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АНОТАЦІЯ 

У дипломному проекті було проведено розробку блоку термоохоло-

дження високочутливого підсилювача радіометричної системи для вимірю-

вання слабких біосигналів; була розроблена схема електрична принципова 

блоку, конструкція розроблена з обґрунтуванням прийнятих конструкторсь-

ких рішень. Наведено розрахунки та результати досліджень, що підтверджу-

ють працездатність приладу. 

Дипломний проект містить 47 сторінок пояснювальної записки, 13 ілюс-

трацій, 7 таблиць, 4 креслень, 2 додатків, 12 бібліографічних найменувань. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА:ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИЙ ОХОЛОДЖУВАЧ; ОХО-

ЛОДЖЕННЯ; ПІДСИЛЮВАЧ; КОЕФІЦІЄНТ ПІДСИЛЕННЯ, ПРОЕКТУ-

ВАННЯ, БЛОК, КД. 
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ANNOTATION 

The diploma project was conducted to study the development of the complex 

thermal cooling of highly sensitive amplifier systems for radiometric measurement 

of weak signals; developed electronic circuit model design is developed with sup-

port of their design decisions. The given calculations confirming operability of the 

device and accuracy of carrying out measurements. The instruction on use of the 

model is developed. 

As a result of this work is made with a set of layout design documentation, 

which is confirmed by the introduction. 

The diploma project contains 47 pages explanatory note 13 illustrations, 

__tables __ drawings __ application __ bibliographical references. 

KEYWORDS:THERMOELECTRIC COOLERS, COOLING, AMPLIFIER, 

AMPLIFICATION FACTOR, DESIGN, COMPLEX, DD. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

ТмО — Термоохолодження 

РМС — Радіометрична система 

ПРС — Підсилювач радіометричної системи 

РС — Радіометрична система 

DSP — Digital signal processing 

ДП — Дипломний проект 

ТЕМО — твердотільний електронний мікроохолоджувач 

ККД — Коефіцієнт корисної дії 
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ВСТУП 

Розробка дипломного проекту за темою „ Розробка блоку термоохо-

лодження високочутливого підсилювача радіометричної системи, для ви-

мірювання слабких біосигналів ”, шифр РБ11.468725.001 виконується за 

завданням на дипломний проект, видане „__” _______ 2015 року. 

Безперервне вдосконалення технології виробництва радіо-матеріалів і 

принципів конструювання апаратури призвело до того, що параметри знач-

ного числа радіопристроїв, призначених для роботи в звичайному інтервалі 

температур, наблизилися до теоретично досяжної межі. Це означає, що мож-

ливості, які визначаються властивостями речовин, з яких виготовлені компо-

ненти радіоапаратури, за кімнатних температур багато в чому вже вичерпані. 

Використання низьких температур дозволяє подолати цю перешкоду і відк-

риває нові шляхи в розробці радіоелектронних систем, що й було реалізовано 

в даному дипломному проекті. 
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1 АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ВИМОГ ДЛЯ СТВОРЕННЯ БЛОКУ 
ТМО ПІДСИЛЮВАЧА ВИСОКОЧУТЛИВОЇ РМС 

Назва і підстави для виконання проекту 

Поставлене завдання: створення конструкції термоохолодження для оп-

тимального охолодження підсилювача радіометричної системи (ПРС), приз-

наченої для вимірювання слабких біосигналів. Очікується, що при охоло-

дженні ПРС, його чутливість зросте, як наслідок буде змога збільшити дина-

мічного діапазону радіометричної системи (РС) в області малих сигналів. 

Потрібно: Проаналізувати різні конструкції та типи термоохолодження, 

дослідити як температура впливатиме на параметри ПРС. 

Вихідні дані для проведення ДП 

Вимоги до підсилювача: 

Діапазон робочих частот 50-150 МГц; 

Мінімальний коефіцієнт підсилення, не менше 28,5 дБ; 

Нерівномірність коефіцієнта підсилення, не більше 0,4 дБ; 

Коефіцієнт шуму, не більше 2,7 дБ; 

КСХН вх./вих., не більше 1,6/1,6; 

Напруга живлення 12 В; 

Вимоги до термо-елемента типу:ТЕМО-4: 

Максимальна температурна різниця 62 ᵒС; 

Максимальний струм 9 А; 

Характеристична холодопродуктивність 20 Вт; 

Опір змінному струму при нормальній температурі 0,45 Ом; 

Час встановлення робочих значень параметрів 10 хв.; 

Рекомендований робочий струм 3,5-6,5 А; 

Діапазон перелаштування температура -20-+40 ᵒС; 

Вимоги до ДП 

Дипломний проект має бути виконаний згідно ДСТУ 3008-95 
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Умови експлуатації 

Оскільки даний блок буде застосовуватись в лабораторних умовах, то на 

блок не впливають вібрації. Атмосферний тиск складає 630-800 мм рт. ст., в 

лабораторних умовах вологість не перевищує 90% за температури 35 0C . Хі-

мічний вплив на частини блоку відсутній. 

Пристрій, що проектується, призначений для використання в зоні ко-

мфортного клімату. Категорія розміщення згідно завдання - це експлуата-

ція в лабораторії. Отже пристрій розміщується в опалюваних приміщеннях 

з штучною вентиляцією. 

Виходячи з вище викладеного обирається кліматичне виконання УХЛ. 

Категорія розміщення 4.2. 

Згідно з визначеним видом кліматичного виконання, та категорією ро-

зміщення, (ГОСТ 15150 – 69), РЕА має параметр УХЛ 4.2. Уточнені зна-

чення робочих параметрів температури експлуатації та вологості наведені 

нижче. 

 Таблиця 1.1 – Кліматичні вимоги 

Робочі температури 

Мінімальна +10ºС 

Максимальна +35ºС 

Середня +25ºС 

Граничні темпера-
тури 

Мінімальна +1ºС 

Максимальна +40ºС 

Гранична відносна вологість, при 25 ºС 
80% 

Середня відносна вологість, при 20 ºС 
60% 

 

Відповідно до ГОСТ 16019-2001 характеристики і значення впливу 

механічних і кліматичних факторів відповідно за групою апаратури: 

стаціонарна, встановлюється в опалюваних наземних і підземних спорудах, 

наведено в (табл. 1.2). 
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Таблиця 1.2— Норми механічного впливу. Для подібної апаратури в інших 
умовах експлуатації. 

Діапазон частот, Гц 10—70 

Амплітуда прискорення, не більше, м/с2 (g) 
19,6 (2) 

Тривалість впливу, хв. 
90 

Пікове ударне прискорення, м/с2(g) 
147(15) 

Тривалість ударного імпульсу, мс 
6 

Число ударів в кожному напрямку  
4000 

Тривалість одиночних ударів з прискоренням 150g,  
3 мс 

Дана конструкція не передбачає захисту по вібро стійкості 

Етапи ДП 

Робота з дипломним проектом розбивається на чотири етапи. 

Перший етап – це технічна пропозиція, пропонується можлива тема ди-

пломного проектування та її актуальність, можливе створення структурної 

схеми. 

Другий етап включає в себе, ескізне проектування. На даному етапі роз-

робляється ескіз пристрою, чи макету, а також принципова схема. 

Третій етап – це технічне проектування. На даному етапі розробляється 

конструкція пристрою. 

Четвертий етап фінальний, на даному етапі відбувається захист диплом-

ного проекту. 

Матеріали які подаються після закінчення ДП та його етапів 

По закінченню ДП та його етапів має бути такий комплект документів: 

- Пояснювальна записка, яка включає в себе: титульний лист; анота-

ція,на двох мовах (українська, та англійська); зміст; вступ; шість роз-

ділів; висновок; перелік посилань; додатки. 

- Креслення. 

- Відгук. 

- Рецензія. 
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2 АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД СПОРІДНЕНИХ ТЕХНІЧНИХ 
РІШЕНЬ 

Порівняно недавно на  ринку з'явилися модулі Пельтьє кулери вітчизня-

ного виробництва. Це прості, надійні елементи, як правило, охолоджуючий 

вентилятор не входить до складу комплектів, що поставляються. Тим не ме-

нше, дані модулі дозволяють не тільки познайомитися з перспективними за-

собами охолодження, але і використовувати їх за прямим призначенням в си-

стемах захисту комп'ютерних компонентів. Нижче приведені деякі параметри 

перспективного зразка PA6EXB: 40x40 мм, максимальний струм - 6 А, мак-

симальна напруга - 15 В, споживана потужність - до 85 Вт, перепад темпера-

тур - понад 60 ° С. При забезпеченні потужного вентилятора модуль здатний 

захистити процесор при розсіюваній ним потужності до 40 Вт 

Спектр зарубіжних пристроїв значно ширший. Нижче наведені приклади 

серійних кулерів, в конструкції яких використані термоелектричні модулі 

Пельтьє. 

