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АНОТАЦІЯ 

В даній дипломній роботі розглянуті методи виготовлення електромаг-

нітних кристалів (ЕК), а саме, фрезерування та фотолітографія. Проведено 

експериментальні дослідження методу фотолітографії та фрезерування, ви-

значення точності отримання топологічного рисунку на високочастотних ма-

теріалах фірми Rogers та ФЛАН. Також в роботі досліджувався вплив геоме-

тричного параметру, а саме, ширини провідникової мікросмужки на ампліту-

дно-частотну характеристику (АЧХ). Проведено моделювання АЧХ ЕК – 

пристроїв в програмному продукті Mathcad. Надані рекомендації по виготов-

ленню ЕК приладів та забезпеченню життєдіяльності людини в умовах виро-

бництва. 

 

Лу
зін
а М

. Є
. К
іВР
А, 

20
16



2 

 

ANNOTATION 

 

In the thesis work considered the methods of manufacturing electromagnetic 

crystals (EC), namely, milling and photolithography. Experimental studies by pho-

tolithography and milling, determine the accuracy of obtaining topological figure 

picture on materials firm Rogers and flan. Also in the paper studied the effect of 

geometrical parameters, namely, the width of the microstrip conductor on frequen-

cy response (frequency response). Modeling response of EC - devices in the soft-

ware product Mathcad. Recommendations on making ЕС devices and ensuring 

human life in terms of production. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

ЕК — Електромагнітні кристали 

ФК — Фотонні кристали  

КС — Кристалоподібні структури  

МСЛП —  Мікросмужкова лінія передачі 

DMS —  Defected Microstrip Structure  

DGS — Defected Ground Structure 

ВПІД — Верстат  – пристосування –  інструмент – деталь 
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ВСТУП 

Останнім часом інтенсивно розвиваються дослідження штучних пері- 

одичних структур, аналогічних природним кристалам. Ці структури скла- 

дають основу нових інтегральних пристроїв обробки сигналів, перш за все 

наноелектронних. Кристалоподібні структури, що характеризуються особли-

вими спектральними властивостями, широко досліджують для пристроїв об-

робки сигналів. Один з нових напрямків в конструюванні мікросмужкових 

пристроїв, що розвивається найбільш інтенсивно, — застосування електро-

магнітних кристалів (ЕК) . Аналогія з природними кристалами обумовлена 

вузловою періодичністю кристалоподібних структур і тим, що у вузлах роз-

ташовані неоднорідності зі значним впливом на хвилю. З таких кристалопо-

дібних структур (КС) значного розвитку набули фотонні кристали (ФК) для 

електромагнітних хвиль. 
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1 АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ІСНУЮЧИХ КОНСТРУКЦІЙ 

1.1 Особливості електромагнітних кристалів 

Дослідження фотонних кристалів почалося з 1987 року і дуже швидко 

стало популярним для багатьох провідних лабораторій світу. Перший фотон-

ний кристал був створений на початку 1990-х років співробітником Bell Labs 

Елі Яблоновичем, який нині працює в Університеті Каліфорнії. 

Електромагнітними кристалами (ЕК) називають фотонні кристали (ФК) 

радіодіапазону на основі несиметричних мікросмужкових ліній передачі. ФК, 

як і природні кристали, характеризуються зонною діаграмою з чергуванням 

дозволених та заборонених зон (ЗЗ). ФК становлять основу різноманітних 

пристроїв обробки сигналів. ЕК використовують і як аналоги більш складних 

в конструктивно-технологічному відношенні ФК оптичного діапазону з по-

дальшою їх реалізацією масштабуванням. ФК  періодичні структури, утво-

рені хвильовими неоднорідностями. Ефективність фотоннокристалічних при-

строїв визначається зонною вибірністю ФК. Для створення високоефектив-

них пристроїв значний інтерес становить дослідження ефективності окремих 

неоднорідностей ФК. Підвищення ефективності неоднорідностей дозволить 

зменшити їх кількість, необхідну для формування заданих характеристик 

пристроїв. 

Область застосування фотонних кристалів велика: техніка телекомуні-

кацій, інформаційні системи, лазерна техніка та ін. 

