановити співрозмовники для того, щоб почути один одного. 

 



Таблиця 1.7 

DCS коди і відповідність інверсним DCS кодам 

Прямий 

DCS 

Інверсний 

DCS 

Прямий 

DCS 

Інверсний 

DCS 

Прямий 

DCS 

Інверсний 

DCS 

023 047 i 225 122 i 452 053 i 

025 244 i 226 411 i 454 266 i 

026 464 i 243 351 i 455 332 i 

031 627 i 244 025 i 462 252 i 

032 051 i 245 072 i 464 026 i 

036 172 i 246 523 i 465 331 i 

043 445 i 251 165 i 466 662 i 

047 023 i 252 462 i 503 162 i 

051 032 i 255 446 i 506 073 i 

053 452 i 261 732 i 516 432 i 

054 413 i 263 205 i 523 246 i 

065 271 i 265 156 i 526 325 i 

071 306 i 266 454 i 532 343 i 

072 245 i 271 065 i 546 132 i 

073 506 i 274 145 i 565 703 i 

074 174 i 306 071 i 606 631 i 

114 712 i 311 664 i 612 346 i 

115 152 i 315 423 i 624 632 i 

116 754 i 325 526 i 627 031 i 

122 225 i 331 465 i 631 606 i 

125 365 i 332 455 i 632 624 i 

131 364 i 343 532 i 654 743 i 

132 546 i 346 612 i 662 466 i 

134 223 i 351 243 i 664 311 i 

143 412 i 356 212 i 703 565 i 

145 274 i 364 131 i 712 114 i 

152 115 i 365 125 i 723 431 i 

155 731 i 371 734 i 731 155 i 

156 265 i 411 226 i 732 261 i 

162 503 i 412 143 i 734 371 i 



 

 

 1.4 Висновки 

 В даному розділі проведений аналіз частот, на яких є дозвіл на 

використання без отримання додаткових ліцензій. Проаналізовані наявні 

пристрої на частоті 433 МГц та визначені їх недоліки і переваги. Розглянуті 

особливості використання модуляції сигналу, а також роль кодів CTCSS та 

DCS, їх застосування, переваги та недоліки. Метою даного розділу була 

підготовка до побудови загальної структури власного передавача та його 

функціоналу.  

 

РОЗДІЛ 2. РОЗРОБКА СТРУКТУРНОЇ СХЕМИ ПЕРЕДАВАЧА 

2.1 Технологія модуляції LoRa 

Розглядаючи метод модуляції з розширенням спектру слід згадати про 

теорему Шеннона-Хартлі. Дана теорема затверджує максимальну швидкість, з 

якою інформація може бути передана по каналу зв'язку з шумами в заданій 

смузі частот. 

𝐶 = 𝐵 ∗ 𝑙𝑜𝑔2(1 +
𝑆

𝑁
)     (2.1), 

де: 

С = пропускна здатність каналу (біт/с) 

В = ширина смуги каналу (Гц) 

S = середня потужність сигналу (Вт) 

N = середній шум або потужність перешкод (Вт) 

165 251 i 413 054 i 743 654 i 

172 036 i 423 315 i 754 116 i 

174 074 i 431 723 i   

205 263 i 432 516 i   

212 356 i 445 043 i   

223 134 i 446 255 i   



S / N = відношення сигнал-шум 

Переходячи у рівнянні 2.1 від логарифму з основою 2 до натурального 

логарифму і помітивши, що ln=loge перетворюємо рівняння до такого вигляду: 

 

𝐶

𝐵
= 1.433

𝑆

𝑁
    (2.2) 

 

Для каналів з розширеним спектром сигналу відношення сигналу до 

шуму мале, так як потужність сигналу, часто нижче рівня шумів. Якщо 

припустити, що відношення сигналу до шуму приблизно S / N << 1,  то 

рівняння 2 може бути переписано як: 

 

𝑁

𝑆
≈

𝐵

𝐶
 , або 

𝑁

𝑆
≈

𝐵

𝐶
      (2.3) 

  

З рівняння 2.3 можна бачити, що для передачі інформації без помилок в каналі з 

фіксованим співвідношенням шуму до сигналу, тільки ширина смуги частот 

переданого сигналу повинна бути збільшена. 

Як уже було відзначено вище, за рахунок збільшення ширини смуги 

сигналу можна компенсувати погіршення відношення сигнал-шум(або шум-

сигнал) радіоканалу. 

У традиційних системах розширення спектру методом прямої 

послідовності DSSS фаза несучої змінюється відповідно до кодової 

послідовності. Цей процес, як правило, досягається шляхом множення 

корисного сигналу даних з кодом розширення, також відомим як чіпова 

послідовність. Чіпова послідовність передається на більшій частоті ніж сигнал 

даних і, таким чином, розширюється смуга частот сигналу. Термін «чіп» 

використовується для того щоб відділити біти кодової послідовності інформації 



що передаєтся, від  менших за тривалістю елементів чіпової послідовності. 

Описаний процес продемонстрований нище у рис.2.1. 

 

Рис. 2.1 Модуляція при технології LoRa 

У приймачі корисний сигнал відновлюється шляхом повторного 

множення з локально згенерованою реплікою коду розширення. Цей процес 

множення в приймачі ефективно стискає розширений сигнал до первісної 

ширини смуги, як показано нижче на рис. 2.2. 

Слід зазначити, що та ж сама чіпова послідовність повинна бути 

використана і в приймачі, і в передавачі для правильного відновлення 

інформації. 



 

Рис. 1.3 Демодуляція при технології LoRa 

Величина розширення для послідовності, залежить від співвідношення 

«чіпів на біт» - відношення швидкості передачі чіпової послідовності до 

необхідної швидкості передачі даних, називається посиленням обробки (Gр) і 

зазвичай виражене в дБ. 

 

𝐺𝑃 = 10 ∗ 𝑙𝑜𝑔10 (
𝑅𝑐

𝑅𝑏
) [дБ], 

 

Де: 

Rc = швидкість передачі чіпів (чіп/с) 

Rb = швидкість передачі бітів (біт/с) 

Крім забезпечення обробки для необхідної передачі (яка дозволяє 

приймачу правильно відновлювати данні, навіть коли відношення сигнал/шум 

каналу є від'ємним значенням). Інтерференція сигналів також знижується за 

рахунок обробки на приймачі. Вони виходять за межу діапазону корисного 

сигналу і можуть бути легко видалені шляхом фільтрації.  



DSSS широко використовується для передачі даних. Однак існують 

проблеми для недорогих або обмежених по потужності пристроїв і мереж.  

Часто, як у випадку з GPS або DSSS PHY стандарту IEEE 802.15.4k, 

системі буде потрібно високоточний і цінний матеріал опорного тактового 

сигналу. Крім того, чим довше код розширення або послідовність, тим довше 

час, необхідний приймачу для виконання кореляції по всій довжині кодової 

послідовності або для послідовного здійснення пошуку по кодовим 

послідовностям, або паралельного впровадження кілька кореляторів.[9] 

 

2.2 Обгрунтування вибору моделі рації на технології LoRa 

Першим елементом структурної схеми буде модуль передавача/приймача, 

який використовує технологію LoRa. В табл. 2.1 наведені існуючі моделі та їх 

характеристики. 

Таблиця 2.1 

Характеристики модулів LoRa 

Назва 

Робочі 

частоти, 

МГц 

Коефіцієнт 

розширення 

спектру 

Чутливість, дБм 

Ширина 

полоси 

пропуска-

ння, кГц 

Швидкість 

передачі при 

використанні 

модуляції 

LoRa, Кбіт/с 

SX1276 137-1020 6-12 Від -111 до -148 7.8-500 0.018-37.5 

SX1277 137-1020 6-9 Від -111 до -139 7.8-500 0.11-37.5 

SX1278 137-525 6-12 Від -111 до -148 7.8-500 0.018-37.5 

SX1279 137-960 6-12 Від -111 до -148 7.8-500 0.018-37.5 

 

Під час вибору враховувався параметр частот загального користування, 

які призначені для аматорів. Перелік таких  смуг частот наведено нижче [2]: 

- 144 - 146 Аматорська супутникова; 



- 430 - 432 Аматорська радіолокаційна; 

- 432 - 438 Аматорська радіолокаційна; 

- 438 - 440 Аматорська радіолокаційна; 

На основі розглянутих даних обраний модуль SX1278, оскільки 

аматорська смуга частот співпадає зі смугою частот даного модуля. 

2.3 Обгрунтування вибору плати з модуль SX1278 

Модуль E32-TTL-100, який побудований на модулі SX1278. Основні 

параметри плати наведені в табл 2.2. 

 

Таблиця 2.2 

Параметри плати E32-TTL-100 

Параметр Значення 

Розмір, мм 21*36 

Вага, г 6,7 

Живлення, В 2,3-5.5 

Споживана потужність, мВт 10 

Потужність вихідного сигналу, дБм 20 

Швидкість передачі, кб/с 2.4 (за замовчуванням) 

Споживання у режимі очікування, мкА 3 

Споживання у режимі передачі, мА 120 

Споживання у режимі прийому, мА 14 

Споживання у режимі WOR, мкА 30 

Інтерфейс зв’язку UART 

Інтерфейс керування UART 

Довжина відправленого повідомлення, б 512 

Довжина отриманого повідомлення, б 512 

Довжина пакету даних, б 58 

Параметр Значення 

Робочі частоти, МГц 410-441 



Кількість каналів, шт. 32 

Ширина одного каналу, МГц 1 

За замовчуванням, швидкість передачі на платі E32-TTL-100 (рис.2.3) 

встановлена в 2.4 кб/с., швидкість передачі можна змінити на такі значення: 0.3, 

1.2, 2.4, 4.8, 9.6, 19.2 кб/с 

Плата E32-TTL-100 має наступні виводи: 

1 – М0 – один з входів для задання потрібного режиму передачі 

2 – М1 - один з входів для задання потрібного режиму передачі 

3 – RXD – вхід приймача UART, до якого повинен бути підключений 

 

Рис. 2.3 Плата E32-TTL-100 

вихід іншого пристрою/схеми/плати. Може бути сконфігурований як з 

відкритим стоком так і з підтягуючим входом. 

4 – TXD – вихід передавача UART, до якого підключається вхід іншого 

пристрою/схеми/плати. Може бути сконфігурований як з відкритим стоком так 

і з підтягуючим виходом 

5 – AUX – вихід, що служить індикатором завантаження плати 

6 – VCC – контакт живлення 

7 – GND - земля 



8, 9, 10 – отвори для фіксації плати на корпусі 

Плата має 4 режими роботи (М1:М0) : 

00 – Звичайний. 

01 – Пробудження. 

10 – Збереження енергії. 

11 – Сон. 

Звичайний режим (00) характеризується тим що, знаходячись у ньому, 

модуль може приймати призначені для користувача дані з послідовного порту і 

передавати пакет даних, довжина якого становить 58 байт. Коли дані, введені 

користувачем, займають 58 байт, модуль почне бездротову передачу. Під час 

якої користувач може безперервно вводити дані для передачі. 

