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Максимальна кількість балів: 100

Семестрові бали:


Виконання та захист 6 практичних робіт:
6б х (0 … 10)б = 0 … 60б



Модульна контр. роб.: 1 х (0 … 30)б = 0…30б



Відвідування лекційних занять:
2б за кожний контроль відвідування, макс 10б

Штрафні/додаткові бали:


Виконання дод. завдання на пр. роб. : +2б



Не вчасне написання або повторне написання
модульної контрольної роботи: −2б.

Умови допуску до диф.заліку:


Написання модульної контр. роботи;



Захист всіх практичних робіт;



Набуття не менше ніж 40 балів протягом
семестру.
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Життєвий цикл РЕА
Поява нового технічного виробу в будь-якій галузі - складний і іноді суперечливий процес.
Найважливішим питанням для успішних дій у сфері виробництва нової техніки являється
прогнозування.
Визначення головних напрямків майбутніх досліджень і розробок з метою концентрації зусиль на
них проводиться в ході науково-дослідних робіт (НДР) і дослідно-конструкторських робіт (ДКР).
Розробити і організувати виробництво нового виробу - значить, перетворити знання, нову ідею на
готовий продукт. Цей процес вимагає витрат часу і великих одноразових фінансових вкладень.
Величина цих витрат залежить від рівня новизни продукції і частоти зміни моделей.
Витрати на виготовлення нового виробу в перший рік його випуску можуть у декілька разів
перевищувати витрати наступних років. Це знижує рівень ефективності виробництва нової техніки, а
іноді призводить до великих збитків.

У життєвому циклі виробу можна виділити два характерних періоди: перший – це час, протягом
якого здійснюється розробка нової продукції, і другий – час, протягом якого нова продукція
освоюється, виробляється і реалізується до повного припинення випуску і утилізації.

Життєвий цикл РЕА
У перший період життєвого циклу виробу включається повний комплекс робіт із створення нової
техніки :
1 - НДР. В процесі цієї стадії виникають і проходять всебічну перевірку нових ідей, що реалізовуються
іноді у вигляді відкриттів винаходів.
2 - ДКР. Це перехідна стадія від наукових досліджень до виробництва. На цій стадії ідеї, що виникають в
процесі НДР, практично втілюються в технічну документацію і дослідні зразки;
3 - конструкторська підготовка виробництва (КПВ): здійснюється проектування нової техніки,
розробляються креслення і технічна документація;
4 - технологічна підготовка виробництва (ТПВ). Тут розробляються і перевіряються нові
технологічні процеси, проектуєця і виготовляється технологічне оснащення для виробництва нової
техніки;
5 - організаційна підготовка виробництва (ОПВ). На цій стадії вибираються методи і моделюються
процеси переходу на випуск нової продукції, проводяться розрахунки потреби в матеріалах і
комплектуючих виробах, визначаються календарно-планові нормативи (тривалість виробничого циклу
виготовлення нового виробу, розміри партій, період чергування партій виробів,…);
6 - відпрацювання в дослідному виробництві (ВДВ) нової конструкції виробу. Освоюється випуск
дослідного зразка, проводиться налагодження нових технологічних процесів, перевірка і оцінка
"життєздатності" нової продукції.
У другий період життєвого циклу виробу включається сьома стадія - освоєння його в серійному
виробництві (ОСВ). На цій стадії створюються умови для промислового виробництва нового виробу.
Стадія освоєння є сполучною ланкою з фазою виробництва і реалізації виробу (ВіР).
Завершуючим етапом життєвого циклу є експлуатація нової продукції (Е) – період, коли ця
продукція використовується у відповідності з її призначенням і приносить економічний ефект, до
моменту утилізації (У).

Етапи розробки РЕА
Державними стандартами визначено порядок розробки і постановки на виробництво продукції
технічного призначення, у тому числі і РЕА:
- технічна пропозиція (аванпроект);
- ескізний проект (ЕП);
- технічний проект (ТП)
Основою для розробки є технічне завдання (ТЗ), вміст якого встановлює ДСТ. У ТЗ викладаються
призначення і область застосування РЕА, що розробляється, технічні, конструктивні, експлуатаційні і
економічні вимоги до РЕА, умови по її зберіганню і транспортуванню, вимоги по
надійності, правила проведення випробувань і приймання зразків у виробництві.
Стадії розробки ТЗ, технічних пропозицій і ЕП включаються, як правило, в НДР, а стадії розробки
технічного проекту і технологічної підготовки виробництва – в ДКР.
На стадії технічних пропозицій проводиться аналіз існуючих технічних рішень, патентні
дослідження, опрацювання можливих варіантів створення РЕА, вибір оптимального рішення,
макетування окремих вузлів РЕА, вироблення вимог для наступних етапів розробки.
На стадії ескізного проектування здійснюють конструкторське і технологічне опрацювання
вибраного варіанту реалізації РЕА; готується діючий зразок або серія РЕА; проводяться їх випробування
в об'ємі, достатньому для підтвердження заданих в ТЗ технічних і експлуатаційних параметрів;
організовується розробка в повному об'ємі необхідної конструкторської документації, якій
привласнюється літера "Е"; опрацьовуються основні питання технології виготовлення, наладки і
випробування елементів, вузлів, пристроїв і РЕА в цілому.
На стадії технічного проекту приймаються остаточні рішення про конструктивне оформлення
РЕА і складових її вузлів, розробляється повний комплект конструкторської і технологічної
документації, якій привласнюється літера "Т", виготовляється дослідна серія РЕА, проводяться
випробування РЕА на відповідність заданим в ТЗ технічним і експлуатаційним вимогам. Результати
технічного проектування є основою для розробки повного комплекту робочої конструкторської
документації, якій привласнюється літера "О".
В подальшому здійснюється технологічна підготовка виробництва, випуск настановної серії і
організація серійного (масового) випуску РЕА.

Технічне завдання
Система розроблення та поставлення продукції на виробництво: Правила виконання дослідноконструкторських робіт. Загальні положення : ДСТУ 3974-2000. — [Чинний від
2000–07–01]. — К. : Держстандарт України, 2000. — 38 с. — (Національний стандарт України)
Воно повинно додаватись в першому з додатків та містити такі розділи.
1. Назва дослідно-конструкторської роботи. Тут зазначається повна назва, шифр ДКР, назва
документа, який є підставою для виконання проекту (завдання на курсову роботу), дата його
затвердження.
2. Виконавці ДКР. Записується назва установи-виконавця, яка проводить ДКР.
3. Мета виконання ДКР та призначення продукції. Зазначають мету виконання ДКР, функціональне
призначення продукції, її новизну, конкурентоспроможність, коротку характеристику використання.
4. Склад продукції. Перелічують основні частини.
5. Технічні вимоги.
5.1 Призначення. В цьому розділі зазначаються:
– технічні характеристики, які забезпечують виконання заданих функцій (струм, напруга, частота,
смуга пропускання тощо);
– порядок і спосіб взаємодій з об’єктами, які сполучаються з пристроями (роз’єми, канали зв’язку,
протоколи передачі тощо);
5.2 Вимоги працездатності та стійкості до зовнішніх факторів. Вказуються кліматичні та
механічні фактори.
5.3 Вимоги надійності. Містять:
– показники надійності;
– критерії відмов і граничного стану продукції;
– вимоги до конструктивних і експлуатаційних способів забезпечення надійності.
5.4 Вимоги до конструкції:
– конструктивний вид виконання (блочний або моноблочний);
– габаритні та приєднувальні розміри, спосіб кріплення;
– засоби регулювання та органи настроювання;
– обмеження щодо маси виробу;

Технічне завдання
5.5 Вимоги уніфікації та стандартизації.
5.6 Вимоги дизайну, ергономіки та технічної естетики: вимоги до дизайну, що визначають композиційну
цілісність, художню виразність, раціональність форм та сучасний стиль (ДСТУ 3943–2000, ДСТУ 3944–2000);
загальні ергономічні вимоги до робочих місць (ГОСТ 12.2.032–78, ГОСТ 12.2.033–78).
5.7 Вимоги до експлуатації та зручності технічного обслуговування:
– умови експлуатації;
– зручність складання та розбирання конструкцій, запобіжні засоби щодо несанкціонованого застосування;
– види періодичності обслуговування та ремонту (календарний, за ресурсом, за технічним станом);
5.8 Вимоги до безпеки життя, здоров’я та охорони довкілля:
Зазначають всі можливі шкідливі фактори за ДСТУ ISO 14001–2000, ДСТУ ISO 14004–2000.
5.9 Вимоги до сумісності. Відповідно до ДСТУ 2793–94: номенклатура параметрів електромагнітної
сумісності; допустимі кількісні значення випадкових радіозавад.
5.10 Вимоги взаємозамінності. Тут наводять вимоги до забезпечення механічної, функціональної та
інформаційної замінностей однойменних складових частин.
5.11 Вимоги до транспортування і зберігання: вид транспорту, яким дозволено транспортувати
(повітряний, залізничний і т. п.), параметри транспортування, кліматичні умови під час транспортування,
умови зберігання під час транспортування (терміни, температурний режим).
5.12 Вимоги до якості і технічного рівня. Наводять градацію, що має визначити, якому рівню відповідає
продукція (відповідає світовому рівню, переважає світовий рівень).
6. Техніко–економічні вимоги. У цьому розділі наводять: вимоги до автоматизації проектування, орієнтовноекономічну ефективність, термін окупності, орієнтовно-ринкову ціну тощо.
7. Вимоги до сировини, матеріалів і комплектації: вимоги до покупних виробів, фарб і матеріалів, можливість
використання виробів невітчизняного виробництва.
8. Вимоги до консервації, пакування і маркування. Наводять вимоги до консервації, пакування, маркування на
упаковці.
9. Вимоги до документації, що розробляється. Наводять склад конструкторської документації (КД), яка має
бути розроблена, а також стадії проектування.
10. Стадії та етапи ДКР.
11. Порядок приймання ДКР.
Технічне завдання має окрему нумерацію та окремий титульний аркуш.

Дестабілізуючі фактори
і їх вплив на РЕА

Дестабілізуючі фактори
Ад
Аф

РЕА

Вф
Вп

Свн
Аф – функціонально обумовлений вхідний вплив (вхідний сигнал);
Вф – функціонально обумовлений вихідний сигнал;
Ад – зовнішні дестабілізуючий вплив;
Вп – паразитний вихідний вплив (температура, шум, …);
Свн – паразитний внутрішній вплив РЕА на його ж елементи

Умови експлуатації

Кліматичні умови
До умов експлуатації входять:
• кліматичні умови;
• механічні умови чи об’єкт установки за ГОСТ 16019;
• інші об’єктивні умови (корозійна агресивність атмосфери за ГОСТ 9.039, радіаційний і біологічний
вплив).

Сукупність кліматичних чинників, що впливають на конструкцію РЕА і їх характеристики
визначаються кліматичною зоною, в якій вона експлуатується (табл.1) і категорією виконання (табл.2)
за ГОСТ 15150.
Уся земна куля розділена на кліматичні зони, клімат яких визначається як холодний, помірний,
тропічний вологий, тропічний сухий, помірно холодний морський і тропічний морський.
Таблиця 1

Характеристика макрокліматичних районів
Дуже холодний регіон розташовується в Антарктиді, середня мінімальна температура
нижча -60°С (рекорд -88,3°С). Особливістю регіону є поєд-нання низьких температур з сильним
вітром.
У холодну зону включені велика частина Росії і Канади, Аляска,
Гренландія. Середня мінімальна температура тут досягає -50°С,
річний перепад температур досягає 80°С, середньодобовий до 40°С.
Особливістю цієї кліматичної зони є висока прозорість атмосфери,
що сприятливо для іонізації повітря і, як наслідок, накопиченню на
поверхні апаратури статичної електрики. Характерним також є
обмерзання, іній, вітер з сніговим пилом.
У помірний кліматичний регіон включені частина території Росії, Україна, велика частина
Європи, США, прибережні території Австралії, Південної Африки і Південної Америки. Для нього
характерна річна зміна температур від - 35 до +35°С, утворення інею, випадання роси,
наявність туману, зміна тиску повітря від 86 до 106 кПа.
Волога тропічна зона розташовується поблизу екватора і включає велику частину
Центральної і Південної Америки, середню частину Африки, Південь Індії, Індонезію, частину
Південно-східної Азії. Для цієї зони характерні середньорічні температури +20..+25°С, із з
перепадом температури за добу не більше 10°С. Висока вологість і підвищена концентрація
солей (особливо поблизу узбережжя морів і океанів) робить атмосферу цієї зони
корозійноагресивною. Сприятливе поєднання температури і вологості сприяє існуванню більше
10000 видів грибків і плісняви.
До зони з сухим тропічним кліматом відносять північну частину Африки, центральну
Австралію, посушливі райони Середньої Азії, Аравійський півострів, частина Північної Америки.
Цей регіон характеризується високими температурами (до +55 °С), низькою вологістю,
інтенсивним сонячним випромінюванням (до 1500 Вт/м2), високим вмістом пилу і піску в
атмосфері з абразивною і хімічною дією на апаратуру.
Помірно холодна морська зона включає моря, океани і
прибережні території, розташовані на північ від 30° північної
широти і на південь від 30° південної широти. Інша частина морів,
океанів і прибережних територій відноситься до тропічної
морської зони. Клімат морських зон відрізняється порівняно
невеликими добовими перепадами температур, наявністю високої
вологості і значною концентрацією хлоридів в атмосфері.