На основі ЕК створюються і розробляються : 

а) вузькосмугові фільтри, які пропускають або поглинають певну 

частоту випромінювання [ ]; 

б) комутатори і мультиплексори, що забезпечують просторове роз-

ділення і маршрутизацію пучків з різними частотами; 

в) перехідні елементи з хвилеводу в хвилевід, що забезпечують мі-

німальні перехідні перешкоди; 
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г) елементи інтегральних мікросхем (наприклад, транзисторів); 

д) фотонно - кристалічні волокна; 

е) лазери з фотонними кристалами (отримання малосигнальної ла-

зерної генерації - високо порогові і безпорогові лазери); 

ж) хвилеводи, засновані на фотонних кристалах (більш компактні і 

мають менші втрати); 

з) створення середовищ з негативним показником заломлення (мо-

жливість фокусувати світло в точку, розмірами менше довжини хвилі); 

и) створення суперпризми; 

к)  створення оптичних запам'ятовуючих і логічних пристроїв; 

л) створення дисплеїв на основі фотонних кристалів. Фотонні крис-

тали здійснюватимуть маніпуляцію кольором. Вже розроблено гнучкий ве-

ликоформатний дисплей на фотонних кристалах з високим спектральним 

діапазоном - від інфрачервоного випромінювання до ультрафіолетового, в 

якому кожен піксель є фотонний кристал - масив кремнієвих мікросфер, що 

розташовуються в просторі строго певним чином; 

м) створення фотонних супер провідників. Такі супер провідники 

можуть застосовуватися для створення оптичних датчиків температури, які 

в свою чергу будуть працювати з великими частотами і поєднуватися з фо-

тонними ізоляторами і напівпровідниками. 

1.2 Варіанти конструкцій  

Фотонні кристали за характером зміни коефіцієнта заломлення можна 

розділити на три основні класи: одновимірні, двовимірні, тривимірні. 

1.2.1 Одновимірні  

Одновимірні ЕК — багатошарові структури, теоретичні дослідження 

яких можна проводити на плівкових аналогах (у НВЧ діапазоні). При моди-

фікації однієї або декількох комірок ЕК можна отримати нові особливо- сті 

розповсюдження електромагнітних хвиль в кристалі. Такі елементи при- йня-

то називати дефектами. Вводячи точкові дефекти в структуру ЕК можна 
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отримувати високо добротні резонатори, при цьому концентрація електрома- 

гнітного поля на власній частоті дефектів в такому ЕК буде доволі високою. 

Одномірні фотонні кристали, в яких коефіцієнт заломлення періодично 

змінюється в одному просторовому напрямку як показано на рисунку 1.1. та 

1.2.  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 — Одновимірна структура ЕК 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 — Електронний знімок одновимірного ЕК, що  використо-

вується в лазері як брегівське багатошарове дзеркало. 

На цьому рисунку символом Λ позначений період зміни коефіцієнта залом-

лення, n1 і n2 - показники заломлення двох матеріалів (але в загальному 

випадку може бути присутнім будь-яке число матеріалів). Такі фотонні кри-

стали складаються з паралельних один одному шарів різних матеріалів з різ-

ними коефіцієнтами заломлення і можуть проявляти свої властивості в одно-
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му просторовому напрямку, перпендикулярному верствам. 

1.2.2 Двовимірні 

Двовимірні фотонні кристали, в яких коефіцієнт заломлення 

періодично змінюється у двох просторових напрямках як показано на 

рисунках 1.3 та 1.4 

 

 

 

Рисунок 1.3 — Двовимірна структура ЕК. 

 

 

Рисунок 1.4 — Електронні знімки двовимірного ЕК. 

На цьому рисунку фотонний кристал створений прямокутними 

областями з коефіцієнтом заломлення n1, які знаходяться в середовищі 

з коефіцієнтом заломлення n2. При цьому, області з коефіцієнтом 

заломлення n1 впорядковані в двовимірної кубічної решітці. Такі 

фотонні кристали можуть проявляти свої властивості в двох 

просторових напрямках, і форма областей з коефіцієнтом заломлення 

n1 не обмежується прямокутниками, як на рисунку, а може бути будь-
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якою (окружності, еліпси, довільна і т.д.). Кристалічна решітка, в якій 

впорядковані ці області, також може бути іншою, а не тільки кубічною. 