Коли передана інформація менша 58 байт, то модуль буде чекати 

проміжок часу, який відповідає прийому 3 байтів інформації, після чого вважає, 

що передача даних припинена, якщо користувачем вводяться безперервні дані 

не. Далі модуль передає всі дані через бездротовий канал. Коли модуль 

приймає перший пакет даних від користувача, на виході AUX з’являється 

низький рівень сигналу. Після того, як модуль передав всі дані, на АUX маємо 

високий рівень сигналу. Це означає, що почалася передача останнього пакета 

бездротової передачі даних, що дає можливість користувачеві безперервно 

ввести ще 512 байт. Пакет даних, який передається з модуля, який працює в 

режимі 00, може бути прийнятий тільки якщо приймальний модуль працює в 

режимі 00 або 01. Після прийому пакета даних AUX виводить низький рівень 

тривалістю 5 мс, після чого модуль починає передавати дані через бездротовий 

послідовний порт TXD. Після того, як всі дані були передані через послідовний 

порт, модуль AUX виводить високий рівень. 

В режимі пробудження (01) умова передачі пакету даних і робота виходу 

AUX та прийом такі ж, як і у попереднього режиму. Єдина відмінність полягає 

в тому, що модуль автоматично додає преамбули перед кожним пакетом даних. 

Довжина преамбули коду залежить від часу пробудження, встановленого в 



параметрах. Мета преамбули - пробудження модуля прийому, що працює в 

режимі 10. Таким чином, пакет даних, переданий з режиму 01, може бути 

отриманий в режимах 00, 01 і 10. 

Режим збереження енергії (10)  характеризується тим, що інтерфейс 

UART закритий і модуль не може приймати дані ззовні. Модуль, що працює в 

цьому режимі, не має функції бездротової передачі. Якщо приймач працює 

режимі 10, то потрібно, щоб передавач працював у режимі 01. Бездротовий 

модуль весь час чекає код преамбули. Як тільки він отримує код преамбули, то 

почне приймати пакет даних. Потім модуль передає на вихід AUX логічний 

«0», і через 5 мс відкриває інтерфейс UART для передачі отриманих даних 

через TXD на кінцевий пристрій. Нарешті, AUX виводить логічну «1» після 

завершення процесу. Бездротовий модуль залишається в режимі збереження 

енергії. Встановлюючи різний час пробудження, модуль може мати різну 

затримку відгуку (максимум 2 с) і середнє енергоспоживання. Користувачу 

необхідно досягти балансу між часом затримки для зв'язку і середньою 

споживаною потужністю. 

Режим сну (11) призначений для налаштування плати. 

Наступний модуль DRF1278F - це тип низькошвидкісного модуля 

трансивера RF на базі SX1278 від корпорації Semtech. Він має ті ж переваги 

RFIC SX1278, але спрощений дизайн плати. Висока чутливість (-139dBm) при 

модуляції LoRa і висока вихідна потужність 20 dBm робить цей модуль 

придатним для роботи з низькою швидкістю передачі даних. Модуль 

зображений на рис.2.4 



 

Рис. 2.4 Модуль DRF1278F 

Модуль DRF1278F складається з RFIC SX1278 на тонкому кристалі SMD та 

схеми узгодження антени. Порт антени добре узгоджений зі стандартним 

опором 50 Ом. Користувачам не потрібно витрачати час на проектування 

ланцюга режекторного фільтра, а вибрати відповідні антени для різних 

додатків. DRF1278F працює із надзвичайно низьким рівнем напруги живлення - 

1,8 ~ 3,6 В, що робить його придатним для роботи з автономним живленням. 

Користувачам необхідно уважно прочитати таблицю параметрів SX1278, 

щоб використовувати модуль у найкращій якості [10]. 

• Діапазон частот: 433 МГц 

• Модуляція: FSK / GFSK / MSK / LoRa 

• Інтерфейс даних SPI 

• Чутливість: -139dBm 

• Вихідна потужність: + 20 дБм 

• Швидкість передачі даних: <300 Кбіт/с 

• Динамічний діапазон RSSI 127dB 

• Прекрасний імунітет блокування 

• Виявлення преамбули 

• Автоматичний сенсор RF та САПР 



• Вбудований бітовий синхронізатор для відновлення годинника 

• Пакетний движок до 256 байт з CRC 

• Робоча температура: -40°C ~ + 80°C 

• Вбудований датчик температури 

• Режим очікування: ≤ 1uA 

• Напруга живлення: 1,8 ~ 3,6 В 

 

Модуль SX1278 Long Range RF Wireless Receiver Module 

Даний модулю LоRа на частоту 433 МГц і напругою живлення 1.8-3.7 В 

має наступні характеристики, а додаткові виводи, окрім основних, показані 

на рис. 2.5 

• Робоча частота: 433 МГц 

• Модуляція: LoRa / FSK / GFSK / OOK 

• Потужність передавача: 20 дБм 

•  Чутливість прийому: -136 дБм (LoRa, BW = 125 КГц, SF = 12, CR = 4 / 

5,1% PER). 

• Швидкість передачі: FSK до 300 Kbps; OOK 32 Kbps 

•  Максимальний струм підчас передачі: 120 мA (+ 20dBm) 

• Струм в режимі приймання: 10.8 мA 

• Тип інтерфейсу: SPI 

• Відстань зв'язку: більше 8000 м 

• Опір антени: 50 Ом 

• Температура експлуатації: -20 ℃ ~ 70 ℃ 

• Потужність живлення: DC 1.8V-3.7V 

• Розміри: 16х16 мм 



 

Рис. 2.5 Модуль 433Mhz DC 1.8-3.7V LORa SX1278 

2.4 Організація аудіо входу пристрою 

Мікрофон модель MAX9814, що зображено на рис.2.6, має наступні 

робочі характеристики [11]: 

- Напруга живлення: 2.7-5.5 В. 

- Струм живлення: 3mA. 

- Вихід: 2 Вpp при зміщенні 1.25 В. 

- Частотна характеристика: 20 Гц - 20 кГц. 

- Автоматичний коефіцієнт підсилення: 40 дБ, 50 дБ або 60 дБ. 

- Щільність вхідного шуму 30 нВ/√Гц. 

- Коефіцієнт нелінійних спотворень: 0,04%. 

 

Рис.2.6 Модуль MAX9814 

 



Призначення контактів: 

GND - земля 

VDD – живлення 

GAIN –  трирівневий контролер коефіцієнта підсилення: 

- GAIN = VDD, коефіцієнт підсилення встановлюється в 40дБ; 

- GAIN = GND, коефіцієнт підсилення встановлюється в 50дБ; 

- GAIN – непід’єднаний, підсилення встановлюється в 60дБ. 

OUT – вихід 

AR – трирівневий контролер відношення часу атаки до часу відновлення 

- AR = VDD, відношення часу атаки до часу відновлення встановлюється 

1:2000 

- AR = GND, відношення часу атаки до часу відновлення встановлюється 

1:500 

- AR – непід’єднаний, відношення часу атаки до часу відновлення 

встановлюється 1:4000. 

  Наступний модуль MAX9812, зображений на рис. 2.7, професійний 

мікрофонний підсилювач – датчик звуку. Даний модуль має наступні 

характеристики [12]:  

- Низький рівень шуму. 

- Висока чутливість. 

- Фіксований рівень підсилення 20 дБ 

- Може живитись від 3.3 В або 5 В 

- Вихід аналоговий. 



 

Рис. 2.7 Модуль MAX9812   

Датчик звуку на основі LM386, модуль виявлення звукового сигналу, 

чутливість можна регулювати шляхом підлаштовування резистора. Компаратор 

використовує високу точність і швидкий відгук на LM386. Два світлодіоди, 

один вказує на включення пристрою, другий загоряється при спрацьовування 

датчика на звуковий сигнал зображено на Рис.2.8 

- Робоча напруга 5 В. 

- Аналоговий вихід 

- Амплітуда вихідного сигналу VCC/2. 

 

Рис. 2.8 Датчик звуку на основі LM386 



З міркувань універсальності було вирішено не додавати компактний 

динамік. Замість цього доцільно додати AUX роз’єм. Таким чином, за 

бажанням, можна буде вивести звук на навушник або на динаміки. 

2.5 Обгрунтування вибору індикатора для пристрою 

Для того, щоб під час роботи можна було відслідковувати який канал 

використовується для передачі, необхідно мати індикатор або монітор. 

10-сегментний LED-індикатор рівня (рис.2.9). Колір червоний. 

Десятисегментний індикатор рівня B10R є збіркою з 10 червоних світлодіодів в 

одному корпусі. Аноди і катоди кожного світлодіоду виведені окремо, 

відповідно модуль має 20 виводів [13]. 

 
Рис. 2.9 10-сегментний LED-індикатор рівня 

Даний індикатор має наступні характеристики: 

- Колір червоний. 

- Робочий струм постійний 20 мА. 

- Падіння напруги 2 ... 2.2 В. 

- Розміри 24х10х14 мм. 

- Робоча температура -25°C .. + 85°C. 

Наступним розглянемо подвійний червоний семисегментний індикатор 

SMA420362 (рис.2.10). SMA420362 - простий в підключенні та надійний 



здвоєний семисегментный індикатор з загальним катодом для використання в 

різних проектах. Колір символів - червоний, висота - 0.36'.  

Характеристики[14]: 

- Колір символів червоний 660 нм. 

- Робочий струм постійний 10 мА. 

- Максимальний струм (імпульсний) 50 мА. 

- Падіння напруги 1.7 ... 2 В. 

- Інтенсивність світла на сегмент 8 ... 12 мкд. 

- Розміри 15х14х8 мм. 

- Робоча температура -25°C .. + 85°C. 

 

Рис. 2.10 Подвійний індикатор SMA420362  

Кольоровий графічний дисплей OLED RGB SPI 96x64 0.95 (рис. 2.11) 

RGB OLED SPI 96x64 0.95 - мініатюрний кольоровий графічний дисплей, 

побудований за технологією OLED, завдяки чому зображення має високий 

рівень контрасту і великі кути огляду. На відміну від інших OLED дисплеїв, 

здатних відображати тільки один колір, дана модель має повнокольорову RGB-

матрицю, з можливістю виведення 65536 кольорів. 



 

Рис. 2.11 Кольоровий графічний дисплей OLED RGB SPI 96x64 0.95  

Характеристики даного дисплея: 

- Тип дисплея OLED. 

- Контролер SSD1331. 

- Розширення  96x64. 

- Кількість кольорів 65536. 

- Діагональ дисплея 0.95" 

- Інтерфейс SPI. 

- Робоча напруга 3.3-5 В. 

- Розміри 31х27 мм. 

- Діапазон робочих температур -20°C .. + 70°C. 

Семисегментний індикатор 5611AH (рис.2.12) 



 

Рис. 2.12 Семисегментний індикатор 5611AH 

Характеристики індикатора: 

- Колір символу Червоний 660 нм. 

- Робочий струм постійного 12-20 мА. 

- Максимальний струм (імпульсного) 80 мА. 

- Падіння напруги 1.7...2 В. 

- Інтенсивність світла на сегмент 8000...12000. 

- Розміри 12.5х19х8 мм. 

- Робоча температура -25°C..+85°C. 

Індикатор для роботи потребує 8 сигнальних портів. Для заощадження 

портів на самому мікроконтролері, був обрано вихідний зсувний регістр для 

керування семисегментним індикатором. Вихідний зсувний регістр 74HC595 

[23]. Характеристики наведені в таблиці таб.2.3. 

 

 

 

 



Таблиця 2.3 

Характеристики зсувного регістра 74HC595   

Робоча напруга 2 - 6 В 

Тип корпусу PDIP (DIP16) 

Вихідний струм 6 мА 

Діапазон робочих температур 40°C..+85°C 

 

Зсувний регістр відповідає заданим параметрам. 