Активні кулери Пельтье фірми Computernerd 

Таблиця 2.1— Приклади серійних кулерів 
Назва Виробник / постачальник потужність 

РАХ56В 
Computernerd 25 Вт 

РА6ЕХВ 
Computernerd до 40 Вт 

DT-P54A 
DesTech Solutions 15 Вт 

АС-Р2 
AOC Cooler до 40 Вт 

РАР2ХЗВ 
Computernerd до 50 Вт 

STEP-UP-53X2 
Step Thermodynamics 40 Вт 

РАР2СХЗВ-10 BCool PC-Peltier 
Computernerd до 40 Вт 

РАР2СХЗВ-25 BCool-ER PC-Peltier 
Computernerd 35 Вт 

PAP2CX3B-10S BCool-EST PC-Peltier 
Computernerd до 20 Вт 
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Кулер РАХ56В розроблений для охолодження процесорів Pentium і 

Pentium ММХ фірм Intel, Cyrix і AMD, що працюють на частотах до 200 

МГц. Термоелектричний модуль розміром 30x30 мм дозволяє кулеру підтри-

мувати температуру процесора нижче 63 ° С при розсіюється ним потужності 

25 Вт і зовнішній температурі рівною 25 ° С. У зв'язку з тим, що більшість 

процесорів розсіюють меншу потужність, даний кулер дозволяє підтримува-

ти температуру процесора набагато нижче, ніж багато альтернативні кулери 

на основі радіаторів і вентиляторів. Харчування модуля Пельтьє, що входить 

до складу кулера РАХ56В, здійснюється від джерела 5 В, здатного забезпе-

чити струм 1,5 А (максимум). Вентилятор даного кулера вимагає напруга 12 

В і струм 0,1 А (максимум). Параметри вентилятора кулера РАХ56В: ball-

bearing, 47,5 мм, 65 000 годин, 26 дБ. Загальний розмір даного кулера складає 

25x25x28,7 мм. 

Кулер РА6ЕХВ розроблений для охолодження більш потужних проце-

сорів Pentium ММХ, що розсіюють потужність до 40 Вт Цей кулер підходить 

для всіх процесорів фірм Intel, Cyrix і AMD, що підключаються через Socket 

5 або Socket 7. Термоелектричний модуль Пельтьє, що входить до складу ку-

лера РА6ЕХВ, має розмір 40x40 мм і споживає максимум струм 8 А (зазви-

чай 3 А) при напрузі 5 В з підключенням через стандартний роз'єм живлення 

комп'ютера. Загальний розмір кулера РА6ЕХВ становить 60x60x52,5 мм. При 

установці даного кулера для хорошого теплообміну радіатора з навколишнім 

середовищем необхідно забезпечити відкритий простір навколо кулера як 

мінімум 10 мм зверху і 2,5 мм з боків. Кулер РА6ЕХВ забезпечує температу-

ру процесора на рівні 62,7 ° С при розсіюється ним потужності 40 Вт і зовні-

шній температурі 45 ° С. Враховуючи принцип роботи термоелектричного 

модуля, що входить до складу даного кулера, щоб уникнути конденсації во-

логи і короткого замикання необхідно уникати використання програм, які 

переводять процесор в сплячий режим на тривалий час. 

Кулер DT-P54A (також відомий під назвою РА5В фірми Computernerd) 

розроблений для процесорів Pentium. Однак деякі фірми, що пропонують ці 

кулери на ринку, рекомендують його і користувачам Cyrix / IBM 6x86 і AMD 
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Кб. Радіатор, що входить до складу кулера, досить малий. Його розміри 

29x29 мм. У кулер вбудований термодатчик, який при необхідності сповіс-

тить про перегрів. Він також контролює елемент Пельтьє. У комплект вхо-

дить зовнішнії контролюючий пристрій. Він виконує функції контролю за 

напругою і самою роботою елементу Пельтьє, роботою вентилятора, а також 

температурою процесора. Пристрій видасть сигнал тривоги, якщо елемент 

Пельтьє або вентилятор вийдуть з ладу, якщо вентилятор обертається зі шви-

дкістю меншою, ніж на 70% від необхідного значення (4500 об/хв), або ж те-

мпература процесора піднялася вище 145 ° F (63 ° С). Якщо температура 

процесора піднялася вище 100 ° F (38 ° С), то елемент Пельтьє автоматично 

включається, в іншому випадку він знаходиться в режимі відключення. 

Остання функція ліквідовує проблеми, пов'язані з конденсацією вологи. На 

жаль, сам елемент приклеєний до радіатора настільки сильно, що його немо-

жливо відокремити, не зруйнувавши його конструкцію. Це позбавляє можли-

вості встановити його на інший, більш потужний радіатор. Що стосується 

вентилятора, то його конструкція характеризується високим рівнем надійнос-

ті і він володіє наступними параметрами: напруга живлення - 12В, швидкість 

обертання - 4500 RPM, швидкість подачі повітря - 6,0 CFM, споживана поту-

жність - 1 Вт, шумові характеристики - 30 дБ. Цей кулер досить продуктив-

ний і корисний при розгоні. Проте в деяких випадках збільшення продуктив-

ності процесора слід скористатися просто великим радіатором і хорошим ку-

лером. 

Кулер АС-Р2 розроблений для процесорів типу Pentium II. У комплект 

входить 60 мм кулер, радіатор і елемент Пельтьє розміром 40 мм. Він погано 

підходить до процесорів Pentium II 400 МГц і вище, так як ним практично не 

охолоджуються чіпи кеш-пам'яті, розташованої на платі процесора. [1] В.
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Рисунок 2.1 — Зовнішній вигляд холодильника PAP2X3B 

Холодильник PAP2X3B (рис. 2.1) аналогічний AOC AC-P2. У нього до-

дані два 60 мм кулера. Проблеми з охолодженням пам'яті SRAM залишилися 

невирішеними. Варто відзначити, що холодильник не рекомендується вико-

ристовувати разом з охолоджуючими програмами, такими як, наприклад, 

CpuIdle, а також під операційними системами Windows NT або Linux, так як 

імовірна конденсація вологи на процесорі. [2] 
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3 ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ КОНСТРУКЦІЇ ТЕМО 
ПРС 

3.1 Методи стабілізації низьких температур за допомогою елементів 
Пельтьє 

3.1.1 Методи охолодження 

За способом отримання холоду цикли кріогенних установок підрозділя-

ються на три групи, кожна з яких включає ряд типів в залежності від процесу 

охолодження. 

− Цикли для термомеханічної системи, в якій робочим речовиною є 

газ або рідина. 

− Цикли з використанням робочої речовини в твердому стані. 

− Інші цикли. До цієї групи можна віднести цикли, засновані на ви-

користанні особливих властивостей такого робочої речовини як 

ізотопи гелію. 

Стиснення газу є необхідним і найважливішим процесом холодильного 

циклу при використанні газоподібних робочих тел. Процеси стиснення реалі-

зуються в компресорних машинах і можуть протікати по різному в машинах 

різних типів. Аналіз експериментальних даних існуючих рефрижераторів, що 

працюють по циклах Джоуля-Томсона, Клода, зворотного циклу Стірлінга, 

Мак Магона-Джиффорда, показує принципову трудність при конструюванні 

всіх кріогенних газових установок: зменшення ККД і зменшення холодопро-

дуктивності при мікромініатюризації конструкції. 

Електронні охолоджувачі будь-якого типу відрізняються від газових 

машинних охолоджувачів відсутністю механічних рухомих деталей, об'ємних 

порожнин і т. д. Тому розмірний фактор, що обмежує створення газових мік-

рокріогенних установок мінімальної холодо-продуктивності, в електронних – 

не є обмеженням. Електронні методи охолодження принципово відрізняють-

ся від усіх відомих тим, що при їх використанні електрична енергія безпосе-

редньо створює тепловий потік без застосування будь-якого рухається рідко-

го або газоподібного робочого тіла. Тому електронні охолоджувачі не потре-
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бують обслуговуванні та ремонті і можуть працювати тривалий час, дозво-

ляючи в принципі об'єднати електронний Мікроохолоджувачі з електронною 

схемою в одній конструкції. 

Існують два електронних методи отримання кріогенних температур: з 

відсутністю переносу носіїв заряду і з використанням явищ переносу [5] [6]. 

До останнього відноситься термоелектричний метод (ефект Пельтьє). 

Вимога автономності підсилювача і малі його габарити не дозволяють 

використовувати для досягнення низьких температур зріджені гази і компре-

сорні холодильники. Таким чином, найбільш підходящими для використання 

в таких системах є термоелектричні модулі, працюють на основі ефекту Пе-

льтьє. Ці модулі серійно випускаються промисловістю, надійні і знаходять 

широке застосування в різних пристроях. 