1.2.3 Тривимірні 

Тривимірні фотонні кристали — це кристали, в яких коефіцієнт залом-

лення періодично змінюється в трьох просторових напрямках, рисунок 1.5.  

 

Рисунок 1.5 — Тривимірна структура ЕК 

Такі фотонні кристали можуть проявляти свої властивості в трьох про-

сторових напрямках, і можна їх представити як масив об'ємних областей 

(сфер, кубів і т.д.), упорядкованих в тривимірній кристалічній решітці. 

 

1.3 Прилади на основі ЕК 

Найбільш поширеними  неоднорідностями ЕК є неоднорідності на осно-

ві варіації ширини мікросмужкового провідника та на основі ємнісних зазо-

рів в мікросмужкових лініях передач (МСЛ); Defected Microstrip Structure – 

структури (DMS); Defected Ground Structure - структури (DGS); комбіновані 

неоднорідності. 

 МСЛ – неоднорідності. 

 DMS – структури. 

 DGS – структури 

МСЛ тип неоднорідностей є найбільш поширеним у проектуванні фільт-

рів НВЧ на МСЛ. Цей варіант є найбільш технологічним. Недоліком МСЛ-
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неоднорідностей на основі варіації ширини мікросмужкового провідника є 

те, що діапазон зміни хвильових опорів ( обумовлений технологічними об-

меженнями ) сягає близько 20...150 Ом, а при використанні неоднорідностей 

на основі ємнісних зазорів в мікросмужковому провіднику різко зростають 

габарити структур. 

DMS - структури утворено неоднорідностями в смужковому провіднику. 

Вони створюють контури струму в мікросмужковому провіднику, зображені 

на рисунку 1.6 

 

Рисунок 1.6 — Неоднорідності в DMS – структурі 

DGS – структури неоднорідності утворено шляхом витравлювання пев-

ної структури в шарі заземлення МСЛ. Зазвичай неоднорідності розташовано 

симетрично і з’єднанні між собою тонким перешийком. DGS – структури та 

типові неоднорідності зображено на рисунку 1.7 
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а) 

 

                                                                     б) 

Рисунок 1.7 — Неоднорідність в DGS – структурі (а) та малюнки витра-

влювання (б) 

Більш складним прикладом конструкції ЕК є конструкції, які показані на 

рисунках 1.8 -1.10. 

 отвори в металізації і наскрізні або ненаскрізні отвори в діелектричній 

основі 

  

Рисунок 1.8 — Неоднорідності у вигляді  наскрізних отворів в діе-

лектричній основі; 

 ненаскрізні металізовані отвори в діелектричній основі  
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Рисунок 1.9 — Неоднорідності у вигляді ненаскрізні металізовані 

отвори в діелектричній основі. 

 наскрізні або ненаскрізні отвори в діелектричній основі, заповнені діе-

лектричним матеріалом з діелектричною проникністю, відмінною від 

діелектричної проникності основи  

 

 

                     

Рисунок 1.10 — Неоднорідності у вигляді наскрізних або ненаскрізних 

отворів в діелектричній основі, заповнених діелектричним матеріалом з діе-

лектричною проникністю, відмінною від діелектричної проникності основи. 

1.3.1 Фільтри нижніх частот  

Фільтром називається пасивний чотириполюсник, що складається з 

трьох елементів: індуктивностей, ємностей, опорів; який пропускає сигнали 

лише заданої смуги частот з мінімальним затуханням і не пропускає сигнали 

за межами цієї смуги, завдяки більшому затуханню. Реалізація фільтра ниж-

ніх частот та його амплітудно-частотна характеристика показані на рисунку 

1.11. 
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                        а                                              б  

Рисунок 1.11 — Фільтри нижніх частот (а) та їх АЧХ (б) 

З рисунку 1.11 б) видно, що фільтр НЧ пропускає сигнал від 0 Гц 

лише до певної граничної частоти, і затримує коливання вище цієї 

частоти. В НВЧ діапазоні такі пристрої реалізуються на мікросмуж-

кових лініях передач (МСЛП) та на основі ЕК. Варіант структури та 

АЧХ ФНЧ для діапазону надвисоких частот з приведена на рисун-

ку1.12 

 

Лу
зін
а М

. Є
. К
іВР
А, 

20
16



17 

 

 

Рисунок 1.12 — Варіант структури та АЧХ фільру НЧ на ос-

нові ЕК 

Така реалізація фільтрів надає змогу отримати майже вертикаль-

ний скат АЧХ. 