2.6 Обгрунтування вибору мікроконтролера для пристрою  

 

Вже обрали передавач/приймач, мікрофон, індикатор, який відображає 

робочий канал. Обрали для керування стандартну тактильну кнопку без 

фіксації. Для керування взаємодією всіх цих елементів треба вибрати 

мікроконтролер. Найбільш поширеними є мікроконтролери компанії STM32, 

які мають різні характеристики. Є 8 та 32 бітові мікроконтролери. Ми будемо 

використовувати 32 біт, які діляться на 4 великі підгрупи контролерів (рис. 

2.13) [15]: 

- High-performance (високої ефективності) 

- Mainstream (основні, найбільш вживані) 

- Ultra-low-power (досить малої споживаної потужності) 

- Wireless (Бездротові) 

Пристрій, який розробляється, буде мати автономне живлення, тому треба 

звернути увагу на споживану потужність, а найменшу споживану потужність 

має 3 група(ultra-low-power). 



 

Рис. 2.13 Класи мікроконтролерів STM 

При подальшому виборі беремо до уваги, що мікроконтролер повинен 

мати наступні функції: АЦП, ЦАП, кількість біт для передачі 8 або більше для 

передачі звуку.  

STM32L4R5xx (рис.2.14) - один з на сучасніших мікроконтролерів класу 

Ultra-low-power.  

Характеристики даного мікроконтролера наведені нижче [16]: 

- надмала споживана потужність з Flex Power Control; 

- від 1,71 В до 3,6 В джерела живлення; 

- діапазон температур від -40°С до 85/125°С; 

- режим пакетної роботи; 



- 305 нА в режимі VBAT;  

- 32x32 - бітні резервні регістри; 

- 33 нА режим вимкнення  

- режим 420 нА в режимі очікування з РТК; 

- 2,8 мкА стоп 2 з РТК; 

- 110 мкА/МГц - режим роботи (режим LDO); 

- 43 мкА/МГц - режим роботи (режим 3.3 V SMPS); 

- 5 мкс пробудження в режимі зупинки; 

- перезавантаження (BOR) у всіх режимах, крім режиму закриття; 

- Core: Arm® 32-розрядний процесор Cortex®-M4 з FPU; 

- адаптивний прискорювач в режимі реального часу (ART Accelerator ™), 

що дозволяє виконати 0-wait-state; 

- від флеш-пам'яті, частота до 120 МГц; 

- MPU, 150 DMIPS/1,25 DMIPS/МГц; 

- (Dhrystone 2.1), а також інструкції DSP; 

- 1.25 DMIPS / МГц (Drystone 2.1); 

- 409.20 Coremark® (3.41 Coremark/МГц @ 120 МГц); 

- 233 оцінки ULPMark ™ CP; 

- 56,5 ULPMark ™ PP; 

- Кварцевий генератор від 4 до 48 МГц; 

- Кварцевий генератор 32 кГц для RTC (LSE); 

- Внутрішній RC-генератор 16 МГц із заводською обробкою (± 1%) 

- Внутрішній RC-генератор з низькою частотою 32 кГц (± 5%) 

- Внутрішній швидкісний генератор з частотою від 100 кГц до 48 МГц, з 

автоматичною обробкою LSE (точність краще, ніж ±0.25%); 

- Внутрішній генератор 48 МГц із відновленням годинника; 

- сенсорні, лінійні та поворотні датчики дотику 

Додаткові функції графіки: 

- Chrom-ART Accelerator ™ (DMA2D) для розширеного створення 

графічного вмісту; 



- Chrom-GRC ™ (GFXMMU), що допускає до 20% оптимізації графічних 

ресурсів; 

- MIPI® DSI-хост-контролер з двома DSI до 500 Мбіт/с кожна; 

- LCD-TFT контролер 

• 16x таймери: 2-х 16-розрядний двигун-контроль, 

- 2 x 32-bit та 5 x 16-bit загального призначення, 216-розрядні базові, 2 16-

бітні таймери (доступні в режимі зупинки), 2 сторожові таймери, 

- Таймер SysTick 

• До 136 швидких входів/виходів, більшість 5 В-толерантних, до 14 

- Ввходи/виходи з незалежним джерелом живлення до 1,08 В. 

Пам'ять: 

- 2 Мб флеш, 2 банки, читання одночасно з записом, 

- патентований код зчитування захисту 

- 640 Кбайт SRAM, включаючи 64 Кбайт з перевіркою парності 

- Інтерфейс зовнішньої пам'яті для статичної пам’яті, що підтримують 

SRAM, PSRAM, NOR, NAND і FRAM  

- інтерфейс пам'яті 2 х OctoSPI 

• 4x цифрові фільтри для сигма-дельта модулятора;  

• аналогові периферійні пристрої (незалежне постачання) 

• 12-розрядний АЦП 5 Msps, до 16 біт з апаратною 

передискретизацією, 200 мкA/Msps 

- 2x 12-розрядний ЦАП; 

- 2x операційні підсилювачі з вбудованим PGA; 

- 2 ультра-малопотужні компаратори 

• 20 інтерфейсів зв'язку: 

- повношвидкісний USB OTG 2.0, LPM та BCD 

- 2x ВОФК (послідовний аудіо інтерфейс) 

- 4x I2C FM + (1 Мбіт/с), SMBus/PMBus 

- 6x USART (ISO 7816, LIN, IrDA, модем) 

- 3x SPI (5x SPI з подвійним OctoSPI) 



- CAN (2.0B Active) і SDMMC 

• 14-канальний DMA контролер  

• Генератор випадкових чисел 

• Обчислювальний блок CRC, 96-бітний унікальний ідентифікатор 

• 8-14-бітний інтерфейс камери до 32 МГц (чорно-білий) або 10 МГц 

(кольоровий) 

• Підтримка розширень: налагодження через послідовний порт  

• (SWD), JTAG, Embedded Trace Macrocell (ETM) 

 

Рис. 2.14 LQFP100 – квадратна площина з 100-контактами, 14 х 14 мм 

Наступним розглянемо STM32L431xx Рис.2.15 даний клас мікроконтролерів 

має менші додаткові можливості також використання 48 виводів. 

Характеристики наведено далі [17]: 

Надто малої потужності з FlexPowerControl 

- від 1,71 В до 3,6 В джерела живлення 

- діапазон температур від -40 ° С до 85/105/125 ° С 

- 200 нА в режимі VBAT: постачання для RTC і 

• 32x32-бітні резервні регістри 

- 8 нА Режим вимкнення (5 таймер) 

- 28 нА в режимі очікування (5 таймер) 



- 280 нА в режимі очікування з РТК 

- 1,0 мкА, режим зупинки 2, 1,28 мкА з РТК 

- режим роботи 84 мкА / МГц 

- Режим пакетного придбання (BAM) 

- 4 мкс пробудження в режимі зупинки 

- Матриця розрядів 

• Ядро: ARM® 32-розрядний процесор Cortex®-M4 з FPU, 

• Адаптивний прискорювач реального часу (ART 

• Accelerator ™), що дозволяє виконати 0-wait-state 

• від флеш-пам'яті, частота до 80 МГц, 

• MPU, 100DMIPS та DSP інструкції 

Показники ефективності: 

- 1.25 DMIPS / МГц (Drystone 2.1) 

- 273,55 CoreMark® (3,42 CoreMark / МГц @80 МГц) 

Енергетичний орієнтир 

- 176,7 балів ULPBench® 

Джерела таймерів: 

- кварцовий генератор від 4 до 48 МГц 

- кварцовий генератор 32 КГц для RTC (LSE) 

- Внутрішній - 16 МГц із заводською обробкою RC (± 1%) 

- Внутрішній - низькопродуктивний 32 кГц RC (± 5%) 

- Внутрішній - швидкість від 100 кГц до 48 МГц 

• генератор, автоматично оброблений LSE (краще, ніж ±0.25% 

точності) 

- Внутрішній 48 МГц із відновленням годинника 

- 2 PLL для системного годинника, аудіо, ADC 

• До 83 швидких входів/виходів, більшість 5 В-толерантних 

• RTC з календарем HW, сигналізація та калібрування 

• До 21 конденсаторних каналів зйомки: підтримка сенсорних, 

лінійних та поворотних датчиків дотику 

• 11x таймери: 1x 16-бітний передовий двигун управління, 



• 1x 32-bit та 2x 16-bit загального призначення, 2x 16- 

• бітові базові, 2x низькомодульні 16-бітні таймери (доступно 

• в режимі зупинки), 2x сторожеві таймери, таймер SysTick 

Пам’ять: 

- До 256 кБ одиночний банк Flash, 

• патентований код зчитування захисту 

- 64 КБ SRAM, включаючи 16 КБ з 

Перевірка апаратного забезпечення 

- Інтерфейс пам'яті Quad SPI 

• Аналогові периферійні пристрої (незалежне постачання) 

- 1 × 12-розрядний АЦП 5 Msps, до 16 біт з 

• апаратна передискретизація, 200 μA / Msps 

- 2x 12-розрядний ЦАП, низької потужності  

- 1x операційний підсилювач з вбудованим PGA 

- 2 ультра-малопотужні компаратори 

16 інтерфейсів: 

- 1x SAI (послідовний аудіо інтерфейс) 

- 3x I2C FM + (1 Мбіт / с), SMBus / PMBus 

- 4 рази USART (ISO 7816, LIN, IrDA, модем) 

- 1x LPUART (зупинка 2 зупиняється) 

- 3x SPI (4x SPI з Quad SPI) 

- CAN (2.0B Active) та інтерфейс SDMMC 

- SWPMI-магістральний протокол I / F 

- IRTIM (інфрачервоний інтерфейс) 

• 14-канальний контролер DMA 

• Правда генератор випадкових чисел 

• Обчислювальний блок CRC, 96-бітний унікальний ідентифікатор 

 



 

Рис.2.15 STM32L431xx на 48 виводів 

Розглянимо мікроконтролери з першого класу, наприклад, STM32L151x6/8/B-A 

(рис. 2.16). Даний мікроконтролер має наступні характеристики [18]: 

Платформи надзвичайно малої потужності: 

- від 1,65 В до 3,6 В джерела живлення 

- діапазон температур від -40 ° С до 105 ° С 

- 0.28 мкА в режимі очікування (3 заряджених шпильки) 

- 1,11 мкА, в режимі очікування +RTC 

- 0,44 мкА, режим зупинки (16 рядків пробудження) 

- 1,38 мкА, режим зупинки + RTC 

- 10,9 мкА, режим низького енергоспоживання 

- Режим роботи 185 мкА / МГц 

- 10 нс наднизької витоку вводу-виводу 

- Час пробудження <8 мкс 

Ядро: 32-розрядний CPU ARM® Cortex®-M3 

- Макс. Від 32 кГц до 32 МГц 

- 1.25 DMIPS/МГц (Dhrystone 2.1) 

- Блок захисту пам'яті 

Скидання та управління посиланнями 



- Надзвичайно безпечний, малопотужний ВОР з 5 виборочними порогами 

- POR/PDR 

- програмований детектор напруги (PVD) 

Джерела годинника: 

- кристалічний генератор від 1 до 24 МГц 

- генератор 32 кГц для RTC з калібруванням 

- Високошвидкісний внутрішній 16 Мгц заводський RC-генератор (+/- 1%) 

