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АНОТАЦІЯ 

Даний дипломний проект складається з пояснювальної записки обсягом 

64 сторінки, включає 5 ілюстрацій, 14 таблиць, 4 креслення, 23 посилання, 2 

додатки. 

Метою даного дипломного проекту є створення автомату управління ву-

личним освітленням, який здатен вмикати і вимикати світло в залежності від 

навколишнього освітлення. 

 В результаті дипломного проекту було досліджено різні схемотехнічні 

рішення для цих автоматів, вибрано схему електричну принципову та підіб-

рано необхідну елементну базу для даного виробу. Також було вибрано ме-

тод виготовлення плати, проведено розрахунок друкованого монтажу та 

спроектовано друковану плату. Було проведено розрахунки, що підтверджу-

ють працездатність приладу. 

Даний пристрій рекомендовано використовувати для освітлення дачних 

ділянок, вулиць, парків або ландшафтник композицій. 

Ключові слова: автомат управління, освітлення, друкована плата, фото-

резистор, реле. 
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ANNOTATION 

The diploma paper consists of explanatory note for 64 pages, it includes 5 il-

lustrations, 14 data tables, 4 drawings, 23 references, 2 annexes. 

The object of the diploma project is the construction of automatic device 

which controls street lighting with ability to turn it on and turn it off according to 

natural lighting. 

 As a result there were found different circuitry solutions for these devices. 

Electronic scheme was chosen, required elemental base was selected for the de-

vice. Method of producing the board was selected. Calculation of printed assem-

bling was carried and printed-circuit board was engineered. Calculations which 

prove efficiency of the device were proceeded. 

The device is recommended to use for the lightning of a cottage area, streets, 

parks or landscape compositions. 

Keywords: automatic device, lighting, printed-circuit board, light-dependent 

resistor, relay.  
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

ОП — операційний підсилювач; 

ПНЧ — перетворювач напруга-частота; 

ЕРЕ — електрорадіоелемент; 

ДП — друкована плата; 

ОДП — одностороння друкована плата; 

ДДП — двостороння друкована плата; 

БДП — багатошарова друкована плата; 

ГДП — гнучка друкована плата; 

ГДШ — гнучкі друковані шлейфи; 

ККД — коефіцієнт корисної дії; 
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  ВСТУП  

 Розробка дипломного проекту по темі «Автомат управління вуличним 

освітленням» шифр РВ22.468332.001 передбачається завданням на диплом-

ний проект, що видане «__» _______ 2016 року. 

Даний дипломний проект розроблюється з метою встановлення принци-

пового конструктивного рішення, що дасть загальне уявлення про конструк-

цію пристрою. В ході даного дипломного проекту розробляється конструкти-

вне рішення стосовно вибору елементної бази, зовнішньої, внутрішньої ком-

поновок. Проводяться розрахунки робото здатності. Також створюється ком-

плект конструкторської документації. 

Актуальність цієї теми полягає в тому, що в даній економічній ситуації 

необхідно вживати заходи для економії електроенергії. Даний прилад буде 

вмикати освітлення з настанням сутінок та вимикати його при сході сонця. Є 

багато варіантів автоматів управління освітленням: автомати з таймерами, 

автомати з датчиками руху.  
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1 АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ 

Автомат управління вуличним освітленням дуже актуальна тема в наш 

час. Ці автомати зручно використовувати для освітлення вулиць, парків, 

ландшафтних композицій та інших місць. Дані автомати самостійно вмика-

ють освітлення з настанням сутінок та вимикати його при сході сонця при 

цьому в них можна виставити чутливість  

В даному дипломному проекті необхідно розробити плату для автомату 

управління вуличним освітленням, розробити конструкцію цього приладу та 

розробити конструкторську документацію до нього. 

1.1  Аналіз умов експлуатації та стійкості до зовнішніх впливів і 

чинників 

Розроблюваний у даному дипломному проекті автомат управління пови-

нен бути виконаний в кліматичному виконанні згідно з ГОСТ 15150-69, 

УХЛ 1.1. Тобто прилад має бути виготовлений для макрокліматичних райо-

нів з помірним та холодним кліматом, та передбачає зберігання в процесі 

експлуатації в приміщеннях зі штучно регульованими кліматичними умова-

ми і роботи як в приміщеннях таких типів, так і на вулиці. 

Діапазон робочих температур приладу від -60 до +40 ̊С. 

Вологість при якій має працювати пристрій 70% при 15 ̊С, 98% при 25 ̊С, 

абсолютна вологість середньорічне значення 10 г∙м
-3

. 

Вібраційні навантаження за ГОСТ 17516.1-90 категорія М1 — безпосе-

редньо на побудованих конструкціях ( наприклад на стінах, стелях, фундаме-

нтах, перекриттях, колонах, фермах) підприємств, торгових залів та ін. при 

зовнішніх джерелах вібрацій з частотою не більше 35 Гц. Вібраційні параме-

три: діапазон частот 1 — 35 Гц, максимальна амплітуда прискорення — 

5 (0,5)  м∙с
2
 (g), механічний удар багаторазової дії — 150 (15)  м∙с

2
 (g).  
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1.2 Аналіз вимоги безпеки життя, здоров’я, майна громадян та    

охорони довкілля 

Вимоги до безпеки обслуговування та безпеки природи за 

ГОСТ 1220070-75, ГОСТ 12.1.0.19-79 та ГОСТ12.1.038-88. Пристрій має бути 

зручним, безпечним та простим у застосуванні. Потрібно забезпечити відсут-

ність гострих країв конструкції, захистити апаратуру від некваліфікованого 

користувача. Також на приладі має бути наступна інформація: номінальна 

напруга живлення, позначення контактних пристроїв та надписи застережен-

ня.  

До електричних пристроїв та їх частин висувають певні вимоги для без-

печної та комфортної експлуатації приладу. Відповідно до вимог наведених 

вище, такі пристрої повинні відповідати наступним правилам: 

1. У конструкції електротехнічних виробів повинні бути передбаче-

ні засоби шумо- і віброзахисту, що забезпечують рівні шуму і вібрації на ро-

бочих місцях відповідно до затверджених санітарних норм. Допустимі зна-

чення шумових і вібраційних характеристик електротехнічних виробів по-

винні бути встановлені в стандартах і технічних умовах на вироби конкрет-

них видів і не повинні перевищувати значень, наведених у ГОСТ 12.1.003-83, 

ГОСТ 12.1.012-90. 

2.  Вироби, які створюють електромагнітні поля, повинні мати захи-

сні елементи (екрани, поглиначі та ін.) для обмеження впливу цих полів у ро-

бочій зоні до припустимих рівнів. 

3. Вироби, які є джерелом теплового, оптичного, рентгенівського 

випромінювання, а також ультразвуку, повинні бути обладнані засобами для 

обмеження інтенсивності цих випромінювань і ультразвуку до припустимих 

значень. 

4. Вимоги про наявність в конструкції вироби елементів, призначе-

них дія захисту від випадкового дотику до рухомих, струмоведучих, гарячого 

частин виробу, і елементів дія захисту від небезпечних і шкідливих матеріа-

лів конструкції і речовин, що виділяються при експлуатації. а також вимоги 
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до цих захисних елементів, повинні зазначатися в стандартах і технічних 

умовах на конкретні види виробів. 

5. Електрична схема вироби повинна виключати можливість його 

самовільного включення і відключення. 

6. Розташування і з'єднання частин вироби повинні бути виконані з 

урахуванням зручності і безпеки спостереження за виробом при виконанні 

складальних робіт, проведенні огляду, випробувань і обслуговування. 

При необхідності вироби повинні бути обладнані оглядовими вікнами, 

люками і засобами місцевого освітлення. Вимоги до оглядових вікон, люків і 

засобам місцевого освітлення повинні вказуватися в стандартах і технічних 

умовах на конкретні види виробів. 

7. Конструкція виробу повинна виключати можливість неправиль-

ного приєднання його з’єднувальних струмопровідних частин при монтажі 

виробів у споживача. 

Конструкція штепсельних розеток і вилок для напруги вище 42 В по-

винна відрізнятися від конструкції розеток і вилок для напруги 42 В і менше. 

8. Пожежна безпека вироби і його елементів повинна забезпечува-

тися як в нормальному так і в аварійному режимах роботи. 

Зниження пожежної небезпеки електротехнічних виробів і їх частин до-

сягається: 

- виключенням використання в конструкції виробів легкозаймис-

тих матеріалів відповідно до ГОСТ 12.1.044-89. Пожежна безпека вироби і 

його елементів повинна забезпечуватися і в нормальному, і в аварійному ре-

жимах роботи (коротке замикання, перевантаження, поганий контакт і ін.); 

- обмеженням маси горючих матеріалів, а також заміною на більш 

нагрівостійкі по ГОСТ 8865-93; 

- обмеженням проникнення горючих матеріалів (речовин) ззовні до 

пожежонебезпечних вузлів електротехнічних виробів: 
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- застосуванням конструкції виробів, що забезпечують запобігання 

викиду розжарених і (або) палаючих частинок; 

- введенням в конструкцію виробів і в установки, в яких викорис-

товуються вироби, засобів і елементів електротехнічної захисту, що знижу-

ють вірогідність виникнення пожежі, відповідно до нормативів, встановле-

них ГОСТ 12.1.004-91; 

- переважним застосуванням виробів з меншою кількістю на полюс 

послідовних контактних точок, здатних стати місцем утворення поганого ко-

нтакту; 

- доведенням величини перехідних опорів в контактних з'єднаннях 

до рівня, встановленого стандартами на конкретні вироби; 

- винятком застосування виробів, здатних виділяти токсичні про-

дукти горіння в кількостях. які становлять небезпеку для життя і здоров'я 

людей; 

- обмеженням температури можливих джерел запалювання і вибо-

ром режиму роботи електротехнічних виробів, що забезпечують умови по-

жежовибухобезпеки речовин і матеріалів відповідно до ГОСТ 12.1.044-89; 

- застосуванням засобів і (або) елементів, призначених для автома-

тичного відключення вироби в аварійному режимі роботи (перевантаження, 

перегрів, коротке замикання та ін.) і виключають загоряння частин виробів, 

виконаних з електроізоляційних матеріалів. 

 

Ба
би
ч О

. В
. К
іВР
А, 

20
16



 

 Зм. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

10 РВ22.468332.001 ПЗ 

2 АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ РІШЕНЬ 

2.1  Аналіз існуючих аналогів на ринку 

2.1.1 FONDA-LCU12 

Автомат управління вуличним освітлення FONDA-LCU12  виготовлений 

китайською компанією FONDA Technology в 2012 році. Прилад зібрано в 

пластиковому корпусі розмірами 172мм × 56мм × 36мм(рис.2.1).  

 
Рисунок 2.1 — Зовнішній вигляд приладу FONDA-LCU12 

Основні технічні характеристики приладу наведені в таблиці 2.1 
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Таблиця 2.1. Технічні характеристики FONDA-LCU12 

Назва параметру  Значення параметру 

Робоча напруга 96~264 В 

Робоча частота 47~63 Гц 

Статична потужність <1 Вт 

Вихідна напруга 220 В (змінний струм) 

Максимальний вихідний струм 10 А 

Номінальна потужність 480 Вт 

Несуча частота 132 кГц 

Швидкість передачі даних  5500 bps 

Діапазон робочих температур Від -30 до +70 ̊С 

Максимальна відносна вологість 95% 

Розміри 172мм × 56мм × 36мм 

  

Прилад призначений для дистанційного вмикання світла в тунелях, на 

міських дорогах та для ландшафтного освітлення. Прилад має декілька зруч-

них функцій такі як захист від блискавки, функцію виявлення пошкодження 

LED ламп та інші [1]. 

2.2  Аналіз схемотехнічних рішень 

2.2.1 Найпростіший автомат управління освітленням 

Найпростіша схема автомату управління вуличним освітленням наведе-

на на рис. 2.2: 
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Рисунок 2.2 — Схема автомату управління вуличним освітленням  

Живлення на схему подається з випрямного діодного мосту VD3 - VD6. 

В одну діагональ мосту включена лампа освітлення, а в іншу тиристор VD2. 

для того, щоб лампа загорілася, повинен відкритися тиристор VD2. У його 

керуючий ланцюг включений динистор VD1, який включений на подільник 

напруги, утворений резистором R3, змінним резистором R1 і фоторезистором 

R2. 

У денний час на фоторезистор потрапляє світло, його внутрішній опір 

малий. Під час настання сутінків, опір фоторезистора збільшується. Коли на-

пруга в точці з'єднання R1 і R2 досягне 80 вольт, динистор VD1 відкриваєть-

ся, а за рахунок струму через динистор що відкрився, і опорів R4,  R5, відк-

ривається  тиристор VD2. Відкривання  тиристора викликає включення лам-

пи Н1. 

З настанням світанку опір фоторезистора зменшується, що призводить 

до зменшення падіння напруги на R2 і замикання динистора. Лампочка гасне. 

Поріг спрацьовування автомата управління освітленням регулюється 

змінним резистором R1. Схема розрахована на потужність лампи 100 Вт [2].  

2.2.2 Автомат управління вуличним освітленням з астротаймером 

Прилад визначає моменти включення і виключення вуличного освітлен-

ня в залежності від положення сонця щодо горизонту.  