1.3.2 Смугові фільтри 

Смуговий фільтр пропускає сигнал лише в межах певних частот, за ме- 

жами цієї смуги затухання має високе значення. Реалізція смугового фільтру 

приведена на рисунку1.13. Смугові фільтри також мають два скати АЧХ, ри-

сунок 1.14. 
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а 

 

 

                                                         б      

Рисунок 1.13 — Структура смугових фільтрів – а) та їх АЧХ – б) 

 

Рисунок 1.14 — Структура та АЧХ смугового фільру на основі 

ЕК 
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Мікросмужкові фільтри знайшли широке застосування завдяки висо-

ким конструктивно-технологічним параметрам. Топологічні елементи фільт-

рів реалізуються прямокутними відрізками зі ступінчастою залежністю хви-

льового опору. 

На рисунку 1.15 показано структури фільтрів, які досліджувались в [2].  

 

Рисунок 1.15 — Структури фільтрів : а - і ; б - і
2
 

 

Неоднорідності сформовано на сигнальній поверхні змінною шириною 

провідника. Сигнальний провідник виконано з’єднанням смужкових відрізків 

і дротового провідника. Фільтр утворено п’ятьма хвильовими областями: 

трьома низькоомними і двома високоомними. Ці області формують дво-

бар’єрну імпедансну структуру (рис. 1.16).   

 

 

Рисунок 1.16 – Імпедансні залежності фільтрів: 1 — і, 2 — і
2 

Середня область резонаторна, крайні і та і
2 

– неодноріності відповідно 

квадратні та круглі. Конструктивні параметри фільтрів: ширина 13 мм, дов-

жина 48,2 мм, ширина зовнішніх і внутрішніх відрізків смужкового провід-

ника,  також діаметр і
2 

– неодноріності дорівнюють відповідно 1,1 мм і 8 мм, 
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діаметр дротового провідника 0,1 мм, довжина середнього відрізка 14,2 мм, 

матеріал діелектрика Rogers R03010, товщина діелектрика 1,28 мм, відносна 

діелектрична проникність 11,1 tg δ=0,0015 на частоті 10 ГГц, товщина мета-

лізації 0,035 мм. Хвильовий опір зовнішніх відрізків 50 Ом. 

1.3.3 Резонаторні фільтри 

Принцип роботи такого фільтра полягає у тому, що LC-контур у поєд- 

нанні з навантаженням утворює подільник. У зв’язку з тим, що індуктивність 

і ємність протилежним чином реагують на зміну частоти, імпеданс паралель-

ного LC-контуру на  резонансній  частоті  прямує  до  нескінченності.  Стру-

ктура резонансного фільтру приведена на рисунку 1.17, реалізація за схемою 

резонатора Фабрі-Перо показана на рисунку 1.18, АЧХ на рисунку 1.19. 

 

Рисунок 1.17 — Структура резонаторного фільтру. 

 

Рисунок 1.18 - Вузькосмуговий ЕК- фільтр, реалізований за схемою ре-

зонатора Фабрі-Перо. 
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Рисунок 1.19 — Частотні характеристики ЕК- фільтр, реалізований за 

схемою резонатора Фабрі-Перо 

 

Висновок: Аналіз конструкцій ЕК показує, що більшість з них виготов-

ляється за технологією друкованих плат з досить простим геометричним ри-

сунком і може виконуватись методом фотолітографії. Більш складні констру-

кції ЕК потребують часткового або повного видалення діелектричного шару. 