- Внутрішня невисока потужність 37 кГц RC 

- Внутрішня багатошвидкісна малопотужна від 65 кГц до 4,2 МГц 

- PLL для годинника процесора та USB (48 МГц) 

• Заздалегідь запрограмований завантажувач 

- Підтримується USART  

Підтримка:  

- підтримка послідовного від'єднання дроту 

- JTAG і трасування підтримуються 

• До 83 швидких входів / виходів (73 вводу-виводу 5 В толерантні), 

все 

- mappable на 16 зовнішніх векторів переривань 

Пам’ять: 

- До 128 кбайт флеш-пам'яті з ECC 

- До 32 кбайт оперативної пам'яті 

- До 4 кбайт EEPROM з ECC 

- 80-байтовий резервний регістр 

- Драйвер LCD (крім STM32L151x6 / 8 / B-A пристрої) для сегментів до 

8х40 

- Підтримка регулювання контрастності 

- Підтримка миготливого режиму 

- Підсилювач перетворювача на платі 

Аналогові периферійні пристрої (до 1,8 В) 

- 12-розрядний АЦП 1 Msps до 24 каналів 



- 12-розрядні ЦАП 2 канали з вихідними буферами 

- 2x компаратори з наднизьким енергоспоживанням 

- (режим вікон і пробудження) 

• DMA контролер 7x каналів 

• 8x периферійні інтерфейси зв'язку 

- 1x USB 2.0 (внутрішній PLL 48 МГц) 

- 3 рази USART (ISO 7816, IrDA) 

- 2x SPI 16 Мбіт / с 

- 2x I2C (SMBus / PMBus) 

• 10x таймери: 6x 16-bit, до 4 IC / OC / PWM 

- канали, 2x 16-розрядні базові таймери, 2x сторожовий таймер 

- таймери (незалежні та вікна) 

• До 20 каналів 

- підтримка touchkey, лінійний та датчики поворотного дотику  

• Обчислювальний блок CRC, 96-бітний унікальний ідентифікатор 

 

Рис. 2.16 Мікроконтролер  STM32L151C6-A  

Розглянемо також мікроконтролери нульового класу STM32L052x8. 

Характеристики наведені нижче [19]. 

- ЦПУ ядро Cortex-M0+ 

- ЦПУ: частота, МГц від 0 до 32.  



- Пам’ять: Flash, кБайт 32 

- Пам’ять: RAM, кБайт 8. 

- Пам’ять: EEPROM, кБайт 2. 

- I / O (макс.), шт. 27. 

- Таймери: 16-біт, шт. 4. 

- Таймери: RTC  Так. 

- Таймери: канали ШІМ, шт. 7. 

- Інтерфейси: SPI, шт. 1. 

- Інтерфейси: I2C, шт. 1. 

- Інтерфейси: USB, шт. 1. 

- Аналогові входи: розряди АЦП, біт 12. 

- Аналогові входи: канали АЦП, шт., 10. 

- Аналогові входи: швидкодія АЦП, kSPS 1140. 

- Аналогові входи: аналоговий компаратор, шт. 2. 

- Аналгові виходи: розряди ЦАП, біт 12. 

- Ананалогові виходи: каналів ЦАП, шт. 1. 

- VCC, В від 1,8 до 3,6. 

- ICC, мА 0.25. 

- Робоча температура, °С від -40 до 85. 

- Корпус LQFP-32 UFQFPN-32. 

Обрана мікросхема STM32L052K8T6. Розшифрування даного 

мікроконтролера наступне: STM32- 32 бітний контролер, L- малопотужний, 052 

- підклас, K - кількість виводів 32 шт., 8 - флеш пам'ять 64 Кбайт, T - в якому 

корпусі виконаний T = LQFP, 6 – температурний режим роботи від -40 до 85°С. 

2.7 Обгрунтування вибору блоку живлення  

 Оскільки всі компоненти пристрою є узгодженими і працюють при 3.3В, 

що дає змогу живити від батарей типу АА. Але акумулятори типу ICR18650 є 

професійними і більше відповідають умовам експлуатації. Характеристики 

даного акумулятора наведені нижче: 

- Тип Літій-іонний. 



- Номінальна Ємність 2200 мАг. 

- Номінальна напруга 3.7 В. 

- Макс. напруга заряду 4.2 В. 

- Відрізання напруги від розрядки 3.0 В. 

- Розміри 18*65 мм. 

- Цикл життя > 800 разів перезарядки. 

- Макс. постійний струм розряду 3 А. 

Для постійної робочої напруги будемо використовувати понижуючий DC-

DC. Розглянемо пропоновані модулі та виберемо відповідний. 

DC-DC конвертер понижуючий 4...38 В до 1.25...32 В на XL4005 (рис.2.17): 

 

Рис 2.17 DC-DC конвертер XL4005 

Характеристики даного DC-DC перетворювача наступні [20]: 

- Вхідна напруга 4 ... 38 В. 

- Вихідна напруга 1.25 ... 32 В. 

- Вихідний струм макс. 5 А. 



- Вихідна потужність максимальна при додатковому охолодженні 75 Вт. 

- ККД до 96%. 

- Розмір 43x20x14мм. 

- Частота перетворення 300 кГц. 

Наступним розглянемо DC-DC конвертер що  підвищує 3.5 ... 32В в 5 ... 35В 

на XL6009 (рис. 2.18)  

 

Рис. 2.18 DC-DC конвертер на XL6009 

Конвертер XL6009 DC-DC Step-Up Converter 3.5 ... 32 В до 5 ... 35 В є 

простим і надійним підвищуючим перетворювачем постійного струму на 

мікросхемі імпульсного перетворювача XL6009 (аналог LM2577). Вихідна 

напруга регулюється потенціометром з точністю до 0.5%. Характеристики DC-

DC конвертер на XL6009 наступні [21]: 

- Вхідна напруга 3.5 ... 32 В. 

- Вихідна напруга 5 ... 35 В. 



- Вихідний струм макс. 2.5 А. 

- Вихідний струм максимальний при додатковому охолодженні 3 А 

(пік - до 5 А). 

- ККД до 94%. 

- Розмір 43x22x14мм. 

- Частота перетворення 400 кГц 

DC-DC конвертер, що підвищує  2 ... 24В до 5 ... 28В на MT3608 (рис.2.19): 

 

Рис. 2. 19 DC-DC конвертер на MT3608 

Модуль MT3608 DC-DC Step-Up Converter 2 ... 24 В до 5 ... 28 В - це 

компактний і ефективний підвищує перетворювач постійного струму на 

мікросхемі імпульсного перетворювача MT3608. Максимальний вихідний 

струм – 2 А, частота перетворення - 1.2 МГц. Вихідна напруга регулюється 

потенціометром. Характеристики наступні [22]: 

- Вхідна напруга 2 ... 24 В. 

- Вихідна напруга 5 ... 28 В. 

- Вихідний струм макс. 2A. 

- ККД до 97%. 



- Частота перетворення 1.2 МГц. 

- Розміри 37x17x7мм. 

- Діапазон робочих температур -45°C ... + 85°C. 

 

Понижуючий DC-DC конвертер постійного струму 4.5 ... 28 В до 0.8 ... 20 

В 3А на базі мікросхеми імпульсного перетворювача MP1584 Рис. 2.20. 

Відрізняється компактними розмірами і високою ефективністю. 

 

Рис.2.20 Понижуючий DC-DC MP1584 

Характеристики наступні [24]: 

- Вхідна напруга 4.5 ... 28 В. 

- Вихідна напруга 0.8 ... 20 В. 

- Вихідний струм макс. 3 А. 

- ККД до 96%. 

- Розмір 22 мм х 17 мм х 4 мм. 

- Частота перетворення 1 МГц. 



Використовувати буде DC-DC конвертер понижуючий 4.5 ... 28 В до 0.8 ... 

20 В 3А на MP1584 оскільки він задовольняє всі наші потреби. 

 Для того, щоб зберегти акумулятори від перезаряду та від глибокого 

розряду нам потрібно використати контролер заряду. Розглянемо 

найпопулярніші та найбільш вживані. 

Контролер заряду Li-Ion акумуляторів на базі TP4056 mini (рис.2.21) 

Даний модуль є зменшеною версією контролера заряду Li-Ion (літій-іонних) 

акумуляторів на базі мікросхеми TP4056 c максимальним струмом заряду 1А. 

 

Рис 2.21 Контролер заряду Li-Ion на базі TP4056 mini 

При досягненні напруги 4.2 В зарядка автоматично припиняється. 

Модуль має індикацію стану заряду за допомогою двох світлодіодів. Червоний 

показує, що йде процес зарядки, зелений - що зарядка завершена. За 

замовчуванням струм заряду встановлений на 1000 мА і може регулюватися 

підбором струмозадавального резистора. Характеристики наступні [25]: 

- Вхідна напруга 4 ... 8 В. 

- Напруга відключення батареї 4.2 В. 

- Струм заряду, макс 1000 мА. 



- Струм заряду, 50 мА. 

- Розмір 25x19 мм. 

- Діапазон робочих температур -10 ... + 125°C. 

Контролер заряду Li-Ion акумуляторів TP4056 micro USB із захистом 

(рис.2.22). Даний модуль є найбільш функціональною версією контролера 

заряду Li-Ion (літій-іонних) акумуляторів на базі мікросхеми TP4056. 

Максимальний струм заряду 1А. Роз'єм живлення - Micro USB. При досягненні 

напруги 4.2 В зарядка  

 

Рис 2.22 TP4056 micro USB із захистом 

автоматично припиняється. Від інших модулів на базі TP4056 даний контролер 

відрізняється наявністю двох додаткових захистів - від повного розряду АКБ 

(відключає навантаження при напрузі нижче 2.5 В), і від перевищення вихідним 

струмом значення в 3А. Модуль має індикацію стану заряду за допомогою двох 

світлодіодів. Червоний показує, що йде процес зарядки, зелений - що зарядка 

завершена. Характеристики наступні [26]: 

- Вхідна напруга 4 ... 8 В. 

- Напруга відключення батареї 4.2 В. 

- Струм заряду макс. 1000 мА. 

- Струм заряду 50 мА. 

- Розмір 29x17 мм. 



- Діапазон робочих температур -10 ... + 125°C 

Для зарядження акумуляторів вибираємо контролер заряду Li-Ion 

акумуляторів TP4056 micro USB з захистом. 

 

2.8 Висновки 

 В даному розділі було визначено, яку плату з технологією LoRa обрати 

для використання в проекті. Обраний модуль E32-TTL-100. Обрані елементи 

для звукового каналу: мікрофон MAX9814, а для відтворення передбачений 

вихід mini-djek 3.5. Відображення використаного частотного каналу 

відбувається за допомогою семисегментного індикатора 5611AH з 

використанням зсувного регістра 74HC595. Вибраний мікроконтролер для 

виконання таких задач як АЦП і ЦАП, керування семисегментним індикатором, 

передачею даних до передавача тощо. Обраний мікроконтролер STM32L052x8. 

Вся система узгоджена і працює при напрузі живлення 3.3В, тому для 

стабільності використовуємо понижувач DC-DC MP1584, а для контролю 

заряду акумуляторів та від їх розряду - мікросхему TP4056 micro USB із 

захистом.  