3.1.2 Ефект Пельтьє 

В основі методу термоелектричного охолодження лежить ефект Пельтьє 

(1834 р.), який полягає у виділенні (або поглинанні) теплоти Q  в місці конта-

кту двох різних провідників, включених в електричний ланцюг, при прохо-

дженні через нього електричного струму. Робочим середовищем в такому 

електричному колі з двох різнорідних провідників є електронний носій, який 

переносить енергію від холодного контакту до теплого. Ефект Пельтьє у ме-

талів невеликий, тоді як у напівпровідників він на багато разів вищий; особ-

ливо значний він в парах різнорідних напівпровідників діркового (p) і елект-

ронного (n) типу. Схема термоелемента, що складається з двох послідовно 

з'єднаних напівпровідникових гілок A  і B , наведена на рис.3.1 При прохо-

дженні струму поглинається теплота xQ  за температури xT  на холодному кін-

ці елемента і виділяється теплота 0Q  за температури 0T  на теплому кінці. Кі-

лькість теплоти прямо пропорційно струму, що проходить через термопару: 
 Q П I= ⋅   

де  П  — коефіцієнт Пельтьє; 

I  — струм 
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Рисунок 3.1 — Схема термоелемента, що складається з пари напівпровідни-

ків 

Коефіцієнт П  можна виразити через коефіцієнт a  термо-ЕРС; термо-

ЕРС E a T= ⋅ , тут T  - температура спаю. Причому, П a T= ⋅ . повну термо-ЕРС 

пари провідників A  і B  визначають як різницю їх абсолютних значень для 

кожного провідника; при цьому A Ba a a= − . Таким чином, теплота, що погли-

нається в одиницю часу на холодному кінці, тобто холодо-продуктивність 

елемента (при відсутності втрат), Вт 

 ( )
5.0

ox A B x

жив

Q a a I T
U

= − ⋅ ⋅

=
  

де  Aa  — абсолютне значення провідника А; 

Ba  — абсолютне значення провідника В 

Т — температура спаю; 

І — струм який протікає через термоелемент. 

Збільшення сили струму призводить до зростання oxQ , але одночасно 

збільшуються і втрати за рахунок джоулева теплоти: 

 21
2ДжQ I R= ⋅ ⋅   

Інше джерело втрат обумовлене теплопровідністю гілок елемента 
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 ( )0T xQ K T T= ⋅ − ,  

де  K f
l
λ

= ⋅∑  (λ  – коефіцієнт теплопровідності; l  і f  – відповідно довжина 

і площа поперечного перерізу кожної гілки термоелемента). 

Рівняння теплового балансу для контакту, що знаходиться в холодній 

зоні, за відсутності тепло притоку з навколишнього середовища запишемо у 

вигляді 

 ( ) ( )2
0

1
2A B x x xa a I T Q I R K T T− ⋅ ⋅ = + ⋅ ⋅ + ⋅ − ,  

де  xQ  – корисний ефект охолодження, що забезпечується термоелементом. 

Мінімально можливу температуру можна tх досягти при 0oxQ = , тоді від-

повідна різниця температур дорівнює 

 
( ){ }2

0

1
2A B x

x

a a I T I R
T T K

− ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅
− = .  

Тому, якщо термоелемент використовується для охолодження, то для 

ефективної роботи необхідно забезпечити безперешкодне розсіювання поту-

жності на гарячому спаї [5]. 

Звідси можна знайти оптимальну силу струму optI , відповідну найбіль-

шій різниці температур. 

 ( ){ }A B x
opt

a a T
I R

− ⋅
= .  

Для виробництва термоелектричних модулів використовується сплав 

теллура і вісмуту з добавками селену і сурми. злитки вирощеного матеріалу 

нарізуються на прямокутні гілки з квадратним перетином. Послідовно з'єд-

нані дві гілки різної провідності утворюють термоелектричну пару (рис.3.2). 

Для виготовлення термоелектричного модуля термоелектричні пари з'єдну-

ються послідовно по струму (паралельно по тепловому потоку) між двох ке-

рамічних пластин. Внутрішня структура модуля Пельтьє представлена на 

рис.3.3 [5] 
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Рисунок 3.2 — Використання напівпровідників p- і n-типу в термоелектрич-

них холодильниках. 

 

 
Рисунок 3.3 — Структура модуля Пельтьє. 

Збільшення ефективності та температурного перепаду можна досягти 

при використанні багатокаскадних схем. У каскадної Термобатареї кілька 

елементів послідовно охолоджують один одного; корисний ефект створюєть-

ся на нижньому першому каскаді. Холодний кінець другого каскаду відво-

дить теплоту від першого і, в свою чергу охолоджується верхнім третім кас-

кадом, що передає в навколишнє середовище теплоту. Термоелементи в зоні 

контакту електроізольовані один від іншого. З збільшенням числа ступенів 

відводу теплоти холодильний коефіцієнт істотно зростає [5]. 

3.1.3 Особливості застосування модулів Пельтьє 

Охолоджуючі пристрої на основі термоелектричних модулів виконують 

ті ж функції, що і традиційні компресійні або абсорбційні агрегати холодиль-

ників, що працюють на основі холодоагентів. Проте використання термоеле-
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ктричних модулів, що представляють собою, по суті, твердотільні теплові 

насоси, мають ряд переваг: 

− Відсутність в блоці охолодження рухомих частин і робочої рідини; 

− Безшумність роботи; 

− Малий розмір і вага охолоджуючої системи, можливість побудови 

мікромініатюрних охолоджувачів; 

− Висока надійність термоелектричного модуля; 

− Легкість управління і можливість прецизійної регулювання темпе-

ратури; 

− Низька вартість при високій ефективності роботи; 

− Можливість роботи в будь-якому положенні. 

Зазначені переваги роблять термоелектричні модулі дуже популярними, 

що підтверджується постійним зростанням попиту на них у всьому світі і ви-

никненням нових областей їх використання. Однак якщо наведені вище фак-

тори не є домінуючими, то термоелектрика не можна розглядати як єдиний 

спосіб вирішення всіх проблем охолодження, і при виборі принципу охоло-

дження для даної конкретного завдання слід керуватися порівнянням різних 

принципів за критерієм "ефективність / вартість" [5]. 

Крім перерахованих переваг, модулі Пельтьє володіють і специфічними 

властивостями, які необхідно враховувати при їх експлуатації: 

− Модулі Пельтьє, що виділяють в процесі роботи велику кількість 

тепла, вимагають наявності в складі кулера відповідних радіаторів 

і вентиляторів, здатних ефективно відводити надмірне тепло. При 

цьому термоелектричні модулі відрізняються відносно низьким 

коефіцієнтом корисної дії, і самі є джерелами тепла. Використання 

даних модулів у складі засобів охолодження електронних компо-

нентів викликає значне зростання температури всередині блоку, 

що нерідко вимагає додаткових заходів і засобів для зниження те-

мператури всередині корпусу. В іншому випадку підвищена тем-

пература створює труднощі для роботи не тільки охолоджуваних 
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елементів та їх систем охолодження, але і інших компонентів при-

ладу. Також необхідно відзначити, що модулі Пельтьє є порівняно 

потужним додатковим навантаженням для блоку живлення. 

− Модуль Пельтьє, у разі його виходу з ладу, ізолює охолоджуваний 

елемент від радіатора. Це призводить до швидкого порушення те-

плового режиму елемента,  який захищається особливо в тому ви-

падку, коли він сам є джерелом тепла (наприклад, при охолоджен-

ні мікросхеми процесора). 

− Низькі температури, що виникають в процесі роботи холодильни-

ків Пельтьє, сприяють конденсації вологи з повітря. 

3.1.4 Теплоізоляція 

Теорія теплообміну - це наука про процеси переносу теплоти в просторі 

з неоднорідним розподілом температур. До особливого нагоди теплопровід-

ності в кріогенних системах відноситься перенесення теплоти в різних видах 

теплової ізоляції. Перенесення теплоти теплопровідністю є характерним для 

таких видів теплоізоляції, як пінопласти, газонаповнені порошкові і волокни-

сті матеріали, вакуумовані порошкові і волокнисті матеріали, багатошарові 

ізоляції. Звичайна теплоізоляція має зернисту, волокнисту або комірчасту 

структуру і знаходиться під атмосферним тиском, на відміну від вакуумної. 

Перераховані ізоляції розташовані в порядку поліпшення їх властивостей і 

збільшення ціни. На додаток до ефективності вибір ізоляції для кожного кон-

кретного випадку визначається як компроміс між ціною, технологічністю, 

вагою, міцністю та ін. 

Матеріали, що мають теплопровідність λ при t = 50 ... 100 C  менше 0.25 

Вт / (м·К), називаються теплоизоляторами. деякі тепло ізолюючі матеріали 

використовуються в їх природному стані (пробка, тирса, слюда), інші отри-

мують штучно (мінеральна вата, скляна вата). Хороші теплоїзолятори отри-

мують при додаванні піно утворюючих речовин до різних хімікатів. Такі ма-

теріали називаються пінопластами. Наприклад, пінопласти К-40 і ПУ-101 

мають теплопровідність 0.046 і 0.057 Вт / (м · К) відповідно [8]. 
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Механізм передачі теплоти через таке дисперсне середовище, як теплоі-

золяція носить складний характер і визначається рядом складових, а саме те-

плопровідністю твердих частинок, контактним теплообміном в місцях дотику 

частинок або шарів, конвекцією та теплопровідністю газу, випромінюванням 

між частинками. 

Отже, як уже було сказано одержувані в процесі роботи модулів Пель-

тьє, низькі температури сприяють конденсації вологи з повітря. Це призво-

дить до необхідності ретельно ізолювати охолоджуваний об'єкт. Враховуючи 

вартість, легкість в обробці і теплопровідність в якості теплоізолятора був 

обраний паралон. 