Такі конструкції треба виготовляти фрезеруванням, свердленням та ін. Більш 

складний випадок, коли частково видалений діелектрик потрібно металізува-

ти. Іншими словами для кожного з ЕК треба оберати персональну технологію 

виготовлення. 
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2 МЕТОДИ ВИГОТОВЛЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ КРИСТАЛІВ  

ТА ВИКОРИСТОВУВАНІ МАТЕРІАЛИ 

ЕК виготовляються такими методами: 

- Фотолітографія 

- Фрезерування 

2.1 Фотолітографія 

Суть процесу фотолітографії така [ ]: чутливі до ультрафіолетового ви-

промінювання (340 нм) фоторезисти наносяться на поверхню підкладки, ви-

сушуються і експонуються. Використання спеціальної скляної маски з прозо-

рими і непрозорими полями (фотошаблона) призводить до локального впли-

ву на фоторезист і, отже, до локальної зміни їх властивостей. При подальшо-

му впливі певних хімікатів відбувається видалення з підкладки окремих діля-

нок плівки фоторезиста, які були освітленні (позитивний фоторезист). Таким 

чином, з плівки фоторезиста створюється захисна маска з малюнком, що по-

вторює малюнок фотошаблона. Шаблон задублюється. На останній стадії 

здійснюється травлення поверхневого шару підкладки на незахищених діля-

нках.  

Розглянемо основні технологічні операції, що становлять процес фотолі-

тографії. 

Фоторезисти. На кожній стадії літографічного процесу діють фактори, які 

спотворюють рисунок фотошаблону. Такі фактори дуже чітко виявляються у 

товстих фотошарах. Практично встановлено, що товщина фотошару повинна 

в 3-4 рази бути меншою від мінімальних розмірів елементів рисунка. Крім 

цього, набухання товстих плівок у водних розчинах викликає внутрішні на-

пруження в фоторезисті та знижує адгезію. З іншого боку, товщина фотоша-

ру повинна бути достатньою, щоб протидіяти впливу реактивів та перекрива-

ти локальні дефекти у структурі фотошару. Товщину фотошару вибирають у 

межах 0,5 - 1,5 мкм для тонкоплівкових структур. 
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В залежності від механізму фотохімічних процесів, що проходять під ді-

єю випромінювання, розчинність експонованих ділянок фоторезисту може 

зростати або зменшуватись. У першому випадку фоторезисти мають назву 

позитивних, у другому – негативних. Таким чином, плівки позитивних фото-

резистів під дією випромінювання стають нестійкими і розчиняються у про-

цесі проявлення (рис. 2.1 I), а плівки негативних фоторезистів, навпаки, під 

дією світла стають нерозчинними, у той час коли неосвітлені ділянки при 

проявленні розчиняються (рис. 2.1 II). 

Фоторезисти розчиняються в органічних розчинниках (діоксан, толуол, 

хлорбензин, трихлоретилен та ін.) та наносяться на поверхню підкладки у 

вигляді тонкої плівки. Після сушіння залишається плівка власне фоторезисту. 

 

 

Рисунок 2.1 – Процес утворення рельєфу у поверхневому шарі пластини 

за допомогою позитивного (І) та негативного (II) фоторезистів на стадіях 

експонування (а), після проявлення фотомаски (б) та після травлення по-

верхневого шару пластини та вилучення фотомаски (в): 1 –

ультрафіолетове випромінювання; 2 – фотошаблон; 3 – шар фоторезисту; 

4 – поверхневий шар на пластині; 5 – пластина 
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Властивості фоторезистів характеризуються кількома параметрами. Од-

ним із основних параметрів є чутливість до випромінювання. Критерієм чут-

ливості позитивного фоторезисту є повне вилучення фоторезисту із експоно-

ваної ділянки. 

Другим основним параметром є роздільна здатність фоторезисту. Вона 

визначається максимальною кількістю ліній на 1 мм, які сприймаються роз-

дільно, залежить від товщини фоторезисту та становлять 2000 ліній/мм при 

товщині 0,2–0,3 мкм. Для фоторезистів, що використовуються при створенні 

рисунків на SiO2, роздільна здатність становить 400–500 ліній/мм при товщи-

ні шару SiO2 0,1–1 мкм. 

Третім параметром є кислотостійкість – визначає стійкість фоторезисту 

до дії агресивних травників. 