Сучасні програмовані таймери, які використовуються для управління 

вуличним освітленням, являють собою, по суті, електронний годинник з дво-
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ма будильниками. За сигналом одного будильника таймер вмикає світло вве-

чері, за сигналом іншого - вимикає вранці. Ці повністю цифрові пристрої ві-

льні від недоліків, властивих сутінковим вимикачів. Вони надійні в роботі і 

забезпечують стабільність моментів спрацьовування. Головний недолік про-

грамованого таймера полягає в тому, що через кожні два-три дні він потребує 

коригування моментів спрацьовування з огляду на те, що тривалість світло-

вого дня природним чином змінюється. Це не дозволяє зробити  пристрій по-

вністю автоматичним. 

З розвитком компактних обчислювальних засобів програмовані таймери 

стали поступатися своїм місцем в системах управління вуличним освітлен-

ням нового типу пристроїв - астротаймерам, що представляє собою елект-

ронний годинник, зв'язаний з мікроконтролером. У мікроконтролері закладе-

на програма астрономічних розрахунків, за якою він по відомим географіч-

ним координатам місця установки обчислює моменти знаходження світила (в 

даному випадку сонця) в певних точках небесної сфери (наприклад, в точках 

сходу і заходу) і формує сигнали управління вуличним освітленням. Обслу-

говування такого пристрою мінімально і зводиться до коректування ходу го-

динника, що вимагається дуже рідко, і заміні раз на декілька років батареї 

резервного живлення. 

Похибка роботи астротаймера визначається ступенем досконалості реа-

лізованого в програмі мікроконтролера алгоритму астрономічних розрахун-

ків. Для управління вуличним освітленням цілком достатньо, щоб вона не 

перевищувала ± 5 ... 7 хв. 

Даний пристрій автоматичного управління роботою вуличного освіт-

лення побудовано на базі астротаймера  

Основні технічні характеристики приладу наведені в таблиці 2.2 

 

 

 

 

 

Ба
би
ч О

. В
. К
іВР
А, 

20
16



 

 Зм. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

14 РВ22.468332.001 ПЗ 

Таблиця 2.2 Технічні характеристики автомату управління 

Назва параметру  Значення параметру 

Допустимі географічні координати місця установки: 

- Широта (північна) 

- Довгота (східна) 

 

0…69,9 ̊ 

0…180 ̊ 

Точність встановлення географічних координат 0,1 ̊ 

Похибка визначення моменту проходження Сонцем 

заданої точки неба 

≤ ±3 хв 

Напруга живлення 6,5…9 В 

Струм  60 мА 

Максимальна напруга в ланцюзі управління контак-

тором 

36 В 

Максимальний струм спрацьовування контактора 3,6 А 

Схема пристрою наведена на рис. 2.3. Його основа - мікроконтролер 

ATmega168PA-PU (DD2). Рахунок часу веде мікросхема годин реального  

часу DS1307N (DD1). Для відображення необхідної інформації про роботу 

пристрою є РКІ HG1 (два рядки по 16 символів). Підбіркою резистора R12 

встановлюють необхідну яскравість підсвічування дисплею індикатора, а пі-

длаштування резистором R8 регулюють контрастність зображення. 
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Рисунок 3.3 — Схема електрична принципова автомату управління вуличним 

освітленням з астротаймером  

Вхідні дані вводять в мікроконтролер за допомогою кнопок SB1 - SB4. 

Сигнал управління освітленням мікроконтролер формує на лінії порту PD7 

(високий рівень - включено, низький рівень - вимкнено). Ключ на транзисто-

рі VT1 по цьому сигналу керує контактором КМ1, що включає і вимикає ву-

личне освітлення. 

Слід зазначити, що область можливого застосування описуваного при-

строю досить велика. Прилад здатний керувати роботою освітлення як на ву-

лицях міст і селищ, так і на індивідуальних земельних ділянках, де сумарна 

потужність освітлювальних приладів може варіюватися від сотень ватів до 

десятків кіловат. Не виключено, що для сполучення з потужним контактором 

може знадобитися заміна транзистора VT1. 

Для управління освітленням індивідуальних земельних ділянок, на яких 

встановлена потужність вуличних світильників не перевищує, як правило, 

декількох сотень ват, можна рекомендувати застосувати замість контактора 

КМ1 безконтактний сімісторний комутатор, схема якого зображена на 

рис. 3.4. 
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Рисунок 3.4 — Схема безконтактного сімісторного комутатора 

У цьому випадку транзистор R1 і резистор R11 в пристрій не встанов-

люють, а вхід комутатора підключають до рухомого контакту перемикача 

SА1. Такий комутатор може керувати лампами сумарною потужністю до 1,5 

кВт, при цьому він надійний, безшумний і створює мінімум перешкод в елек-

тромережі. Інше достоїнство такого рішення - відпадає необхідність в додат-

ковому джерелі живлення для обмотки контактора. 

При потужності навантаження, що не перевищує 200 ... 250 Вт, сімістор 

VS1 зможе працювати без тепловідведення, що дозволить розмістити всі 

елементи комутатора безпосередньо на друкованій платі пристрою (зрозумі-

ло, за умови її відповідного доопрацювання). 

Перемикачем SА1, перевівши його в нижнє за схемою становище, мож-

на в будь-який момент часу примусово увімкнути освітлення. Це може зна-

добитися, наприклад, при пошуку і заміні несправних ламп в світильниках. 

Коли перемикач в верхньому положенні, управління роботою освітлення ав-

томатичне за сигналами мікроконтролера. 

Пристрій живлять від будь-якого нестабілізованого джерела постійної 

напруги 6,5 ... 9 В. Струм споживання в основному визначається струмом пі-

дсвічування індикатора HG1 і в залежності від опору резистора R12 може пе-

ребувати в межах 35 ... 60 мА. 

Параметри джерела живлення обмотки контактора залежать від типу за-

стосованого контактора, проте його напруга не повинна перевищувати 36 В 
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(з урахуванням пульсацій), інакше транзистор VТ1 може бути пошкоджений 

[3].   
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3 ВИБІР СХЕМИ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ПРИНЦИПОВОЇ ТА ЇЇ АНАЛІЗ 

3.1 Вибір схеми електричної принципової та її аналіз 

Для даного проекту була вибрана схема електрична принципова автома-

ту управління вуличним освітленням яка наведена на кресленні 

РВ22.468332.001 ЕЗ зображення схеми наведене на рис.3.1. 

 
Рисунок 3.1 — Схема автомату управління вуличним освітленням. 

На схему подається живлення 220 В через гасячі конденсатори С2-С4 і 

діодний міст VD2. Двопозиційне реле К1 може перебувати в одному з двох 

стійких станів. У типовому режимі його перемикання відбувається при пода-

чі на обмотку змінної напруги 220 В. Спеціально передбачені контакти роз-

ривають ланцюг як тільки змінилося стан якоря реле. У даній конструкції 

управління реле проводиться нестандартним чином — постійною напругою 

тієї чи іншої полярності. Датчиком освітленості служить фоторезистор R6, 

встановлений в захищеному від опадів місці. На нього не повинні потрапляти 

світло керованих автоматом ламп і прямі сонячні промені. Щоб виконати 

останню умову, світлочутливу поверхню фоторезистора рекомендується зо-

рієнтувати на північ, прикривши із заходу і сходу невеликими екранами. По-

ки рівень природного освітлення достатній, напруга на вході інвертується 

операційного підсилювача DA1 менша, ніж на неінвертуючому . На виході 
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ОП напруга близько до потенціалу плюсового виведення конденсатора С5. 

Транзистори VT1 відкритий, VT2 — закритий. Через світлодіод U1.2 тече 

струм, але при показаному на схемі стані контактів реле К1 це не викликає 

перемикання, так як ланцюг фототиристора U1.1 розімкнутий. Конденсатор 

С1 заряджений до напруги приблизно 300 В. З настанням сутінків опір фото-

резистора зросте, напруга на інвертуючому вході ОП збільшиться. Після до-

сягнення заданого підлаштування резистором R7 рівня ОП змінить стан, його 

вихідна напруга стане близька до потенціалу мінусового виведення конден-

сатора С5. Транзистори VT1 закриється, VT2 — відкриється. Через світлоді-

од U2.2 потече струм, фототиристор U2.1 включиться, в результаті конденса-

тор С5 розрядиться через обмотку реле К1, що переведе останній в інший 

стійкий стан. Замкнувшись контакти К1.5 і К1.6 включать освітлення. Лан-

цюг фототиристора U2.1 буде розімкнути, і почнеться зарядка конденсатора 

через резистор R1 і діод VD1. Резистор R8 забезпечує перемикання ОП з гіс-

терезисом, необхідним, щоб на порозі спрацьовування автомата невеликі ко-

ливання освітленості не приводили до багаторазових включень і вимиканням 

освітлення. Конденсатор С6 усуває мережеві наведення і уповільнює спра-

цьовування автомата, що зменшує ймовірність виключення ламп при корот-

кочасному освітленні фоторезистора R6, наприклад, світлом фар що прохо-

дять автомобілів. Резистор R4 захищає ОП від перевищення максимально 

допустимого синфазного вхідного напруги [4].  

3.2  Вибір елементної бази  

Елементна база для проектуємого пристрою вибирається з таких мірку-

вань:  

– елементна  база повинна забезпечити необхідні електричні параметри 

виробу з заданою точністю; 

– елементна база визначає габарити і вагу виробу; 

– елементна база повинна гарно працювати в заданих кліматичних умо-

вах; 
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– елементна база визначає надійність пристрою і заданий час його робо-

ти; 

– елементна база повинна добре працювати в умовах зміни механічних 

навантажень; 

– теплові режими роботи виробу не повинні діяти на зміну електричних 

параметрів пристрою; 

– елементна база визначає технологію виготовлення виробу і його вар-

тість; 

– елементна база визначає технологію регулювання приладу і склад ви-

мірювальних пристроїв; 

– елементна база визначає можливості автоматизації і механізації вироб-

ництва приладу; 

– елементна база повинна визначати можливість захисту приладу най-

простішими методами. 

В пристрої, що проектується використовуються активні та пасивні еле-

менти. До активних елементів відносяться пристрої, які змінюють потужність 

сигналу. Пасивні – змінюють рівні сигналів по напрузі та струму. Вони мо-

жуть змінювати форму сигналу. Потужність сигналу зменшується, так як її 

споживає пасивний елемент. Ця потужність перетворюється в тепло. 

3.2.1 Вибір пасивних елементів 

Вибір пасивних елементів проводиться наступних чином: 

 вибирається величина номіналу елементів; 

 вибирається величина відхилення в стандартному ряді; 

 вибираються елемент, з урахуванням потужності,що розсію-

ється на них; 

 виявляється їх надійність та можливість використання в да-

них ланцюгах пристрою, що проектується; 

 визначається можливість праці елементів при дії різних де-

стабілізуючих факторів. 
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Резистор типу МЛТ. Резистор цього типу з металодіелектричним про-

відним слоєм  призначені для роботи в ланцюгах постійного, змінного та ім-

пульсного струму.  

Мають ряд номіналів потужностей: 0,125; 0,25; 0,5; 1,0; 2,0 Вт. З даного 

ряду обираються величини 0,125 Вт, 0,25 Вт, 0,5 Вт. Діапазон номіналів для 

потужності 0,125 Вт становить 8,2 Ом — 3 МОм, діапазон номіналів для по-

тужності 0,25 Вт становить 8,2 Ом — 5,1 МОм, діапазон номіналів для поту-

жності 0,5 Вт становить 1 Ом — 5,1 МОм. Ряд номіналів відповідає рядам 

Е24 та Е96. Ряд номіналів відхилень ±0,1; ±0,25; ±0,5; ±1%, ±5%. З даного 

ряду обирається номінал відхилення 10 %.  Діапазон робочих температур від 

-60 до +125 °С [5]. 

Обрано цей тип резисторів, бо вони характеризуються високою стабіль-

ністю параметрів, слабкою залежністю опору від частоти і напруги, низькою 

вартістю. 

Резистор типу СПЗ-19б є одно оборотним змінним резистором з круго-

вим переміщенням рухомої системи. Резистори даного типу призначені для 

роботи в колах постійного, змінного та імпульсного струму частотою до 5000 

Гц. Резистори виготовляються в кліматичному виконанні В2.1 (все кліматич-

ні). Ряд номінальних потужностей: 0,25 Вт, 0,5 Вт,  1,0 Вт. З даного ряду 

обирається величина 0,25 Вт. Ряд номіналів  47 Ом —1 МОм. Ряд номіналів 

відхилень ±10, ±20%. З даного ряду обирається номінал відхилення ±10%. 

ТКR ±250…±500·10
-6 

1/°C. Максимальна допустима напруга 150 В. Діапазон 

робочих температур від -60 до 125 °С [6]. 

Обрано цей тип резисторів, бо вони характеризуються високою стабіль-

ністю параметрів, слабкою залежністю опору від частоти і напруги, низькою 

вартістю. 

Фоторезистор типу ФСД-Г1 є селенистокадмієвим фоторезистором. 

Робоча напруга 20 В. Опір затемненого приладу RT=20*10
6
 Ом, опів освітле-

ного приладу RСВ=1000 ОМ. Діапазон робочих температур від -60 до 125 °С 

[7]. 
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Обрано цей тип резисторів, бо вони характеризуються високою стабіль-

ністю параметрів, слабкою залежністю опору від частоти і напруги, низькою 

вартістю. 

Конденсатор КМ-6 керамічний постійної ємності використовується в 

колах постійного та змінного струмів, і в імпульсних колах. Температура ро-

боти від мінус 20 до 70 ºС, струм втрат 6 — 3000мкА, тангенс кута втрат 

10 — 35% [8]. 

Цей тип конденсаторів доцільно використовувати тому, що вони мають 

високу надійність, відповідають вимогам технічного завдання,випускаються 

масово промисловістю. Діапазон робочих температур від -20 до 70 °С. 