 

На рис. 3.4 представлений зовнішній вигляд активного кулера, у складі 

якого використаний напівпровідниковий модуль Пельтьє. 

 
Рисунок 3.4 — Зовнішній вигляд кулера з модулем Пельтье. 

Слід зазначити, що системи охолодження на основі модулів Пельтьє ви-

користовуються не тільки в електронних системах, таких як комп'ютери. По-

дібні модулі застосовуються для охолодження різних високоточних пристро-

їв. Велике значення модулі Пельтьє мають для науки. В першу чергу це сто-

сується експериментальних досліджень, виконуваних у фізиці, хімії, біології. В.
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3.2 Особливості експлуатації 

Модулі Пельтьє, застосовувані в складі засобів охолодження електрон-

них елементів, відрізняються порівняно високою надійністю, і на відміну від 

холодильників, створених за традиційною технологією, не мають рухомих 

частин. І, як це зазначалося вище, для збільшення ефективності своєї роботи 

вони допускають каскадне використання, що дозволяє довести температуру 

корпусів захищуваних електронних елементів до негативних значень навіть 

при їх значній потужності розсіювання. 

Однак крім очевидних переваг, модулі Пельтьє володіють і рядом спе-

цифічних властивостей і характеристик, які необхідно враховувати при їх ви-

користанні у складі охолоджуючих засобів. Деякі з них були вже відмічені, 

але для коректного застосування модулів Пельтьє вимагають більш деталь-

ного розгляду. До найважливіших характеристик відносяться наступні особ-

ливості експлуатації: 

– Модулі Пельтьє, що виділяють в процесі своєї роботи велику кількість 

тепла, вимагають наявності в складі кулера відповідних радіаторів і вентиля-

торів, здатних ефективно відводити надмірне тепло від охолоджуючих моду-

лів. Слід зазначити, що термоелектричні модулі відрізняються відносно ни-

зьким коефіцієнтом корисної дії (ККД) і, виконуючи функції теплового насо-

са, вони самі є потужними джерелами тепла. Використання даних модулів у 

складі засобів охолодження електронних комплектуючих комп'ютера викли-

кає значне зростання температури усередині системного блоку, що нерідко 

вимагає додаткових заходів і засобів для зниження температури усередині 

корпусу комп'ютера. В іншому випадку підвищена температура всередині 

корпусу створює труднощі для роботи не тільки для елементів, що захища-

ються і їх систем охолодження, але і інших компонентів комп'ютера. Необ-

хідно також підкреслити, що модулі Пельтьє є порівняно потужної додатко-

вим навантаженням для блоку живлення. З урахуванням значення струму 

споживання модулів Пельтьє величина потужності блоку живлення комп'ю-

тера повинна бути не менше 250 Вт Все це призводить до доцільності вибору 

материнських плат і корпусів конструктиву ATX з блоками живлення доста-
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тньої потужності. Використання даного конструктиву полегшує для компле-

ктуючих комп'ютера організацію оптимальних теплового і електричного ре-

жимів. Слід зазначити, що існують холодильники Пельтьє з власним блоком 

живлення. 

– Модуль Пельтьє, у разі виходу його з ладу, ізолює охолоджуваний 

елемент від радіатора кулера. Це призводить до дуже швидкого порушення 

теплового режиму захисту елемента і швидкого виходу його з ладу від пода-

льшого перегріву. 

– Низькі температури, що виникають в процесі роботи холодильників 

Пельтьє надлишкової потужності, сприяють конденсації вологи з повітря. Це 

становить небезпеку для електронних компонентів, так як конденсат може 

викликати короткі замикання між елементами. Для виключення даної небез-

пеки доцільно використовувати холодильники Пельтьє оптимальної потуж-

ності. Виникне конденсація чи ні, залежить від декількох параметрів. Найва-

жливішими є: температура навколишнього середовища (в даному випадку 

температура повітря усередині корпусу), температура охолоджуваного об'єк-

ту і вологість повітря. Чим тепліше повітря усередині корпусу і чим більше 

вологість, тим імовірніше сконденсовану вологи і подальший вихід з ладу 

електронних елементів комп'ютера. Нижче представлена таблиця 3.1, яка 

ілюструє залежність температуру конденсації вологи на охолоджуваному 

об'єкті залежно від вологості і температури навколишнього повітря. Викори-

стовуючи цю таблицю, можна легко встановити, чи існує небезпека конден-

сації вологи чи ні. Наприклад, якщо зовнішня температура 25 ° C, а вологість 

65%, то конденсація вологи на охолоджуваному об'єкті відбувається при те-

мпературі його поверхні нижче 18 ° C. 
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Температура конденсації вологи Табл. 3.1 
Вологість, % 

Температура 
навколишнього середовища, °C 

30 35 40 45 50 55 60 65 70 

30 11 13 15 17 18 20 21 23 24 

29 10 12 14 16 18 19 20 22 23 

28 9 11 13 15 17 18 20 21 22 

27 8 10 12 14 16 17 19 20 21 

26 7 9 11 13 15 16 18 19 20 

25 6 9 11 12 14 15 17 18 19 

24 5 8 10 11 13 14 16 17 18 

23 5 7 9 10 12 14 15 16 17 

22 4 6 8 10 11 13 14 15 16 

21 3 5 7 9 10 12 13 14 15 

20 2 4 6 8 9 11 12 13 14 

 

3.3 Режими роботи термобатареї 

Будь-який термоелектричний охолоджувальний пристрій може працю-

вати в двох основних режимах — режимі максимального холодильного кое-

фіцієнта maxε  і режимі максимальної холодопродуктивності maxQ .У першому 

випадку прилад найбільш ефективно буде перетворювати споживану елект-

ричну енергію в «холод», в другому випадку на шкоду економічності може 

бути отримано максимальне зниження температури. Іншими словами, режим 

maxε  характеризує найбільш економічну роботу термо приладу, в той час як 

режим maxQ  забезпечує максимальну кількість відведеного тепла в одиницю 
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часу. На рис.3.5 і рис. 3.6 наведені графічні залежності холодильного коефі-

цієнта і холодопродуктивності від перепаду температур на термоелементі для 

випадків режиму максимального холодильного коефіцієнта і максимальної 

холодопродуктивності. 

 
Рисунок 3.5 — Залежність холодильного коефіцієнта (ε ) і холодопродуктив-
ності (Q ) від різниці температур ( T∆ ) для режиму максимального холодиль-

ного коефіцієнта. 

Слід зазначити, що наведені залежності відносяться до термоелементів, 

у яких 32.5 10z −= ⋅  град-3 і температура гарячого спаю дорівнює 25 ° С. 

 

При maxT∆  обидва режими збігаються, однак при T∆ , відрізняються від 

максимального значення, холодопродуктивність і холодильний коефіцієнт 

при цих режимах мають різні значення. 

 

Так, наприклад, в режимі maxε  при малих значеннях T∆  холодильний ко-

ефіцієнт має значну величину, прагнучи в межі до нескінченності, в той час 

як в режимі maxQ  величина холодильного коефіцієнта не може бути вище 50% 

.В свою чергу холодопродуктивність в режимі maxε  має максимум при 

30T∆ = °  і дорівнює 1 Вт У режимі ж maxQ  холодопродуктивність термоелеме-

нта при тому ж 30T∆ = ° дорівнює 1.7 Вт 
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Рисунок 3.6 — Залежність холодильного коефіцієнта (ε ) і холодопродуктив-
ності (Q ) від різниці температур ( T∆ ) для режиму максимальної холодопро-

дуктивності. 

З викладеного можна зробити наступний висновок, 

У тому випадку, коли термоелектричний прилад повинен забезпечувати 

невеликий перепад температур, що має місце, наприклад, в кондиціонерах 

повітря, його слід розраховувати за формулами режиму максимального холо-

дильного коефіцієнта. Коли ж від приладу потрібно отримати максимальне 

охолодження навіть на шкоду економічності, його необхідно розраховувати 

за формулами режиму максимальної холодопродуктивності, в якому режимі 

він буде працювати, і відповідно з цим користуватися розрахунковими фор-

мулами для режимів minε  або maxQ . [9] 

3.4 Попередній підсилювач проміжної частоти 

Попередній підсилювач проміжної частоти (ПППЧ) призначений для пі-

дсилення сигналів які надходять з виходу НВЧ змішувача. ПППЧ радіомет-

ричної системи. Він повинен мати достатнє підсилення і динамічний діапа-

зон, які вибрані з розрахунку можливих змін потужності відбитих сигналів. 

Коефіцієнт шуму підсилювача повинен бути достатньо низьким, так як він 

впливає на загальний коефіцієнт шуму приймача. Необхідний коефіцієнт під-

силення ПППЧ для даної PC повинен складати 55-60 дБ, тому підсилювач 

виконаний в вигляді двох окремих ідентичних мікрозбірок. 