Основні вимоги до фоторезистів полягають у підвищенні їх чутливості, 

роздільної здатності та кислотостійкості. Крім цих вимог, ставлять ряд ін-

ших, виконання яких також істотно впливає на якість фотолітографічного 

процесу. Фоторезисти повинні забезпечувати одержання тонких (від 0,2 до 3 

мкм) і суцільних плівок, достатньо легко наноситись і вилучатись із підклад-

ки, мати високу адгезію до підкладки. Вони не повинні містити механічних 

включень (наприклад, частинок пилу). 

Технологія фотолітографічного процесу. Технологічний процес фотоліто-

графії виконується у такій послідовності: 1 – обробка підкладки; 2 – нанесен-

ня фоторезисту; 3 – сушіння фоторезисту; 4 – суміщення та експонування; 5 – 

проявлення захисного рельєфу; 6 – задублення фоторезисту; 7 – травлення 

підкладки; 8 – вилучення фоторезисту. 

Чинники впливу на точність передачі розмірів в процесі фотолітографії: 

а) адгезія; 

б) однорідність; 

в) змочуваність; 

г) чистота поверхні. 
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Якщо поверхня погано змочується речовиною фотошару, це призводить 

до відшарування фоторезисту від пластини у процесі травлення. Оскільки 

більшість фоторезистів містить в своїй основі полімери, їх адгезія може бути 

високою, якщо поверхня гідрофобна. Однак гідрофобна поверхня погано 

змочується травниками. На адгезію і якість подальшого травлення також 

впливає наявність на поверхні слідів органічних та неорганічних речовин, 

адсорбованих молекул рідин та газів. 

При нанесенні фотошару на пластину потрібно забезпечити рівномірність 

його за товщиною та однорідністю. 

Для нанесення фоторезисту на підкладку можна використовувати такі 

способи:  

– центрифугування;  

– пульверизацію;  

– занурення у розчин; 

– поливання. 

У даній роботі в експериментах використовувався метод занурення зразка 

у фоторезист і витягування підкладки зі сталою швидкістю. 

Для кінцевого вилучення розчинника з фоторезисту нанесений фотошар 

просушують, при цьому у плівці фоторезисту відбуваються складні релакса-

ційні процеси: ті, що, ущільнюючи структуру шару, зменшують внутрішні 

напруження та підвищують адгезію шару до підкладки. Правильна організа-

ція процесу сушіння повинна забезпечити безперервну дифузію розчинника 

до поверхні шару та його випаровування. 

В основному використовуються три види сушіння:  

–конвективне;  

– інфрачервоне;  

– НВЧ.  

При конвективному сушінні плівки витримуються при температурі 90 – 

100 С протягом 10 – 60 хв. При інфрачервоному – джерелом тепла є напівп-
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ровідникова пластина, що поглинає інфрачервоне випромінювання. "Фронт 

сушіння" переміщується від пластини до поверхні шару, якість сушіння під-

вищується, а час скорочується до 5 – 15 хв. При НВЧ-сушінні нагрівання 

пластини здійснюється за рахунок поглинання електромагнітної енергії НВЧ-

поля (частота 2,45 ГГц). Час сушіння становить декілька секунд. Висушений 

шар потрібно експонувати не пізніше ніж через 10 годин. 

Конструкція установки для суміщення та експонування (рис. 2.2) може 

бути будь-якою з джерелом світла 340 нм. Основними частинами є мікроскоп 

візуального контролю, освітлювач для експонування (ртутно-кварцева лампа) 

та блок механізмів переміщення. 

 

Рисунок 2.2 — Загальний вигляд установки суміщення та експонування: 1 

– бінокулярний мікроскоп; 2 – маніпулятор грубого переміщення пласти-

ни; 3, 4, 7 – механізм точного переміщення фотошаблона; 5 – механізм 

грубого повороту пластини; 6 – механізм підйому пластини; 8 – фотоша-

блон; 9 – дзеркало; 10 – конденсор; 11 – діафрагма; 12 – лампа УФ-

випромінювання. 

Широко використовуються два способи передачі зображення: контактне 

експонування та проекційне експонування. На якість перенесення зображен-

ня істотно впливають явища дифракції та інтерференції, які проявляють себе 

за наявності зазорів між шаблоном та пластиною. У реальних процесах се-

рійного виробництва контактна фотолітографія дозволяє одержати у шарі 

фоторезисту мінімальний розмір 0,8 мкм, а проекційна – 0,4 мкм. 
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Наступним етапом фотолітографічного процесу є проявлення фотомаски.  