Конденсатор К50-35 є електролітичним алюмінієвим. Діапазони робо-

чих напруг від 6,3 до 100В та від 160 до 450В. Струми втрат відповідно для 

рядів робочих напруг I<0.02xCxV + 3 мкА та I<0.03xCxV + 40 мкА, де С —

ємність, V — робоча напруга. Тангенс кута втрат від 0,12 до 0,25. Діапазон 

робочих температур від -25 до 85 °С [9]. 

Конденсатор К73-17 є поліетилен-терефталарні металізовані. Діапазони 

робочих напруг від 63 до 630В. Струми втрат відповідно для рядів робочих 

напруг I<0.02xCxV + 3 мкА, де С — ємність, V — робоча напруга. Тангенс 

кута втрат від 0,008 до 0,045. Діапазон робочих температур від -60 до 125 °С 

[10]. 

Роз’єми DG301-5.0-02P та DG301-5.0-03P це клемні роз’єми з двома та 

трьома контактами відповідно. Роз’єми серії 301 призначені для застосування 

в колах з напругою 250 В постійного чи змінного струму. Роз’єми склада-

ються з корпусу, ізолятора, контактів та затискаючого гвинта. Під’єднання 

дротів до контактів відбувається шляхом просунення зачищеного дроту від 

ізоляції в отвір та затиснення його гвинтом. Дані роз’єми мають  перехідний 

опір з’єднання не більше 2 мОм та опір ізоляції 5МОм, максимальна напруга 

1500 В протягом 1 хв, та максимальний струм 16 А. Діапазон робочих темпе-

ратур становить від -30 до +120 °С [11].  
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Цей тип роз’ємів обирається завдяки зручності їх використання надійно-

сті, високій механічній міцності та стійкості до зношування, низькій вартості, 

доступності. 

Роз’єм CWF-2 вилочний роз’єм на два виводи складається з закритої 

вилки на плату CWF-2 та розетки на дріт CHU-2. Даний роз'єм призначений 

для роботи в колах  з напругою 250 В постійного чи змінного струму. 

З’єднання відбувається шляхом встановлення розетки в направляючі отвори 

та притиснення її до плати. Даний роз’єм має перехідний опір не більше 

0,02 Ом та опір ізоляції не менше 1000 МОм. Максимальна робоча напруга 

1500 В протягом однієї хвилини, максимальний струм 3 А. Діапазон робочих 

температур становить від -30 до +90 °С. 

Цей тип роз’ємів обирається завдяки зручності їх використання надійно-

сті, високій механічній міцності та стійкості до зношування, низькій вартості, 

доступності [12]. 

3.2.2 Вибір активних елементів 

Вибір активних елементів проводиться з урахуванням наступних вимог: 

– величина робочої напруги; 

– максимальна величина струму, що проходить через прилад; 

– потужність, що розсіюється приладом; 

– робоча та гранична частота приладу. 

Як відомо в даний час основними документами з яких проводиться під-

бір радіо та електрокомпонентів є каталоги фірм, що їх продають. Керівним 

каталогом в ході роботи над даним дипломним проектом є каталог „Платан”. 

Окрім цього підбір вівся з онлайн каталогу www.platan.ru. Виходячи з цього 

потрібно розуміти, що керівними при виборі компоненту є не тільки його па-

раметри по яким він обирається, а ще й доступність даних по компоненту та 

можливість його придбання. 

Стабілітрон КС512А. Напруга стабілізації 12 В ±5 %. Падіння напруги 

в прямому напрямку при струмі 200 мА становить 1,2 В. Робоча потужність, 

що  розсіюється — 1 Вт. Максимальний тепловий опір 170 К/Вт. Максималь-
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на допустима температура переходу 175 °С. Інтервал робочих температур від 

-60 до +100 °С. Максимальний струм стабілізації 67 мА [13]. 

Даний тип стабілітрону був обраний по напрузі стабілізації. А також ви-

значним стало те, що джерела вибору компонентів не містять альтернативи, 

але ціна та доступність підходящі для даного випадку. 

Діодний міст КЦ407А виконаний в корпусі типу SIL розрахований на 

робочу напругу до 400 В та робочий струм до 0,3 А. Інтервал робочих темпе-

ратур від -60 до 85 °С [14]. 

Даний тип діодного мосту обирається по причині його дешевизни, дос-

тупності. 

Діод 1N4007 має тип корпусу DO-41. Максимальна постійна зворотня 

напруга 1000 В. Максимальний постійний прямий струм 1 А. Максимальна 

пряма напруга 1,1 В. Інтервал робочих температур від -65 до 175 °С [15].  

Транзистор КТ315Г кремнієвий біполярний з провідністю типу n-p-n 

середньої потужності, призначений для роботи на середніх частотах. Вико-

ристовується як правило в вихідних каскадах ПНЧ або ключах. Основні па-

раметри: зворотній струм колектора 0,5 мкА при 35 В на переході колектор – 

база; коефіцієнт передачі струму ≥50; гранична частота коефіцієнту передачі 

250 МГц; потужність, що може бути розсіяна з тепловідводом 0,15 Вт. Інтер-

вал робочих температур від мінус 40 до 100 °С [16]. 

Транзистор КТ361Г кремнієвий біполярний з провідністю типу p-n-p 

середньої потужності, призначений для роботи на середніх частотах. Вико-

ристовується як правило в вихідних каскадах ПНЧ або ключах. Основні па-

раметри: зворотній струм колектора 1 мкА при 35 В на переході колектор – 

база; коефіцієнт передачі струму ≥50; гранична частота коефіцієнту передачі 

250 МГц; потужність, що може бути розсіяна з тепловідводом 0,15 Вт. Інтер-

вал робочих температур від мінус 40 до 100 °С [17]. 

Операційний підсилювач КР544УД2А. Диференційний операційний 

швидкодіючий підсилювач. При нормальних умовах експлуатації режими на 

мікросхемі повинні відповідати наведеним в таблиці 2.1. 
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Таблиця 3.1 — Рекомендовані робочі режими операційного підсилювача 

КР544УД2А 

Позначення та назва параметру Значення параметру Одиниці 

Напруга живлення Vcc 13,5-16,5 В 

Макс. швидкість наростання вихідної на-

пруги 

20 В/мкс 

Напруга зміщення нуля 30 мВ 

Вихідна напруга 10 В 

Коефіцієнт підсилення напруги 20000  

Вхідний струм 0,1 нА 

Струм живлення 7 мА 

Частота одиничного підсилення 15 МГц 

Макс. потужність розсіювання 260 мВт  

Ємність нагрузки 500 пФ 

Інтервал робочих температур для даного підсилювача знаходиться в ін-

тервалі від -45 до 70 ° С [18].  

Оптопара ЗОУ103Г тиристорна. Випромінювач — арсенідгалієвий діод 

інфрачервоного діапазону, приймач — кремнієвий n-p-n-p фототиристор. Ха-

рактеристики даної оптопари наведені в таблиці 2.2 

Таблиця 3.2 – Характеристики оптопари 3ОУ103Г 

Назва параметру Значення параметру Одиниці 

Постійна пряма вхідна напруга 2 В 

Максимальна вхідна зворотна напруга 2 В 

Максимальна вихідна зворотна напруга 400 В 

Максимальний вхідний струм 30 мА 

Максимальний вихідний струм 50 мА 

Час наростання вихідного сигналу 10 мкс 

Час спаду вихідного сигналу 35 мкс 
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Інтервал робочих температур для даної оптопари знаходиться в інтервалі 

від -50 до +70 ° С [19].  

Реле РП12м  проміжне двохпозиційне, призначене для роботи в ланцю-

гу 50 або 60 Гц. Номінальна напруга живлення 100, 110 або 220 В. Кількість 

контактів 6 (3 замикаючі, 3 розмикаючі). Напруга роботи  80% Uном. Спожи-

вана потужність 17 Вт. Час спрацювання реле не більше 0,06 с. Механічна 

зносостійкість 1000000 циклів, комутаційна зносостійкість 140000.  Діапазон 

робочих температур від -20 до +55 °С [20]. 
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4 КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ РОЗРАХУНКИ 

ДРУКОВАНОЇ ПЛАТИ 

4.1 Попередній вибір виду друкованої плати 

4.1.1 Вибір методу виготовлення друкованої плати 

Методи виготовлення ДП поділяють на три основні групи: 

1) субтрактивні; 

2) напівадитивні; 

3) адитивні. 

У даному випадку обирається субтративний хімічний негативний метод 

тому що саме цей метод у більшості випадків використовується для розробки 

односторонньої друкованої плати і має точну геометрію провідників, високу 

щільність, високу адгезію але низьку надійність пайок тому не придатний для 

жорстких умов експлуатації. Метод добре освоєний на виробництві [21] [22]. 

4.1.2  Вибір матеріалу основи друкованого монтажу і провідникового 

матеріалу 

Як матеріал основи застосовують діелектрики або покриті діелектриком 

метали. Діелектрики підрозділяють на шаруваті і нешаруваті. 

Шаруваті бувають фольговані та нефольговані. Фольговані, як правило, 

покриті мідною фольгою товщиною 35 і 50 мкм. Найчастіше застосовують 

гетинакс і склотекстоліт. Гетинакс дешевший, добре підлягає обробці (різан-

ню), але діелектричні та інші властивості невисокі. Підходить для застосу-

вання у невідповідальній РЕА, коли механічні навантаження невисокі, а та-

кож відсутні високі температури і робоча частота не висока. Склотекстоліт 

має високу механічну міцність, термостійкість, низькі втрати, високий пове-

рхневий опір. 

При виборі матеріалу для плати звертається увага на наступне: 

1) для побутової РЕА застосовують ОДП і ДДП на основі дешевих мате-

ріалів: гетинаксу, склотекстоліту, емальованої сталі; 

2) для плат джерел живлення, мікрокалькуляторів, плат складної форми 

та при значних механічних навантаженнях застосовують метали; 
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3) для бортової РЕА необхідні БДП. Застосовують склотекстоліт, полі-

мідні плівки, кераміку за 3-м і вище класами точності, виготовлення адитив-

ний або напівадитивний метод; 

4) для НЧ необхідна низька діелектрична проникненість і низькі діелек-

тричні втрати. Добре підходять склотекстоліт, фторопласт; 

5) для НВЧ потрібна висока діелектрична проникність. Застосовують си-

тал, полікор, кераміку 22ХС, фторопласт; 

6) для плат, призначених для експлуатації в умовах 1-ї і 2- ї груп жорст-

кості за ОСТ 4.077.000 – 78 рекомендується використовувати матеріали на 

основі паперу, а для більш жорстких умов на основі скловолокна та металів. 

Виходячи з того, що прилад буде використовуватись в побутових умо-

вах і не піддаватиметься великим вібраціям, то візьмемо недорогий матеріал. 

За основу друкованого монтажу вибрано склотекстоліт фольгований СТЕФ-

50/0-2 для ОДП з підвищеною щільністю монтажу. Основними відмітними 

особливостями якого є клас горючості V0, температура склування 125-140 і 

стійкість до дії розплавленого припою після кип'ятіння за певних умов. 

СТЕФ-50/0-2 виготовлений на основі склотканини і двох функціональних  

бромованих епоксидних смол, має високу механічну міцність, високий пове-

рхневий опір. 

4.1.3  Вибір класу точності плати та щільності друкованого мон-

тажу 

Для проектування даної ДП більш доцільно підходить третій клас точ-

ності. Він надійний у експлуатації, його застосовують для ОДП та ДДП з 

дискретними ЕРЕ при низькій та середній щільності їх компоновки. За щіль-

ністю розміщення провідникового малюнку вибирається третій клас щільно-

сті ( таблиця 4.1). 
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Таблиця 4.1 — Параметри щільності друкованого монтажу 

Таблиця 4.2 — Значення розмірів основних параметрів елементів ДП для 

вузького місця за ГОСТ 23751-86 

Параметри Клас точності 

3 

Мінімальне значення номінальної ширини 

провідника t, мм 

0,25 

Номінальна відстань між провідниками S,мм 0,25 

Гарантійний поясок b, мм 

На зовнішньому шарі 

На внутрішньому шарі 

 

0,10 

0,05 

Відношення діаметра отвору до товщини плати 

не менше 
0,33 

Допуск на отвір без металізації, Δd, мм 

При діам. < 1мм, 

При діам. > 1мм 

 

±0,05 

±0,10 

Допуск на отвір з металізацією, Δd, мм 

При діам. < 1мм, 

При діам. > 1мм 

+0,05, 

 -0,15 

+0,15 

Допуск на ширину провідника Δt, мм 

Без покриття 

З покриттям 

 

-0,05 

+0,10 

Допуск на розташування отворів δd, мм 

При розмірі плати мм 

Менше 180 

180-360 

 

-0,08 

0,08 

0,10 

Щільність 

Мінімальна 

ширина провідника 

Прогалина 

між провідни-

ками 

Максима-

льний розмір 

плати 

середня 0,25 0,25 240 
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Більше 360 0,-0,15 

Допуск на розташування провідників Δl, мм 

На БДП 

+0,05 

 

4.1.4  Попередній вибір виду друкованої плати 

Друковані плати поділяють на такі види: 

1) односторонні (ОДП); 

2) двосторонні (ДДП) без металізації отворів; 

3) ДДП з металізацією отворів; 

4) ДДП з додатковим дротовим монтажом; 

5) багатошарові (БДП); 

6) гнучкі (ГДП); 

7) гнучкі друковані шлейфи (ГДШ). 