  



РОЗДІЛ 3. РЕАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ МОВНОГО 

ПОВІДОМЛЕННЯ  

3.1 Система керування 

 На основі наведеного вище, структурна схема пристрою має вигляд (рис 

3.1). Для її роботи необхідно запустити мікроконтролер STM32L052K8T6.  

 

Рис.3.1 Структурна схема розробленого пристрою 

Мікроконтролер STM32 для зручності роботи розпаяний на платі-

перехідний QFP32 / TQFP32 / SOP32 / SSOP32 на DIP32 рис.3.2 

 

Рис.3.2 Плата-перехідник  

Після того, як був розпаяний мікроконтролер STM32L052K8T6 на плату- 

перехідник (рис.3.3), були також запаяні роз‘єми, щоб надалі плату-перехідник 

з’єднати із макетною платою (рис.3.4). 



 

Рис.3.3 Мікроконтролер STM32L052K8T6 на платі-перехіднику 

 

Рис 3.4 Мікроконтролер на макетній платі 

Для налаштування мікроконтролера STM32L052K8T6 потрібно його 

з‘єднати із програматором ST-LIK V2 та під’єднати його до ПК (рис. 3.5). 



 

Рис. 3.5 Мікроконтролер, під’єднаний до програматора ST-LIK V2 

Для перевірки, чи маємо зв'язок із мікроконтролером, потрібно 

завантажити та встановити програму STM32 ST-LINK Utility. Після 

встановлення програми відкриваємо її (рис. 3.6). 

 

Рис. 3.6 Вікно програми STM32 ST-LINK Utility  

Для підключення до мікроконтролера натискаємо на кнопку Сonnect to 

the target (рис.3.7). 



 

Рис. 3.7 Під’єднання до мікроконтролера  

Після натискання кнопки отримуємо наступне вікно (рис.3.8): 

 

Рис. 3.8 Вікно після під’єднання до мікроконтролера. 

В даному вікні можемо побачити деякі характеристики мікроконтролера 

та що записано в комірках пам’яті. Оскільки ми під’єднались до 

мікроконтролера, то можемо приступати до його програмування. Надалі нам 

будуть потрібні ще 2 програми: STM32CubeMX та Keil uVision5. Завантажуємо 

ці програми із офіційних сайтів та встановлюємо. Після чого запускаємо 

програму STM32CubeMX (рис.3.9). 



 

Рис. 3.9 Вікно програми STM32CubeMX 

Далі обираємо New Projact (рис.2.10). З’являється вікно, в якому обираємо 

наш мікроконтролер та завантажуємо його. 

 

Рис.3.10 Вибір мікроконтролера STM32L052K8T6 

Після того, як вибраний мікроконтролер, система автоматично 

завантажує драйвера з сервера і відкриває наступне вікно (рис.3.11): 



 

Рис.3.11 Робоче вікно обраного мікроконтролера 

Далі, в меню ліворуч обираємо порти і назначаємо їх для відповідних 

виводів (рис.3.12): 

 

Рис. 3.12 Присвоєння типу для виводів мікроконтролерів 

Далі переходимо до вкладки Clock Configuration (рис.3.13): 

 

Рис. 3.13 Конфігурація тактування (Clock Configuration) 



Відкривається вікно із налаштуваннями, в якому виставляємо потрібно 

частоти на певних виходах а також обираємо, як буде тактуватися весь пристрій 

(рис.3.14): 

 

Рис. 3.14  Вікно налаштувань Clock Configuration 

Після цього переходимо до розділу Configuration (рис.3.14): 

 

Рис.3.14 Вікно налаштувань Configuration 

У вікні Configuration є налаштування блоків, які відповідають за певні 

функції роботи мікроконтролера. Наприклад, GPIO (рис.3.14). Після натискання 

з‘являється вікно і ми бачимо всі GPIO, які налаштували: 2 з них на вхід і 4 на 



вихід. Також можна задати який буде рівень на виводах після прошивання та 

підключення живлення. Також є всі налаштування інших блоків, наприклад, 

UART (рис.3.15): 

 

Рис.3.14 Вікно налаштування виводів 



 

Рис.3.15 Вікно налаштування UART каналу 

Після виконання всіх налаштувань необхідно згенерувати нашу програму. 

Натискаємо Project >Generate Code (рис.3.16): 

 

Рис.3.16 Project >Generate Code 



 

Рис.3.17 Вікно генерації коду 

У вікні, що відкрилось, (рис.3.17) потрібно вказати назву проекту, 

обов’язково вказати, що відкривати MDK-ARM V5 та натиснути Ок.  

Запуститься генерація програми (рис.3.18): 

 

Рис.3.18 Процес генерації програми 

Після генерації програма виведе наступне вікно (рис.3.19): 



 

Рис.3.19 Вікно після генерації 

Для того, щоб відкрити проект, нам спочатку потрібно налаштувати 

програму. Переходимо до налаштування. Запускаємо програму Keil uVision5 

(рис.3.20): 

 

Рис.3.20 Вікно програми Keil uVision5 

Налаштуємо програму Keil uVision5 для нашого проекту. Для цього 

натиснемо на кнопку Pack Installer (рис.3.21): 

 

Рис.3.21 Відображення значка Pack Installer 

Відкриється вікно (рис.3.22), в якому обираємо оновлення драйверів і 

чекаємо до завершення оновлення:  

 



 

Рис.3.22 Вікно налаштувань  Pack Installer 

Після оновлення вікно налаштувань має наступний вигляд (рис.3.23): 

 

Рис. 3.23 Вікно з наявними драйверами 

Знаходимо в бібліотеці мікроконтролери STM32 і далі шукаємо там 

наший мікроконтролер STM32L052K8T6. Далі довантажуємо драйвери 

(рис.3.24): 



 

Рис.3.24 Встановлення основних драйверів для мікроконтролера 

STM32L052K8T6 

Зберігаємо налаштування та повертаємось до попередньої програми і 

натискаємо кнопку Відкрити проект та чекаємо. 

 

Рис.3.25 Відкрита програма Keil uVision5 з файлами із STM32CubeMX 



Відкривається програма із заготовленими налаштуваннями 

мікроконтролера (рис.3.25). Для того щоб побачити все, нам потрібно 

конфігурувати проект (рис. 3.26): 

 

Рис.3.26 Конфігурація проекту 

Тепер можемо відкрити файл main.c та розпочати писати наш код. 

 

Рис.3.27 Файл main.c 

При роботі з програмою необхідно дотримуватись правил та писати код 

лише в тих місцях, де вказує програма. Якщо писати за вказаними межами, то 



при компіляції чи оновленні проекту програма може стерти написаний код. 

Тому код можна писати лише у виділених місцях (рис.3.28): 

 

Рис.3.28 Місце для написання коду користувача 

 В попередньому розділі було проаналізована та обрано складові для того, 

щоб реалізувати поставлену задачу, а саме – реалізувати можливість передачі 

не лише даних із сенсорів, а й більш складних повідомлень, наприклад, мовного 

сигнал. Був зібраний пристрій, а для його роботи вибране ПЗ, яке повністю 

реалізує необхідні функції. Реалізовано налаштування пристрою з 

використанням ПК. Розроблений програмний код для керування роботою 

пристрою. 

3.2 Реалізація методу передачі мовного сигналу 

 Перейдемо до налаштування передавачів. Нам потрібно отримати 

налаштування кожного передавача і налаштувати їх на один канал. 

 

Рис.3.2.1 USB-UART CP2102 



Під’єднаємо модуль LoRa до ПК, встановлюємо драйвер і запускаємо 

програму RF_Setting_v3.45 (рис.3.2.2): 

 

Рис.3.2.2 Вікно програми 

 Обираємо cом-порт, до якого підключений наш модуль. Далі натискаємо 

OpenPort (рис.3.2.3): 

 

Рис.3.2.3 Відкриваємо порт 



Обираємо GetParam (рис.3.2.4) та чекаємо, поки нам не прийде відповідь 

від модуля. Нам повинно прийти повідомлення, що дані отримані і вони 

виводяться нам (рис.3.2.5): 

 

Рис.3.2.4 Виконання команди на отримання параметрів модуля 

 

Рис. 3.2.5 Отримані параметри модуля 

Отже, передавачі мають однакові налаштування і налаштовані на один 

канал. Можемо розпочати передачу даних з одного пристрою та приймати його 

на іншому, використовуючи програму AccessPort (рис.3.2.6): 

 



 

Рис.3.2.6 Вікно програми AccessPort 

При налаштуванні передачі Tools > Configuration з’явиться наступне вікно 

(рис.3.2.7): 

 

Рис.3.2.7 Вікно Configuration 



Обираємо швидкість передачі та порт. Вибираємо автоповторення 

повідомлення, час повтору та натискаємо ОК. Відстежуємо, як відбувається 

передача: 

 

Рис.3.2.8 Передача даних 48 біт 

 

Рис. 3.2.9 Передача даних довжиною в 366 біт 

Тепер підключимо наступний передавач та перевіримо прийом 

повідомлення.  

 

Рис.3.2.10 Отримання повідомлення 



Як бачимо, канал працює і повідомлення передаються чередуючись в 

двох напрямках (рис. 3.2.10): 

 

Рис.3.2.10 Моніторинг роботи двох передавачів 

Оскільки канал LoRa має обмеження швидкості, то передавати 

повідомлення без попереднього оброблення не можна.  

Швидкість передачі модуля становить 19.2 кбіт/с, а швидкість, при якій 

можна відновити мовний сигнал, повинна бути більшою, ніж 200 кбіт/с. Тому 

використаємо кодування сигналу. Методи кодування наведені на рис.3.2.11.  

 

 

Рис. 3.2.11 Методи кодування 



Якість передачі сигналу при методах параметричного компандування 

залежить як від використаного алгоритму, так і від вибраної швидкості передачі 

[30]. Якість передачі мовного сигналу оцінюється різними суб'єктивними 

методами, заснованими на усередненні оцінок, отриманих від різних груп 

слухачів. Залежність середньої суб'єктивної оцінки (mean opinion score - MOS) 

від обраного алгоритму і швидкості передачі показані на рис 3.2.12: 

 

Рис 3.2.12 Залежність середньої об’єктивної оцінки від алгоритму та швидкості 

передачі 

Висновки 

 В даному розділі: 

• Виконана робота з підготовки ОП. 

• Написане програмне забезпечення. 

• Налаштовані передавачі з використанням технології LoRa. 

• Проведений двосторонній зв'язок двох окремих пристроїв. 

  



РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЯХ 

 Визначені основні потенційно шкідливі та небезпечні виробничі фактори 

при виконанні науково-дослідної роботи на тему система двостороннього 

зв’язку з використанням технології LoRa. 

А також запропоновані технічні рішення та організаційні заходи з 

безпеки та гігієни праці і виробничої санітарії з метою підвищення рівня 

безпеки на робочих місцях. Крім того визначені основні заходи з безпеки в 

надзвичайних ситуаціях, в тому числі визначені  вимоги щодо організацій 

ефективної роботи системи  оповіщення виробничого персоналу у разі 

виникнення надзвичайної ситуації, та розроблені рекомендації щодо дій  

персоналу у разі виникнення надзвичайної ситуації 

4.1 Визначення основних потенційно шкідливих та небезпечних 

виробничих факторів при виконанні науково-дослідної роботи 

На робочому місці оператору ВДТ ПЕОМ піддається небезпеці, 

шкідливими або виробничими факторами. 