Категорії виконання

Відповідно до діапазону й ступеня впливу
факторів умови експлуатації поділяються на:
нормальні, робочі, граничні.
Нормальні умови (НУ) експлуатації —
сукупність
факторів,
що
встановлені
нормативно-технічною
документацією
як
номінальні; у таких умовах похибки обладнання
близькі до нормативних, що можуть бути
визначені й гарантуватися. Ці умови є базою,
відносно якої виявляються зміни властивостей
виробу в інших умовах.
•
•
•
•

Нормальними кліматичними умовами є:
температура +25±10°С,
відносна вологість 45..80%,
атмосферний тиск 84 - 106,7 кПа (630..800 мм рт.
ст.) – при висотах до 1000 м над рівнем моря
відсутність активних речовин в навколишній
атмосфері.

Робочі умови експлуатації — сукупність
факторів,
межі
яких
нормують
(регламентують,
гарантують)
характеристики показників якості виробів,
зазначених у технічних умовах та іншій
технічній документації.
Граничні
умови
експлуатації
характеризують
екстремальні
значення
факторів, за яких вироби витримують
навантаження без руйнування й погіршення
якості.

Таблиця 2

Об’єкт встановлення РЕА
Вплив на РЕА визначається не тільки кліматом і категорією виконання, але й призначенням РЕА і
об’єктом встановлення. В ГОСТ 16019-2001 («Апаратура сухопутного рухомого зв’язку») визначені такі 7
груп виробів РЕА, для яких встановлюються норми як кліматичного, так і механічного впливу:
 С1 – стаціонарна, встановлюється в опалюваних наземних і підземних спорудах;
 С2 – стаціонарна, встановлюється під навісом, на відкритому повітрі чи в неопалюваних наземних і
підземних спорудах;
 В3 – возима, встановлюється у внутрішніх приміщеннях річкових суден;
 В4 – возима, встановлюється в автомобілях, мотоциклах, в сільськогосподарській і іншій техніці;
 В5 – возима, встановлюється в рухомих залізничних об’єктах;
 Н6 – носима, розміщується при експлуатації в одязі чи під одягом оператора, чи в опалюваних
наземних чи підземних спорудах;
 Н7 – портативна,
призначена для довготривалого перенесення на відкритому повітрі при
полегшеному зовнішньому впливі чи в опалюваних наземних чи підземних спорудах і працюючих на ходу.
для побутової апаратури – ГОСТ 11478-88 (чотири групи І – 4.2; ІІ – 2.1; ІІІ, IV – 1.1),
для засобів обчислювальної техніки – ГОСТ 21552,
для малих обчислювальних машин – ГОСТ 20397,
для засобів вимірювання – ГОСТ 22261.
Міцність апаратури – здатність апаратури зберігати свої параметри в межах встановлених
допусків після впливу механічних і кліматичних факторів.
Сталість апаратури – здатність апаратури зберігати свої параметри в межах встановлених
допусків під час впливу механічних і кліматичних факторів.
Стійкість апаратури – здатність апаратури зберігати свої параметри в межах встановлених
допусків, виміряні під час та після впливу механічних і кліматичних факторів.

Об’єкт встановлення РЕА

Умови експлуатації за групами РЕА

Стаціонарна РЕА – це апаратура, експлуатована в опалюваних і неопалювальних приміщеннях, приміщеннях з
підвищеною вологістю, на відкритому повітрі, у виробничих цехах.
Умови експлуатації і транспортування такої апаратури характеризуються дуже широким діапазоном
робочих (- 50..+50 °С) і граничних (- 50.. +65 °С) температур, вологістю до 90..98 %, вібрацією до 120 Гц при 4..6 g,
наявністю багатократних (до 5 g) і поодиноких (до 75 g) ударів, дією дощу до 3 мм/мін і соляного туману з
дисперсністю крапель до 10 мкм і вмістом води до 3 г/м3.
РЕА, що транспортується – це апаратура, що встановлюється і експлуатується на автомобілях і
автопричепах, залізничному і гусеничному транспорті, на судах різних класів, на борту літаків і вертольотів.
Специфіка роботи цього виду апаратури зумовлює підвищена дія механічних чинників.
На РЕА, встановлену на автомобільному транспорті, можуть діяти вібрація частотою до 200 Гц і удари,
викликані нерівною дорогою. При русі залізничного транспорту можливі раптові поштовхи (при маневруванні удари з прискоренням до 40 g). Биття коліс об стики рейок викликають вібрацію з частотою до 400 Гц при
прискоренні до 2 g. Особливо жорстким діям піддається конструкція РЕА, експлуатована на гусеничному
транспорті. Тут внаслідок "стукання" гусениць частота вібрацій може доходити до 7000 Гц з амплітудою ±0,025
мм. Крім того, постійний вплив акустичного шуму. РЕА в морському виконанні встановлюються на великих
порівняно тихохідних кораблях і малих швидкохідних судах. Характерними умовами роботи являється наявність
вібрацій, ударних навантажень і агресивної (морської) атмосфери. Вібрація на судні викликається роботою гвинтів,
гребного валу, двигунів і гідродинамічними силами при русі судна по неспокійному морю. Діапазон частот вібрацій на
кораблях зазвичай не перевищує 25 Гц з невеликою амплітудою вібрацій. На літаках електронна апаратура
знаходиться, як правило, у фюзеляжі. При цьому на неї впливають вібраційні навантаження частотою до 500 Гц з
амплітудою до 10 мм і акустичний шум, рівень якого досягає 150 дБ при частоті 50.. 10000 Гц.
Портативна РЕА включає апаратуру і спеціалізовані обчислювачі, що знаходяться в розпорядженні
військового, геолога, геофізика, будівельника, та ін. Сюди можна віднести і переносну радіоприймальну і
передавальну апаратуру. Умови роботи портативної РЕА повинні відповідати зоні комфорту людини, яка
характеризується температурою довкілля 18..24 °С, рівнем акустичного шуму 70..85 дБ, вологістю 20..90 % і
заввишки до 3000 м над рівнем моря. Якщо температура стає менше - 17 °С або вище +43,5 °С, рівень шуму досягає
120дБ, вологість складає менше 1 %, а висота над рівнем моря більше 6000 м, то вважається, що такі умови
перевищують фізіологічні можливості людини, але граничні умови для переміщення апаратури можуть бути
багато вище. З точки зору фізичних можливостей людини портативна апаратура ділиться на легку (до 29 кг для
чоловіків і до 16 кг для жінок), середню (відповідно до 147 кг і 80 кг) і важку (до 390 кг і до 216 кг). На портативну
апаратуру може впливати вібрація частотою до 20 Гц з прискоренням до 2 g і удари до 10 g при тривалості 5.. 10 мс.

Механічні умови експлуатації
З механічних параметрів (ГОСТ 16019, ГОСТ 22261, …) зазвичай виділяють міцність і стійкість до
механічним ударів і вібрації, а також лінійних прискорень.
В процесі транспортування і експлуатації РЕА піддається дії вібрацій, в основному, від зовнішніх
джерел коливань.
Особливо небезпечні вібрації, частота яких близька до власних частот коливань вузлів і елементів
конструкції. Властивість апаратури протидіяти їх впливу характеризується віброміцністю і
вібростійкістю.
Вібростійкість визначає здатність РЕА виконувати задані функції у включеному стані в умовах дії
вібрацій.
Віброміцність характеризує здатність протистояти руйнівній дії вібрації в неробочому стані і
нормально працювати після зняття вібраційних навантажень.
Вібрації характеризуються діапазоном частот і величиною прискорення (у одиницях g).
Явище удару в конструкції РЕА виникає при швидких змінах прискорення. Удар характеризується
прискоренням, тривалістю і числом ударних імпульсів.
Розрізняють удари поодинокі і багатократні.
Лінійне прискорення характеризується прискоренням (у одиницях g) і тривалістю дії.
При дії вібрації і ударних навантажень на елементи конструкції РЕА в них виникають статичні і
динамічні деформації, оскільки будь-який елемент конструкції є коливною системою, що має зосереджене і
розподілене навантаження.
Ударно-вібраційні навантаження впливають на елементи конструкції РЕА через їх точки кріплення.
Ефективність дії визначається також положенням елементів відносно його спрямованості. Деталі
кріплення елементів до певної міри є демпферами, що ослабляють дію джерела вібрацій.
Акустичний шум від зовнішніх джерел характеризується тиском звуку, потужністю коливань
джерела звуку, силою звуку, спектром звукових частот.
Акустичний шум піддає механічним навантаженням практично в рівній мірі усі елементи конструкції.
За інших рівних умов дія акустичного шуму більш руйнівна, ніж дія ударно-вібраційних навантажень.
Сфери застосування РЕА, що усе більш розширюються, посилюють вимоги до стійкості їх конструкції
дії механічних чинників.

Вплив вологи і температури

Захист від вологи
Захист апаратури від впливу вологості здійснюється:
 відповідними матеріалами та покриттями,
 застосуванням посиленої вентияції сухим повітрям,
 підтриманням всередині виробів більш високої температури,
ніж температура навколишнього середовища,
 використанням поглиначів вологи,
 розробкою герметичній апаратури.
Корозія протікає більш інтенсивно при контактуванні матеріалів з різними електрохімічними
потенціалами. Метал з негативним потенціалом гальванічної пари буде руйнуватися і тим швидше, чим
більше різниця їх електрохімічних потенціалів.
Якщо з тих чи інших причин неможливо замінити метали з високою різницею електрохімічних
потенціалів, то на них наносяться захисні покриття:
 металеві,
 хімічні,
 лакофарбові покриття.
Металеві покриття утворюють з основним матеріалом деталі контактну пару. Залежно від
полярності потенціалу розрізняють покриття анодні (негативний потенціал покриття по відношенню
до основного металу) і катодні (позитивний потенціал покриття). При корозії може руйнуватися як
основний метал деталі, так і покриття. Руйнування відбувається через наявність пор в покриттях,
пошкоджень, подряпин, тріщин, що виникають в процесі експлуатації, і будуть тим інтенсивніше, чим
більше різниця електрохімічних потенціалів між основним металом і покриттям. При анодному
покритті внаслідок корозії руйнується саме покриття, основний матеріал деталі не руйнується. При
катодному покритті все відбувається навпаки.
Найбільш поширені: нікель, мідь, цинк, кадмій, олово і срібло. Товщина покриття вибирається залежно
від матеріалу і способу нанесення покриття. Для поліпшення механічних і захисних властивостей
покриттів рекомендуються до застосування багатошарові покриття з різнорідних матеріалів.

Захист від вологи
Отримане хімічним способом покриття менш міцне, ніж покриття металеве. Утворюється при
цьому захисна плівка хімічно пасивна, стійка, має хороший декоративний вигляд. Товщина покриття
зазвичай від 1 ... 15 мкм.
Оксидування - отримання оксидної плівки на сталі, алюмінії і його сплавах. Таке покриття має
гарний зовнішній вигляд, антикорозійне, але не міцне і мікропористе. Остання властивість покриття
дозволяє його використовувати як грунт під забарвлення.
Анодування - декоративне покриття алюмінію і його сплавів електрохімічним способом. Захисна
плівка хімічно стійка, має високі електроізоляційні властивості, надійно захищає від корозії, може бути
пофарбована.
Фосфатування - процес утворення на сталі захисної плівки з високими антикорозійними і
електроізоляційними властивостями, хорошою адгезією. Одержуване покриття пористе і недостатньо
міцно. Фосфатні плівки використовуються як грунт під забарвлення.
Лакофарбові покриття захищають деталі від корозії. Як недолік слід відзначити низьку механічну
міцність і термостійкість. Цей вид покриття застосовується для фарбування каркасів, кожухів,
лицьових панелей приладів тощо. Якісний зовнішній вигляд виробу забезпечується багатошаровим
фарбуванням. Товщина лакофарбового покриття коливається від 20 до 200 мкм.
Існують такі групи: водостійкі, спеціальні, маслобензостійкі, хімічно стійкі, термостійкі,
електроізоляційні.
Лакове покриття товщиною 80 ... 130 мкм захищає плату з компонентами від вологості. Недоліком
лакових покриттів є те, що вони вимагають високої чистоти виробничих процесів і ускладнюють
заміну несправних компонентів. При експлуатації покриття сколюються, ламаються, лущаться і
забруднюють контакти електричних з'єднувачів.