У даному випадку найдоцільніше використовувати ОДП, так як забезпе-

чується велика точність рисунку, навісні ЕРЕ розміщуються з протилежного 

провідникам боку, можна використовувати прогресивні методи пайки,  низь-

ка вартість. 

4.1.5  Вибір варіанту електричного приєднання ДП та варіанту її за-

кріплення у приладі 

Існує декілька варіантів електричного приєднання ДП до інших ДП, або 

елементів конструкції для електричного контакту: 

1) електричне рознімання (електричний роз’єм); 

2) з’єднувальні плати (колодки); 

3) стрічкові кабелі (ленточні дроти); 

4) монтажні провідники. 

У даному випадку найбільш доцільно використовувати електричне при-

єднання монтажними провідниками, через те що цей варіант характерний як 

для відповідальної РЕА так і для простої невідповідальної РЕА і для норма-

льних умов експлуатації. 

Друкована плата у приладі закріплена на чотирьох гвинтах. 
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4.1.6 Вибір варіанту встановлення ЕРЕ 

Для забезпечення максимальної технологічності складальних операцій, 

що особливо важливо при значних об'ємах випуску РЕА, рекомендується ви-

бирати варіанти встановлення ЕРЕ на ДП та формовки їх виводів з рекомен-

дованих ГОСТ 29137-91 

Варіанти встановлення наводяться в таблиці 4.3. 

Таблиця 4.3 — Варіанти встановлення ЕРЕ на друковану плату 

Тип ЕРЕ Позначення 
Sере.заг розміщ. 

на платі мм
2 

Варіант 

встановлення та 

формовки 

МЛТ  
R1…R5, 

R8… R11 
45 мм

2 
010 

КМ6 С6, С7 197 мм
2
 180 

К50-35 С1, С5 245 мм
2
 180 

К73-17 С2… С4 724,5 мм
2
 180 

СПЗ-19Б R7 46,5 мм
2
 390 

1N4007 VD1 8,4 мм
2
 010 

КЦ407А VD2 45 мм
2
 360 

КС512А VD3 63 мм
2
 010 

КР544УД2А DA1 70 мм
2
 330 

КТ315Г VT1 21 мм
2
 190 

КТ361Г VT2 21 мм
2
 190 

3ОУ103Г U1, U2 140 мм
2
 230 

301-03-1-1-1 XP2 112,5 мм
2 

190 

301-02-1-1-1 XP1 75 мм
2
 190 

CWF-2 XP3 42,75 мм
2
 190 Ба
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4.1.7  Розрахунок розміру друкованої плати 

Визначивши встановлювану площу кожного ЕРЕ, визначається загальна 

необхідна площа для їх встановлення за формулою (4.1): 

 Sм = 2,5∙Sмг + 1,8∙Sсг  = 1,2∙Sкг   (4.1) 

де  Sмг  – площа малогабаритних ЕРЕ; 

      Sсг  – площа середньогабаритних ЕРЕ; 

      Sкг  – площа крупногабаритних ЕРЕ. 

Sм=2,5∙577,65+1,8·940≈ 3746 [мм
2
]. 

Площа допоміжних зон визначається як площа для розміщення елемен-

тів фіксації та закріплення плати в приладі, радіаторів для теплонавантаже-

них ЕРЕ, пристроїв додаткового кріплення елементів на платі, тощо.  

Площа допоміжних зон – Sд  , для даного випадку визначається, щоб за-

безпечити відстань від країв плати до елементів та площа для кріпильних 

отворів. 

Sд= 600 [мм
2
]. 

Сумарна площа плати складає 

 Sп=Sм+Sд ; 

 Sп=3746+600=4346 [мм
2
]. 

Згідно ГОСТ 10317-79 обирається одностороння ДП з розмірами 

72,5×60 мм [22]. 

4.2 Розрахунок параметрів друкованого монтажу 

4.2.1 Розрахунок діаметрів контактних майданчиків 

Діаметри контактних майданчиків доцільно обирати з ряду рекомендо-

ваних ОСТ 4.070.010-78. Діаметр контактної площинки розраховують за фо-

рмулою (4.2): 

   2 2 2 0.5
0 2 2 ( )кп do H do тр d D ноD d d b t t T T t             (4.2) 

де Δdв.о - верхнє граничне відхилення діаметру отвору;  

Δtв.о - верхнє граничне відхилення діаметру контактного майданчика;  

Δtтр - значення підтравлення діелектрику в отворі; 
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Δtн.о- нижнє граничне відхилення діаметру контактного майданчика та 

ширини друкованого провідника; 

Td – значення позиційного допуску розташування осей отворів у діамет-

ральному вираженні; 

TD - значення позиційного допуску розташування центрів контактніх 

майданчиків у діаметральному вираженні; 

Розраховані за формулою (4.2) діаметри приведені в таблиці 4.4 

Таблиця 4.4 Отвори та діаметри контактних площинок  

Назва ЕРЕ Діаметр виводу, 

мм 

Діаметр 

отвору, мм 

Діаметр кон-

тактного май-

данчика, мм 

Конденсатор К73-17 Dвив=0,8 Dотв=1 Dкм=1,7 

Конденсатор К50-35 Dвив=0,6 Dотв=0,8 Dкм=1,5 

Конденсатор КМ-6 Dвив=0,6 Dотв=0,8 Dкм=1,5 

Резистори МЛТ потужні-

стю 0,125 Вт та 0,25 Вт 

Dвив=0,6 Dотв=0,8 Dкм=1,5 

Резистори МЛТ потужні-

стю 0,5 Вт 

Dвив=0,8 Dотв=1 Dкм=1,7 

Змінний резистор СПЗ-

19Б 

Dвив=0,5+0,1 Dотв=0,8 Dкм=1,5 

Діодний міст КЦ407А Dвив=1 Dотв=1,2 Dкм=1,9 

Стабілітрон КС512А Dвив=1 Dотв=1,2 Dкм=1,9 

Діод 1N4007 Dвив=0,7 Dотв=0,9 Dкм=1,6 

Транзистор КТ315Г Dвив=1 Dотв=1,2 Dкм=1,9 

Транзистор КТ361Г Dвив=0,8 Dотв=1 Dкм=1,7 

Операційний підсилювач 

КР544УД2А 

Dвив=0,7 Dотв=0,9 Dкм=1,6 

Оптопара 3ОУ103Г  Dвив=0,5 Dотв=0,7 Dкм=1,4 

Роз’єми 301-02-1-1-1 та  

301-03-1-1-1 

Dвив=1 Dотв=1,2 Dкм=1,9 
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Роз’єм CWF-2 Dвив=1 Dотв=1,2 Dкм=1,9 

Для того, щоб зробити виготовлення плати більш  простим і економним 

об’єднаємо всі контактні майданчики в такий ряд: 1,5 мм, 1,7 мм, 1,9 мм. 

Після розрахунку діаметрів монтажних отворів та контактних площинок 

можна переходити до розрахунків ширини друкованих провідників. 

4.2.2 Розрахунок ширини друкованих провідників 

Основні фактори, що впливають на трасувальні властивості ДП є її точ-

ність, а саме значення мінімальної ширини провідників і величини зазорів. 

Проте це відноситься до електричних кіл з малими струмами, для яких пере-

тин друкованих провідників не є обмеженням. Але на ДП іноді присутні еле-

ктричні кола зі значними струмовими навантаженнями, тому  їх слід розра-

ховувати не за мінімальним  значенням друкованих провідників, а з ураху-

ванням конкретного струмового навантаження з умов виключення небезпеч-

ного перегріву цих провідників. Ще одним важливим фактором є те, що су-

міжні провідники можуть перебувати під високим потенціалом, тому зазори-

між ними мають витримувати відповідну напругу. 

Проведемо розрахунок сигнальних провідників . 

Мінімальне значення ширини друкованого провідника у вузькому місці 

визначається за формулою (4.3). 

 tc.min.в=tmin+|Δtн.о.| (4.3) 

 де tmin — мінімальне значення ширини провідника tmin = 0,25мм; 

Δtн.о. — допуск на ширину провідника Δtн.о =0,08. 

 t1.min.в=0,25+|0,08|=0,33 мм; 

Мінімальне значення ширини друкованого провідника у широкому місці 

визначається також за формулою (4.3), але мінімальне значення номінальної 

ширини провідника та допуск на ширину беруть на клас нижче тобто 2 клас 

точності: 

 tmin = 0,45 мм; 

 Δtн.о =-0,10 мм; 

 t1.min.ш=0,45+|-0,10|=0,55 мм; 
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Мінімальну допустиму ширину провідника з урахуванням падіння на-

пруги на ньому (3%) розраховують за формулою (4.4): 

 2.
живл 0,03

max
min

l I
t

h U

 


 
  (4.4) 

де l=0,085 м — довжина провідника; 

Imax=20 мА — максимальний струм у колі; 

 ρ=0,0175 мм
2
/Ом•м — питомий опір провідників; 

h=0,05 мм — товщина фольги; 

Uживл=220 В — прикладена напруга. 

 
4

2.

0,085 0,025 0,0175
1,1 10  

0,05 220 0,03
mint  

  
 

 

Мінімальну ширину провідника з урахуванням допустимого рівня стру-

му на ньому розраховують згідно з формулою (4.5): 

  3.
max

min

I
t

h J



 (4.5) 

де Imax=20 мА — максимальний струм у колі; 

h=0,05 мм — товщина фольги; 

J=20 А/мм
2
 — допустима щільність струму в провіднику. 

 3.

0,025
0,02 5

0,05 20
mint  


мм 

Проведемо розрахунок силових друкованих провідників. 

Мінімальне значення ширини друкованого провідника у вузькому місці 

визначається за формулою (4.3). 

Вхідними даними для розрахунку є: 

tmin = 0,25мм; 

Δtн.о =0,08. 

 t1.min.в=0,25+|0,08|=0,33 мм; 

Мінімальне значення ширини друкованого провідника у широкому місці 

визначається також за формулою (4.3), але мінімальне значення номінальної 

ширини провідника та допуск на ширину беруть на клас нижче тобто 2 клас 

точності: 
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 tmin = 0,45 мм; 

 Δtн.о =-0,10 мм; 

 t1.min.ш=0,45+|-0,10|=0,55 мм; 

Мінімальну допустиму ширину провідника з урахуванням падіння на-

пруги на ньому (3%) розраховують за формулою (4.4): 

Вихідні дані для розрахунку: 

 l=0,085 м — довжина провідника; 

Imax=0,2 А — максимальний струм у колі; 

 ρ=0,0175 мм
2
/Ом•м — питомий опір провідників; 

h=0,05 мм — товщина фольги; 

Uживл=220 В — прикладена напруга. 

 
4

2.

0,085 0,2 0,0175
9 10

0,05 220 0,03
mint  

  
 

мм 

Мінімальну ширину провідника з урахуванням допустимого рівня стру-

му на ньому розраховують згідно з формулою (4.5): 

 Вихідні дані для розрахунку: 

де Imax=0,2 А — максимальний струм у колі; 

h=0,05 мм — товщина фольги; 

J=20 А/мм
2
 — допустима щільність струму в провіднику. 

 3. 0,2 мм
0,05 20

0,2
mint  


 

Після проведення розрахунків необхідно вибрати ширину друкованих 

провідників у вузькому та широкому місці. Під час вибору ширини провід-

ників необхідно керуватись наступними умовами [22]: 

- Для силових провідників: 

1. .в

.в 2.

3.

min

min min

min

t

t t

t




 



— у вузькому місці; 

1. .ш

.ш 2.

3.

min

min min

min

t

t t

t




 



— у широкому місці; 
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tmin.в=1 мм; 

tmin.ш=1 мм; 

- Для сигнальних провідників: 

1. .в

.в 2.

3.

min

min min

min

t

t t

t




 



— у вузькому місці; 

1. .ш

.ш 2.

3.

min

min min

min

t

t t

t




 



— у широкому місці; 

tmin.в=0,33 мм; 

tmin.ш=0,55 мм; 

4.2.3 Розрахунок  зазорів між елементами друкованого монтажу 

Для розрахунків найменшого зазору між друкованими елементами ско-

ристаймося формулою (4.6) [22]: 

 . m в оS S t    (4.6) 

де Sm=0,25 мм — мінімально допустима відстань між сусідніми друкованими 

об’єктами; 

Δtв.о=0,10 мм — допуск на ширину провідника. 

Тому маємо, 

 S=0,25+0,10=0,35 мм. 

Розрахунок мінімальної між двома контактними майданчиками. 

Мінімальну відстань між двома контактними майданчиками знаходимо 

за формулою (4.7) [22]: 

 

1 2

2
n

D D
L S T


  

 (4.7)     (мм) 

Де D1=1,5 мм — діаметр першого контактного майданчика; 

D2=1,5 мм — діаметр другого контактного майданчика;  

S=0,35 мм — відстань між елементами друкованого рисунку; 

T=0,05 мм — відстань між центрами осей; 
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4.2.4 Розрахунок мінімальної відстані для прокладання одного 

провідника між двома контактними майданчиками. 

Мінімальну відстань для прокладання одного провідника між двома ко-

нтактними майданчиками знаходимо за формулою (4.8) [22]: 

  
1 2

1
2

n min

D D
L n t S n T


       , (4.8) 

де  D1=1,5 мм — діаметр першого контактного майданчика; 

D2=1,5 мм — діаметр другого контактного майданчика;  

n=1 — кількість провідників; 

tmin=0,33 мм — ширина провідника; 

S=0,35 мм — відстань між елементами друкованого рисунку; 

T=0,05 мм — відстань між центрами осей; 

  
1,5 1,5

1 0,33 0,33 1 1 0,05 2,54
2

nL


        . 