При проведенні повного циклу дослідницьких робіт потенційно 

небезпечними та шкідливими виробничими факторами є:    

• можливість ураження електричним струмом; 

• підвищений рівень виробничого шуму; 

• невідповідність освітлення санітарним нормам; 

• несприятливі мікрокліматичні умови; 

• сильне напруження очей і підвищена стомленість користувача. 

• Видалення шкідливих речовин, що виділяються при паянні 

Розглянемо вплив цих факторів більш детально. 

 

4.2 Технічні рішення та організаційні заходи з безпеки  та гігієни праці і 

виробничої санітарії 

4.2.1 Охорона праці при експлуатації ПЕОМ 



Відповідно до ДСТУISO9241ів-2004  ДСанПіН 3.3.2.007-98, основними 

шкідливими та небезпечними виробничими факторами,  які пов’язані з 

використанням ПЕОМ є  наступні фактори: 

- значна напруга    зорових    органів    і    пов’язане    з   цим  

перевтомлення користувача ПЕОМ;   

- значне  навантаження  на  пальці  і  кисті  рук, що при відсутності 

профілактики     і    медичного     контролю,    може      викликати 

професійні    захворювання, 

- тривале  перебування  в  одному й тому ж  самому  положенні 

сидячи, що  викликає застійні   явища   в   організмі людини. 

- можливість поразки електричним струмом.  

Основні   проблеми,   які пов’язані   з   використанням  відео моніторів, 

відносяться  до  надзвичайної  напруги   очей   і   підвищеною стомленістю   

користувача. Симптоми  напруги  очей,  як  правило,  є  результат  надмірної  

активності очних  м’язів.   В  умовах  роботи  користувача  комп’ютерів  є   

цілий   ряд факторів,  що  заважає  роботі ока – позитивний контраст   з   фоном,   

нерівномірний   розподіл   яскравості,   необхідність частого переводу  погляду  

на об’єкти,  розміщених  на  різних  рівнях,  що вимагає   значної   напруги   

зорових   функцій   і  адаптаційних  механізмів ока.  Здатність очних  м’язів  

відновлюється  після  достатнього відпочинку і  відповідних  вправ. 

Мерехтіння зображення призводить до стомлення очей, головним болям і 

навіть до погіршення зору. Значення частоти регенерації залежить від 

роздільної здатності монітора, його електричних параметрів, і від можливостей 

відеоадаптера. Мінімально безпечною частотою кадрів вважається 75 Гц. 

Вважається, що чим вище значення частоти регенерації, тим краще, однак 

досліди показали, що при частоті вертикальної розгортки вище 110 Гц око 

людини вже не може помітити ніякого мерехтіння.  

Тривала робота за комп'ютером при неправильному, з фізіологічної точки 

зору, положенні тіла  може викликати в організмі людини такі види 

захворювань, як сколіоз – дугоподібне викривлення хребта, чи    остеохондроз – 

дистрофічний процес у кістковій та хрящовій тканині. Частіше всього 



користувачі  комп’ютерної техніки скаржаться на біль у руках, плечових 

суглобах, шиї, у верхній частині ніг та  у спині.  Основні  симптоми 

захворювань, що пов’язані з постійним інтенсивним використанням клавіатури, 

це больові відчуття  у суглобах та м'язах кистей рук, оніміння та дуже повільна 

рухливість пальців,  судоми м'язів кистей рук, поява ниючого болю в ділянках 

зап'ястка.  

Крім того, праця користувачів персональних комп'ютерів супроводжується 

активізацією уваги й інших вищих психічних функцій, а також може 

супроводитися порушеннями режиму праці і відпочинку.  

Для зниження напруженості праці операторів необхідно рівномірно 

розподіляти їх навантаження і рівномірно чергувати характер діяльності. 

Раціональний режим роботи і відпочинку працівників: перерви повинні 

бути оптимальними по тривалості – 10-15 хв. Тривалість робочої зміни складає 

8 годин. Присутність працівника за відео монітором при 8-годинному робочому 

дні повинна складати не більш 4-х годин, при цьому кількість знаків не повинна 

перевищувати 120 знаків/хв. 

У приміщеннях з ЕОМ слід щоденно робити вологе прибирання. Також 

при приміщеннях з ЕОМ мають бути обладнані побутові приміщення для 

відпочинку під час роботи, кімната психологічного розвантаження, а також 

місця для занять фізичною культурою. 

Робоче місце в даній лабораторії відповідає вимогам   ГОСТ 12.2.032-78,  

ГОСТ 22269-76,  ГОСТ 21829-76 і вимогам технічної естетики. 

Для захисту людини від поразки електричним струмом конструкцією 

ПЕОМ передбачене електричне з'єднання з землею металевих частин корпусу 

ПЕОМ, що можуть бути під напругою. У ПЕОМ використовується спеціальна 

мережна вилка з трьома контактами. Крім того, сучасні ЕОМ розробляються 

відповідно до вимог електробезпеки для побутових приладів, тому необхідності 

у використанні додаткових засобів захисту людини від ураження електричним 

струмом немає. 



Організація робочих місць здійснена на основі сучасних ергономічних 

вимог. Конструкція меблів забезпечує можливість індивідуального 

регулювання відповідно до росту працівника і забезпечує зручну позу.  

Комп’ютерна   техніка,   встановлена    в    даному    приміщенні,   є 

сучасною  технікою,  виконаною  з  урахуванням  багатьох  вимог  охорони 

праці, отже ризик впливу шкідливих та небезпечних виробничих факторів 

мінімізовано. 

4.2.2  Відповідність параметрів мікроклімату санітарним нормам 

Мікроклімат у виробничих умовах визначається наступними 

параметрами: температурою повітря, відносною вологістю повітря, швидкістю 

руху повітря й інтенсивністю теплового випромінювання на робочому місці, 

температурою поверхні. 

Для забезпечення нормального мікроклімату в робочій зоні «Санітарні 

норми мікроклімату виробничих приміщень» ДСН 3.3.6.042-99 встановлюють 

оптимальне й припустиме значення параметрів мікроклімату залежно від 

періоду року й категорії робіт. У таблиці 4.1 наведені оптимальні й припустимі 

значення параметрів мікроклімату для категорій тяжкості робіт «Іа»  ( роботи, 

виконувані сидячи й не потребуючі фізичної напруги при витраті енергії не 

більше 120 ккал/година). 

Таблиця 4.1. Оптимальні й допустимі параметри (для постійного робочого 

місця) мікроклімату в приміщенні 

 

Параметри 

Холодний період Теплий період 

оптимальні допустимі оптимальні допустимі 

Температура 0С 22-24 21-25 23-25 22- 28 

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

Швидкість руху повітря, м/с 0,1 0,1 0,1 0,1-0,2 

У приміщенні використовується 6-ти секційна чавунна батарея 

центрального опалення для підтримки нормальної температури повітря в 



холодну пору року. Також є кондиціонер для підтримки постійної температури 

в приміщенні. 

Для підтримки необхідних параметрів повітря в приміщенні 

використовується природна  вентиляція. У приміщенні є вікно, яке можна 

відкривати, якщо буде потреба в теплий період і кватирка - відкривається в 

холодний період. Шкідливі речовини в приміщенні не зберігаються й не 

використовуються. 

Фактичні параметри мікроклімату  в робочій зоні відповідають приведеним 

вище нормам ДСН 3.3.6.042–99. 

4.2.3 Виробниче освітлення 

Приміщення з ВДТ, ЕОМ мають бути оснащені природним і штучним 

освітленням відповідно до ДБН В.2.5-28-2006. Природне освітлення має 

здійснюватися через світлові прорізи, які орієнтовані переважно на північ чи 

північний схід і обладнані регулювальними пристроями відкривання та жалюзі, 

завісками, зовнішніми козирками.  

Робота користувачів комп'ютерів характеризується значним напруженням 

зорового аналізатора, тому виключно важливе значення має забезпечення 

раціонального освітлення робочих місць. Зоровий дискомфорт може бути 

викликаний: 

• неправильною орієнтацією робочого місця відносно світлових отворів 

(вікон); 

• неадекватними світловими характеристиками світильників (та/або) 

неправильним їх просторовим розташуванням відносно робочих місць; 

• засліплюючою дією яскравих предметів, що знаходяться в полі зору 

користувача (пряма блискість); 

• дзеркальним відбиттям на екрані предметів з високою яскравістю, що 

знаходяться за спиною користувача (відбита блискість); 

• неправильним розподілом яскравості в полі зору користувача; 



• засвіченням екрана прямим чи розсіяним світлом світильників або 

небосхилу через світлові отвори. 

• У забезпеченні максимально комфортних умов зорової роботи вагома 

роль належить оптимізації кількісних та якісних показників освітлення.  

• Нормований рівень освітленості на робочому столі в зоні розташування 

документа становить 300—500 лк. 

Розташовувати робочі місця з відеотерміналами необхідно таким чином, 

щоб в поле зору користувача не потрапляли вікна або випромінюючі світло 

поверхні світильників.  

Для обмеження прямої блискості від джерел природного (вікна) та штучного 

(світильники) освітлення необхідно, щоб яскравість їх поверхонь, що 

перебувають у полі зору користувача ВДТ не перевищувала 200 кд/м2, 

яскравість же відблисків на екрані ВДТ не повинна перевищувати 40 кд/м2. 

При дослідженні штучного освітлення треба аналогічно природному 

освітленні порівняти фактичне значення з нормованим. Нормоване значення 

освітлення для адміністративно-управлінських приміщень при загальній 

освітленості по ДБН 3.2.5-28-2006 при використанні люмінесцентних 

ламп   𝐸н= 400 люкс. 

Значення фактичного освітлення Еф може розрахуватися за допомогою 

методу коефіцієнта використання світлового потоку по формулі: 

                                        Еф =
𝐹л∙𝜂𝐵∙𝑁∙𝑛

𝑆∙𝐾3∙𝑍
,                                           (4.1) 

де: 𝐹л - світловий потік лампи, лм (для люмінесцентних ламп потужністю 40 Вт 

– 𝐹л =3120 лм); 

𝜂𝐵 - коефіцієнт використання світлового потоку (𝜂𝐵=0,4..0,6=0,5); 

N=6 – кількість світильників, шт; 

n=3 – кількість ламп у світильнику, шт; 

S=45 м2 – площа приміщення, м2; 



𝐾3 – коефіцієнт запасу, 𝐾3=1,5..2; 𝐾3 = 1,5 

Z=1,1 – коефіцієнт нерівномірності освітлення. 

Еф =
3120 ∙ 0,5 ∙ 6 ∙ 3

45 ∙ 1,5 ∙ 1,1
= 378 (люкс) 

Допустиме відхилення фактичного освітлення від нормативного є +20%..-10%. 

Отже, рівні освітлення робочого місця повністю відповідають вимогам ДБИ 

В.2.5-2в-2006. 

4.2.4 Виробничий шум 

Відомо, що шум несприятливо діє на слуховий аналізатор та інші органи 

та системи організму людини. Визначальне значення щодо такої дії має 

інтенсивність шуму, його частотний склад, тривалість щоденного впливу, 

індивідуальні особливості людини, а також специфіка виробничої діяльності.  

Ті види діяльності, у яких поєднується напружена розумова робота та 

інтенсивне використання комп'ютера (редагування тексту, верстка оригіналу, 

"запуск" та відлагодження програм тощо) характеризується відчутним впливом 

навіть незначних рівнів шуму. 