Захист від дії пилу
Пил - суміш твердих частинок малої маси, що знаходиться в повітрі у зваженому стані або повільно
осідає на поверхню предметів. Розрізняють пил природний та технічний.
При відносній вологості повітря вище 75% і нормальній температурі спостерігається зростання
числа частинок пилу, їх коагуляція, підвищується ймовірність тяжіння пилу до нерухомих поверхонь. При
низькій вологості частинки пилу електрично заряджаються. Як правило, неметалевий пил
заряджається позитивно, металевий - негативно.
Пилонепроникність ЕА або окремих її пристроїв може бути досягнута установкою їх в герметичні
корпуса. Однак при цьому зростає вартість ЕА, погіршується температурний режим роботи. Якщо
корпус ЕА виконаний з перфораціями, пил разом з охолодженим повітрям проникне всередину ЕА
природним шляхом, або при примусовому повітряному охолодженні - разом з повітряними потоками від
вентиляторів. Зменшити попадання пилу всередину ЕА можна установкою на вентиляційні отвори
дрібно зернистих сіток, створенням всередині приміщень, де експлуатується ЕА, відповідної чистоти
повітря.
Вологість повітря відіграє велику роль у боротьбі з негативним впливом пилу. З підвищенням
відносної вологості вище 70% пил коагулює, не піднімається слабкими рухами потоків повітря і не
прилипає на елементи конструкції. Тому рекомендується регулярне вологе протирання підлог в залах
обчислювальних центрів, при цьому миючі засоби не повинні виділяти парів, які можуть викликати
корозію металів.
Для усунення проникнення забрудненого повітря з інших приміщень в залах обчислювальних центрів
створюється надлишковий тиск в 1… 1,5 мм рт. ст. Використовувані в приміщеннях будівельні,
оздоблювальні, шумопоглинаючі і ізоляційні матеріали не повинні створювати пил. Для запобігання
потрапляння в приміщення запиленого повітря з вулиці віконні прорізи повинні бути герметичними.

Герметизація ЕА
Герметизація вузлів, блоків і шаф ЕА є надійним засобом захисту від впливу вологості і шкідливих
речовин навколишнього середовища, пилу, зміни барометричного тиску. Хоча ІС і ЕРЕ поставляються
герметичними, але часто в процесі експлуатації всередину корпусів компонентів проникає волога,
змінюючи властивості матеріалів, викликаючи короткі замикання.
Модулі першого рівня захищають покриттям лаком, заливанням епоксидною смолою, просоченням,
особливо моткових виробів, опресуванням герметизуючими компаундами. Компаундом називається
композиція на основі органічних (смол, бітумів, масел) або неорганічних (алюмофосфатів,
металометафосфатів) речовин. Герметизація компаундами покращує електроізоляційні і механічні
характеристики модуля. Однак низька теплопровідність більшості компаундів погіршує відвід теплоти,
обмежує або робить неможливим ремонт, внутрішні напруги можуть порушити цілісність деталей і
електричних з'єднань.
Найефективнішим способом захисту, але й найдорожчим є повна герметизація блоків і шаф в
герметичних кожухах. При цьому виникає необхідність у розробці спеціальних корпусів, прокладок,
способів герметизації зовнішніх електричних з'єднувачів, виходів джгутів, елементів управління та
індикації.
Джерелами вологи можуть виявитися литі конструкції і конструкції, отримані екструзією, через
пористості їх поверхні. В порах скупчується волога, бруд, жири і проникають в герметизовані обсяги. Щоб
цього не відбувалося, подібні конструкції в вакуумі просочують епоксидною смолою.
Якщо температура всередині герметизованих виробів нижче температури навколишнього
середовища, то при високій вологості всередині виробів волога буде конденсуватися, викликаючи відмови.
Вертикальна орієнтацією плат та електричних з'єднувачів забезпечує природний шлях відводу вологи в
піддон вироби. Щоб з конструкції легко скочувалася волога, поверхня її повинна бути гладкою.
Сталості відносної вологості в певних межах всередині герметичного апарату можна домогтися
введенням всередину виробу речовин, активно поглинаючих вологу. Подібними речовинами є силікагель,
хлористий кальцій, фосфорний ангідрид. Однак вони вбирають вологу до певної межі. Наприклад,
силікагель поглинає близько 10% вологи від своєї сухої маси. При цьому відносна вологість всередині
апаратури не перевищує 80%.

Герметизація ЕА
Способи герметизації. Широко застосовуються пружні ущільнювальні прокладки, що
встановлюються між кришкою і корпусом. Великі зусилля при стисненні не рекомендуються, оскільки
через інтенсивне старіння прокладка швидко виходить з ладу. Форма поперечного перерізу прокладки
може бути різною. Прямокутні прокладки прості у виготовленні, легкі у використанні, здатні
забезпечити повітряну герметизацію габаритних виробів, але не захищають їх від впливів водяної пари.
Як матеріал прокладок використовують гуму, що володіє високою еластичністю,
піддатливість і здатність проникати в найменші заглиблення і нерівності.
Волога з часом проникає через всі органічні матеріали, тому вироби з прокладками з
органічних матеріалів забезпечують захист від водяної пари лише протягом декількох
тижнів.
При експлуатації апаратури в умовах наднизького вакууму, великих тисків, високих
температур органічні матеріали застосовувати забороняється, рекомендується
використовувати метали, кераміку, скло.
В особливих випадках в якості матеріалів прокладок застосовують мідь і нержавіючу сталь з
алюмінієвим або індієвий покриттям. Такі прокладки найчастіше виконуються трубчастими із
зовнішнім діаметром 2-3 мм при товщині стінок 0,1…0,15мм. Жолобок в кришці і корпусі вироби в
поперечному перерізі має бути в формі еліпса.
При жорстких вимогах до герметичності герметизацію виконують
зварюванням або паянням по всьому периметру корпусу. Конструкція корпуса виробу
повинна допускати кількаразове виконання операцій розгерметизації/герметизації.
У поглиблення корпусу 1 встановлюється прокладка 2 з жаростійкої гуми, на яку
укладається сталева луджена дріт 3. Дріт по контуру виробу припаюється до
корпусу, утворюючи шов. Вільний кінець дроту у вигляді відводу фіксується в пазу на
кришці 5. При розгерметизації виробу шов нагрівають і припой разом з дротом легко
видаляється.
Повторну герметизацію можна здійснювати багаторазово. Гумова прокладка охороняє виріб від
перегріву при пайці шва. Ширина прокладки на 0,2 ... 0,3 мм більше ширини зазору між кришкою і корпусом.
Діаметр дроту повинен бути менше ширини зазору між кришкою і корпусом на 0,1 ... 0,2 мм.

Електромагнітні дестабілізуючі фактори
Під електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів (ГОСТ 23611-79) розуміють здатність цих
засобів одночасно функціонувати в реальних умовах експлуатації з необхідною якістю при впливі на них
ненавмисних перешкод і не створювати неприпустимих радіоперешкод іншим радіоелектронним засобам.
При цьому ненавмисною вважають будь-яку радіоперешкоду, створювану джерелом штучного
походження, не призначену для порушення функціонування ЕС.
З кожним роком зростає актуальність питань електромагнітної сумісності розроблюваної і
експлуатованої ЕА:
1) збільшується швидкодія напівпровідникових приладів чи електронних схем;
2) збільшується кількість і насиченість використовуваних робочих діапазонів радіохвиль;
3) збільшується кількість електро- і радіокерованих об'єктів (безперервне зростання загального
числа ЕА);
4) збільшується чутливість радіоприймальних пристроїв;
5) впровадження енергоресурсозберігаючих технологій призводить до збільшення кількості пристроїв,
що працюють в режимі мікрострумів і знижених напруг живлення (менше 3 В);
6) з розвитком технологій більш просто вирішується питання створення джерел електромагнітного
випромінювання високої потужності (передавачі в даний час можуть генерують випромінювання
потужністю в одиниці мегават).
Проблема електромагнітної сумісності ЕС стала настільки актуальною, що в рамках узгодження
національних норм були розроблені європейські стандарти на електромагнітну сумісність, оформлені 9
листопад 1992 в Законі про електромагнітну сумісність (ЕМС).

Джерела та приймачі завад
Джерелами наведень є:
• генератори високої напруги;
• генератори великого струму;
• генератори електромагнітного поля;
• електричні машини (особливо колекторні);
• вихідні каскади підсилювачів;
• навантаження на загальний опір джерела і приймача наводок;
• «довгі» лінії;
• термопари.
Електромагнітні перешкоди, створювані пристроями, що не призначені для випромінювання
електромагнітної енергії (джерела електричної енергії, системи запалювання двигунів, електродвигуни,
апаратура промислового і широкого споживання і т. д.), називаються індустріальними перешкодами.
Приймачами наведень є:
• радіомовні приймачі (особливо широкосмугові);
• вхідні каскади підсилювачів;
• каскади з великим вхідним опором.
На
конструкторсько-технологічному
етапі
розробки ЕА основним способом забезпечення ЕМС є
Шляхи розповсюдження:
завадозахист за допомогою:
• електричне поле (ємнісний зв'язок);
• екранування;
• магнітне поле (індуктивний зв'язок);
• фільтрації перешкод;
• електромагнітне поле;
• заземлення;
• провідники (гальванічний зв'язок).
• коректного виконання зв'язків.

Температурні дестабілізуючі фактори
Температурні умови впливають на місце встановлення РЕА, розташування джерел зовнішнього
підігрівання, виділення тепла активними елементами усередині. Необхідно забезпечувати, щоб
температура нагріву чутливих до температури радіоелементів знаходилася в допустимих межах. Крім
того, для багатьох конструктивних матеріалів характерне теплове старіння.
Працездатність РЕА визначається температурним діапазоном роботи, в якому РЕА повинна
виконувати задані функції в робочому стані. Для виключення виходу з ладу РЕА в процесі зберігання і
транспортування в неробочому стані необхідно, щоб вона витримувала температури, великі робочого
діапазону. Ці граничні температури характеризують тепло- і холодо- стійкість конструкції РЕА.

ЕА мають невисокий ККД, а отже більша частина споживаної енергії перетворюється на енергію
теплових втрат.
Теплові втрати викликають перегрів елементів конструкції відносно температури навколишнього
середовища. Температура нагріву елементів або приладу в цілому може перевищити допустиму
температуру для ЕРЕ.
Тому виникають завдання розрахунку температури елементів і конструкції в цілому і проектування
локальних і загальних систем охолодження.
Всяке нагріте тіло віддає тепло і охолоджується за рахунок 3-х основних факторів:
- Конвекції,
- Випромінювання,
- Теплопровідності (кондукції).
Тепловий удар - це різка зміна температури довкілля, при якому час зміни температури
обчислюється хвилинами, а її перепад - десятками градусів. Найбільш сильно тепловий удар проявляється
в елементах конструкції, де є локальна механічна напруга, сприяючи утворенню мікротріщин.

Температурні дестабілізуючі фактори
Конвекція.
Конвективно охолоджуються нагріті тіла за рахунок руху газу або рідини, які, нагріваючись,
відбирають теплову енергію.
Інтенсивність теплового потоку охолодження при конвекції можна оцінити:
де QК - інтенсивність теплового потоку, ккал / год; S - площа поверхні нагрітого тіла, м2; t - температура
нагрітого тіла, oC; tс - температура навколишнього середовища, oC; αК - коефіцієнт конвекції рідини чи
газу для охолодження нагрітого тіла, ккал / (год м2 К).
Поліпшити умови конвективного охолодження можна за рахунок:
1. Збільшують площу поверхні нагрітого тіла (збільшення площі відбувається, перш за все, за рахунок
ребріння поверхні).
2. Збільшують коефіцієнт конвекції рідини чи газу.
Так для спокійного повітря αК знаходиться в межах від 2 до 8 ккал / (год⋅м2 ⋅К).