Проявники для позитивних фоторезистів – неорганічні сполуки із лужни-

ми властивостями (водні та водно-гліцеринові розчини КОН, NаОН). Точ-

ність повтору рисунка фотошаблона є основною вимогою до процесу прояв-

лення та залежить від часу проявлення, температури та концентрації прояв-

ника, а також від часу експонування. 

Після проявлення відбувається задублення резисту. Метою цієї операції є 

підвищення адгезії та кислотостійкості за рахунок сшивання коротких орга-

нічних молекул фоторезисту. Задублення проводиться при температурах 130 

– 200 С, як правило, у декілька етапів з поступовим підвищенням темпера-

тури. На цьому закінчується створення захисного рельєфу фоторезисту. 

Наступним етапом фотоліграфічного процесу є створення рельєфу власне 

на самій підкладці. Це здійснюється локальним травленням вільних від фото-

резисту ділянок. . Вибір травників визначається матеріалом плівки. 

2.2 Фрезерування 

Фрезерування — один із популярних методів обробки. Головний рух 

(рух різання) під час фрезерування — обертальний, його здійснює фреза, рух 

подачі — за звичай прямолінійний. Фрезеруванням можна одержати деталь 

точністю за 6…12 квалітетом (0,1 мм для розмірів менше 3 мм) шорсткістю 

до Ra = 0,8 мкм. Фрезерування здійснюється за допомогою багатозубого 

інструмента фрези. 

Класифікація фрезерування: 

      — Залежно від розташування шпинделя верстата і зручності 

закріплення оброблюваної заготовки - вертикальне, горизонтальне. На 

виробництві в більшій мірі використовують універсально-фрезерні верстати, 

що дозволяють здійснювати горизонтальне і вертикальне фрезерування, а 

також фрезерування під різними кутами різним інструментом. 

     —   Залежно від типу фрези (кінцеве, торцеве, периферійне, фасонне і 

т. д.) 
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             1) кінцеві фрезерування - пази, канавки, підсічки; колодязі 

(наскрізні пази), кишені (пази, сторони яких виходять більш ніж на 1 

поверхню), вікна (пази, які виходять тільки на одну поверхню); 

             2) торцеве фрезерування - фрезерування великих поверхонь; 

             3) фасонне фрезерування - фрезерування профілів. Приклади 

профільних поверхонь - шестерні, черв'яки, багет, віконні рами; 

             4) Існують також спеціалізовані фрези, призначені для відрізки 

(дискові фрези); 

      — Залежно від напрямку обертання фрези щодо направлення її руху 

(або руху заготовки) - попутне «під зуб», коли фреза «підминає» заготовку. 

Виходить дуже чиста поверхня, але також велика небезпека вириву заготовки 

при великому зніманні матеріалу; і зустрічне «на зуб», коли рух ріжучої 

крайки відбувається назустріч заготівці. Поверхня виходить гірше, зате 

збільшується продуктивність. На практиці використовують обидва види 

фрезерування, «на зуб» при попередній (чорновий) і «під зуб» остаточної 

(чистової) обробці. 

При торцевому фрезеруванні (обробка торцевою фрезою) діаметр фрези D 

повинний бути більше ширини фрезерования В майже в півтора рази. Для 

забезпечення продуктивних режимів роботи необхідно застосовувати 

зміщену схему фрезеруванния (симетрична схема), для чого ось заготовки 

зміщається щодо осі фрези. 

Під час циліндричного фрезерування розрізняють зустрічне фрезеруван-

ня, коли вектор швидкості (напрямок обертання фрези) спрямований назу-

стріч напрямку подачі; і побіжне фрезерування, коли вектор швидкості і на-

прямок подачі спрямовані в один бік. 