Далі вносимо розраховані нами параметри в САПР Altium Designer 16.0 

та виконуємо трасування друкованих провідників ОДД. В результаті трасу-

вання виявилось, що реальні габарити потрібно збільшити до 80×62,5 мм, що 

зумовлено неможливістю розміщення елементів на розрахованій ДП. 
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5 РОЗРАХУНКИ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ 

ПРИЛАДУ 

5.1 Розрахунок надійності  

Надійність – одна з найважливіших властивостей виробу, в тому числі і 

електронних пристроїв, що визначає їх експлуатаційну здатність. Показники 

надійності є одними з технічних параметрів виробу, таких як ККД, масо-

габаритні характеристики та інші. 

Під час експлуатації на прилад діють дестабілізуючі фактори, які згодом 

негативно впливають на працездатність приладу, або взагалі приводять його 

в неробочий стан. Таким чином для того щоб мати змогу слідкувати за коре-

ктною роботою та функціональністю приладу необхідно провести розраху-

нок безвідмовної роботи приладу та інтенсивність відмов. 

Далі проведемо розрахунок надійності схеми пристрою за випадковими 

відмовами. Такий розрахунок виконують спираючись на схему електричну 

принципову, і враховують не тільки інтенсивності відмов окремих елементів, 

а й експлуатаційні умови. 

Інтенсивність відмов розраховують за формулою  [23]:  

 Б
1

N

i n
n

K


    ,  

λБ – базова інтенсивність відмов елемента; 

N – кількість коефіцієнтів які враховуються; 

Kn – поправочний коефіцієнт, що враховує умови експлуатації. 

На робочій ділянці середнє напрацювання на відмову при експонентно-

му законі складає: Т0 =1/ λ0. 

Розрахунок надійності по раптових відмовленнях виконуємо для най-

більш несприятливих факторів, а саме: 

- максимальних значеннях навколишньої температури;  

- максимальних внутрішніх перегрівів елементів;  

- максимальної вологості. 
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Важливою складовою розрахунку надійності є коефіцієнт, який вра-

ховує умови експлуатації. Цей коефіцієнт буде мати однакове значення для 

всіх елементів: 

 KЕ=K1∙ K2∙ K3 

де     K1=2 – коефіцієнт умов використання для наземної апаратури; 

 K2=1,2 – коефіцієнт, який враховує показники температури та волого-

сті; 

K3=1,05 – коефіцієнт, який характеризує висоту на якій експлуатуєть-

ся прилад. 

 KЕ=2 ∙1,2 ∙ 1,05=2,52 

Результати розрахунку надійності елементів в таблиці 5.1: 

Таблиця 5.1 

Тип елемента Базова інтен-

сивність від-

мов λБ ∙ 10
6
 

1/год 

Коефіцієнт 

навантаження 

КН 

Робоча інтен-

сивність від-

мов λі ∙ 10
6
 

1/год 

Кількість 

елементів 

групи 

1 2 3 4 5 

Резистор 

МЛТ 

0,044 0,62 0,68 11 

Резистор 

СПЗ-19б 

0,179 0,43 0,19 1 

Фоторезистор 

ФСД-Г1 

1,8 0,5 2,02 1 

Конденсатор 

КМ-6 

0,022 0,56 0,026 2 

Конденсатор 

К50-35 

0,173 0,49 0,18 2 

Конденсатор 

К73-17 

0,019 0,45 0,022 3 
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Таблиця 5.1 (продовження) 

1 2 3 4 5 

Стабілітрон 

КС512А 

0,0041 0,47 0,005 1 

Діодний міст 

КЦ407А 

0,21 0,45 0,24 1 

Діод 1N4007 0,091 0,52 0,12 1 

Транзистор 

КТ315Г 

0,044 0,4 0,044 1 

Транзистор 

КТ361Г 

0,044 0,4 0,044 1 

Операційний 

підсилювач 

КР544УД2А 

0,028 0,5 0,035 1 

Оптопара 

ЗОУ103Г 

0,19 0,55 0,26 2 

Реле РП12м 0,71 0,88 1,57 1 

Роз’єми 0,0041 0,3 0,003 3 

Паяння 0,00007 0,2 0,00004 72 

Загальна інтенсивність відмов пристрою визначається як сума інтенсив-

ностей відмов кожного елемента приладу: 

 0
1

k

i i
i

N


    

0

6

6

(0,68 11 0,19 1 2,02 1 0,026 2 0,18 2 0,022 3 0,005 1 0,24 1

0,12 1 0,044 2 0,035 1 0,26 2 1,57 1 0,03 3 0,00004 72) 10

12,32 10 [1/ год]





                 

               

 

 

Середній час напрацювання приладу на відмову за даних умов експлуа-

тації визначають за формулою: 
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 0 6
0

1 1
81168[год]

12,32 10
T


  
 

 

Отримане значення показника надійності задовольняє вимоги ТЗ 

(8760 год). 

5.2 Розрахунок власної частоти коливань друкованої плати 

Для розрахунку стаціонарної РЕА на вібраційну і ударну міцність вико-

ристаємо такі параметри ДП: 

- Довжина  а=80 мм; 

- Ширина b= 62,5 мм; 

- Товщина h=2 мм; 

- Щільність матеріалу плати ρ=2,47г/см
3
 

- Модуль пружності Е=33 ГПа 

- Коефіцієнт Пуассона ε=0,279 

- Спосіб закріплення плати: на чотирьох стійках по куткам ДП; 

- Загальна маса ЕРЕ на платі mере= 84,55 г. 

Розроблений пристрій відноситься до категорії М1 за ГОСТ 17516.1-90, 

тобто  належить до апаратури що встановлюється на будівлі без сильних віб-

ронавантажень тому використаємо наступні параметри зовнішніх механічних 

навантажень: 

- Параметри вібраційного збудження: 

Частота, Гц     35 

Амплітуда, мм    1,25 

Віброперенавантаження, g  0,5  

Для того щоб розрахувати частоту вільних коливань друкованої плати 

скористаємось методом Релея-Рітца. Цей метод дозволяє врахувати масу 

ЕРЕ, розміщених на платі і отримати співвідношення для розрахунку частоти 

вільних коливань плати за будь-яких умов. 

Формула для власних частот [23]: 

 0 M ЕРЕ2

1
f

2

К D
K K

mа

    
 

  

Ба
би
ч О

. В
. К
іВР
А, 

20
16



 

 Зм. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

43 РВ22.468332.001 ПЗ 

де  а – довжина плати, становить 80 мм; 

b – ширина плати, становить 62,5 мм; 

Kα – коефіцієнт залежний від способу кріплення плати 

D – циліндрична жорсткість пластини; 

m – зведена до площі плати маса ЕРЕ і маса друкованої плати. 

Перед визначенням частоти знаходять входячі до неї циліндричну жорс-

ткість D, зведену масу m та коефіцієнт Kα. 

 

2 4

22,37 1 0,61
b b

K
a a


   

       
   

 

 

2 4
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22,37 1 0,61 29,5
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Визначення жорсткості: 

 
3

212 (1 )
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D




  
 

де ε – коефіцієнт Пуасона 

h – товщина плати. 

 
9 3 3

2
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Визначається маса друкованої плати без ЕРЕ згідно формули: 

  mпл= ρ·a·b·h, (4.1) 

ρ – густина матеріалу плати, кг/м3 ;  

a, b, h – габаритні розміри плати, м. 

 mпл= 1800·0,08·0,0625·0,002 = 0,018 кг. 

Визначається поправочний коефіцієнт, який враховує масу ЕРЕ згідно 

формули: 
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3

3

1
0,18

84,55 10
1

18 10

ереК 




 





. 

Визначається поправочний коефіцієнт на матеріал згідно формули: 

 м
корп корп

пл пл

E
К

E





, 

 
10

м 10

3.3 10 7820
0,69

22 10 2470
К

 
 

 
. 

Визначаємо зведену до площі плати маса ЕРЕ і маса друкованої плати: 

 
ере плm m

m
S


 ; 

 
3 3

3 3

84,55 10 18 10
20,5

80 10 62,5 10
m

 

 

  
 

  
; 

 0 2

1 29,5 23,9
f 0,69 0,18 98,38

2 20,50,08
     

 
 [Гц]. 

Визначається коефіцієнт запасу міцності плати: 

 n=n1 ·n2·n3, 

де n1 – коеф. вірогідності визначення розрахункових навантажень та напруг;  

n2 – коеф., що враховує ступінь відповідальності деталі, який зумовле-

ний вимогами коефіцієнту надійності; 

n3 – коеф., що враховує однорідність механічних властивостей матеріа-

лу. 

 n=2·1,3·2,5=6,5. 

Проводиться розрахунок при дії удару для найгіршого випадку ударного 

імпульсу прямокутної форми. 

Параметри ударного імпульсу наводяться в таблиці 5.2: 

Таблиця 5.2 – Параметри ударного імпульсу 

Тривалість, мс 11 

Амплітуда перевантаження, g 15 

Форма прямокутна 
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Визначається умовна частота ударного імпульсу: 

 fb=1/(2·t), 

де t – тривалість ударного імпульсу; 

 fb=1/(2·11·10
-2

)=45 [Гц]. 

Коефіцієнт передачі при ударі визначається на частотах 10Гц, 45Гц, 

70Гц: 

 Кy =2·sin(π/ 2·у),    

де у – частотний розлад; 

 y= fвоз/f0, 

де fвоз – частота вібрацій у діапазоні 10...70Гц; 

 у10  = 10/ 372.6=0,026; 

 y45=45/372,6= 0,121; 

 y70=70/372.6=0,188. 

Тоді отримується ряд наступних значень: 

 К10 = 2·sin(π/2·0,026) = 1.73; 

 К45 = 2·sin(π/2·0,121)  = 0,45; 

 К30 =2·sin(π/2·0,188)  = 0,29. 

Визначається ударне прискорення: 

 ау= Ну·Кy, 

де Ну – амплітуда прискорення ударного імпульсу; 

 а10 = 15·1.73 = 25.95 [м /с
2
]; 

 а45 =15·0.45 = 6,75 [м /с
2
]; 

 а70 = 15·0,29 = 4.35 [м /с
2
]. 

Визначається максимальне відносне переміщення: 

 Zmax = (2· Ну)/(2·π· fb)
2
 · sin(π/(2·y); 

 Z max10 = (2· 15)/(2·π· 10)
2
 · sin(π/(2·0,026)=0,007; 

 Z max45 = (2· 50)/(2·π· 45)
2
 · sin(π/(2·0,121)=8,4·10

-5 

 Z max70 = (2· 50)/(2·π· 70)
2
 · sin(π/(2·0,188)= 1,96·10

-5 

Умова ударної міцності для друкованих плат з ЕРЕ: 

 Z max <0,3·b,  
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b – ширина друкованої плати, м; 

 Z max10 =7·10
-3 

<0,3∙0,0625
 

Умова ударної міцності виконується при частотах вібрації 10Гц, 50Гц,  

70Гц. Вібраційна міцність конструкції на цій частоті забезпечується констру-

ктивними особливостями конструкції. 

Визначаються напруги, що виникають платі при вібрації на частотах 10 

Гц, 70 Гц: 

 σ=(3·M·η·n·a)/(b·h
2
);  

 σ10 =(3·0,05·1,001·6,5·0,9)/(0,1·0,0015
2
)= 3,9·10

6
  [Н /м

2
]; 

 σ70 =(3·0,05·1,036·6,5·0,9)/(0,1·0,0015
2
)= 4·10

6
  [Н /м

2
]. 

З розрахунку випливає, що обраний метод закріплення плати задоволь-

няє вимогам вібраційної міцності з даним коефіцієнтом запасу міцності. 
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6 ОПИС КОНСТРУКЦІЇ 

Спроектований автомат управління призначена для використання на ву-

лиці та всередині приміщень. Прилад виконаний у закритому корпусі так як в 

конструкції приладу є небезпечні для життя людини напруги. В приладі ззаду 

є два отвори для кріплення автомату на стіну чи якусь іншу конструкцію. 

Збоку знаходиться роз’єм AC-004 220V на який подається живлення, який в 

свою чергу під’єднаний до роз’єму XP1 на друкованій платі. 

Корпус приладу виконаний з термопластичного полімеру (пластмаси) 

ПВХ-С-7059-М білого кольору по ГОСТ 14332-78. Плата в середині корпусу 

кріпиться на 4 гвинти. Над платою закріплене двопозиційне реле РП12м до 

ніжок якого припаяні дроти та відповідним чином під’єднані до роз’єму XP2 

на платі та до роз’ємів типу BANAN BC-119  які знаходяться збоку корпусу 

для підключення ламп, або контакторів. 

Збоку корпусу передбачений невеликий отвір для виводу фоторезистору 

назовні, який підключається до роз’єму ХР3 на платі за допомогою витої па-

ри дротів. 
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7 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

В дипломному проекті проводиться розробка автомату управління вули-

чним освітленням. В даному розділі виконується оцінка потенційно шкідли-

вих і небезпечних виробничих чинників, що можуть мати місце при розробці, 

виробництві та експлуатації пристрою. На підставі цих оцінок розроблюють-

ся заходи щодо зменшення шкідливих впливів цих факторів на людину як в 

процесі експлуатації виробу, так і при його виробництві.  

В рамках даного розділу розглядаються найбільш небезпечні фактори, 

що виникають при технологічному процесі пайки і залуження, під час яких 

виникає цілий комплекс небезпечних і шкідливих виробничих факторів, а 

також розглянуті можливі комплексні заходи щодо запобігання впливу цих 

факторів на людину і навколишнє середовище. Крім того, в даному розділі  

розглянуті питання електробезпеки та пожежної безпеки в робочому примі-

щені, де виготовлявсь даний пристрій. 