Коефіцієнт αК не однозначний, тому що залежить від геометричних розмірів нагрітого тіла, його
температури і розташування площин. Тому в інженерних розрахунках цей коефіцієнт уточнюють до
конкретних значень виходячи з особливостей пристрою.

Збільшувати коефіцієнт конвективного охолодження можна за рахунок природної вентиляції через
застосування перфорації, примусової вентиляції, рідинного охолодження з нерухомою або з рухомою
рідиною або застосовуючи випаровування рідини з нагрітого тіла.

Температурні дестабілізуючі фактори
Кондукція (теплопровідність).
Нагріте тіло може віддавати тепло через теплопровід за рахунок теплопровідності матеріалу.
Інтенсивність теплового потоку кондукцією можна оцінить за законом Фур'є:
де S-площа поперечного перерізу теплопроводу, м2; δ - довжина теплопроводу, м; Δt - різниця температур
нагрітого і охолодженого країв теплопроводу, К; λ - коефіцієнт теплопровідності матеріалу,
ккал/(год⋅м⋅oC).
Значення λ для деяких матеріалів наведені в таблиці 2.

Звідси видно, що якщо ЕРЕ або ЕА великої потужності теплових втрат розміщені на діелектричній
основі (наприклад, на друкованій платі), то кондуктивне охолодження практично відсутня.
Для поліпшення охолодження таких елементів і пристроїв рекомендують:
• використовувати для них теплопроводи з матеріалів високою теплопровідністю (алюміній, мідь і ін.
метали);
• збільшувати площу S теплопроводу до можливих значень;
• зменшувати довжину δ теплопроводу, розміщуючи елемент з теплопроводом на несучих конструкціях
S, або використовувати несучі конструкції в якості теплопроводу;
• збільшити перепад температур Δt, охолоджуючи кінець теплопроводу.

Температурні дестабілізуючі фактори
Випромінювання.
Всяке нагріте тіло випромінює енергію. Інтенсивність теплового потоку можна оцінити за законом
Стефана-Больцмана:

де S - площа поверхні нагрітого тіла, м2; Т - температура нагрітого тіла, К; Тс - температура
навколишнього середовища, К; Со - коефіцієнт випромінювання абсолютно чорного тіла, ккал / (час⋅м2
⋅К); ε - ступінь чорноти нагрітого тіла.
Поліпшити умови охолодження випромінюванням можна за рахунок:
1. Збільшуючи площа поверхні нагрітого тіла, наприклад, вводячи ребра.
2. Збільшуючи ступінь чорноти поверхні нагрітого тіла за рахунок збільшення шорсткості поверхні і
фарбування її в темні кольори, найкраще в чорний колір.

Наприклад, для полірованої поверхні, чи поверхні металу після прокату ε = 0,02 ... 0,08. Для дерева, гуми і
більшості пофарбованих поверхонь ε збільшується до 0,9 - 0,95.
При цьому максимальне значення ε має для поверхні, пофарбованої в чорний матовий колір.

Захист від температурних впливів
При конвективному відводі теплоти використовують повітряне природне, примусове і водо-повітряне
охолодження. При високих вимогах до стабільності параметрів схем застосовують термостатування
вузлів і блоків.
Природне охолодження використовується у побутовій апаратурі з щільністю теплових потоків від
охолоджуваних поверхонь не більше 0,05 Вт/см2. Метод охолодження природною конвекцією, будучи
найпростішим, вимагає підвищеної уваги конструктора до питань раціонального компонування за
критерієм забезпечення нормального теплового режиму. При компонуванні необхідно прагнути до
рівномірного розподілу виділеної потужності по всьому об'єму виробу. Компоненти і вузли з великими
тепловиділеннями необхідно розташовувати у верхній частині корпуса або поблизу стінок, критичні до
перегріву компоненти - в нижній частині, захищати тепловими екранами.
При компонуванні апаратури необхідно уникати утворення «пасток тепла», в яких відсутні
конвективні потоки повітря. Для вирівнювання температури в каналах, утворених встановленими
рядами модулів, повинні бути зазори не менше 30 мм.
Розрізняють конструкції з перфорованим і герметичним кожухом. В перфорованому кожусі
передбачаються вентиляційні отвори круглої, квадратної, прямокутної форми, жалюзі. Сумарна площа
вентиляційних отворів у дні (кришці) приладу повинна складати 20 ... 30% від живого перерізу, під яким
мається на увазі вільна для проходу конвективних потоків повітря площа перерізу приладу. Вхідні
вентиляційні отвори повинні бути якнайнижче (в дні), вихідні отвори переважніше виконувати в кришці
приладу.
Щоб не перешкоджати надходженню вільних конвективних потоків повітря всередину приладу, між
поверхнею і дном повинен бути зазор не менше 30 мм, отримати який можна установкою приладу на
амортизатори опорні. З внутрішньої сторони кожуха вентиляційні отвори часто закривають захисними
металевими сітками. Замість сіток в дні стійок встановлюють пилозахисні фільтри. Зазори по
горизонталі між модулями при природному повітряному охолодженні повинні бути не менше 10 мм.
Циркуляція повітря в приладах і стійках з герметичним кожухом є наслідком різниці щільності повітря,
нагрітого всередині ЕА, і більш холодного повітря у стінок кожуха. Перегрів буде зменшуватися із
збільшенням зазору між модулями. У дна приладу з герметичним кожухом рух повітря практично
відсутній.

Захист від температурних впливів
Примусове повітряне охолодження автономними вентиляторами широко використовується в
апаратурі з тепловиділенням не більше 0,5 Вт/см2 і виконується за схемами подачі охолодженого повітря
знизу вверх і зверху вниз. За першою схемою повітря забирається у підлоги, по другий - у стелі. Забір повітря
у підлоги, де має місце найбільша кількість пилу, призводить до підвищеної запиленості апаратури,
охолодження за схемою зверху вниз - до меншої запиленості, але вимагає більшої витрати повітря, оскільки
його температура із збільшенням висоти забору зростає.
Застосовуються припливна, витяжна та припливно-витяжна схеми вентиляції.
В припливної схемою вентилятор засмоктує охолоджуюче повітря всередину виробу. В витяжною
нагріте повітря виштовхується з виробу. В припливно-витяжною використовуються два вентилятори на
вході і виході повітря з виробу. Робота вентилятора по припливної схемі вентиляції забезпечує в порівнянні
з витяжною вентиляцією велику продуктивність. Витяжну схему вентиляції можна рекомендувати до
використання в апаратурі з великими аеродинамічними опорами. Припливно-витяжна схема дозволяє
збільшити напір охолоджуючого повітря.
Вентилятори встановлюються або безпосередньо в прилад, або в спеціальні блоки, що забезпечуються
елементами комутації і фіксації на корпусі блоку або каркасі стійки. В блоках розміщуються один або
кілька вентиляторів, протизапорошний фільтр, елементи сигналізації несправного стану, аварійного
відключення. Залежно від теплового навантаження апаратури в блок встановлюється різне число
вентиляторів. Незайняті настановні місця закриваються заглушками.

Водо-повітряну систему охолодження можна рекомендувати для виробів з високими щільностями
компонування елементів. Відведення теплоти від блоків здійснюється повітрям і рідким холодоагентом,
що протікає по трубках до охолоджувачів. Для ефективного перемішування повітря і швидкої передачі
теплоти охолоджуючої рідини в стійку вводиться вентилятор. Приливна система охолодження
конструктивно проста, але вимагає великої витрати рідкого холодоагенту. Введення в систему
теплообмінника, в якому відбувається охолодження рідини, дозволяє отримати замкнуту систему
охолодження і знизити витрату холодоагенту. Залежно від особливостей об'єкта експлуатації
використовуються теплообмінники типу рідина - повітря і рідина - рідина.

Радіаційні чинники
Радіаційний вплив викликає як негайну, так і накопичувальну реакцію елементів, що становлять
конструкцію РЕА. Серед існуючих видів випромінювань найбільшу небезпеку представляють
електромагнітне випромінювання і іонізуючі частинки високих енергій.
Повний спектр електромагнітних випромінювань охоплює діапазон довжин хвиль від десятків тисяч
метрів до тисячних доль нанометра. Найбільш значущу дію на РЕА створюють гамма- і рентгенівське
випромінювання (довжини хвиль менше 10 нм). Ці види випромінювання мають значну проникну і іонізуючу
здатність.
Істотний вплив на конструкцію РЕА можуть також здійснювати заряджені частинки: альфа,
бета і протони, а також нейтрони, що мають високу проникну здатність.
Найбільш стійкі до дії опромінення метали.
Найменшу радіаційну стійкість мають магнітні матеріали і електротехнічні сталі.
Деякі метали, наприклад марганець, цинк, молібден та ін., після опромінення нейтронами самі
стають радіоактивними.
Дія випромінювання на полімери призводить до руйнування міжмолекулярних зв'язків, утворення
зернистих структур і мікротріщин. В результаті полімерні деталі втрачають еластичність, стають
крихкими.
Найменш стійкими до опромінення є напівпровідникові прилади і інтегральні мікросхеми.
Безповоротні дефекти в напівпровідниках призводять до втрати випрямних властивостей діодів,
транзистори усіх типів при опроміненні втрачають підсилювальні властивості, в них зростають
струми витоку, пробивна напруга знижується. Їх радіаційна стійкість складає 1012..1014 нейтронів/см2
при опроміненні нейтронами і 104..107 рад при гамма-опроміненні.
У інтегральних мікросхемах (МС) при опроміненні істотно змінюються характеристики внаслідок
зміни параметрів резисторів, конденсаторів, діодів, транзисторів, що входять в них. Так само
змінюються ізолюючі властивості розділових p-n-переходів, зростають струми витоку, з’являються
численні паразитні зв’язки між елементами структури мікросхем, що в результаті призводить до
порушення їх функціонування.

Технічна документація

Технічна документація
На всіх етапах життєвого циклу (розробка — виробництво — експлуатація) ЕА супроводжує
технічна документація (ТД). Склад цієї документації регламентується Державними стандартами, що
згруповані за напрямками життєвого циклу виробу в такі комплекси:
 єдина система конструкторської документації (ЄСКД);
 єдина система технологічної документації (ЄСТД);
 єдина система програмної документації (ЄСПД);
 єдина система технологічної підготовки виробництва (ЄСТПВ);
 єдина система захисту виробу і матеріалів від корозії, старіння і біопошкоджень (ЄСЗКС).

Конструкторські документи (КД) — графічні і текстові документи, окремо або в сукупності
визначає склад і будову виробу і містять необхідні дані для його розробки і виготовлення, контролю,
прийому, експлуатації, ремонту, утилізації.
Комплектність КД (графічні):
Комплектність КД (текстові):
 креслення (кресленик) деталі;
 специфікація;
 програма і методика
 складальне кресленик (СК);
 відомість специфікацій;
випробувань;
 кресленик загального вигляду;
 відомість покупних виробів;
 таблиця;
 теоретичний кресленик;
 відомість технічної пропозиції;  розрахунок;
 габаритний кресленик;
 відомість ескізного проекту;
 експлуатаційні документи;
 електромонтажний кресленик;
 відомість технічного проекту;  ремонтні документи;
 монтажний кресленик;
 пояснювальна записка (ПЗ);
 інструкція;
 кресленик встановлення;
 техничні умови (ТУ);
 патентний формуляр.
 схеми.

Графічна конструкторська документація


Кресленик — це графічний конструкторський документ, що визначає конструкцію
виробу, а також містить відомості, необхідні для розроблення, виготовлення, контролю,
монтажу й експлуатації виробу, включаючи його ремонт.



Кресленик деталі (робочий кресленик) —кресленик, який містить зображення деталі та
інші дані, згідно з якими її виготовляють і контролюють.



Складальний кресленик (кресленик складальної одиниці) — конструкторська
документація у вигляді креслення, яке являє собою зображення складальної одиниці та
інші дані, необхідні для її складання (виготовлення) і контролю.



Кресленик загального виду — кресленик, що визначає конструкцію виробу, взаємодію
його складових частин і пояснює принцип роботи виробу.



Теоретичний кресленик — кресленик, який визначає геометричну форму (обриси)
виробу і координати розташування складових частин.



Габаритний кресленик — вид графічного КД, який виконується у вигляді контурного
(спрощеного) зображення виробу з габаритними, установними і
приєднувальними розмірами.