 Цей вплив виражається у зниженні розумової працездатності, швидкій 

втомлюваності, послабленні уваги, появі головного болю та ін. 

Рівні звукового тиску в октавних смугах частот, рівні звуку та 

еквівалентні рівні звуку на робочих місцях, обладнаних відеотерміналом і ПК 

визначені ДСанПіН 3.3.2-007-98 (табл. 4.2) та ДСанПіН 3.3.6-037-99. 

Джерелами  шуму  при  роботі  ЕОМ  є  вентилятори.   При  роботі  

вентиляційної  системи,   створюється  аеродинамічний  шум. Шум, 

створюваний вентилятором, кваліфікується як постійний широкосмуговий. 

Рівень звукового тиску створюваний цими джерелами настільки малий, що 

практично збігається з фоновим, таким чином, параметри шуму знаходяться в 

межах припустимих значень згідно з ДСН 3.3.6.037-99. 

 



Таблиця 4.2. Допустимі рівні звуку, еквівалентні рівні звуку і рівні звукового 

тиску в октавних смугах частот 

Вид трудової 

діяльності, робочі 

місця 

Рівні звукового тиску в дБ 

 

в октавних смугах із середньогеометричними 

частотами, Гц 

 
 

31,5 

 

63 

 

125 

 

250 

 

500 

 

1000 

 

2000 

 

4000 

 

8000 

Рівні звуку, 

еквівалентні 

рівні звуку, 

дБА/дБАекв. 

Програмісти ЕОМ 

 

86 

 

71 

 

61 

 

54 

 

49 

 

45 

 

42 

 

40 

 

38 

 

50 

 

Оператори в залах 

обробки ін 

формації на ЕОМ 

та оператори 

комп'ютерного 

набору 

 

 

96 

 

 

 

83 

 

 

 

74 

 

 

 

68 

 

 

 

63 

 

 

 

60 

 

 

 

57 

 

 

 

55 

 

 

 

54 

 

 

 

65 

 

В приміщеннях 

для розташування 

шумних агрегатів 

ЕОМ 

 

103 

 

 

 

91 

 

 

 

83 

 

 

 

77 

 

 

 

73 

 

 

 

70 

 

 

 

68 

 

 

 

66 

 

 

 

64 

 

 

 

75 

 

 

 

4.2.5 Електробезпека 

Електроустаткування в приміщенні лабораторії (крім монітора ПЕОМ  -  

II  клас) також до III класу щодо електрозахисту,  тому що відповідно до вимог 

ГОСТ 12.2.0070-75 воно має робочу ізоляцію і підключається до мережі 

живлення за допомогою трьох контактних вилок, при цьому один з контактів 

підключений до заземленого виводу розетки. Підключення устаткування 

виконано відповідно до вимог ПБЕ, ПУЕ та ДНАОП О.00-1.21-98. 



Приміщення лабораторії нежарке, сухе, відноситься до класу приміщень 

без підвищеної небезпеки поразки персоналу електричним струмом, оскільки 

відносна вологість повітря не перевищує 75%, температура не більш 35СО, 

відсутні хімічно агресивні середовища, а також можливість одночасного дотику 

до металевих частин електрообладнання з одного боку, та до заземлених 

металоконструкцій будівлі з іншого боку (ОНТП24-86, ПБЕ та ДНАОП О.00-

1.21-98).ю 

Живлення електроприладів всередині приміщення здійснюється від 

трифазної мережі з глухо-заземленою нейтраллю, напругою 220В та частотою 

50 Гц із використанням автоматів струмового захисту. Передбачено захисне 

відключення напруги живлення мережі при аварійному режимі роботи 

устаткування.  

 

Таблиця 4.3.  Гранично припустимі напруги дотику і струми через людину,  при 

нормальному режимі роботи електрообладнання 

Тип  струму 

Напруга, В, 

не більше 

Струм, мА, 

не більше 

Змінний 50 Гц 2 0,3 

Постійний 8 10 

 

Відповідно до ГОСТ 12.1038-88, гранично припустимі напруги дотику і 

струми через людину при нормальному (неаварійному) режимі роботи 

приведені в табл. 4.3. 

В таблиці 4.4 приведені граничнодопустимі значення напруги дотику і 

сили струму при аварійному режимі роботи електрообладнання напругою до 

1000 В з глухо-заземленою нейтраллю  при частоті 50Гц . 



Для захисту людини від ураження електричним струмом у виробничих 

приміщеннях використовується занулення устаткування. При наявності 

занулення замикання фази на корпус перетворюється в коротке однофазне 

замикання (у трифазних мережах), від струму якого спрацьовує пристрій 

максимального струмового захисту і відключає ушкоджену електроустановку. 

 

Таблиця 4.4. Гранично допустимі значення напруги дотику і сили струму при 

аварійному режимі роботи електрообладнання 

Вид 

дії 

Гранично допустимі рівні напруги і сили струму при часі дії 

струму ,(сек.) 

 0.01...0.08 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 >1 

Змінна 

напруга, 

В 

650 500 250 165 125 100 85 70 65 55 50 36 

Змінна 

сила 

струму, 

мА 

650 500 250 165 125 100 85 70 65 55 50 36 

 

Виконаємо розрахунок електромережі в робочому приміщенні на 

вимикаючу здатність автоматів струмів захисту. 

Розрахунок на вимикаючу здатність, включає визначення значення 

струму К.З. і перевірку його кратності стосовно номінального струму пристроїв 

максимального струмового захисту.  

Вихідні дані для розрахунку: 

а) Uф = 220В - фазова напруга ; 



б) кабель чотирьох жильний, матеріал - алюміній(  = 0,028 Ом*мм2 /м); 

в) відстань від трансформатора до споживача (L) =150м; 

г) номінальний струм спрацьовування автомата захисту (Iном) =25А.  

Струм однофазного К.З. визначається по формулі:  

Iк.з.=Uф / (rф+rн+rт/з) = 40 А                                           (4.2) 

де: 

rф = 2,3 Ом - активний опір фазного проводу; 

rн = 2,4 Ом - активний опір нульового проводу; 

rт/з =0,84 Ом - розрахунковий опір трансформатора потужністю 250 Вт. 

Кратність струму однофазного короткого замикання стосовно номінального 

струму спрацьовування автоматів струмового захисту для  її надійної роботи 

має задовольняти нерівність: 

       Км = ІК.З  / Іном = 1,6     (4.3) 

Де Км  допустиме значення замикання. 

Км  Kм.доп , де Kм.доп =1.4 

 що забезпечує цілісність роботи від короткого замикання стосовно 

номінального струму спрацьовування автоматів струмового захисту 

З розрахунків видно, що при однофазному К.З. автомат струмового 

захисту буде надійно спрацьовувати. 

При однофазному К.З. нульовий дріт і з'єднані з ним корпуси 

електроустаткування за час спрацьовування максимального струмового захисту 

знаходяться під напругою (Uпр.) щодо землі: 

Uпр. = 99 В.  

Ця напруга менша Uдоп =500 В (tдії < 0,1 сек.) згідно ГОСТ 12.1.038-88.  



З метою зниження Uпр. як у нормальному, так і в аварійному режимі варто 

використовувати повторне заземлення нульового дроту. 

Отже, усі вимоги до електробезпеки робочого місця відповідають встановленим 

нормам. 

4.2.6. Видалення шкідливих речовин, що виділяються при паянні 

У процесі макетування та виготовлення пристрою для з`єднання радіо- 

елементів застосовується такий технологічний процес як пайка. Для її 

виконання використовують флюс та припій. Як флюс для монтажу 

радіоелементів застосовують соснову каніфоль, а як припій – свинцево-

олов`яний сплав. Додатково для змивання флюсу застосовують змивки на 

основі розчинників. 

Даний технологічний процес проводиться із виділенням парів окису 

олова, свинцю, сурми, летких випарів розчинника та флюсу. Після конденсації 

цих парів на більш холодних поверхнях утворюються аерозолі конденсації, які 

осідають на одязі та робочих поверхнях, потрапляють на слизові оболонки 

очей, носу, верхніх дихальних шляхів людини та потрапляють до легень при 

вдиханні та у шлунково-кишковий тракт разом зі слиною. 

Для паяння використовується олов`яно-свинцевий припій ПОС-61, у 

якому міститься 60–62% олова та 38–40% свинцю. Випари цих елементів є 

небезпечними для життя та здоров`я людини. Більш детально вплив кожного 

конкретного елементу на організм людини згідно із ГОСТ 12.1.005-88 описано 

у Таблиці 4.3. 

Із усіх наведених речовин найвищий клас небезпеки має свинець. Тому 

розрахуємо концентрацію свинцю, що виділяється при ручному паянні та 

порівняємо із гранично допустимою концентрацією (ГДК) (Таблиця 4.3). 

Розрахунок буде здійснюватися за такою формулою: 

𝐶 = (0.6 ∙ 𝑦 ∙ 𝑛 ∙ 𝑡 ∙ 𝑁)/𝑉 = (0.6 ∙ 0.04 ∙ 20 ∙ 4 ∙ 2)/67.5 = 0.056 мг/м3     (4.2) 



де: 𝑦 – питоме утворення аерозолю свинцю, мг/100 пайок; 𝑛 – кількість пайок за 

хвилину; 𝑡 – тривалість зміни, год; 𝑁 – кількість робочих місць; 

 𝑉 – об`єм приміщення, м3. 

Таблиця 4.3 

Компоненти Характер токсичності Клас 

небезпеки 

ГДК у повітрі 

робочої зони, 

мг/м3 

Олово Ураження бронхів, за тривалого 

впливу можливий пневмоконіоз 

3 10 (для окису 

олова) 

Свинець При отруєнні спостерігається 

ураження нервової, серцево-

судинної та статевої систем 

1 0.01 

Каніфоль 

соснова 

Має дратівливий вплив. За 

тривалого контакту зі шкірою  

здатний викликати дерматит 

  

Спирт 

Етиловий 

Має наркотичну дію. Викликає 

зміни у печінці та серцево-

судинній системі, при тривалому 

контакті зі шкірою спричиняє її 

сухість 

4 1000 

Бензин Має дратівливу та наркотичну 

дію. Спричиняє функціональні 

нервові розлади (слабкість, 

безсоння, млявість), розлади 

травної системи, зниження 

артеріального тиску, 

сповільнення пульсу 

4 300 

 

При ручій пайці питоме утворення аерозолю свинцю складає близько 0.04 

мг/100 пайок за використання електропаяльника потужністю 60 Вт. За хвилину 



здійснюється близько 20 пайок. Тривалість зміни (паяння) не превищує 4 годин, 

кількість робочих місць – 2. Об`єм приміщення був розрахований вище та 

складає 67.5 м3. 

Отже, згідно із ГОСТ 12.1.005-88 гранично допустима концентрація 

(ГДК) випарів олова не повинна перевищувати 0.01 мг/м3. Отриманий 

результат перевищує нормативний майже у п`ять разів. Тому необхідно ввести 

додаткові заходи для захисту працівників, зокрема – покращити вентиляцію. 

  У теплий період року пайку необхідно здійснювати біля відчиненого 

вікна (природна вентиляція), оскільки немає можливості застосувати складні 

системи місцевої вентиляції. 

У холодну пору року необхідно частіше здійснювати провітрювання 

приміщення та в кінці робочого дня зробити вологе прибирання у приміщенні. 