7.1  Вимоги до безпеки оранізації робіт при виконанні технологічних 

процесів 

7.1.1 Небезпечні та шкідливі виробничі фактори при монтажі друко-

ваних плат 

Небезпечні та шкідливі виробничі фактори, які мають місце при техно-

логічному процесі пайки: 

- запиленість та загазованість повітря робочої зони; 

- наявність інфрачервоних випромінювань від розплавленого припою; 

- наявність електромагнітного випромінювання; 

- дія ультразвуку на організм людей при  використанні технологічного 

процесу пайки хвилею; 

- вплив електростатичного розряду; 

- незадовільна освітленість робочого місця; 

- незадовільні метеорологічні умови в робочий зоні; 

- вплив бризок та капель розплавленого припою; 

- можливість ураження електричним струмом; 
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- група психофізіологічних шкідливих виробничих факторів: фізичні 

перевантаження (статичні та динамічні), нервово-психічні переван-

таження (монотонність роботи, емоційні перевантаження). 

7.1.2 Відповідність параметрів робочого приміщення санітарним 

нормам 

Передбачається, що на складально-монтажній ділянці буде працювати 

п'ять чоловік у приміщенні з наступними геометричними розмірами: 

 Ширина (А) = 6м 

 Довжина (В) = 9м 

 Висота (Н) = 3,6м 

Тоді площа приміщення S = A · B = 12·6 = 72 м
2
. 

Висота h = 3 м, тому об’єм приміщення буде V = S · h = 72·3 = 216 м
3
. 

Кількість працюючих людей в приміщенні складає 5 чоловік. 

Площа та об’єм приміщення, відведені на одного чоловіка, відповідно 

дорівнюють 14,4 м
2
 та 43,2 м

3
. Це відповідає нормам, зазначеним у СНиП 

2.09.04—87 (площа на одного працюючого не повинна бути меншою 4,5 м
2
, 

об’єм – не менше 15 м
3
). 

7.1.3 Мікроклімат робочої зони 

Метеорологічні умови на робочому місці визначаються наступними па-

раметрами: температура повітря, відносна вологість, швидкість руху повітря. 

Метеорологічні умови повітря робочої зони регламентує ГОСТ 12.1.005-88 і 

ДСН 3.3.6.042-99. 

Норми визначаються категорією тяжкості праці, періодом року. Роботи 

ведуться в лабораторії виконуються в сидячому положенні і не потребують 

фізичного напруження, тому вони відносяться до категорії 1а (споживання 

енергії до 138 Дж/год. або 120 ккал/год.). 

Згідно ГОСТ 12.1.005-88 і ДСН 3.3.6.042-99 метеорологічні умови в 

даній лабораторії повинні знаходитися в наступних межах (див. табл.. 7.1.) 
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Таблиця 7.1. 
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о
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Холодний Іа 
22-

24 
21-25 18-26 

40-

60 
75 0,1 

не більше 

0,1 

Теплий Іа 23-

25 

22-28 20-30 40-

60 

55 при 28ºС 0,1 0,1-0,2 

 

Температура в приміщенні ділянки, де виконується пайка, через джерела 

тепла може перевищувати границю допустимої норми. Для видалення над-

лишку тепла використовується місцева механічна вентиляція. У теплий пері-

од року використовується природна вентиляція через віконні прорізи. Це до-

зволяє знизити температуру до нормального значення. У холодний період 

року може застосовуватись система центрального опалення у відповідності з 

вимогами СНиП 2.04.05-84 та ГОСТ 12.4.021-75. 

7.1.4  Оцінка системи штучного освітлення 

При виконанні робіт потрібно розрізняти деталі з розміром 0,3-,5 мм. 

Тому згідно ДБНВ2.5-28-2006 роботи по складанню даного приладу відно-

сять до робіт III розряду, підрозділу „В". Згідно ДБНВ2.5-28-2006 значення 

КПО для робочого місця має складати lн=1,2%,. 
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Штучне освітлення передбачається в приміщеннях, у яких недостатньо 

природного світла, а також для освітлення приміщення в ті години, коли 

природне світло відсутнє. 

При штучному освітленні нормується абсолютне значення освітленості. 

На робочих місцях були проведені виміри освітленості і вони склали 300 лк, 

що відповідають нормам. 

7.2 Електробезпека 

Згідно ГОСТ 12.2.007.0-75 все електрообладнання, що знаходиться в ро-

бочому приміщені можна віднести до 0І та І класу по електрозахисту (0І клас 

– обладнання, що має робочу ізоляцію, елемент заземлення і провід без зазе-

млюючої жили; І клас – обладнання, що приєднується до ланцюга живлення 

трьох контактними вилками, один з цих контактів з’єднується з заземленим 

контактом розетки).  

Робоче приміщення  за ступенем небезпеки ураження людей електрич-

ним струмом можна віднести, згідно НПАОП 40.1-1.21-98, до приміщень без 

підвищеної небезпеки, так як: 

- відносна вологість повітря не перевищує 75%; 

- матеріал підлоги (паркет) є діелектриком; 

- температура повітря не досягає значень, більших ніж 35ºС; 

- відсутня можливість одночасного торкання людини до елементів ме-

талоконструкцій будівель, технологічних апаратів, механізмів, що 

мають з’єднання з землею,  з одного боку і до металевих корпусів 

електрообладнання – з іншого. 

Прилад що розробляється відноситься до ІІ класу за ГОСТ 12.2.007.0-75  

(вироби  з подвійною  або підсиленою ізоляцією і без елементів заземлення).  

Живлення на прилад подається від загальної мережі 220 В кабельним прово-

дом вздовж конструкції в коробі відповідно до ПУЕ або за допомогою ПЛ  

після чого місце під’єднання необхідно за ізолювати.  
Ба
би
ч О

. В
. К
іВР
А, 

20
16



 

 Зм. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

52 РВ22.468332.001 ПЗ 

Оскільки прилад, що розроблюється і живиться від напруги 220 В, то 

необхідно виконати захист від ураження струмом у разі непрямого дотику 

прилад бажано заземлити (ПУЕ). 

Матеріал коробу в якому проводять кабель живлення має бути вологос-

тійкий та мають бути з’єднані між собою з ущільненням.   

7.2.1 Розрахунок електромережі із зануленням на відключаючу 

здатність при аварійному режимі роботи електрообладнання 

Струм короткого замикання визначається за формулою:       

 ІК. З. = Uф/(Rф +Rн+ Zт), 

де Uф – фазова напруга, 220 В; 

Rф – опір фазового проводу, 0,7 Ом; 

Rн – опір нульового проводу, 0,2 Ом; 

Zт – розрахунковій опір трансформатору, 0,1 Ом; 

 ІК. З. = 220/(0,7 +0,2+0,1) = 220 А. 

Для надійного спрацювання автоматів струмового захисту повинна ви-

конуватись нерівність ІК. З. ≥ 1,4 · Іавт.. Відповідно струм відключення автома-

ту Іавт повинен бути не більше 160 А. 

Визначення напруги дотику до зануленого обладнання: 

 Uдот = ІК. З · Rн = 220 · 0,2 = 44 В. 

Напруга дотику Uдот  < Uдоп = 500 В за час спрацювання автоматів 

струмового захисту t < 0,1c не перевищує допустимого значення, що відпові-

дає вимогам ГОСТ 12.1.038-88. 

Підключення обладнання виконано у відповідності з вимогами ПБЕ та 

ПУЕ. Додаткових заходів щодо підвищення рівня електробезпеки в робочому 

приміщені впроваджувати не потрібно. 

7.3 Заходи безпеки при монтажі, експлуатації та ремонті 

7.3.1 Безпека виробництва друкованих плат 

Оскільки виконання заготівельних операцій і отримання монтажних і 

перехідних отворів в ДП пов'язане з експлуатацією аналогічного обладнання, 

а саме: штампів на ексцентрикових пресах, одно - і багатоножових роликових 
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ножиць гільйотинних ножиць, одне - і багатошпиндельних свердлильних ве-

рстатів, то і небезпечні фактори будуть схожими. Виконання цих операцій 

пов'язане з небезпекою пошкодження рук працюючого в разі попадання їх у 

робочу зону, зокрема, між верхнім і нижнім ножом гільйотинних ножиць при 

ручній подачі матеріалу. 

Найбільшу небезпеку становить робота преса в автоматичному режимі, 

що вимагає великої напруги, уваги та обережності працюючого, оскільки 

будь-яке уповільнення руху робочого може призвести до травматизму. Для 

уникнення попадання рук робітника в небезпечну зону застосовують систему 

дворукого включення, при якій прес включається тільки після одночасного 

натискання обома руками двох пускових кнопок. 

Радикальним вирішенням питання безпеки є механізація і автоматизація по-

дачі і видалення заготовок зі штампу, у тому числі з використанням засобів 

робототехніки. 

Щоб уникнути травм при роботі на свердлильних верстатах необхідно 

стежити за тим, щоб всі ремені, шестерні і вали, якщо вони розміщені в кор-

пусі зграйка і доступні для дотику, мали жорсткі нерухомі огородження. Ру-

хомі частини і механізми обладнання, що вимагають частого доступу для 

огляду, захищаються знімними або відкриваються пристроями огорожі. У 

верстатах без електричного блокування повинні бути вжиті заходи, що ви-

ключають можливість випадкового або помилкового їх включення під час 

огляду. 

Щоб уникнути захоплення одягу і волосся робочого його одяг має бути 

заправлена так, щоб не було вільних кінців; вилоги рукавів слід застебнути, 

волосся прибрати під бере. 

Пил, що утворюється при свердлінні, різанні матеріалу заготовок ДП 

необхідно видаляти за допомогою промислових пилососів. 

Підготовка поверхонь до проведення технологічних операцій здійснюється 

на багатьох етапах процесу виробництва ДП і включає: 1) механічну або 

комбіновану очищення поверхні від оксидів, залишків мастила та інших за-

бруднень; 2) лужне знежирення поверхні миючими засобами; 3) водну про-
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мивку; 4) декалькування у розчині кислоти; 5) промивання в холодній і гаря-

чій воді; 6) сушіння поверхні. 

Для хімічної підготовки поверхні застосовують розчини, що містять 

тринатрійфосфат, кальцинірованну соду, соляну і сірчану кислоти та ін., які 

надають шкідливий вплив на організм людини. Тому ручну хімічну і механі-

чну підготовку поверхні ДП слід проводити у відповідності з вимогами без-

пеки при роботі з хімічними речовинами. 

Хімічна металізація ДП полягає у послідовності хімічних реакцій оса-

дження міді, використовуваної в якості підшару при нанесенні основного 

шару струмопровідного малюнка гальванічним способом. 

Для додання діелектричної основі ДП здатності до металізації прово-

дять підготовчі операції - сенсибілізацію і активацію поверхні, виконання 

яких пов'язано з роботою з агресивними і дратівливими речовинами (соля-

ною кислотою, водним аміаком). 

Для хімічної металізації ДП застосовують розбавлені розчини з неви-

сокими концентраціями основних компонентів, у число яких входять, напри-

клад, гідроокис натрію, розчин формаліну, мористий нікель, мідь сірчанокис-

ла мідь, вуглекислий натрій. 

Хімічне міднення ДП здійснюється в спеціальних лініях з набором ванн 

необхідного розміру, виконаних з хімічно стійких матеріалів. Ванни повинні 

бути обладнані пристроями фільтрації та дозування розчинів, системами під-

тримки заданої температури, а також бортовими відсмоктувачами, що не до-

пускають розповсюдження парів розчинів за обсягом виробничого примі-

щення. 

При виготовленні ДП важливим етапом формування провідного малю-

нка схеми є процес травлення (видалення) міді з непровідних (пробільних) 

ділянок схеми. 

Пари солей міді надають подразнюючу дію на дихальні шляхи, а пот-

рапляння розчинів солей всередину сприяє утворенню виразок шлунка. 

Більш токсичною є травитель, що використовується для травлення міді з 

плат, проводить малюнок яких захищений металлорезистом, так як його ос-
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нову складають сірчана кислота, трисульфат амонію, а процес травлення від-

бувається при температурі 50-55 С̊. 

Операція травлення проводиться з обов'язковим використанням систе-

ми місцевої витяжної вентиляції, крім того, виробничі приміщення повинні 

бути обладнані системою вентиляції.  

Всі різновиди процесів пайки і залуження супроводжуються забруд-

ненням повітряного середовища: аерозолями припою і флюсу, парами різних 

рідин, які використовуються для змивання флюсу та розчинення лаків. 

Операції пайки і залужування супроводжуються забрудненням повіт-

ряного середовища в приміщеннях парами окису свинцю, олова, сурми та 

інших елементів, що входять до складу припою, а також парами каніфолі. 

Пари, потрапляючи в атмосферу цеху, конденсуються і перетворюються в 

аерозоль конденсації, дисперсний склад якого приведений в таблиці 7.2. 

Таблиця 7.2. 