Електромонтажний кресленик — кресленик, що містить зображення монтованих
електричних і радіоелектронних виробів, електричних комунікацій між ними і дані,
згідно з якими їх монтують.



Монтажний кресленик — кресленик, що входить у комплект КД, котрий являє собою
контурне (спрощене) зображення виробу, а також дані, необхідні для його встановлення
(монтажу) на місці експлуатації.



Схема — графічний КД, на якому у вигляді умовних позначок і зображень показані
складові частини виробу, їх взаємне розташування і зв'язки між ними.

Текстова конструкторська документація















Специфікація — формалізований опис властивостей, характеристик і функцій об'єктів.
Пояснювальна записка — це документ, в якому міститься додаток чи доповнення до
основного документа, в якому пояснюється зміст окремих його положень (мета, актуальність,
структура, зміст призначення та ін. плану, звіту, проекту тощо).
Технічні умови (ТУ) — нормативний документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинна
відповідати продукція, процес або послуга, та визначає процедури, за допомогою яких може
бути встановлено, чи дотримані такі вимоги.
Таблиця — це перелік, зведення статистичних даних або інших відомостей, розташованих у
певному порядку за рядками та стовпцями.
Розрахунок — текстовий КД, який містить обчислення параметрів і характерних величин
виробу. Наприклад: кінематичний розрахунок, розрахунок розмірних ланцюгів, розрахунок
на міцність та ін.
Експлуатаційна документація — вид КД, які окремо або у сукупності з іншими документами
визначають правила експлуатації виробу і (або) відображають відомості котрі, засвідчують
гарантовані виробником значення основних параметрів і характеристик (властивостей)
виробу, гарантії і дані по його експлуатації протягом встановленого терміну служби.
Ремонтна документація (РД) — робоча КД , яка містить дані для проведення ремонтних
робіт та контролю виробів після ремонту.
Інструкція — правовий акт, який створюється органами державного управління для
встановлення правил, що регулюють організаційні, науково-технічні, технологічні, фінансові
та інші спеціальні сторони діяльності та відносин установ, закладів, підприємств, службових
осіб. Інструкція є 3 видів: посадова, інструкція з діловодства та інструкція з експлуатації.
Інструкція з експлуатації — документ, у якому викладено відомості, необхідні для
правильної експлуатації (використання, транспортування, зберігання і технічного
обслуговування) виробу (установки) та підтримання його (її) в постійній готовності до дії.

Загальні правила. Основний напис.
графічні (1 стор.)

для форматів А3-А0:

для формату А4:

текстові (1 стор.)

(2 стор.)

Правила складання креслень

Позначення на документах






За класифікатором ЄСКД визначені класи КД:
клас 0 – документація;
клас 1 – системи (установки, станції);
клас 2,3 – прилади і групи;
клас 4 – прилади, групи і комплекси;
(46 – засоби радіоелектронні управління, зв’язку, навігації і обчислювальної техніки)



клас 7,8,9 – деталі
(78 – друковані плати)

Стандартні шрифти (ГОСТ 2.304-68)
Розміри великих літер: 10; 7; 5; 3,5; 2,5.
Розміри малих літер:
7; 5; 3,5; 2,5 (шрифт 2,5 не має малих літер).
На кресленнях не менше 2,5 мм.
Нахил літер рівний 75°.

Позначення на документах
Позначення штрихове

Схеми
Згідно з ГОСТ 2.701-84 схеми залежно від видів елементів та зв’язків, що входять до складу виробу,
поділяють на такі види: електричні – Е, гідравлічні –Г, пневматичні – П, кінематичні – К, оптичні – Л.
Допускається розробляти схеми: вакумні – В, газові – X, автоматизації –А, комбіновані – С.
Залежно від основного призначеня схеми поділяють на такі типи: структурні – 1,
функціональні – 2, принципові – 3, з’єднань – 4, підключеня -5, загальні – 6, розміщеня – 7, інші – 8.
Структурна схема Е1 – схема, що визначає основні функціональні частини виробу, їх призначеня
та взаємозв’язок. Структурні схеми розробляють перед розробкою інших типів схем. Ними
користуються для загального ознайомлення з виробом.
Функціональна схема Е2 – схема, що роз’яснює певні процеси, які відбуваються в окремих
функціональних ланцюгах виробу (установки) або в виробу (установці) в цілому. Функціональні схеми
використовують для вивченя принципів роботи виробів, а також при їх налагоджені, контролі та
ремонті.
Принципова схема Е3 – схема, що визначає повний склад елементів та зв’язків між ними, і, як
правило, дає детальну уяву про принципи роботи виробу (установки). Принципові схеми служать
підставою для розробки інших конструкторських документів, креслень, схем, з’єднань. Їх
використовують для вивченя принципів роботи виробів (установок), а також при їх налагоджені,
контролі та ремонті.
Схема з’єднань Е4 (монтажна)
Схема підключеня Е5
Схема розміщеня Е6
Загальна схема Е7

Схеми

Вимоги до схеми Е3
 Схеми виконують без дотримання масштабу, дійсне просторове розташування елементів не

враховується.
 Лінії електричного зв’язку носять умовний характер, їх розташовують тільки горизонтально або

вертикально і вони повинні мати найменшу кількість зломів і взаємних перетинів. Товщина ліній зв’язку
від 0,2 до 1 мм залежно від формату схеми. Рекомендована товщина від 0,3 до 0,4 мм.
 Електричні елементи зображуються умовними графічними позначеннями (УГП). Товщина лінії зв’язку

дорівнює товщині ліній УГП.
 Відстань між двома паралельними лініями зв’язку — не менше 3 мм, а між окремими графічними

зображеннями — не менше 2 мм.
 Номінали:
 опір до 999 Ом вказують без позначення одиниць виміру, від 1 до 999 кОм — буква "к",

від 1 МОм и вище — буква "М";
 ємність до 9 999 пФ — без позначення одиниць виміру, від 10 000 пФ — буква "мк"; для
електролітичних конденсаторів вказують номінальну напругу (наприклад, 100 мк х 400 В);
 індуктивність до 999 мкГн — мкГн, від 1 до 999 мГн — мГн, від 1 Гн и вище — Гн.
 Знаки регулювання, а також знаки фотоелектричного ефекту і оптичного випромінення не повинні

змінювати свою орієнтацію при повороті основного символу.
 Для спрощення схеми допускається декілька електрично не пов’язаних ліній зв’язку зливати в лінію

групового зв’язку - шину.

 Оформлення схем згідно ГОСТ 2.702-84

Умовні графічні позначення

Схеми. Е3 за ЄСКД

Схеми. Е3 за ISO

Перелік елементів. Вимоги


Перелік елементів це не окремий документ. Він завжди іде в парі зі схемою електричною
принциповою.



Призначення – довідник в якому можна швидко знайти елемент. Тому і оформлення
відповідне – як у словнику.

Правила:
 Елементи розміщуються за латинським алфавітом згідно їх позиційного позначення.
 В межах однієї літери, за номерами. Об’єднувати за номерами можна тільки послідовні
елементи.
 Якщо рядків на один тип позиційного позначення багато, то елементи групуються і
додається спільний заголовок. Наприклад, конденсатори.
 Якщо рядок тільки один – заголовок не ставиться.
 В полі найменування прописується параметри елемента (номінал, напруга, потужність,
допуск). Якщо на фірмі-виробнику є код, що включає ці параметри – можна записувати
його і через кому назву фірми.
 В полі кількість вказується кількість однотипних елементів в конкретному рядку.
 В полі примітка можуть вказуватися аналоги.

Перелік елементів

Друкована плата (кресленик деталі)
Правила оформлення креслень друкованих плат ГОСТ 2.417-78.
Вихідним документом при конструюванні друкованої плати є принципова електрична схема
пристрою. Для однієї принципової схеми можна побудувати кілька варіантів топології друкованої плати,
тобто друкованого монтажу.
Основні норми конструювання і вимоги до креслень друкованих плат такі:
 Максимальний розмір сторони друкованої плати, не повинен перевищувати 470 мм (розмір кратний 2,5
якщо <100 мм, 5 якщо < 350 мм, 10 якщо більше 350 мм). Це обмеження визначається вимогами міцності і
щільності монтажу. Співвідношення розмірів сторін друкованої плати для спрощення компоновки блоків
та уніфікації розмірів друкованих плат рекомендуються: 1:1; 2:1; 3:1; 4:1; 3:2; 5:2.
 Креслення друкованої плати треба виконувати в масштабі 1:1; 2:1; 4:1; 5:1; 10:1.
 На кресленні друкованої плати отвори /монтажні, контактні/ допускається зображати спрощено —
одним колом /без зенківки і контактної площадки/. Розміри отворів обираються з ряду від 0,4 до 2,8 мм.
Щоб їх відрізнити, застосовують умовні позначення.
 Нанесення координатної сітки в прямокутній системі координат. Крок координатної сітки 1,25 чи
2,5 мм /основні/ і 0,625 та 0,5 мм /додатковий/. Початок координат - лівий нижній кут плати чи в центрі
лівого нижнього кріпильного отвору. Всі отвори повинні розташовуватися в вузлах координатної сітки.
 На кресленні плати провідники показують однією потовщеною лінією. Числові значення ширини
провідника вказують в технічних вимогах; при ширині провідника на кресленні більшій ніж 2,5 мм
допускається зображати його двома лініями у відповідності до масштабу креслення.
 Над основним написом розміщують технічні вимоги, згруповані в такій послідовності:
а/ спосіб виготовлення плати;
б/ позначення матеріалу провідникового шару
чи ізоляційних ділянок і товщина шару;
в/ крок координатної сітки;
г/ відхилення, що допускаються : обрисів провідників, контактних площадок та інших друкованих
елементів від заданих кресленням;
ж/ вимоги до розмірів і зміщення контактних площадок;
д/ ширина друкованих провідників;
з/ вказівки про покриття;
е/ найменша відстань між провідниками;
і/ вказівки про маркірування і клеймування.

Кресленик друкованої плати (кресленик деталі)

Друкований вузол (складальний кресленик)
Друкованим вузлом називають друковану плату, до якої під'єднані зовнішні елементи та виконано всі
процеси обробляння (паяння, покривання тощо). Виконувати згідно ГОСТ 2.109-73 та ГОСТ 2.413-72.
Основні рекомендації щодо виконання кресленика друкованого вузла:
 Зовнішні елементи слід розташувати на платі правильними рядами паралельно один до одного.
 Кріплять зовнішні елементи за допомогою виводів, які вставляють у монтажні отвори. З’єднання
виконують пайкою, яка на кресленику показується особливим знаком та лінією, яка вдвічі товща за
суцільну товсту лінію. Інколи зовнішні елементи (наприклад малопотужні транзистори) клеять до
плати. Клеєний шов зображується лінією, що вдвічі товща за суцільну товсту лінію, та позначається
особливим знаком.
 Спосіб встановлення зовнішніх елементів вибирають за ГОСТ 29137-91(ОСТ 4ГО.010.030). Якщо спосіб
встановлення зовнішнього елемента на плату не передбачено нормативним документом, на кресленику
наводять відповідний вид або розріз, що пояснює спосіб кріплення цього елемента.
 На складальному кресленику друкованого вузла мають бути зазначені номери позицій, відповідно до
специфікації, нанесені габаритні та приєднувані розміри.
Нанесення технічних вимог та заповнення основного напису:
 Правила нанесення написів, таблиць та технічних вимог встановлює ГОСТ2.316-68.
 У технічних вимогах, що їх вміщують на складальному кресленику, дають посилання на нормативні
документи, які регламентують правила підготовки виводів та встановлення виробів електронної
техніки на друкованій платі.
 Текст технічних вимог треба розташувати над основним написом у вигляді колонки шириною 185 мм.
Кожен пункт записують з нового рядка та нумерують.
 Найменування виробу, що його записують у графі основного напису на складальному кресленику
друкованого вузла, має збігатися з найменуванням електричної принципової схеми. Під назвою виробу
треба додати назву кресленика «Складальний кресленик», а після познаки кресленика додати великі
літери СК.