Принципова електрична схема підсилювача (мікрозборки) приведена на 

рис. 3.6. Підсилювач складається з двох каскадів, зібраних на польових тран-

зисторах з підвищеною рухомістю електронів - HEMT (High Elektron Mobility 
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Transistor) по схемі зі спільним витоком. Другий каскад підсилювача охопле-

ний негативним зворотним зв'язком по напрузі (R3, С7). Узгодження підси-

лювача з 50-омним трактом і забезпечення необхідної амплітудно-частотної 

характеристики (АЧХ) підсилювача здійснюється при допомозі узгоджуваль-

них трансформаторів у вигляді відрізків мікросмужко-вих ліній (W2...W13), 

виконаних на діелектричній платі (ФАФ-4Д). Плата припаюється до метале-

вої основи. На плату монтуються НВЧ транзистори і елементи планарного 

монтажу (резистори, конденсатори, індуктивності). 

Транзистори вибрані із умови отримання мінімального значення коефі-

цієнту шуму при умові мінімального розміру вхідного узгоджувального лан-

цюга. При виборі типу транзистора використовувалися розрахункові співвід-

ношення, які дозволяють визначити межу оптимального співвідношення під-

силення-ширина смуги для транзисторних підсилювачів, як активних чоти-

риполюсників, на параметри яких накладені обмеження із-за паразитних реа-

ктивностей транзистора. На основі аналізу існуючих і доступних на сьогод-

нішній день транзисторів і у відповідності з вищенаве-деними міркуваннями 

були вибрані транзистори ATF 35143 (VT1) і ATF 34143 (VT2) фірми AT 

(Agilent Technologies Transistors). Транзистори мають нормований коефіцієнт 

шуму 0,3 дБ (на частоті 1.0 ГГц) і ширину затвора 400 и 800 мкм відповідно. 

Вихідна потужність транзистора VT2 при компресії коефіцієнту підсилення 

на 1 дБ складає 17,0 дБм. Це дозволило одержати динамічний діапазон підси-

лювача порядку 90дБ. 
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Рисунок 3.7 — Принципова електрична схема ПППЧ. 

Застосування ідентичних за своїми параметрами транзисторів, високоча-

стотних індуктивностей (L2, L5) фірми Epcos в ланцюзі навантаження тран-

зисторів VT1, VT2 дозволило покращити шумові характеристики, забезпечи-

ти високу ідентичність і стабільність НВЧ параметрів, зменшити нелінійні 

спотворювання підсилювача. 

При допомозі резисторів R1, R4 здійснюється вибір робочої точки тран-

зисторів VТ1, VТ2 відповідно. Резистори R2 і R5 служать для установки не-

обхідної напруги на стоці транзисторів VТ1, VТ2 при налагодженні підсилю-

вача. 

Напруга живлення 5.0живU = В підводиться до підсилювача через фільт-

руючі ланцюги, які складаються із послідовно і паралельно з'єднаних RС ла-

нок. Фільтри виключають зав'язування і модуляцію між каскадами по ланцю-

гах живлення. 

ПППЧ являє собою функціонально и конструктивно закінчений виріб. 

Параметри ПППЧ (мікрозборок) приведені в таблиці З.7 
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Таблиця 3.4.1 — Електричні параметри ПППЧ. 
І№ Назва параметру  Значення 

параметру 

1 Діапазон робочих частот, ГГц 0,9-1,2 

2 Мінімальній коефіцієнт підсилення, дБ, не менше • 28,5 

3 
Нерівномірність коефіцієнта підсилення, дБ, не більше 0,4 

4 
Коефіцієнт шуму, дБ, не більше 2,7 

5 КСХН вх./вих., не більше 1,6/1,6 

6 
Рівень вихідної потужності підсилювача при 

 компресії коефіцієнта підсилення на 1 дБ, мВт, 
не менше 35 

3.5 Результати проведених досліджень 

Було проведено дослідження роботи підсилювача з блоком ТО та без 

нього. Також були проведені аналогічні дослідження в складі РМС. 

Без використання елемента Пельтьє розподіл температури на поверхні 

підсилювача рівномірний, відхилення температури не перевищує 0.1 гадуса. 

При роботі підсилювача без примусового охолодження температура поверхні 

складає 28 градусів і ближче до вихідого каскаду складає  

29 градусів, це викликано більшим виділенням тепла вихідним каскадом. Те-

мпература повітря в кімнаті Т=21,5 градусів. 

Характеристика ТЕМО зображена на Рис. 3.8. 
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Рисунок 3.8 — Характеристика ТЕМО 

Температури гарячої і холодної сторін змінюють своє значення при зміні 

струму який протікає через елемент Пельтьє, як видно з гафіку зображеного 

на рис.3.9 при зростанні струму який пропускаємо через ТЕМО температура 

холодної сторони знижується (крива 1), а температура гарячої сторони зрос-

тає (крива 2). 

 
Рисунок 3.9 — Характеристика ТЕМО 

Використання блоку ТмО дало приріст чутливості на 3дБ, що рівноси-

льно зростанню потужності в два рази. При аналізі отриманих даних було 

зроблено висновки, що дана конструкція підсилювача не дає змоги ефектив-

но відводити тепло, від транзисторів даного підсилювача. 
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4 АНАЛІЗ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЇ, ТА СХЕМИ 
ЕЛЕКТРИЧНОЇ ПРИНЦИПОВОЇ 

Оскільки в нас одиничне виробництво, то ми можемо використовувати 

підручні матеріали. А оскільки отвори в підсилювачі мали не великий діа-

метр, серед стандартних видів гвинтів, не знайшлось гвинта, який би задово-

льняв вимогам проектування, тому було прийнято рішення виготовити гвинт 

самостійно. За основу була взята шпиця з велосипедного колеса, вона була 

вкорочена та сформовано, на протилежному від різьби боці, округлий згин, 

який забезпечив його фіксацію. Гайка була взята з того ж колеса, яка накру-

чувалась на шпицю. Гайку також було доопрацьовано, вона була укорочена 

(зрізана та частина де не було різьби).  

Радіатор вибиравсь із готових, стандартних, які випускаються виробниц-

твом, який забезпечував би нормальний тепловідвід від елемента Пельтьє. 

Радіатор теж потребував доопрацювання, було виконано чотири отвори діа-

метром 4 мм., таким чином, щоб їх центри співпадали з центрами отворів, в 

підсилювачі. 

Для забезпечення термоізоляції потрібно було запобігти нагріванню під-

силювача за рахунок шпильок, які з’єднують радіатор та підсилювач. За ра-

хунок не можливості ізолювати шпильки від підсилювача, не дозволяє діа-

метр отворів. Було прийнято рішення ізолювати шпильки від радіатора за до-

помогою діелектричних вставок, які мають малу теплопровідність. Також 

було встановлено поролонову вставку (поліуретанову піну), між радіатором 

та підсилювачем, навколо елемента Пельтє, що також дало значну теплоізо-

ляцію. Також був розроблений термостат, для забезпечення більшої продук-

тивності блоку. Матеріал з якого було виконано термостат, поролон, в якому 

було вирізано два отвори під вхідний і вихідний кабелі, також було вибрано 

ділянку під підсилювач, провід живлення проходить через не значну щілину 

в поролоні. 
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Рисунок 4.1 — Термостат 

Вся конструкція була закріплена на хвилеводі, як показано на рис.4.2. 

 
Рисунок 4.2 — Загальний вигляд блоку 

При створенні принципової схеми було враховано підєднання схеми до 

блоку, за допомогою роз’єму, для запобігання виходу з ладу блоку живлення 

було встановлено запобіжник. 
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5 РОЗРАХУНКИ 

5.1 Розрахунок термобатареї 

Розрахунки проводимо за [5]. 

Інженерний розрахунок термоохолорджувального пристрою складається 

з розрахунку термоелектричної батареї і теплотехнічного розрахунку системи 

відводу тепла від гарячих спаїв термобатареї, термоізоляції робочої камери 

пристрою, розрахунку величини паразитних перепадів температур в місцях 

теплових з’єднань і т.д. 

Визначення теплотехнічних параметрів пристрою настільки ж необхід-

но, як і розрахунок термобатареї, так як завжди слідує пам’ятати, що любий 

термоохолоджуючий прилад представляє собою єдиний конструктивний 

комплекс, в якому окремі елементи тісно взаємозв’язані. 

При розрахунку термоелектричної батареї в якості вихідних даних за-

звичай задається необхідна холодопродуктивність, величина робочої напру-

ги, перепад температур, який повинен забезпечить прилад, і основні парамет-

ри використовуваної речовини (α,σ,χ). Виходячи з цих даних, в першу чергу 

необхідно визначити, в якому режимі буде працювати прилад, і в відповідно-

сті з цим користуватись розрахунковими формулами для режимів maxε  або 

maxQ . 

Подальший розрахунок термобатареї, наприклад, для режиму maxε  ве-

деться в такій послідовності. 

– Визначається величина теплового навантаження Q  на термобатарею, 

яка складається з теплопритоків ззовні, через теплоізоляцію робочої камери 

1Q  тепловиділення в робочому об'ємі об'єктів, що підлягають охолодженню 

2Q . 

– Теплопритік через шар теплоізоляції визначається за такою формулою: 

 1
d TQ
S

λ ∆
= , (5.1) 
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де  λ  — коефіцієнт теплопровідності обраного для теплоізоляції матеріалу; 

S  — площа теплоізоляції; T∆  — перепад температур по товщині шару теп-

лоізоляції; d  — товщина шару теплоізоляції. 