Розмір часток, 

мкм 

Відсоток часток 

даної фракції 

Розподіл часток 

за масою,% 

Швидкість випа-

ровування, 

м/с 

7 0,4 20 7 

4 0,8 19,5 2,2 

2 8,8 34,6 0,5 

1,5 15 11,8 0,3 

1,0 35 10 0,15 

0,9 20 2,6 0,12 

0,8 10 0,9 0,09 

0,7 10 0,6 0,07 

Знаходячись у запиленій атмосфері, робітники піддаються впливу пилу 

та парів, шкідливі речовини осідають на шкірі, потрапляють на слизову обо-

лонку порожнини рота, очей, верхніх дихальних шляхів, зі слиною потрап-

ляють у травний тракт, вдихаються в легені. Поряд із забрудненням повітря-

ного середовища забруднюються робочі поверхні й одяг працюючих. Ступінь 
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впливу аерозолів залежить від хімічного складу, який визначається хімічним 

складом припою. 

Більшість елементів, що входять до складу припоїв, які застосовують-

ся, і є небезпечними для здоров’я та життя людини. Припій ПОС-61 містить 

60-62% олова та 38-40% свинцю. Біологічна дія цих елементів, а також клас 

їхньої небезпеки і гранично припустимі концентрації в міліграмах на кубіч-

ний метр у повітрі робочої зони приведені в таблиці 7.3. У цій таблиці також 

приведені дані про біологічну дію на організм людини компонентів, що вхо-

дять до складу флюсів і різних миючих засобів, які застосовуються для вида-

лення залишків флюсу після пайки. 

Таблиця 7.3. 

Компоненти Характер токсичності 
Клас 

небезпеки 

ГПК у 

повітрі 

робочої 

зони, 

мг/м
3 

Олово 

Ураження бронхів, викликає пролітератив-

но- 

критичну реакцію в бронхах. При тривало-

му 

впливі можливий пневмоконіоз 

3 

10 – для 

окису 

олова 

Свинець 

При отруєнні спостерігається ураження 

нервової системи, крові, серцево-судинної 

системи, шлунково-кишкового тракту, по-

лової 

системи 

1 0,01 

Каніфоль 

соснова 

Має дратівну дію. При тривалому впливі на 

шкіру викликає дерматит 
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Спирт 

етиловий 

Має наркотичну та дратівну дію. Викликає 

зміни в печінці, серцево-судинній системі, 

сухість шкіри при тривалому контакті 

4 1000 

Бензин 

Діє як дратівник та наркотик. Функціональ-

ні нервові розлади, що супроводжуються 

м’язовою слабкістю, млявістю чи сонливіс-

тю, безсонням. 

Розлад травлення, печінки, тремтіння паль-

ців та 

мови, поразка шкіри. Характерний розвиток 

судом, 

зниження кров’яного тиску, 

сповільнення пульсу. 

4 300 

Концентрацію в атмосфері аерозолю свинцю при використанні ручної 

пайки і залуженні можна визначити за формулою: 

 

0,6· · · ·y n t N
C

V


 

де  y – питоме утворення аерозолю свинцю, мг/(м
2
 · год.); 

n – кількість пайок за хвилину; 

t – тривалість зміни, год.;  

N – кількість робочих місць;  

V – об’єм приміщення. 

Питоме утворення аерозолю свинцю при залуженні та паянні хвилею 

олов’яно-свинцевим припоєм складає 0,03 мг/(100 пайок). Кількість пайок за 

хвилину – 3, тривалість зміни – 8 годин, об’єм приміщення був визначений 

вище і дорівнює 72 м
3
, а кількість робочих місць дорівнює 1. Виходячи з та-

ких даних ми можемо визначити концентрацію аерозолю свинцю: 

 

0,6 0,03 3 8 1
0,006

72
C

   
 

мг/м
3
. 

Згідно ГОСТ 12.1.005-88 та таблиці 8.3 гранично допустима концентра-

ція аерозолю свинцю дорівнює 0,01мг/м
3
, С< ГПК, таким чином, нема необ-
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хідності в проведенні додаткових заходів по зменшенню концентрації аеро-

золю свинцю в повітрі робочої зони. 

7.3.2 Безпека експлуатації 

Для забезпечення безпечної експлуатації приладу необхідно дотримува-

тись наступних правил: 

1. Не вмикати в електромережу прилад, якщо шнури живлення мають 

пошкоджену ізоляцію. 

2. Не вмикати в електромережу електроспоживачі, які мають пошко-

дження або ненадійно з'єднанні з електрошнуром живлення, вилками, 

розетками та подовжувачами. 

3. Не вмикати прилад в розетки, які не мають захисних, направляючих. 

4. Не користуватися пошкодженими розетками, відгалужувальними та 

з'єднувальними коробками, вимикачами та іншою електроарматурою, а 

також електролампами, скло яких має сліди затемнення або випинання. 

5. Не користуватися саморобними подовжувачами, які не відповідають 

вимогам, що пред'являються до переносних електропроводок. 

6. Не торкатися руками до клем на поверхні приладу під час його роботи 

7. Перед під’єднанням дротів до клем на поверхні приладу його необхід-

но вимкнути з розетки. 

8. Забороняється самостійно проводити ремонт приладу. 

7.4  Пожежна безпека  

При монтажі друкованої плати застосовуються різні речовини і матеріа-

ли, деякі з них пожежно - та вибухонебезпечні. 

Пожежа може виникнути у тому випадку, якщо не будуть дотримані но-

рми пожежної безпеки.  Згідно НАПБ Б.03.002-2007 та СНиП 2.09.02-85 при-

міщення за вибухо- та пожежною небезпекою відповідає категорії В (вибухо-

, пожежонебезпечне), тобто приміщення з горючими та важко-горючими  рі-

динами, твердими горючими речовинами та матеріалами. Згідно з класифіка-

цією пожежних зон (у відповідності з ПУЕ) робоча зона  приміщення нале-

жить до класу П-ІIа – пожежонебезпечні зони приміщення. 
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За вогнестійкістю приміщення відноситься до ІІ ступеню (ГОСТ 

12.1.004-76) тобто механічні конструкції, стіни виконані, з негорючих мате-

ріалів, найменша межа вогнестійкості яких складає 2 години. 

Пожежа може виникнути під час виконання операцій виготовлення 

флюсів (етиловий спирт, етилацетат), під час видалення залишків флюсів пі-

сля пайки (суміш спирту та бензину, ацетон). 

Пожежні показники деяких речовин та матеріалів приведені у таблиці 

7.4. 

Таблиця 7.4. 

Наймену-

вання речо-

вин та мате-

ріалів 

Температу-

ра спалаху, 

ºС 

Температура 

самозагоран-

ня, ºС 

Межа вибуху 

 Засоби 

пожежегасіння нижня верхня 

Каніфоль - 850 
12,6 

г/м
3 

- 

Хімічнаьі пові-

тряно- механі-

чна піна, 

розпилена вода 

Спирт ети-

ловий 
18 404 

3,6 % 

68 г/м
3
 

19 % 

340 г/м
3
 

Хімічна піна, 

вода, водяний 

пар, інертні га-

зи 

На  випадок   виникнення  пожежі  повинна бути  забезпечена  можли-

вість безпечної евакуації людей через евакуаційні виходи. 

Кількість евакуаційних виходів з будівель, з кожного поверху та при-

міщень необхідно приймати згідно з СНиП 2.01.02-85, однак не менше двох. 

Відстань від найбільш віддаленого робочого місця до найближчого евакуа-

ційного виходу з приміщення   безпосередньо   на  зовні  або  на сходову  клі-

тку   не   повинна перевищувати значення, що регламентуються СНиП 

2.09.02-85. 

Для нашого випадку: 

-    об'єм приміщення – 72 м
3
; 
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-    категорія приміщення – В; 

-    ступінь вогнестійкості будівлі – ІІ. 

Отже, відстань, при щільності людського потоку в загальному проході 

від 1 до 3 осіб, повинна бути не більше ніж 60 м.  

Для запобігання пожежі та пожежного захисту на підприємстві згідно з 

нормами ДБН В.2.5-56:2010 Системи протипожежного захисту застосовуєть-

ся електрична пожежна сигналізація (ЕПС), що служить для швидкого пові-

домлення службі пожежної безпеки про виникнення пожежі в одному з при-

міщень чи споруд підприємства.  

Установка ЕПС складається з наступних основних  частин:  

-  пожежних оповіщувачів, що встановлюються в приміщеннях;  

-  блоків живлення від електромережі та резервного акумулятора;  

-  системи переключення з одного живлення на інше;  

-  електропровідної мережі, що з'єднує пожежні оповіщувачі з приймально-

контрольним приладом. Приймально-контрольні прилади встановлюються в 

приміщенні з цілодобовим перебуванням чергового персоналу, що знахо-

диться на першому поверсі.  

В якості пожежних оповіщувачів у цехах пайки друкованих плат необ-

хідно використовувати автоматичний пожежний оповіщувач димовий ДПС-

038, тому що немає джерел відкритого полум’я  і процес загоряння розпочи-

нається з виділення диму (наприклад, загорання при короткому замиканні, 

оплавлення ізоляції і т.п.), а матеріали, що використовуються в монтажному 

цеху, виділяють велику кількість тепла.  

У разі, виникнення пожеж, необхідно мати первинні засоби пожежога-

сіння. Вони призначені для ліквідації невеликих осередків пожежі, а також 

для гасіння пожеж у початковій стадії їхнього розвитку силами персоналу 

об'єкту до прибуття штатних підрозділів пожежної охорони. 

Відповідно до ISO 3941-77 в робочому приміщені необхідно встановити     

вуглекислотні вогнегасники марки ВВК-2, ВВК-5 чи ВВК-8, тому що вони 

застосовуються для гасіння електроустановок і електромереж, що знаходять-

ся під напругою до 1000 В (клас пожежі „Е”). 
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В   коридорі   знаходиться   додатковий   вогнегасник   хімічний   пін-

ний     ВХП-10 для гасіння легкозаймистих речовин та твердих матеріалів 

(так як для гасіння спирту, ацетону і т.п. вуглекислотні вогнегасники викори-

стовувати не можна, в них СО2 добре розчиняється).  

Ще в пожежний інвентар, що знаходиться на території об'єкту, вхо-

дить: 

-   пожежне покривало розміром 2x2 м – 1 шт; 

-   гаки – 3 шт.; 

-   лопати – 2 шт.; 

-   сокири – 2 шт.; 

-   ящик з піском не менше 0,1 м
3
 – 1 шт. 

Таким чином, в робочому приміщенні виконуються всі вимоги поже-

жобезпеки згідно з вимогами НАПБ.А.01.001-14: „Правила пожежної безпеки 

в Україні". 

Можливе загоряння приладу внаслідок короткого замкнення, причиною 

якого могло стати підвищення вологи, тому прилад необхідно захистити від 

атмосферного впливу (дощ, сніг та інше). Цього можна досягти виготовивши 

прилад в герметичному корпусі з негорючих матеріалів наприклад таких як 

ПВХ. 

Прилад необхідно розміщувати на відстані не меншій ніж 0,5 м по вер-

тикалі та горизонталі від закритих віконних і дверних прорізів зовнішніх стін 

(ПБЕ). 
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ВИСНОВКИ 

1) У результаті аналітичного огляду встановлено, що для оптимальної 

роботи необхідно вибрати схему в якій керуючим елементом є фо-

торезистор, а перемикання виконується за допомогою реле. 

2) Розроблений прилад відрізняється від аналогів простотою та тим, 

що його не потрібно через кожен місяць підлаштовувати під навко-

лишнє середовище. 

3) У ході підбору елементної бази було підібрано більш раціональні 

аналоги для зменшення габаритів приладу. 

4) Розроблений прилад задовольняє всім вимогам технічного завдання. 

У ході проектування отримано такі основні його параметри напруга 

живлення приладу 220 В, час безвідмовної роботи 8760 год, маса 

приладу 750 г, габарити 100мм×100мм×155мм. 
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Заглавление с экрана.  

[

16)  

Транзистор КТ315: КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Д, 

КТ315Е, КТ315Ж, КТ315И, КТ315Р [Электронный ресурс] — Режим 

доступа:http://katod-anod.ru/rd/kt315 — Заглавление с экрана.  

[

17)  

Транзистор КТ361: КТ361А, КТ361Б, КТ361В, КТ361Г, КТ361Д, 

КТ361Е [Электронный ресурс] — Режим доступа:http://katod-

anod.ru/rd/kt361 — Заглавление с экрана.  

[

18)  

Дифференциальные быстродействующие операционные усилители 

К544УД2(А-Г), КР544УД2(А-Г) [Электронный ресурс] — Режим 

доступа: http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/544/ud2.html — Заглавление с 

экрана.  

[

19)  

Тиристорные оптопары 3ОУ103А, 3ОУ103Б, 3ОУ103В, 3ОУ103Г, 

3ОУ103Д, АОУ103А, АОУ103Б, АОУ103В [Электронный ресурс] — 
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 Зм. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

65 РВ22.468332.001 ПЗ 

Режим доступа: 

http://www.eandc.ru/news/detail.php?bitrix_include_areas=Y&ID=23894 — 

Заглавление с экрана.  

[

20)  

Номенклатура / КИПиА / Реле / Реле промежуточные 

двухпозиционные малогабаритные РП 11М, РП 12М [Электронный 

ресурс] — Режим доступа:http://exportpostach.com.ua/rele21.html — 

Заглавление с экрана.  

[

21)  

Артеменко В.С. — Конспект лекцій з дисципліни "Технологія 

виробництва РЕА" другий семестр/ В.С. Артеменко — К. : НТУУ «КПІ», 

2014. — 59 с..  

[

22)  

Белинский В.Т. Практическое пособие по учебному 

конструированию РЭА./[Белинский Т.В., Гондюл В.П., Грозин А.Б., 

Круковский-Синевич К.Б., Мазор Ю.Л.] – К.: Вища школа, 1992. – 496 с..  