Кресленик електронного модуля

Друкований монтаж
Друкована плата (ДП) - основа
друкованого монтажу РЕА, при
якому
ІМС,
напівпровідникові
прилади, ЕРЕ і елементи комутації
встановлюються
на ізоляційну
підставку
з
системою
струмопровідних
смужок
(провідників),
якими
вони
електрично з'єднуються між собою
відповідно
до
електричної
принципової схеми.
Друкований монтаж – спосіб монтажу, при якому електричне з’єднання елементів електронного
вузла, виконано за допомогою друкованих провідників.
Друкований провідник – провідна смужка в друкованому малюнку.
Стандартом визначені такі типи ДП:


одностороння друкована плата (ОДП) – ДП, на одній стороні якої виконаний провідний ринок;



двостороння друкована плата (ДДП) – ДП, на обох сторонах якої виконані провідні рисунки і всі
необхідні з’єднання;



багатошарова друкована плата (БДП) – ДП, що складається з перемежованих шарів ізоляційного
матеріалу з провідними рисунками на двох або більше шарах, між якими виконані необхідні з’єднання;



гнучка друкована плата (ГДП) – ДП, що має гнучку основу;



гнучкий друкований кабель (ГДК) – система паралельних друкованих проводників, розміщених на гнучкій
основі.

Види друкованих плат1
Стандартом ДСТУ 2646-94 визначені такі типи ДП:


одностороння друкована плата (ОДП) – ДП, на одній
стороні якої виконаний провідний рисунок;



двостороння друкована плата (ДДП) – ДП, на
обох сторонах якої виконані провідні рисунки і
всі необхідні з’єднання;



багатошарова друкована плата (БДП) – ДП, що
складається з перемежованих шарів ізоляційного
матеріалу з провідними рисунками на двох або
більше шарах, між якими виконані необхідні
з’єднання;



гнучка друкована плата (ГДП) – ДП, що має
гнучку основу;



гнучкий друкований кабель (ГДК) – система
паралельних
друкованих
проводників,
розміщених на гнучкій основі.

1Срочное

производство печатных плат — Режим доступу: http://pcblab.ru — Назва з екрану.

Друкований монтаж

Друкований рисунок – сукупність всіх елементів на окремому шарі ДП, утворених провідним
матеріалом (друковані провідники, контактні площинки, крайові контакти друкованого роз'єму і ін.).
Перемичка ДП – відрізок провідникового матеріалу, який не входить до ринку ДП і забезпечує
електричне з'єднання між двома точками друкованого рисунку на одній стороні ДП (встановлюється при
неможливості виконати з'єднання друкованим провідником).




Різновиди отворів на ДП:
монтажні (можуть бути металізовані)
перехідні (з’єднання провідникового рисунку кількох шарів)
кріпильні (для механічного кріплення ДП на шасі, для кріплення роз'ємів і т.д.).
Кожне монтажне і перехідний отвір має бути охоплено конконтактним майданчиком.

Ламінат. Позначення, параметри4
Зазвичай кількість міді відображається в маркуванні листа ламінату в масовому еквіваленті.
Наприклад, позначення FR-4 High TG Н / 1OZ 0,36 ± 0,038 48X36 S1170
 ламінат категорії FR-4 (не горючий), марки S1170 фірми Shengyi,
 високотемпературний High TG, з температурою склування 170 ° С,
 товщиною листа 0, 36 ± 0,038 мм, розміром листа 36х48 дюймів (915х1220 мм),
 товщина міді з одного боку 18 мкм (на що вказує буква Н, від слова half - половина), а з іншого 35 мкм (1 oz).
В позначенні товщини міді можуть вживатися також букви Т (від third - третина унції міді, тобто 12 мкм
товщини) і D (від double - дві унції міді, тобто 70 мкм товщини).
Назва
матеріалу

Склад

Температура
склування

Діелектрична
стала

Застосування
гетинакс,
низька механічна міцність, низька вартість, легко оброблюється.
плати в низьковольтній побутовій апаратурі
через низьку вогнетривкість гетинакс не використовують у
відповідальних електронних пристроях

FR2

папір і фенольна смола

105

4,7

FR3

папір і епоксидна смола

110

4,9

135-170

4,7

FR4
тип А1
FR4
тип А2
FR4
тип А3

військова техніка, телекомунікаційні системи, комп'ютери,
цифрові пристрої, прилади з найкращими характеристиками і
якістю світового рівня.
економічні ламінати, широко застосовуються в звичайних
комп'ютерах, приладах і апаратах загального призначення
електронна апаратура, комп'ютери загального призначення і
поширені електронні вироби: іграшки, калькулятори, електронні
приставки,...

фольгований епоксидний
склотекстоліт

FR4
тип АВ

серія склотекстолітів невисокого рівня, вимоги якості як до
звичайних виробів електронної промисловості по найбільш
конкуренто-спроможною ціною.

FR4
тип В

не підходить для друкованих плат великих розмірів, оскільки
якість матеріалу не настільки добре і стабільно, для виробів
розміром приблизно до 200х100мм, найдешевший матеріал.

FR5
СЕМ-1
СЕМ-3

те ж, зі зменшеним
діаметром скловолокна
целюлоїдна основа з
одним шаро

160

4,6

для виробництва БДП, має стабільні розміри
не можливо виготовити металізацію отворів, тільки для
виробництва ОДП, дешева альтернатива FR4

Технології виготовлення ДП
Методи виготовлення ДП поділяються на:
 адитивні (від. лат. additio – додавати) – провідний рисунок наноситься на поверхню діелектрика;
 субтрактивні (від. лат. subtratio – віднімати) – з поверхні ламінату витравлюється непотрібна мідь;
 напівадитивні (або комбіновані) – включають в себе елементи субтрактивного та адитивного методів.

Всі методи виготовлення друкованих плат можуть бути розташовані в наступній послідовності
(за зростанням щільності друкованого монтажу):
 односторонні друковані плати (ОДП);
 двосторонні друковані плати (ДДП) комбінованим негативним методом;
 двосторонні друковані плати (ДДП) комбінованим позитивним методом;
 багатошарові друковані плати (БДП) за методом попарного пресування;
 БДП методом металізації наскрізних отворів;
 БДП методом пошарового нарощення;
 БДП комбінацією методів металізації наскрізних отворів і пошарового нарощення.

Виготовлення ОДП1
1)

Вихідний матеріал:
діелектрична основа ламінована з однієї сторони мідною фольгою.

2)

Свердління наскрізних отворів:
виконується на спеціалізованих верстатах з ПУ за допомогою твердосплавних свердел.
Це перша операція, що впливає на точність (клас) ДП.
Точність свердління отворів залежить від обраного обладнання та інструменту.
Використовують свердла діаметром від 0,2 мм до 6,0 мм.
Нанесення фоторезисту:
нанесення на заготовку фоточутливого матеріалу (фоторезисту). Цей етап проходить в
чистій кімнаті з неактинічним (жовтим) освітленням (фоторезист світлочутливий до
ультрафіолетового спектру). Фоторезист буває плівковий (наноситься на заготовку
ламінуванням) і рідкий (наноситься валиками).
Суміщення заготовки з негативними фотошаблонами:
кола на фотошаблоні це майбутні контактні майданчики, лінії — провідниковий малюнок.
Фотошаблон виготовляється на фотоплотері зі спеціалізованої фототехнічної плівки
товщиною 100–175 мкм. Зображення на фотошаблоні — негативне по відношенню до
майбутньої схеми.
Експонування фоторезисту:
ділянки поверхні, які прозорі на фотошаблоні, засвічуються, фотополімеризуються і
втрачають здатність до розчинення в проявнику.
Експонування фоторезисту проводиться на установці з UV лампами високої потужності,
перед експонуванням заготовка з суміщеним фотошаблоном попередньо вакуумується для
щільного прижиму фотошаблону до заготовки. Фотошаблони видаляються.

3)

4)

5)
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Виготовлення ОДП.
6)

Проявлення фоторезисту:
зображення на фоторезисті проявляється, не засвічені ділянки розчиняються, засвічені —
залишаються на платі. Призначення фоторезисту, що залишився — забезпечити захист міді
(майбутніх провідників) від травного розчину.
Проявлення фоторезисту відбувається в слабколужних розчинах при температурі 30–32 оС.

7)

Травлення міді:
фоторезист захищає мідь від травлення. Незахищена мідь розчиняється в травному розчині,
залишається на платі рисунок майбутньої схеми.
Точність травлення є основним фактором якості ДП. Травлення міді відбувається в
спеціальній конвеєрній установці з багатьма форсунками для рівномірного травлення.
Видалення фоторезисту:
фоторезист видаляється, залишається базова мідна фольга на провідниках.
Видалення фоторезисту відбувається в лужному розчині при температурі 40-50 оС.

8)

9)

10)

11)

Нанесення захисної паяльної маски:
захищає поверхню плати і мідні провідники від наступного нанесення фінішного покриття,
Рідна паяльна маска наноситься методом сіткографії через сітчастий трафарет:
1. Через готовий трафарет, коли в сітці вже сформовані всі вікна, і маска наноситься тільки
на захищені ділянки ДП (невисока роздільна здатність, для ОДП нижче 3 класу точності);
.
2. Суцільне нанесення маски з використанням фотошаблонів і наступним проявленням.
Нанесення маски виконується за допомогою поліуретанового ракеля через сітчастий
трафарет з розміром чарунки 150мкм, товщина шару в сирому стані близько 30-35мкм.
Після нанесення маски на кожну сторону відбувається попередня сушка при 75 оС.
Заготовки с підсушеною маскою поступають на ділянку фотолітографії, де відбувається
суміщення заготовки з фотошаблоном маски і наступне експонування UV лампами високої
потужності. Після експонування заготовки проявляються в слабколужному розчині при
температурі 32-34 оС в горизонтальній конвеєрній лінії за допомогою форсунок під тиском.

Виготовлення ОДП
12)

13)

14)

15)

16)
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Нанесення маркувальної фарби:
маркування контурів, позиційних номерів може наноситися декількома методами:
1. Маркувальною фарбою через сітчастий трафарет (застосовується в масовому
виробництві, виготовлення трафарету (натяжіння сітки на раму, нанесення, проявлення і
задублювання рідкого фоторезисту) займає багато часу. Зберігання є проблемою.
2.
. Маркування фарбою за допомогою спецільного принтера. Дуже гнучкий метод, однак,
потребує коштовного обладнання і матеріалів.
3. Нанесення в якості маркування паяльної маски контрастної до основного кольору. Метод не
застосовується при масовій серії через великі витрати матеріалу, але для прототипного
виробництва і дрібної серії – найкращий вибір.
Нанесення
маркування виконується за допомогою поліуретанового ракеля через сітчастий
.
трафарет з розміром чарунки 80мкм, що дозволяє створити більш тонкий шар у порівнянні з
шаром маски. Після нанесення з кожної сторони заготовки попередньо підсушуються при
температурі 75 оС. Далі процес маркування аналогічний до техпроцесу формування паяльної
маски.
Нанесення фінішного покриття:
для забезпечення якісного паяння, наноситься на відкриті ділянки міді
1. HASL (Hot Air Solder Leveling). Нанесення припою шляхом занурення на декілька секунд в
розплавлений припій (ПОС-63) в установці гарячого лудження (230-250 оС), з наступним
вирівнюванням припою повітряними ножами (гарячим повітрям).
Можливе застосування свинцевого і безсвинцевого (lead free) припою.
2. Імерсійне золото (Immersion Gold) наноситься на підшар нікелю (electroless Ni). Згідно IPC4552 товщина підшару Ni 3-6мкм, мін. товщина Au 0,05мкм (зазвичай 0,075-0,125мкм). Процес
багатоступеневий: попередня обробка, активація поверхні, осадження шару хімічного Ni,
через реакцію обміну відновлення Au на поверхні. Температура розчинів – близько 90 оС.
3. Імерсійне олово (Immersion Tin). Згідно IPC-4554 мін. товщина олова 1,0мкм (1,15-1,30мкм).
4. Імерсійне срібло (Immersion Silver). Згідно IPC-4553 Thin Silver – 50мкм (70-120мкм)
Thick Silver - 120мкм (200-300мкм)

Виготовлення ОДП. Домашні технології
1) Лазерно-праскова технологія (Лазерно-утюжная технология, ЛУТ ) :
 Нанесення дзеркального відображення провідникового рисунку на спеціальний папір (або його замінник),
зазвичай виконується за допомогою лазерного принтеру;






2)


Перенесення рисунку з паперу на спеціально підготовлений фольгований склотекстоліт (за допомогою праски);
Витравлювання міді з незахищених ділянок за допомогою хлорного заліза (FeCl3) або іншими реактивами;
Зняття захисного покриття;
Висвердлювання отворів в потрібних місцях;
Лудіння провідникового рисунку.
Механічне формування зазорів:
формування ізоляційних зазорів між провідниками за допомогою ріжучого інструменту, наприклад верстат з
ПУ;

 процес називається скрайбування; виконується конічними фрезами з кутом при вершині 60 або 30 градусів;
 необхідно контролювати глибину врізання фрези в заготовку; проблема нерівномірності поверхні заготовки;
нерівномірний притиск заготовки до робочого столу; фрезою розпорюється склотканина діелектрика, що
підвищує його сприйнятливість до забруднень.