– Визначається величина холодильного коефіцієнта термобатареї за фо-

рмулою режиму maxε табл. 1, 47 с. [9]. 

 
0

0 1

TMT T
T T M

ε
−

=
− +
 , (5.2) 

Примітка: 01 0.5 ( )M z T T= + ⋅ ⋅ + . 

– Визначається потужність, споживана термобатареєю від джерела жив-

лення, як частка від ділення кількості тепла, що припадає на термобатарею, 

на холодильний коефіцієнт, так як. 

 QW
ε

= , (5.3) 

– Обчислюється падіння напруги на одному термоелементі (4), а потім, 

виходячи із заданої напруги живлення термобатареї (V ), визначається кіль-

кість термоелементів в Термобатареї: 

 0
0

( )
1

a T T MV
M

⋅ − ⋅
=

−
, (5.4) 

 
0

VN
v

= , (5.5) 

– Величина оптимального струму, що живить термобатарею, визнача-

ється діленням потужності, споживаної від джерела живлення, на падіння 

напруги на ній. 

– Опір термобатареї можна визначити за формулою: 

 
0

0,9
1 0.5 ( ) 1

a T NR
I z T T

⋅∆ ⋅
= =

⋅ + ⋅ ⋅ + −
Ом,  

а опір одного термоелемента за формулою 

 
0

0.03
( 1 0.5 ( ) 1)

a T Mr
I z T T

⋅∆ ⋅
= =

⋅ + ⋅ ⋅ + −
Ом.  

– Геометричні розміри гілок термоелемента визначаються за формулою: 

 
2

l a r
S

⋅
= ,  
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де  l  — висота гілки термоелемента; 

S  — перетин гілки. 

Так як геометричні розміри гілок термоелементів визначаються відно-

шенням площі перетину до висоти, можливе використання гілок будь-яких 

розмірів із збереженням відносини l
S

. Вибір відповідних значень l  і S  пови-

нен бути зроблений в залежності від ряду конструктивних вимог, пропонова-

них до термоелектричному приладу, з урахуванням ваги термобатареї, мак-

симального зменшення витрати напівпровідникової речовини і ряду інших 

чинників. Однак на практиці висоту термоелемента не слід брати менше 3 

мм, так як при цьому починає відігравати помітну роль зворотний тепловий 

потік від гарячих до холодних спаїв. При розрахунку термобатарей в режимі 

максимальної холодопродуктивності для визначення величини оптимального 

струму можна користуватися наближеною формулою, яка, однак, цілком за-

довольняє вимогам практики. 

У режимі maxQ оптимальний струм дорівнює: 

 
2

a T SI
l
σ⋅ ⋅ ⋅

=
⋅

.  

Величина 
2

a T σ⋅ ⋅  для використовуваних в даний час термоелектричних 

матеріалів ( 2 3 2 3Bi Te Bi Se+  і 2 3 2 3Bi Te Sb Te+ ) є досить постійною і дорівнює 46-50. 

Однак з метою зниження споживаної термоелементом потужності, що в свою 

чергу зменшує паразитні перепади температур на елементах конструкції, ве-

личина цього чисельного коефіцієнта знижена до 36. 

Таким чином, оптимальний струм можна обчислити за формулою: 

 36 5,6SI
l

= ⋅ = А.  

Відповідно при оптимальному струмі падіння напруги на одному термо-

елементі буде постійним і рівним 0.075 в. 

Розрахунок багато каскадних термоелементів і термобатарей ведеться в 

послідовності, описаної вище. Однак при розрахунку максимального зни-

ження температури на багато каскадній термобатареї слід брати до уваги до-
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сить сильно виражену залежність величини електропровідності термоелект-

ричного речовини від температури. З підвищенням температури гарячих спа-

їв, що має місце у випадку багато каскадного термоелемента, електропровід-

ність (σ ) зростає, і відповідно падіння напруги на термоелементі зменшуєть-

ся. Наслідком цього є зменшення перепаду температур, що забезпечується 

верхніми каскадами багато каскадного термоелемента. 

На рис. 20 приведена експериментально знята залежність перепаду тем-

ператур на одно каскадному термоелементі від температури гарячого спаю. У 

зв'язку з цим в багато каскадних термоелементах для верхніх каскадів, що 

працюють при низьких температурах гарячих спаїв, необхідно використову-

вати речовини з пониженим (при нормальній температурі) значенням елект-

ропровідності, з тим щоб в робочому режимі електропровідність зросла до 

свого номінального значення. Ці міркування в основному відносяться до ба-

гато каскадних термоелементів і термобатарей з послідовним живленням ка-

скадів. 

 
Рисунок 5.1.1 — Залежність перепаду температур ( T∆ ) на Двох каскадному 

термоелементі від температури гарячого спаю ( горt ). 

5.2 Розрахунок радіатора тепловідводу 

Розрахунок системи тепловідводу від гарячих спаїв термобатареї є само-

стійним завданням і розглядається докладно в гл. III. Проте у ряді випадків 

використання повітряних радіаторних систем з природно-конвекційним або 

примусовим зніманням тепла можна скористатися спрощеними формулами, 

розрахунки за якими задовольняють практичним вимогам. Сумарна площа 
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пластин в радіаторі з природно конвекційним температурним зніманням мо-

же бути визначена за формулою: 

 9,8QF
Tα

= =
⋅∆

м;  

де  Q  — кількість тепла, яке повинен відвести радіатор, ккал. / год; 

T∆  — допустимий перепад температур між радіатором і навколишнім 

середовищем, 0C ; 

α  — коефіцієнт теплопередачі між радіатором і навколишнім середо-

вищем, ккал. / м2 • год • град. 

Величина α  залежить від багатьох факторів. При природній конвекції 

3...5α = , при примусовому охолодженні радіаторної системи 20...100α = . У 

зв'язку з цим при виборі системи тепловідводу від термобатареї слід віддава-

ти перевагу радіаторній системі з примусовим обдувом, оскільки вона вима-

гає в 10–15 разів меншої площі радіатора, що відповідно призводить до ско-

рочення габаритів приладу. 

Геометричні розміри радіаторних пластин у випадку природно-

конвекційного знімання тепла можна визначити за формулою: 

 2 0,08P dl
h Tλ
⋅ ⋅

= =
⋅ ⋅∆

м;  

де  l  — довжина радіаторної пластини; P  — кількість теплоти, що підво-

диться до радіатора, ккал. / год; λ  — коефіцієнт теплопровідності матеріалу, 

з якого виготовлені пластини радіатора, ккал. / м • год • град; h  — товщина 

радіаторної пластини, м; d  — висота радіаторної пластини в напрямку теп-

лового потоку, м; T∆  — допустимий перепад температур по висоті радіатор-

ної пластини, 0C . 

Вище згадувалося, що використання радіаторних систем з примусовим 

обдувом значно ефективніше, ніж радіаторів з природно-конвекційним теп-

лообміном. Тут же можна привести формулу,за якою в першому наближенні 

можна скористатися при оцінці роботи радіатора, що обдувається. Відповід-

но до цієї формули: 

 pQ W C T= ⋅ ⋅∆ .  
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де  Q  — кількість теплоти, що підводиться до радіатора, вт; W  — масова 

витрата повітря через радіатор, кг / сек; pC  — питома теплоємність повітря 

при температурі радіатора; T∆  — задається різниця температур повітря на 

вході і виході радіатора, 0C . 
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6 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ 
СИТУАЦІЯХ 

У даному проекті розроблений блоктермоохолодження підсилювача РС. 

Цей прилад живиться від мережі змінного струму 220 В частотою 50 Гц. То-

му існує небезпека ураження електричним струмом під час роботи з прила-

дом або його налаштуванні. 

6.1 Електробеспека 

Проходячи через організм людини електричний струм, викликає терміч-

ний, електролітичний і біологічний вплив. 

Термічний - нагрівання тканин людини. 

Електролітичний - починаються іонні процеси (розкладання тканинних 

рідин). 

Біологічний - роздратування і збудження тканин нервової системи. 

Дія електричного струму на організм людини може бути причиною еле-

ктротравми. Електротравма - це травма, викликана впливом електричного 

струму або електричної дуги. 

– Види електричних травм: 

– Місцеві травми; 

Електричні удари (загальні). 

Місцеві електротравми - чітко виражені місцеві пошкодження тканин 

організму, викликані дією струму або електричної дуги. 

Види місцевих електротравм: 

− Електричні опіки (від струму або електричної дуги); 

− Електричні знаки (чітко окреслені плями сірого або блідо жовтого 

кольору на поверхні шкіри); 

− Металізація шкіри; 

− Електрофтальмія - запалення зовнішніх оболонок очей – роговиці і 

кон’юнктиви (слизової оболонки, що покриває очне яблуко), ви-

никає в результаті впливу потужного потоку ультрафіолетових 
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променів, які енергійно поглинаються клітинами організму і ви-

кликають в них хімічні зміни; 

− Механічні пошкодження (під дією струму м'язи скорочуються - 

Можуть порватися зв'язки, вивихи, і т.д.). 

Електричний удар - збудження живих тканин організму проходить через 

них електричним струмом, що супроводжується мимовільними судорожними 

скороченнями м'язів. 