[

23)  

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни 

„Конструювання РЕЗ” та дипломних проектів – для студентів за 

напрямком „Електронні апарати” / Укл.:Б.М.Уваров. – Київ: КПІ, 1998..  
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1 НАЗВА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ, ПІДСТАВА ДЛЯ 

ВИКОНАННЯ 

Автомат керування вуличним освітленням. 

 Підставою до виконання є завдання видане кафедрою 

радіоконструювання та виробництва радіоапаратури «__» __________ 2016 р. 

2 ВИКОНАВЦІ 

Керівник – Сидорук Юрій Кіндратович.  

Виконавець – Бабич Олександр Вікторович. 

3 МЕТА ВИКОНАННЯ І ПРИЗНАЧЕННЯ ПРОДУКЦІЇ:  

Розробка автомату керування вуличним освітленням який здатен 

автоматично вмикати освітлення при настанні сутінок та автоматично 

вимикати його при сході сонця. 

4 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 

4.1 Вимоги призначення 

Напруга живлення 220 В (згідно ГОСТ 13109-97); 

Робоча частота 60 Гц; 

4.2 Вимоги життєздатності та стійкості до зовнішніх впливів і 

чинників 

Кліматичне виконання УХЛ 1.1 за ГОСТ 15150-69.  

Захист від механічних пошкоджень М1 за ГОСТ 17516.1-90. 

4.3 Вимоги надійності: 

Час безвідмовної роботи 8760 години або 1 рік. 

4.4 Вимоги до конструкції: 

Габаритні розміри не більше 150мм×100мм×200мм.  

Маса не більше 1,5 кг.  

4.5 Вимоги уніфікації та стандартизації 

Використовувати уніфіковану та стандартизовану елементну та 

матеріальну базу. 
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4.6 Вимоги щодо метрологічного забезпечення виробництва і 

експлуатації: 

Виріб повинен відповідати ГОСТ 8476-78. 

4.7 Вимоги до дизайну і ергономіки 

 Естетичні та ергономічні вимоги по ДСТУ 3943-2000. 

4.8 Вимоги до експлуатації, зручності технологічного 

обслуговування та ремонту 

Передбачити легкий доступ для ремонту. 

4.9 Вимоги безпеки життя, здоров’я, майна громадян та охорони 

довкілля 

Керуватися положеннями стандартів про вимоги техніки безпеки, 

електробезпеки, а саме ГОСТ 1220070-75, ГОСТ 12.1.019-79, ГОСТ 12.1.038-

88. 

4.10 Вимоги сумісності 

Повинен відповідати нормам допустимих завад згідно ГОСТ 28934 та 

ДСТУ 2793. 

4.11 Вимоги до транспортування і зберігання 

Транспортувати автомобільним, залізничним та авіаційним видами 

транспорту в упакованому вигляді згідно з ГОСТ 23088-80.   

5 ВИМОГИ ДО КОНСЕРВАЦІЇ, ПАКУВАННЯ І МАРКУВАННЯ 

Пакування та маркування виконується за ДСТУ 4171-2003. Упаковка 

повинна мати достатню міцність щоб зберегти виріб при транспортуванні. 

Також повинна вміщати прилад з літературою, яка надається кінцевому 

споживачу. На передній частині виробу повинно бути передбачено місце під 

фірмовий знак. 

  

Ба
би
ч О

. В
. К
іВР
А, 

20
16



3 

 

6 ВИМОГИ ДО РОЗРОБЛЮВАНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

За результатами дослідно-конструкторської роботи необхідно підготувати 

таку текстову та графічну документацію: 

1) Пояснювальна записка 

2) Схема електрична принципова 

3) Перелік елементів 

4) Креслення друкованої плати 

5) Креслення друкованого вузла 

6) Специфікація 

7) Загальне креслення пристрою 

8) Специфікація 

6.1 Орієнтовний план бакалаврської роботи 

- Завдання на бакалаврську роботу 

- Анотація на двох мовах 

- Зміст 

- Перелік скорочень 

- Вступ 

1 Аналіз технічного завдання 

2 Огляд існуючих рішень 

2.1  Огляд існуючих аналогів на ринку 

2.2  Аналіз схемотехнічних рішень 

3 Обґрунтування та вибір схеми 

3.1  Вибір схеми електричної принципової та її аналіз 

3.2  Вибір елементної бази 

4 Конструкторсько-технологічні розрахунки друкованої плати 

4.1  Попередній вибір виду друкованої плати 

4.2  Розрахунок параметрів друкованого монтажу 
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5 Розрахунки, що підтверджують працездатність 

5.1  Надійність 

5.2  Вібро-удароміцність 

6 Опис конструкції 

7 Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях 

Висновки 

Перелік посилань 

Додаток А. Технічне завдання; 

Додаток Б. Конструкторська документація. 

7 СТАДІЇ І ЕТАПИ ДКР 

Робота виконується в 8 етапів: 

Етап Терміни Форма звітності 

Аналіз технічного завдання  Розділ 1 

Огляд існуючих рішень  Розділ 2 

Обґрунтування та вибір схеми  Розділ 3 

Розрахунок елементів 

друкованого монтажу 

 Розділ 4 

Розрахунки, що підтверджують 

працездатність 

 Розділ 5 

Розробка і оформлення 

конструкторської документації 

 Текстова і графічна 

документація 

Надання проекту на перевірку   

Захист проекту.   
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8 ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ДКР І МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ПОДАЮТЬ 

ПО ЗАКІНЧЕННІ ЕТАПІВ ДКР ВЦІЛОМУ 

Проміжні матеріали дипломного проекту у вигляді його розділів 

подаються на перевірку керівникові. По закінченню виконання дипломний 

проект представляється та захищається на Державній екзаменаційній комісії. 

 

 

ПОГОДЖЕНО 

Науковий керівник 

 

 

______________ Ю.К. Сидорук 

                     доцент 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Завідувач кафедри 

радіоконструювання та виробництва 

радіоапаратури НТУУ «КПІ» 

_________________ Є. А. Нелін 

д. т. н., професор 
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Позначення Найменування Кільк. Примітка 

    

 Конденсатори   

    

С1 К50-35-4,7 мкФ × 450 В ОЖ0.464.214 ТУ 1  

С2…С4 K73-17-0,22 мкФ × 630 В ОЖ0.461.104 ТУ 3  

С5 К50-35 -470 мкФ × 16 В ОЖ0.464.214 ТУ 1  

С6 КМ6Б-H90-2,2 мкФ ±20% ОЖО 460.061 ТУ 1  

С7 КМ6Б-H90-0,22 мкФ ±20% ОЖО 460.061 ТУ 1  

    

DA1 Мікросхема КР544УД2А 1  

    

K1 Реле РП12м ТУ16-523.072-75 1  

    

 Резистори    

    

R1 МЛТ-0,5-100 кОм ±10% ГОСТ 7113-77 1  

R2 МЛТ-0,25-510 кОм ±10% ГОСТ 7113-77 1  

R3 МЛТ-0,5-24 Ом ГОСТ 7113-77 1  

R4 МЛТ-0,125-47 кОм ±10% ГОСТ 7113-77 1  

R5 МЛТ-0,125-7.5 МОм ±10% ГОСТ 7113-77 1  

R6 Фоторезистор ФСД-Г1 ГОСТ 7842-71 1  

R7 СПЗ-19Б ОЖО .468.134 ТУ 1  

R8 МЛТ-0,125-1 МОм ±10% ГОСТ 7113-77 1  

R9 МЛТ-0,125-1 кОм ±10% ГОСТ 7113-77 1  

R10,R11 МЛТ-0,25-470 Ом ±10% ГОСТ 7113-77 2  

    

U1,U2 Оптопара 3ОУ103Г 0.336.106 ТУ 2  

    

VD1 Діод 1N4007 1  

    

      
     

Зм Арк     № докум.  Підпис Дата 

Розроб. Бабич О.В.   

Автомат керування 

вуличним освітленням 

Перелік елементів 

Літера Аркуш   Аркушів 

Перев. Сидорук Ю.К.      1 2 

Т.контр.    
НТУУ «КПІ», РТФ,   

РВ-22 
Н.контр. Попсуй В.І.   

Затв. Нелін Є.А.   

РВ22.468332.001 ПЕ 
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Позначення Найменування Кільк. Примітка 

    

VD2 Діодний міст КЦ407А АДБК.432120.082 ТУ 1  

    

VD3 Стабілітрон КС512А аА0.336.002 ТУ 1  

    

 Транзистори    

    

VT1 КТ315Г ЖК3.365.200 ТУ 1  

VT2 КТ316Г ФЫ0.336.201 ТУ 1  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

      Аркуш 

     
   2 

Зм Арк     № докум.  Підпис Дата 

 

РВ22.468332.001 ПЕ 
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Позначення 

 

 

Назва 

К
іл
ь
к.

  

 

Прим. 

       

    Документація    

       

А1   РВ22.758714.001 СК Складальний кресленик 1  

А1   РВ22.468332.001 Е3 Схема електрична принципова 1  

А4   РВ22.468332.001 ПЕ Перелік елементів 1  

   РВ22.758714.001 Т1М Координати отворів 1  

   РВ22.758714.001 Т2М Топологія шару провідників 1  

   РВ22.758714.001 Т3М Топологія шару шовкографії 1  

       

    Деталі    

       

А1  1 РВ22.758714.001 Друкована плата 1  

       

    Інші вироби    

       

    Конденсатори    

       

  2  К50-35-4,7 мкФ × 450 В   

    ОЖ0.464.214 ТУ 1 С1 

  3  К50-35 -470 мкФ × 16 В   

    ОЖ0.464.214 ТУ 1 С5 

       

     

РВ22.468332.002      

Зм Арк № докум. Підп Дата 

Розроб. Бабич О.В.    
Автомат керування вуличним 

освітленням 

Літер. Аркуш Аркушів 

Перев. Сидорук Ю.К.    1 3 

Т.конт    
НТУУ «КПІ», РТФ,  

РВ-22 
Н.конт Попсуй В.І.   

Затв Нелін Є.А.   

Ба
би
ч О

. В
. К
іВР
А, 

20
16



 
 

 
 

 

Ф
о
р
м
. 

З
о
н
а
 

П
о
з.

  

 

Позначення 

 

 

Назва 

К
іл
ь
к.

  

 

Прим
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  4  K73-17-0,22 мкФ × 630 В   

    ОЖ0.461.104 ТУ 3 С2…С4 

  5  КМ6Б-H90-0,22 мкФ ±20%   

    ОЖО 460.061 ТУ 1 С7 

  6  КМ6Б-H90-2,2 мкФ ±20%   

    ОЖО 460.061 ТУ 1 С6 

       

  7  Мікросхема КР544УД2А 1 DA1 

       

    Резистори   

       

    МЛТ  ГОСТ 7113-77   

       

  8  0,125-1 кОм ±10% 1 R9 

  9  0,125-47 кОм ±10% 1 R4 

  10  0,125-1 МОм ±10% 1 R8 

  11  0,125-7.5 МОм ±10% 1 R5 

  12  0,25-470 Ом ±10% 2 R10,R11 

  13  0,25-510 кОм ±10% 1 R2 

  14  0,5-24 Ом ±10% 1 R3 

  15  0,5-100 кОм ±10% 1 R1 

       

  16  СПЗ-19Б ОЖО .468.134 ТУ 1 R7 

  17  Фоторезистор ФСД-Г1      

    ГОСТ 7842-71 1 R6 

     

РВ22.468332.002 
Арк 

     
2 

Зм Арк № докум. Підп Дата 
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Прим. 

       

  18  Оптопара 3ОУ103Г   

    0.336.106 ТУ 2 U1,U2 

       

  19  Діод 1N4007 1 VD1 

       

  20  Діодний міст КЦ407А 1 VD2 

    АДБК.432120.082 ТУ   

       

  21  Стабілітрон КС512А 1 VD3 

    аА0.336.002 ТУ   

       

    Транзистори    

       

  22  КТ315Г ЖК3.365.200 ТУ 1 VT1 

  23  КТ316Г ФЫ0.336.201 ТУ 1 VT2 

       

    Роз’єми   

       

  24  DG301-5.0-02P 1 XP1 

  25  DG301-5.0-03P 1 XP2 

  26  CWF-2 1 XP3 
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Позначення 

 

 

Назва 

К
іл
ь
к.

  

 

Прим. 

       

    Документація    

       

А2   РВ22.468332.001 СК Складальний кресленик 1  

А4   РВ22.468332.001 ПЗ Пояснювальна записка 1  

       

    Складальні одиниці   

       

  1 РВ22. 731142.001 Корпус  1  

А1  2 РВ22.468332.002  Автомат керування    

    вуличним освітленням 1   

       

    Стандартні вироби   

       

  3  Гвинт М4 × 12    

    ГОСТ10619-80 2  

  4  Гвинт М4 × 8    

    ГОСТ10621-80 4  

  5  Провід ПВ3    

    ГОСТ 6323-79 1 400 мм 

       

       

       

     

РВ22.468332.001      

Зм Арк № докум. Підп Дата 

Розроб. Бабич О.В.    
Автомат керування вуличним 

освітленням 
 

Літер. Аркуш Аркушів 

Перев. Сидорук Ю.К.    1 2 

Т.конт    
НТУУ «КПІ», РТФ,  

РВ-22 
Н.конт Попсуй В.І.   

Затв Нелін Є.А.   
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    Інші вироби   

       

  6  Реле РП12м   

    ТУ16-523.072-75 1  

       

    Роз’єми   

       

  7  AC-004 220V 1  

  8  BC-119 2  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     

РВ22.468332.001 
Арк 
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