3) Лазерне гравіювання
 ультрафіолетові лазери (ексимерні і Nd:YAG або Nd: LIF-лазери) здатні випаровувати мідь фольги і мінімально
травмувати діелектричну підкладку. Це дозволяє використовувати їх для гравірування контурів провідників.

 обладнання поєднує в собі дві лазерних головки: СО2-лазер і УФ-лазер, які поперемінно свердлять наскрізні й глухі
отвори і гравірують пробільні місця плат.

 Лазерні методи прямого формування малюнка високопродуктивні, відтворюють малюнок з роздільною
здатністю
провідник/зазор = 0,05/0,05 мм. Але поки це обладнання дуже дорого для повсюдного використання.

Виготовлення ДДП. Комбінований негативний
Комбіновані методи об'єднують у собі всі прийоми виготовлення ДП для створення друкованих провідників та
металізованих отворів. Тому вони називаються комбінованими. Розрізняють:
 комбінований позитивний метод (використовуються фотошаблони - позитивні);
 комбінований негативний (використовуються фотошаблони - негативи).
Комбінований негативний метод:
 У негативному методі спочатку витравлюються провідники, а потім металізуються отвори. Метод виник, коли в
виробництві ще були відсутні свердлувальні верстати з ПУ, і отвори в платі висвердлювалися вручну за
контактними майданчиками. Після травлення малюнку потрібно було не тільки свердлити отвори, але і
металізувати їх, але так, щоб створити провідність в отворах, але не на поверхні плати.
Етапи:
 створення провідного рисунку за технологією виготовлення ОДП;
 покриття плати «лаковою сорочкою»;
 свердління отворів;
 хімічна металізація всієї заготовки (сенсибілізація – обработка в олове – 10 мкм; активація – паладій – 0,2 мкм;
хімічне міднення – 5 мкм, гальванічне нарощення міді), для металізації кожний отвір необхідно з’єднати з катодом
гальванічної вани (на провід нанизують всі отвори);
 знаття «лакової сорочки», яка легко відшаровується.
Недоліки методу:
 при металізації отворів відкриті ділянки діелектричного основи насичуються хімічними розчинами, отримують
підвищену провідність;
 для гальванічної металізації отворів виникають великі труднощі для організації електричного контакту стінок
отворів з катодом гальванічної ванни;
 при відділенні лакової сорочки можливе часткове руйнування провідникового підшару в отворах.
У зв'язку з цим негативний метод поступився в поширенні позитивного.

Виготовлення ДДП. Комбінований позитивний
1)

Вихідний матеріал:
діелектрична основа ламінована з двох сторін мідною фольгою.

2)

Свердління наскрізних отворів:
виконується на спеціалізованих верстатах з ПУ за допомогою твердосплавних свердел.
Це перша операція, що впливає на точність (клас) ДП.
Точність свердління отворів залежить від обраного обладнання та інструменту.
Використовують свердла діаметром від 0,2 мм до 6,0 мм.
Хімічне і попереднє гальванічне осадження міді:
Проводиться для металізації отворів для подальшої гальванічної металізації. Передує процесу
активація – осадження спеціального каталізатора на основі паладія, що легко осаджується на
будь-яку поверхю, і в подальшому служить центрами кристалізації міді. Нанесений шар
хімічно осадженої міді швидко руйнується, тому його підсилюють шаром гальванічної міді (до
5 мкм). Якість металізації на даному етапі відіграє велику роль.
Нанесення фоторезисту:
нанесення на заготовку фоточутливого матеріалу (фоторезисту). Нанесення сухого
плівкового фоторезисту відбувається на спеціальному ламінаторі за допомогою валків при
температурі 110-120 оС і тиску 3,5-4 атм. В процесі ламінування з фоторезисту видаляється
шар поліетиленової плівки зі сторони заготовки, інша сторона все ще захищена.
Суміщення заготовки з позитивними фотошаблонами:
Зображення на фотошаблонах - позитивне по відношенню до майбутньої схемою.
Фотошаблон попередньо виготовляється на фотоплотері зі спеціалізованої фототехнічної
плівки товщиною 100-175мкм, в кінцевому підсумку на фотошаблонах виходить чорно-білої
зображення майбутньої топології друкованої плати.

3)

4)

5)

Виготовлення ДДП . Комбінований позитивний
6)

Експонування фоторезисту:
ділянки поверхні, які прозорі на фотошаблоні, засвічуються, фотополімеризуються і
втрачають здатність до розчинення в проявнику.
Експонування фоторезисту проводиться на установці з UV лампами високої потужності,
перед експонуванням заготовка з суміщеним фотошаблоном попередньо вакуумується для
щільного прижиму фотошаблону до заготовки. Фотошаблони видаляються.

7)

Проявлення фоторезисту:
зображення на фоторезисті проявляється, не засвічені ділянки розчиняються, засвічені —
залишаються на платі. В результаті фоторезист залишиться на областях, де провідників не
буде. Залишений фоторезист забезпечує вибіркове гальванічне осадження міді.

8)

Гальванічне (електрохімічне) осадження міді:
Мідь осідає на поверхню стінок отворів і провідників (за ГОСТ 23752-79 товщина металізації не
менше: 20мкм для ДПП, 25мкм для МПП, за IPC-6012B: Class 2 не менше 20мкм для ДПП і МПП, Class
3 не менше 25мкм для ДПП і МПП). Металізація проходить в гальванічних ваннах з мідним
електролітом, щільність струму не більше 2,5 А / дм2, швидкість осадження міді 25-30мкм/год.

9)

Гальванічне осадження металорезисту:
В якості металорезисту виступають різні метали і сполуки, що мають меншу швидкість
травлення в порівнянні з міддю. Осідає металорезист на провідники і в отворах.
Зазвичай гальванічне осадження металорезисту (олово) відбувається на одній лінії з
гальванічним осадженням міді, товщина шару олова становить 4-6мкм. Це необхідно щоб
захистити мідний малюнок при подальшому травленні.

10)

Видалення фоторезисту:
Фоторезист видаляється, оголюючи базову мідну фольгу в пробільних місцях (зазорах).
Видалення фоторезисту відбувається в лужному розчині при температурі 40-50оС.

Виготовлення ДДП . Комбінований позитивний
11)

Травлення міді:
Металорезист захищає мідь від травлення. Незахищена мідь розчиняється в травному
розчині, залишаючи на платі малюнок майбутньої схеми. Точність травлення є одним з
основних чинників якості друкованих плат. Травлення міді відбувається в спеціальній
конвеєрній установці з безліччю форсунок для забезпечення рівномірного травлення.

12)

Видалення металорезисту:.
1. Якщо далі буде наноситися маска, то металорезист видаляється з поверхні міді в
спеціальному розчині, малоактивних по відношенню до міді (процес SMOBC – Solder Mask over
Bare Copper – маска поверх необробленої міді).
2. Якщо нанесення захисної маски не здійснюється, олов'яно-свинцевий суміш оплавляється для
подальшого використання (лудіння).

13)

Нанесення захисної паяльної пасти:
Подальший процес повторює створення ОДП на діелектричній основі, але проводиться для
двох сторін.

14)

Суміщення фотошаблону та експонування захисної паяльної маски.

15)

Проявлення захисної паяльної маски:

Виготовлення ДДП . Комбінований позитивний
16)

Нанесення маркувальної фарби:

17)

Суміщення фотошаблону і експонування маркувальної фарби:

18)

Проявлення маркувальної фарби:

19)

Нанесення фінішного покриття, варіант 1, HASL:

20)

Нанесення фінішного покриття, варіант 2, імерсійне золото

Послідовність проектування ДП
Етапи проектування
друкованих плат

Структура лабораторних робіт
(P-CAD)

Аналіз завдання

Завдання

Аналіз електричної принципової схеми
плати

Аналіз з точки зору конструктора

Попередній вибір виду друкованої плати
Вибір варіанту електричного приєднання
та закріплення плати в приладі
Вибір методу виготовлення друкованої
плати
Вибір матеріалу основи друкованого
монтажу та провідників
Вибір класу точності та класу щільності
друкованого монтажу
Вибір елементної бази
Вибір варіантів встановлення ЕРЕ на
платі
Розрахунок необхідної площі плати і
вибір її розмірів
Розрахунок параметрів друкованого
монтажу

Аналіз з точки зору технолога

Symbol Edition
Створення умовних зображень
елементів

Pattern Edition
Створення посадкового місця
для корпусів

Library Executive
Об’єднання символів і
посадкових місць у компонент

Schematic
Створення схеми електричної
принципової
Генерація списку з’єднань

PCB

Розміщення ЕРЕ на друкованій платі

Визначення габаритів ДП та
параметрів монтажу
Розміщення компонентів на
друкованій платі

Трасування з’єднань

Трасування провідників

Оформлення комплекту КД

Оформлення конструкторської
документації
Оформлення технологічної
документації

Конструктивні характеристики ДП





Габаритні розміри ДП визначаються:
мінімальною площею, яку займають ЕРЕ;
стандартною сіткою ДП;
обмеження номенклатури корпусів;
побажанням замовника.
Мінімальна площа ДП: сума площ, які займають ЕРЕ з урахуванням зон.

𝑺ДП = 1 σ Sмг +1,5 σ Sсг +2(чи 3) σ Sвг +σ Sкр
Sмг, Sсг, Sвг – площі мало-, середньо- та великогабаритних ЕРЕ
та отворів для кріплення.




Стандартна сітка. Розміри плати повинні бути кратні:
2,5 мм при значенні розмірів менше 100 мм;
5 мм при значенні від 100 мм до 350 мм;
10 мм при значенні більше 350 мм.

Допуски на лінійні розміри сторін
друкованої плати повинні відповідати
ГОСТ 25346 і ГОСТ 25347. Для сполучені
розміри ДП (наприклад, при установці
по напрямних) встановлюється допуск
по 12-му квалітету, для неспряжуваних – по 14-му.
Відхилення від перпендикулярності
ДП не повинно бути більше 0,2 на 100
мм довжини.

Конструктивні характеристики ДП

Координатна сітка ДП необхідна для координації елементів друкованого рисунку. У вузлах сітки
розташовуються монтажні і перехідні отвори.
Основними кроками координатної сітки для метричної системи: 2,5 (основна) 1,25 0,625 та 0,5.
При використанні мікросхем закордонного виробництва з відстанями між виводами в дюймової системі
допускається використання кроку координатної сітки, кратного 2,54мм.
Основними кроками координатної сітки для метричної системи: 2,54 (основна) 1,27 0,635.
Діаметри монтажних і перехідних отворів (металізованих і неметалізованих) повинні відповідати
ГОСТ 10317-79 і вибиратися з ряду 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3;
2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 3,0.

де

d0 - діаметр отвору;
ΔdBO - допуск на діаметр отвору (верхнє відхилення);
bmin - відстань від краю отвору до краю контактної

площадки;

майданчиків;
отворів.

ΔtBO(НО) - допуск на ширину друкованого
провідника;
ТD - позиційний допуск, похибка в розміщенні контактних
Тd - позиційний допуск, похибка в розміщенні центрів

Для плат 3-го класу точності маємо наступні значення параметрів:
Δd0 залежить від d0:
якщо d0≤1 мм, Δd0=±0,05мм;
якщо d0> 1мм, Δd0=±0,1мм;
bmin=0,1мм в 3-му класі;
похибка ширини провідника Δt=±0,1мм;
якщо плата мала
ℓ<180мм, Тd=0,08 мм;
180<ℓ<360мм, Тd=0,1мм;
Тd=0,15мм;
ТD = 2Тd.

ℓ>360мм,

Розрахунок елементів друкованого рисунку






До параметрів елементів друкованої схеми, які необхідно визначити перед трасуванням, відносяться:
діаметри монтажних і перехідних отворів;
форма і розміри контактних майданчиків;
розміри друкованих провідників;
відстані між елементами друкованого малюнка.

Форма контактних площинок (КП):

Найпоширеніша КП – кругла,
більш технологічна і забезпечує
рівномірне розтікання припою.
Овальна КП при рівномірному розтіканні припою створює більш міцне і
надійне з'єднання.
Прямокутна контактна площадка, через нерівномірність розтікання
припою і, відповідно, низьку якість з'єднання, для монтажу виводів ЕРЕ
в отвори практично не застосовується. Основне її призначення - КП для
пайки планарних виводів мікросхем і безкорпусних ЕРЕ та позначення
ключових виводів.
Клиновидні КП застосовуються у вузьких місцях при нестачі площі під
інші типи контактних майданчиків.