Залежно від результату поразки електричні удари можна умовно розді-

лити на наступні чотири ступені: 

− Судорожне скорочення м'язів без втрати свідомості; 

− Судорожне скорочення м'язів з втратою свідомості, але з збереже-

ним диханням і роботою серця; 

− Втрата свідомості і порушення серцевої діяльності або дихання 

(або того й іншого разом); 

− Клінічна смерть, тобто відсутність дихання і кровообігу [6] 

Характер впливу електричного струму на людину і тяжкість ураження 

потерпілого залежить від багатьох факторів. 

Значення струму, що проходить через тіло людини, є основним факто-

ром. Опір тіла людини і прикладена напруга впливають на результат вражен-

ня в тій мірі, в якій вони визначають величину струму. 
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Таблиця 6.1—Припустимі значення напруг дотику і струмів через людину 
при неаварійному режимі електрообладнання 

Дія 
струму \ Рід струму ~ 50Гц мА = мА 

Відчувається 
початкова дія 

струму (пороговий 
відчутний струм) 

0.6 ÷ 1.5 5 ÷ 7 

Нездоланні 
судомні 

скорочення м'язів 
рук (пороговий 

не відпускаючий струм) 

10 ÷ 15 50 ÷ 80 

фібриляція серця 
(через 1 ÷ 2 сек) 

100 ÷ 5000 300 ÷ 5000 

зупинка серця 
минаючи стадію 

фібриляції 
> 5000 > 5000 

 

Ще одним фактором є тривалість протікання струму через тіло людини. 

З ростом часу протікання струму зменшується опір тіла людини (а отже, зро-

стає струм), накопичуються негативні наслідки дії струму на організм. 

Навколишнє середовище (вологість і температура повітря, наявність за-

землених металевих конструкцій і підлоги, струмопровідного пилу і ін.) чи-

нить додатковий вплив на умови електробезпеки. Ступінь ураження електри-

чним струмом в чому залежить від щільності і площі контакту людини з 

струмоведучими частинами. 

Згідно ГОСТ 12.1.038 - 92, встановлені гранично допустимі значення 

струмів, що проходять через людину при нормальному та аварійному режи-

мах роботи електроустановок. 
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Таблиця 6.2— Допустимі значення напруг дотику і струму через людину в 
залежності від часу спрацювання автоматів струмового захисту (ГОСТ 
12.1.038-88) 

Струм Нормована 
величина 

Гранично допустимі струми, мА, і напруги, В, при трива-
лості дії, с 

0,01-
0,08 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

більше 
1 

Змінний 50 
Гц 

Iд 650 500 250 165 125 100 85 70 65 55 50 6 

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

Постійний 

I 650 600 500 330 250 200 170 140 130 110 10
0 

8 

U 650 600 500 330 250 200 170 140 130 110 10
0 

36 

Uа            — 

 

По напрузі електроустановки та мережі поділяють на дві групи: напру-

гою до 1000 В і вище[7]. 

Робота в діючих електроустановках щодо заходів безпеки розбивають на 

4 категорії: 

− Виконувані при повному знятті напруги; 

− При частковому знятті напруги; 

− Без зняття напруги поблизу і на струмоведучих частинах; 

− Без зняття напруги віддалік від струмоведучих частин, що знахо-

дяться під напругою. 

За умовами електробезпеки прилад, розроблений в дипломному проекті, 

належить до категорії установок, що працюють з напругою до1000 В. 

Прилад відноситься до 1 класу електроустановок, тому що має робочу 

ізоляцію(відповідно до ГОСТ 12.1.009 - 92) і місце для заземлення. 

Безпека експлуатації при нормальному режимі роботи 

електроустановки забезпечується наступними захисними заходами: 

− Застосування ізоляції; 

− Недоступність струмоведучих частин; 
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− Застосування малих напруг; 

− Ізоляція електричних частин від землі. 

Основними технічними способами захисту людини від ураженняелект-

ричним струмом є: 

− Захисне заземлення; 

− Занулення; 

− Захисне відключення. 

 

Електроживлення основного блоку, який має подвійну робочу ізоляцію, 

може здійснюватися як від електричної мережі змінної напруги 220В часто-

тою 50Гц, так і від електромережі постійної напруги +12В.  

У разі живлення основного блоку від електромережі змінної напруги 

220В частотою 50Гц, спроектований виріб згідно з ГОСТ 12.2.007.0-75 відно-

ситься до II класу щодо електрозахисту, а у разі, якщо живлення основного 

блоку буде здійснюватися від електромережі постійної напруги +12В, то його 

клас щодо електрозахисту у цьому випадку буде відповідати III класу 

(Uживл<42В). 

Іспитові напруги і мінімальні електричні опори ізоляції для спроектова-

ного виробу, як для основного блоку, так і для робочої частини, повністю ві-

дповідають вимогам ГОСТ 12.2.007.0-75.  

Додаткове електрообладнання, яке використовується у робочому при-

міщенні, згідно з вимогами ГОСТ 12.2.007.0-75 відноситься до 0I, I та II кла-

сів щодо електрозахисту. 

Лабораторія, у якій відбуваються роботи з монтажу і налагодження при-

строю, згідно з ПУЕ та НПАОП 0.00-1.28-10 відноситься щодо небезпеки 

ураження персоналу електричним струмом - до приміщень без підвищеної й 

особливої небезпеки. 

При нормальному (неаварійному) режимі роботи електрообладнання, 

гранично припустимі рівні напруг дотику і струмів через людину не повинні 

перевищувати значень, які приведені в таблиці 6.1 (ГОСТ 12.1.038-88 ССБТ). 

В.
 А

. Ш
ул
ьга

, К
іВР
А 

20
15



 

Зм. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

41 РБ11.468725.001 ПЗ 

При виникненні аварійного режиму роботи електрообладнання, напруги 

дотику і струми, що протікають через людину, не повинні перевищувати зна-

чень, які приведені в табл. 6.2 (ГОСТ 12.1.038-88). 

Для захисту від уражень електричним струмом використовують захисне 

заземлення. Воно повинно захищати людей від уражень електричним стру-

мом у випадку дотику до металевих не струмопровідних частин, які можуть 

опинитись під напругою внаслідок пошкодження ізоляції, це досягається 

з'єднанням металевих частин електроустановок з землею. Так як в кожній ла-

бораторії присутня клема заземлення,пристрої приєднуються до неї, тому ро-

зрахунок заземлення не проводжу. 

6.2 Розрахунок електромережі на вимикаючу здатність. 

Сила струму при виникненні однофазного короткого замикання на кор-

пус електроприладу, у разі, якщо знехтувати індуктивною складовою опорів 

фазного та нульового дротів та еквівалентним опором трансформатору елек-

тромережі: 

 
0

220 22
6 4

ф
кз

ф

UI
R R

= = =
+ +

 А,  

де  фR  - активний опір фазового дроту, фR  =6 Ом; 

0R  - активний опір нульового дроту, 0R  =4 Ом; 

фU  - напруга фази, яка рівна фU  =220 В. 

Максимальне значення напруги, яка появиться на корпусах електрооб-

ладнання при його аварійному режимі роботи, буде дорівнювати: 

 max 0 22 4 88кзU I R= ⋅ = ⋅ =  В.  

Таким чином при часі спрацювання автоматів максимального струмово-

го захисту менше 0,1 сек., напруга дотику на корпусах електрообладнання не 

буде перевищувати допустиме значення. 

max допU U< ; при 0,1 500допt U В< − = , згідно з ГОСТ 12.1.038-88. 

Для надійної роботи автоматів струмового захисту номінальний струм їх 

спрацювання повинен задовольняти умові: 
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 1, 4кз

сп

I
I ≥   

У робочому приміщені лабораторії ця вимога виконується. 

Безпека експлуатації електричного устаткування і захист від можливого 

ураження електричним струмом у приміщені лабораторії забезпечується за-

стосуванням ряду захисних мір: 

– персонал, що працює з приладами повинен бути технічно грамот-

ним і мати II групу допуску по електробезпеці; 

– забезпечена недоступність і відповідна робоча ізоляція струмове-

дучих частин обладнання; 

ремонтний персонал, що виконує ремонтні роботи в електричних 

установках, має IV групу допуску; 

– проводиться перевірка знань ТБ та інструктаж з надання першої 

медичної допомоги при уражені електричним струмом, раз на рік 

проводиться спеціальне навчання та перевірка знань з електробез-

пеки у працівників, групу по електробезпеці, не рідше ніж раз на 

три місяця проводяться повторні інструктажі. 

6.3 Пожежна безпека 

У помешканні лабораторії знаходяться меблі з ДСП, дверні і віконні 

плетіння, полімерні корпуса дисплеїв, клавіатур та інші матеріали, що можна 

віднести до горючих матеріалів. По вибухопожежній і пожежній небезпеці 

помешкання лабораторії, відповідно до НАПБ Б.03.002-2007 (п. 1.2), можна 

віднести до категорії „В”. Відповідно до НПАОП 40.1-1.32-01 та ПУЕ, робочі 

зони лабораторії по пожежній небезпеці можна віднести до класу П-ІІа - по-

жежонебезпечні. 