 

4.2.7 Вимоги до вентиляції виробничих приміщень 

Відповідно до СHиП 2.09.02-85 «Производственные здания»:  

Виробничі приміщення, в яких знаходяться ділянки пайки, повинні бути 

обладнані постійно діючою загальнообмінної та місцевої припливно витяжною 

вентиляцією з розводкою припливу в робочу зону; 

На ділянках, де застосовуються речовини першого класу небезпеки 

(олов‘яно свинцеві припої, берилій і його сплави, флюси та інші сполуки), 

системи місцевих відсмоктувачів повинні включатися до початку робіт і 

вимикатися після їх закінчення. Робота вентиляційних установок повинна 

контролюватися за допомогою світлової та звукової сигналізації, автоматично 

включатися при зупинці вентиляції; 

Приймачі повітря повинні кріпитися на гнучких або телескопічних 

повітроводах, здатних переміщатися в процесі монтажних  робіт для 

максимального наближення до місця пайки, при цьому повинна бути надійна 

фіксація положення приймачів повітря; 



Повітря, що видаляється витяжними установками з виробничих 

приміщень і від устаткування, що містить токсичні гази і пил, повинне перед 

викидом в атмосферу проходити очищення через фільтри вловлювачі; 

Внутрішні поверхні повітроводів витяжних систем і вентилятори повинні 

періодично очищатися від флюсу, забрудненого свинцем; 

Аналіз повітряного середовища повинен проводитися за графіком, що 

затверджується роботодавцем, не менше 1 разу на місяць. 

4.3 Безпека в надзвичайних ситуаціях 

Безпека в надзвичайних ситуаціях регламентується ПЛАС. Основними 

складовими ПЛАС є розробка технічних рішень та організаційних заходів щодо 

оповіщення, евакуації та дії персоналу у разі виникнення надзвичайної ситуації 

і визначення основних заходів з пожежної безпеки. 

 

4.3.1 Вимоги щодо організацій ефективної роботи системи  оповіщення 

виробничого персоналу у разі виникнення надзвичайної ситуації 

 Для підвищення безпеки в надзвичайних ситуаціях (НС) пропонується 

встановлення системи оповіщення (СО) виробничого персоналу. 

Оповіщення виробничого персоналу у разі виникнення НС, наприклад  при 

пожежі, здійснюється відповідно до вимог   НАПБ А.01.003-2009. 

Оповіщення про НС та управління евакуацією людей здійснюється одним з 

наступних способів або їх комбінацією: 

- поданням звукових і (або) світлових сигналів в усі виробничі приміщення 

будівлі з постійним або тимчасовим перебуванням людей; 

- трансляцією текстів про необхідність евакуації, шляхи евакуації, 

напрямок руху й інші дії, спрямовані на забезпечення безпеки людей; 

- трансляцією спеціально розроблених текстів, спрямованих на запобігання 

паніці й іншим явищам, що ускладнюють евакуацію; 



- ввімкненням евакуаційних знаків "Вихід"; 

- ввімкненням евакуаційного освітлення та світлових покажчиків напрямку 

евакуації; 

- дистанційним відкриванням дверей евакуаційних виходів; 

Як правило, СО вмикається автоматично від сигналу про пожежу, який 

формується системою пожежної сигналізації або системою пожежогасіння. 

Також з приміщення оперативного (чергового) персоналу СО (диспетчера 

пожежного поста) слід передбачати можливість запуску СО вручну, що 

забезпечує надійну роботу СО не тільки при пожежі, а і у разі виникнення будь-

якої іншої НС. 

Згідно з вимогами ДБН В.1.1-7-2002 необхідно забезпечити можливість прямої 

трансляції мовленнєвого оповіщення та керівних команд через мікрофон для 

оперативного реагування в разі зміни обставин або порушення нормальних 

умов евакуації виробничого персоналу. 

Оповіщення виробничого персоналу про НС здійснюється за допомогою 

світлових  та/або звукових оповіщувачів - обладнуються всі виробничі 

приміщення. 

 СО повинна розпочати трансляцію сигналу оповіщення про НС, не 

пізніше трьох секунд з моменту отримання сигналу про НС. 

Пульти управління СО необхідно розміщувати у приміщенні пожежного поста, 

диспетчерської або іншого спеціального приміщення (в разі його наявності). Ці 

приміщення повинні відповідати вимогам ДБН В.2.5-56:2014.  

           Кількість звукових та мовленнєвих оповіщувачів, їх розміщення та 

потужність повинні забезпечувати необхідний рівень звуку в усіх місцях 

постійного або тимчасового перебування виробничого  персоналу. 

Звукові оповіщувачі повинні комбінуватися зі світловими, які працюють у 

режимі спалахування, у таких випадках: 

- у приміщеннях, де люди перебувають у шумозахисному спорядженні; 



- у приміщеннях з рівнем шуму понад 95 дБ. 

Допускається використовувати евакуаційні світлові покажчики, що 

автоматично вмикаються при отриманні СО командного імпульсу про початок 

оповіщення про НС /пожежу/ та (або) аварійному припиненні живлення 

робочого освітлення. 

Вимоги до світлових покажчиків "Вихід" приймаються відповідно до ДБН 

В.2.5-28-2006 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне 

освітлення".  

СО в режимі "Тривога" повинна функціонувати протягом часу, необхідного для 

евакуації людей з будинку, але не менше 15 хвилин. 

Вихід з ладу одного з оповіщувачів не повинен призводити до виведення з ладу 

ланки оповіщувачів, до якої вони під’єднанні. 

Електропостачання СО здійснюється за I категорією надійності згідно з ПУЕ 

від двох незалежних джерел енергії: основного - від мережі змінного струму, 

резервного - від акумуляторних батарей тощо. 

Перехід з основного джерела електропостачання на резервний та у зворотному 

напрямку в разі відновлення централізованого електропостачання повинен бути 

автоматичним. 

Тривалість роботи СО від резервного джерела енергії у черговому режимі має 

бути не менш 24 годин. 

Тривалість роботи СО від резервного джерела енергії у режимі "Тривога" має 

бути не менше 15 хвилин. 

Звукові оповіщувачі повинні відповідати вимогам ДСТУ EN 54-3:2003 

"Системи пожежної сигналізації. Частина 3. Оповіщувачі пожежні звукові". 

Світлові оповіщувачі, які працюють у режимі спалахування, повинні бути 

червоного кольору, мати частоту мигтіння в межах від 0,5 Гц до 5 Гц та 

розташовуватись у межах прямої видимості з постійних робочих місць. 

 



4.3.2 Обов’язки та дії персоналу у разі виникнення  

надзвичайної ситуації 

У разі виявлення ознак НС працівник, який їх помітив повинен: 

- негайно повідомити про це засобами зв’язку органи Державної Служби з 

НС (ДСНС), вказати при цьому адресу, кількість поверхів, місце виникнення 

пожежі, наявність людей, а також своє прізвище; 

- повідомити про НС керівника, адміністрацію, пожежну охорону 

підприємства; 

- організувати оповіщення людей про НС; 

- вжити заходів щодо евакуації людей та матеріальних цінностей; 

- вжити заходів щодо ліквідації наслідків НС з використанням наявних 

засобів. 

Керівник та пожежна охорона установки, яким повідомлено про виникнення 

пожежі, повинні: 

- перевірити, чи викликані підрозділи ДСНС; 

- вимкнути у разі необхідності струмоприймачі та вентиляцію; 

- у разі загрози життю людей негайно організувати їх евакуацію, та їх 

рятування, вивести за межі небезпечної зони всіх працівників, які не беруть 

участь у ліквідації НС; 

- перевірити здійснення оповіщення людей про НС; 

- забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть участь 

у ліквідації НС ; 

- організувати зустріч підрозділів Державної пожежної охорони, надати їм 

допомогу у локалізації і ліквідації НС. 

Після прибуття на НС підрозділів ДСНС повинен бути забезпечений 

безперешкодний доступ їх до місця, де виникла НС. 



4.3.3 Пожежна безпека 

Пожежна безпека забезпечується заходами пожежної профілактики й 

активного пожежного захисту. Відповідно до НАПБ Б.03.002-2007 приміщення 

лабораторії, де виконувалася розробка, по вибухопожежній небезпеці 

відноситься до категорії «В», тому що використовуються негорючі речовини і 

матеріали в холодному стані. 

Клас робочих зон приміщення по пожежонебезпеці відповідно до ПУЕ це 

П-ІІ-а, тому що в приміщенні знаходяться тверді горючі речовини. 

Можливими   причинами   пожежі   в   приміщенні   є   несправність 

електроустаткування,     коротке     замикання     проводки,    і    порушення 

протипожежного режиму (використання саморобних нагрівальних приладів, 

паління). 

У  зв’язку  з  цим,   відповідно  до вимог  ПБЕ та ПУЕ,  необхідно   

передбачити наступні заходи. 

Ретельну  ізоляцію  всіх  струмоведучих  провідників  до  робочих місць, 

періодичний огляд та перевірку ізоляції. 

Строге дотримання норм  протипожежної  безпеки  на  робочих місцях. 

Відповідні  організаційні     заходи     (заборона паління, інструктаж). 

Для гасіння пожежі  в робочому приміщені (клас „Е”- наявність 

електрообладнання)  використовуються вогнегасники  ВП-1 –– “Момент” (2 

шт.). Додатково в коридорі розташовані вогнегасники ВХП-10. Така кількість  

первинних  засобів пожежогасіння    відповідає    вимогам ДСТУ 3675-98 та   

ISO3941-77, якими   передбачена обов’язкова   наявність  двох  вогнегасників  

до  100 м2  площі  підлоги  для приміщення типу конструкторське бюро. 

Дотримано  усі вимоги ДБН В-1.1-7-2003 та СНиП 2.09.02-85 по 

вогнестійкості будинку і ширині евакуаційних проходів і виходів із приміщень 

назовні. 



У   приміщенні   виконуються   усі   вимоги   по   пожежній   безпеці 

відповідно  до  вимог НПАОП А.01.001-2004 “Правила  пожежної  безпеки  в 

Україні”.  У приміщенні є план евакуації. Час евакуації відповідає вимогам 

СНиП 2.01.02-85, а максимальне видалення робочих місць від евакуаційних 

виходів вимогам СНиП 2.09.02-85. 

 

ВИСНОВКИ 

 В даній магістерській дисертації було виконано такі задачі. 

• Проаналізований частотний діапазон відповідно до чинного закону 

України 

• Проведений аналіз наявних пристроїв в частотному діапазоні LPD433 

• Була побудована структурна схема. 

• Обрані всі компоненти для реалізації структурної схеми 

• Обране ПЗ для роботи із Пристроєм котрий розроблявся 

• Написаний робочий код для пристрою який розроблявся 

• Проведено налаштування передавачів із використанням технології LoRa, 

які були обрані в попередніх пунктах. 

• Реалізовано канал передачі між двома передавачами 
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php?route =product/product&product_id=367 



27.  Контроллер заряда Li-Ion на базе TP4056 mini https://www.mini-

tech.com.ua/index.php?route=product/product&product_id=202 

28.  TP4056 micro USB із захистом https://www.mini-

tech.com.ua/index.php?route=product/product&product_id=635 

29. М.В. Гаранин, В.И. Журавлев, СВ. Кунегин  СИСТЕМЫ И СЕТИ  

ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ 