Розрахунок елементів друкованого рисунку
Ширина друкованих провідників залежить від щільності струму, від падіння напруги і від технологічних
обмежень.
1.


У друкованому провіднику щільність струму jдоп=20А/мм2. В навісному монтажі з ізоляцією щільність
струму 10А/мм2.
Залежно від струму через провідник, ширина провідника розраховується за формулою:

де t - ширина провідника; h, δ - товщина провідника.
Якщо δ = 50 мкм, то на кожен ампер струму необхідно 1мм ширини провідника.
2.

Якщо струми схеми малі, то ширину провідника вибирають виходячи з можливостей виробництва:
у вузькому місці за мінімальним значеннями в обраному класі; у вільному – на клас менше.

t  tmin  tн.в .
3.

Мінімально допустима ширина провідника з урахуванням допустимого падіння напруги на 3%:

t

l  I max  
h  U жив  0, 03

Якщо напруги малі, то зазор вибирають виходячи з можливостей обраного класу точності.
Вимоги при розміщенні провідників друкованого монтажу: довжина друкованих провідників повинна бути
мінімальною.

http://circuitcalculator.com/wordpress/2006/01/31/pcb-trace-width-calculator калькулятор провідників
http://circuitcalculator.com/wordpress/2006/03/12/pcb-via-calculator калькулятор перехідних отворів

Розміщення елементів
Зазвичай обладнання дозволяє розміщувати компоненти з
мінімальною відстанню один від одного 0,2 мм, а від краю плати - 1 мм
(за умови наявності технологічних полів на заготівці).
Важливо враховувати, що розміри корпусів багатьох компонентів
виходять за розміри контактних майданчиків, тому при створенні
графіки компонентів бажано промальовувати їх реальні габарити або
зону, яку займає компонентом, з урахуванням простору, необхідного
для інспекції та ремонту. Це допоможе правильному розміщенню
компонентів і дозволить уникнути помилок.
 Рекомендовані зазори - 0,6 ... 0,8 мм між чіп-компонентами;
 1 мм - між чіп-компонентами і великими елементами плати
 1,2 ... 1,5 мм - між мікросхемами і великими компонентами,
 1,5 мм між SMD і вивідними компонентами (див. Рис.1).
 Орієнтація має значення якщо на підприємстві застосовується
метод пайки хвилею припою.

Розміщення елементів














По можливості SMD-компоненти слід розташовувати з однієї сторони ДП.
При неможливості використовувати одну сторону ДП під SMD монтаж компоненти повинні бути
максимально зосереджені на одній зі сторін.
Компоненти SMD висотою більше 5 мм по можливості повинні розташовуватися на одній стороні ДП тій, яка максимально насичена SMD-компонентами.
THT-компоненти слід по можливості розташовувати на стороні ДП, максимально насиченою
компонентами SMD.
Не допускається розташовувати SMD-компоненти під компонентами ТНТ.
Не рекомендується розміщувати поряд компоненти, що відрізняються по висоті.

Мінімальний зазор між контактними майданчиками сусідніх компонентів SMD повинен дорівнювати 0,4
мм (як виняток - 0,35 мм за погодженням з конструкторським бюро).
Мінімальний зазор між майданчиками SMT-компонентів в циліндричних корпусах (MELF, LL-34 і т. д.) і
майданчиками сусідніх компонентів в інших корпусах становить 1/2 ширини контактної площадки для
циліндричного корпусу. Для сусідніх компонентів в циліндричних корпусах - 2/3 ширини контактної
майданчики найбільшого розміру.
При нестачі місця на платі допускається залишати зазор між контактними майданчиками компонентів в
циліндричних корпусах не менше 0,6 мм.
Полярні компоненти (особливо ТНТ-компоненти) по можливості повинні розташовуватися з однаковою
орієнтацією.

Деякі особливості конструювання ДП
• Якщо в якому-небудь місці існує перекриття аналогового і цифрового полігону,
розподілена ємність між перекритими ділянками буде створювати зв'язок по
змінному струмі, і наведення від роботи цифрових компонентів потраплять в
аналогову схему. Такі перекриття анулюють ізоляцію полігонів.
• На рис 4 провідник заземлення йде прямо вниз по центру плати, позитивний і
негативний провідники живлення йдуть по краях нашої плати. Ці довгі тонкі
провідники працюють як антени, збираючи стільки зовнішнього радіочастотного
шуму, скільки зможуть. На рис 5 земля розташована петлею по зовнішньому краю
плати. З'єднання з землею зроблені скрізь, де необхідно. Цей приклад можна
розглядати як багатоточкове заземлення. Будь-який шум в обох лініях живлення
випромінюватиметься петлею. На рис 6 земля у вигляді шару, але на ній зроблено 5
розрізів для розриву петлі. Струми не можуть тепер текти безладно по земляному
шару, вони йдуть по створеним шляхах. Цей дизайн мінімізує антенні властивості
ланцюга, як випромінюючі, так і приймаючі.

Розміщення елементів. Алгоритм
1.

Намалювати габаритні розміри ДП.

2.

Позначити місця закріплення плати (отвори для гвинтів, місця защемлення ДП в корпусі)

3.

Розмістити всі роз’єми в тих місцях, де вони повинні бути на платі.

4.

Розмістити органи керування (кнопки, змінні резистори, тумблери, …), індикації (екрани,
світлодіоди, …) та давачі в тих місцях, де вони повинні бути на платі.

5.

Починаючи від вхідного роз’єму і орієнтуючись по схемі електричній принциповій, розміщувати
електронні компоненти на ДП. При цьому:



обертати компоненти для кращого розміщення;



намагатися робити найкоротші з’єднання;



однотипні компоненти розміщувати однаково і бажано, щоб або координати Х або Y у них
співпадали;



бажано мікросхеми розміщувати в центрі плати, а навколо них як найближче їх обв'язку;



габаритні компоненти (наприклад, трансформатори) на ДП не розміщувати;



якщо є компоненти, що нагріваються – розмістити їх на краю плати та/або передбачити місце
для встановлення радіатора.

Монтаж залежить від:

Тип монтажу ЕМ залежить від:
 кількості сторін на яких відбувається монтаж (одно- та двосторонній);
 номенклатури електронних компонентів, що будуть встановлюватися.

Умовно всі електронні компоненти можна поділити на такі види:
 ТНТ-компоненти (Through Hole Technology) – виводні елементи;
 SMD або SMT-компоненти (компоненти поверхневого монтажу).

THT
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SMT

DIP
(Dual in line
package)

TSOP
(Thin SmallOutline
Package)

LCC
(Leadless Chip
Carrier)

SIP
(Single In-line
package)

SOIC, SO
(small-outline
integrated
circuit),
SOP (SmallOutline
Package)

PLCC
(Plastic Leaded
Chip Carrier)
СLCC
(Ceramic
Leaded Chip
Carrier)

ZIP
(Zigzag-In-line
package)

QFP
(Quad Flat
Package)

PGA
(Pin Grid Array)

SSOP
(Shrink smalloutline
package)

BGA
(Ball Grid Array)

Монтаж залежить від:
В електронній промисловості існує шість загальних типів SMT збірки, кожному з яких відповідає свій порядок
виробництва.
Коли розробник вибирає тип збірки, його метою повинна бути мінімізація числа операцій, так як кожна
операція може збільшувати промислову вартість.
Згідно IPC-7070, J-STD-013 і National Technology Roadmap for Electronic Interconnections:

 Тип 1 – компоненти встановлені тільки на верхню Тип 2 – компоненти встановлені на обидві сторони
сторону

плати

 Клас А - тільки through-hole (монтовані в отвори) компоненти
 Клас В - тільки поверхнево монтовані компоненти (SMD)
 Клас С - змішана: монтовані в отвори і поверхнево монтовані компоненти

 Клас Х - комплексно-змішана збірка: through-hole, SMD, fine pitch (<25 mils), BGA
 Клас Y - комплексно-змішана збірка: through-hole, SMD, Ultra fine pitch, CSP
 Клас Z - комплексно-змішана збірка: through-hole, Ultra fine pitch, Flip Chip, TCP
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Допуски, посадки

Допуски, посадки, шорсткість

Шорсткість ДСТУ 2413-94 (ГОСТ 2789-73).
Шорсткість поверхонь, які проводять струм, більшості виробів
електро- і радіоапаратури призначається в межах Ra =0,012...0,2 мкм.
Шорсткість поверхонь виробів з пластмас визначається станом
поверхонь прес-форм (Ra=0,05...0,4).

Складальне креслення
Складальний кресленик - кресленик, що містить зображення складаної одиниці та інші дані, згідно з
якими її складають (виготовляють) і контролюють (ДСТУ 3321:2003).
Згідно з ГОСТ 2.109-73 складальний кресленик повинен містити:
 зображення складаної одиниці, яке дає уявлення щодо розташування та взаємні зв'язки складових
частин виробу, якщо вони з'єднуються за цим креслеником. Зображення повинне давати можливість
виконувати, складати і контролювати складану одиницю.
 номери позицій складових частин виробу;
 розміри з граничними відхилами та інші параметри і вимоги, які мають бути виконані і
проконтрольовані за цим складальним креслеником. Дозволяється наносити розміри деталей, що
визначають характер суміщення, але ці розміри позначають як довідкові;
 габаритні розміри виробу;
 установчі, приєднавчі та інші необхідні довідкові розміри.
Необхідна кількість зображень складаної одиниці визначається її складністю. Вона повинна бути
мінімальною, але достатньою для повного уявлення про будову виробу. Зображення виконують і
оформляють згідно з ГОСТ 2.305-68 або стандартів ДСТУ ISO серії 128.
Штрихування в розрізах і перерізах виконують за ГОСТ 2.306-68. Штрихування однієї й тієї ж деталі
(або однакових деталей) на всіх її зображеннях повинно мати один і той же нахил та однакову відстань
між лініями штрихування. Якщо в розрізі кілька деталей з одного матеріалу суміщаються між собою, то
штрихування слід урізноманітнити, змінюючи напрямок його нахилу на протилежний, відстань між
лініями штрихування або ж зсуваючи лінії штрихування однієї з деталей відносно іншої.

Специфікація
Специфікація - основний конструкторський документ для складанних одиниць, комплексів і
комплектів. Виконується згідно з ГОСТ 2.102-68 та ГОСТ 2.106- 96.
У специфікацію вносять складові частини, що входять у специфікований виріб, а також конструкторські документи, які відносяться до цього виробу і до його неспецифікованих складових частин.
У загальному випадку специфікація складається з розділів, які розміщуються в такій послідовності:
"Документація", "Комплекси", "Складанні одиниці", "Деталі", "Стандартні вироби", "Інші вироби",
"Матеріали", "Комплекти". Наявність вказаних розділів у специфікації даного виробу визначається його
складом. Назву кожного розділу вказують у вигляді заголовка в графі "Найменування" і підкреслюють
тонкою лінією. Нижче кожного заголовка слід залишати вільний рядок.
У розділі "Документація" записують конструкторські документи в послідовності, в якій вони
перелічені у ГОСТ 2.102-68. Всередині розділу документи записують у наступній послідовності: документи
на специфікований виріб; документи на неспецифіковані складові частини.
У розділах "Комплекси", "Складанні одиниці" та "Деталі" вказують найменування, що
безпосередньо входять до специфікованого виробу, в алфавітному порядку поєднання літер кодів
організацій-розробників, потім у порядку зростання класифікаційної характеристики виробу, далі за
порядковим номером.
У розділі "Стандартні вироби" записують найменування і ознаку виробів відповідно до стандарту на
ці вироби в такому порядку: за міждержавними, державними та галузевими стандартами. У межах
кожної категорії запис виконують у алфавітному порядку; далі в порядку зростання ознак стандартів,
далі в порядку збільшення основних параметрів або розмірів виробу.
У розділі "Інші вироби" записують найменування та умовні ознаки виробів відповідно до документів
на їх поставку, вказуючи ознаки цих документів, наприклад, за технічними умовами.
В розділ «Матеріали» вносять матеріали, які безпосередньо входять у специфікований виріб. Не
записують матеріали, необхідну кількість яких не можна визначити за розмірами елементів виробу.
У розділ "Комплекти" вносять відомість експлуатаційних документів, відомість документів для
ремонту, використані згідно з конструкторськими документами комплекти та упаковку.