Так як помешкання лабораторії відноситься до категорії В відповідно до 

класифікації по вибухопожежній небезпеці, то на підставі СНиП2.01.02-85 

будинок повинен відповідати II ступеню вогнестійкості, що вимагає від буді-

вельних конструкцій таких мінімальних меж вогнестійкості: 

– несучі стіни, стіни сходових клітин, колони - 2 години; 

В.
 А

. Ш
ул
ьга

, К
іВР
А 

20
15



 

Зм. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

43 РБ11.468725.001 ПЗ 

– сходові площадки, сходи, балки і прольоти в сходових клітинах - 1 

година; 

– зовнішні стіни з навісних панелей - 0.25 години; 

– внутрішні не несучі стіни (перегородки) - 0.25 години; 

– плити, настили й інші несучі конструкції міжповерхових і горищ-

них перекриттів - 0.75 години; 

– плити, настили й інші несучі конструкції покриттів - 0.25 години.  

Помешкання лабораторії відповідає вимогам СНиП2.01.02-84, так як не-

сучі стіни виконані зі звичайної цеглини (товщина стіни 38 см, що забезпечує 

межу вогнестійкості 11 годин), сходи, балки і прольоти в сходових клітинах 

виготовлені з залізобетону (межа вогнестійкості - не менше 3 годин), 

внутрішні не несучі стіни, зроблені з азбестоцементних плит із внутрішнім 

сталевим каркасом (межа вогнестійкості - 0.25 години), несучі конструкції 

міжповерхових і горищних перекриттів - сталеві (межа вогнестійкості - 1.5 

години), двері з дерев'яними полотнами, що обшиті по азбестовому картоні 

товщиною 5 мм покрівельною сталлю (товщина дверей 5 см, межа вогнестій-

кості - 1.5 години). Відповідно до СНиП2.09.02-85 максимально припустима 

відстань від найбільше віддаленого робочого місця до найближчого евакуа-

ційного виходу повинно бути не більш 75 м. Лабораторія задовольняє цим 

вимогам, тому що відстань від найбільше віддаленого робочого місця складає 

20 м. 

Спеціальних протипожежних перепон у будинку немає. Проте, якщо 

взяти до уваги, що несучі стіни мають межу вогнестійкості 2.5 години, то 

можна вважати їх протипожежними, причому несучі стіни утворять прямоку-

тні помешкання, площа яких не перевищує 300 м2, що задовольняє вимогам 

СНиП2.01.02-85, що передбачають найбільшу припустиму площу поверху 

між протипожежними стінами - 4000 м2. 

У помешканні лабораторії є вогнегасник ОУБ-3 (1шт.) та вогнегасник 

ВП-1 «Момент» (1шт). 

Використовувані засоби пожежогасіння відповідають вимогам 

ГОСТ12.4.009-75, ДСТУ3675-98 і ISO3941-77. 
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У робочому приміщенні виконуються усі вимоги з пожежної безпеки 

згідно з „Правила пожежної безпеки в Україні”. 
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ВИСНОВКИ 

В дипломному проекті була проведена розробка блоку термоохолоджен-

ня високочутливого підсилювача радіометричної системи, для вимірювання 

слабких біосигналів. Були проведені розрахунки, що підтверджує працездат-

ність приладу, а саме розрахунок термобатареї та розрахунок радіатора. 

В результаті розробки було отримано приріст коефіцієнта підсилення на 

2-3 дБ. Не досконалість конструкції підсилювача не дозволяє отримати біль-

ший коефіцієнт підсилення. 

Розрахунки показали, що прилад є працездатним. Також в ході виконан-

ня роботи над дипломним проектом було створено комплект конструкторсь-

кої документації в кількості, що дає можливість зрозуміти принцип роботи та 

конструкції приладу, та дає змогу виготовити прилад. 

Робота виконана за ЄСКД, ДСТУ 3008-95 та іншою нормативно-

технічною документацією з використанням програмних продуктів: 

AutoCAD 2015, MathType, Mathcad 15, Splan70, Microsoft Word 2010. 

Експериментальне дослідження макету дозволило виявити недоліки 

конструкції підсилювача. 
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1 Назва і підстави для виконання проекту 

Назва: розробка блоку термоохолодження високочутливого підсилювача 

радіометричної системи, для вимірювання слабких біосигналів. 

Завдання, видане кафедрою КіВРА 

2 Виконавці ДП 

Виконавець проекту: Шульга В.А. 

Керівник проекту: д.т.н., професор Яненко О.П 

3 Мета і актуальність ДП 

Метою проекту є розробка конструкції та дослідження режимів 

термоохолодження високочутливого підсилювача радіометричної системи.  

Актуальність даної конструкції, полягає в тому, що при зменшенні 

температури підсилювача, ми можемо збільшити його чутливість, та 

можливості радіометричної системи. 

 

4 Вихідні данні для проведення ДП 

Вимоги до підсилювача: 

• Діапазон робочих частот 50-150 МГц; 

• Мінімальний коефіцієнт підсилення, не менше 28,5 дБ; 

• Нерівномірність коефіцієнта підсилення, не більше 0,4 дБ; 

• Коефіцієнт шуму, не більше 2,7 дБ; 

• КСХН вх./вих., не більше 1,6/1,6; 

• Напруга живлення 12 В; 

Вимоги до термо-елемента типу:ТЕМО-4: 

• Максимальна температурна різниця 62 ᵒС; 

• Характеристичний струм 9 А; 

• Характеристична холодопродуктивність 20 Вт; 

• Опір змінному струму при нормальній температурі 0,45 Ом; 

• Час встановлення робочих значень параметрів 10 хв.; 

• Рекомендований робочий струм 3,5-6,5 А; 
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• Стабільна температура -20-+40 ᵒС; 

5 Вимоги до ДП 

ДП має бути виконаний якісно та у встановлений календарним планом 

термін. 

Звіт (дипломний проект) має бути оформлено згідно ДСТУ 3008-95. 

 

6 Умови експлуатації 

Умови експлуатації згідно ГОСТ 12997-84 

Кліматичне виконання  ГОСТ 15150-69, УХЛ4.2 

Температура навколишнього середовища +10-+40 ᵒС; 

Відносна вологість повітря до 90% при температурі +35 ᵒС; 

Атмосферний тиск 630-800 мм рт. ст.; 

Механічні удари, тряски, вібрації, не значні ГОСТ 17516.1-90 

Хімічно активні компоненти не присутні. 

 

7 Етапи ДП і терміни їх виконання 

Робота виконується в 8 етапів: 

— Технічне завдання та його аналіз; 

— Технічна пропозиція(варіантна проробка); 

— Вибір компонентів та матеріалів; 

— Розробка блоку; 

— Розрахунки; 

— Оформлення конструкторської документації; 

— Надання проекту на перевірку; 

— Захист проекту. 

 

8 Матеріали які подаються після закінчення ДП та його етапів. 

Після закінчення етапів надаються проміжні наукові звіти (окремі розділи 

дипломної роботи); після закінчення надається підсумковий науковий звіт 

(дипломна робота на присвоєння кваліфікації «Бакалавр»), 6 плак А2. 
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9 Порядок приймання ДП та його етапів 

Після виконання етапів ДП (проміжних звітів), виконавець погоджує їх з 

науковим керівником. 

 

10 Порядок приймання ДП та його етапів 

Після виконання етапів ДП проміжні звіти, окремі розділи дипломної 

роботи, виконавець захищає перед науковим керівником. 

Після виконання наукового звіту (дипломної роботи) виконавець подає її 

для захисту в державну екзаменаційну комісію та одержання кваліфікації 

«Бакалавр». 

 

11 Вимоги щодо технічного захисту інформації з обмеженим 

доступом (за необхідністю) 

Дана робота не має конфіденційної   інформації, яка потребує технічного 

захисту. 
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Позначення 

 
 

Назва 
 К

іл
ьк

.  
 
Прим. 

       

    Документація   

       

А1   РБ11.468725.001 СК Складальний кресленик 1  

А4   РБ11.468725.001 ПЗ Пояснювальна записка 1  

       

    Деталі   

       

А3  7 РБ11.733021.001 Гвинт 4  

А2  8 РБ11.740263.001 Радіатор 1  

А2   РБ11.750263.001 Термостат 1  

       

    Стандартні вироби   

       

    Гайка М2,5—6Н.5 4  

    ГОСТ 5915-70   

       

    Інші вироби   

       

    ТЕМО-4 1  

    ТУ 2,964,032   

       

     

РБ11.468725.001      
Змін Арк. № докум. Підп Дата 

Розроб. Шульга В.А.   Розробка блоку 
термоохолодження 

підсилювача РС 

Літер. Аркуш Аркушів 

Перев. Клекотюк В.О.    1 2 
Т.контр    

РБ-11 РТФ Н.контр Попсуй В.І.   
Затв. Яненко О.П.   
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Позначення 

 
 

Назва 
 Кі

ль
к.

  
 
Прим. 

       

    Матеріали   

       

    Провід ППВ 3*0,5 Б   

    ГОСТ 6323-79 1 L=150м
м 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     

РБ11. 468725.001 2      
Змін Арк № докум. Підп Дата 
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