2.3 Матеріали для виготовлення ЕК 

Традиційним матеріалом для пристроїв НВЧ діапазону є високочастот-

ний матеріал фірми Rogers та вітчизняний ФЛАН. 
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Діелектрик серії RO3000 (RO3010, RO3006 та ін.) фірми Rogers склада-

ється з фторопластової основи з керамічним наповнювачем (рутил, корунд), 

що ламінована з обох сторін міддю. Кількістю наповнювача регулюється діе-

лектричною проникністю. Характеристики високочастотних матеріалів фір-

ми Rogers наведені в таблиці 2.1[ ]. 

Товщина шару міді сягає 35 мкм. Товщина RO3010 – 1,28 мм., з ураху-

ванням шарів міді. Особливості матеріалу: 

а) висока пластичність як основи, так і міді; 

б) абразивність; 

в) низька корозійна стійкість (мідь не захищена) 

г) відносно низька термостійкість (до 550 К) 

Такі властивості матеріалу завдають багато клопоту технологам. 
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Таблиця 2.1 — Характеристики високочастотних матеріалів фірми Rogers 

 

Фольговий діелектрик ФЛАН - це листовий матеріал, виготовлений на ос-

нові наповненого арілокса (поліфеніленоксиду та полімерів з фтором), ламі-

нований з двух сторін мідною електролітичною гальваностійкою фольгою 

товщиною 35 мкм [ ]. В якості наповнювача можуть бути мікрокульки з не-

органічних матеріалів. В залежності від складу матриці та наповнювача ви-

робники пропонують матеріал з діелектричною проникністю    від 2 до 16. 

Інтервал робочих температур від -60 до + 150 ° С і короткочасно (до трьох 

годин) до + 180 ° С. Матеріал ФЛАН (таблиця 2.2) випускають в листах роз-

міром 260×340 мм і товщиною 1 та 10 мм. 

Відрізняється високою стабільністю величини діелектричної проникності, 

низькі діелектричні втрати в мікрохвильовому діапазоні частот. 
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Застосовується для виготовлення смугових друкованих плат мікрохвильо-

вого діапазону, елементів антен та інших виробів НВЧ-техніки.  

Таблиця 2.2 — Характеристики ФЛАНу 

Назва показника Оди-

ниці 

вимір

юв. 

ФЛАН

- 2,8 

ФЛАН- 

3,8 

ФЛАН- 

5,0 

ФЛАН- 

7,2 

ФЛАН- 

10 

ФЛАН- 

16 

1 2 3 4 5 6 7 8 

поверхневий елек-

тричний опір, не 

менше 

Ом 5·1012 5·1011 5·1011 5·1011 5·1010 5·1010 

питомий об'ємний 

опір, не менше 

 

Ом 5·1012 5·1011 5·1011 5·1011 5·1010 5·1010 

діелектрична про-

никність при ча-

стоті 10 ГГц, не 

більше 

- 2,8±0,1 

 

 

3,8±0,1 

 

 

5,0±0,1 

 

7,2±0,3 

 

 

10,0±0,

5 

 

16,0±0,

8 

 

тангенс кута 

діелектричних 

втрат при частоті 

10 ГГц, не більше 

- 0,0015 

 

 

0,0012 

 

 

0,0015 

 

 

0,0015 

 

 

0,0015 

 

 

0,0015 

 

міцність на відша-

ровування фольги, 

не менше 

Н/мм 1,0;0,8 

0,8 

 

 

1,0 

0,8 

1,0 

1,0 

0,8 

1,0 

 

 

1,0 

0,8 

1,0 

 

 

1,0 

0,8 

1,0 

 

 

1,0 

0,8 

1,0 
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Продовження таблиці 2.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

міцність на вигин, 

не менше 

Н/см2 8000 8000 8000 8000 8000 8000 

стабільність ліній-

них розмірів, не 

більше 

% 0,2 0,15 0,15 0,15 0,12 0,08 

щільність без 

фольги 

г/см3 1,2±0,1 1,8±0,1 1,55±0,1 1,85±0,1 2,1±0,1 2,6±0,1 

товщина листів 

(включаючи мідну 

фольгу) 

мм 1,0±0,1; 1,5±0,1; 2,0±0,1; 2,5±0,15; 3,0±0,15; 4,0±0,2; 7,0±0,2; 

7,0; 5,0±0,3; 10,0±0,3 

товщина мідної 

фольги 

мкм 18; 35; 50 

стандартні розміри 

листів матеріалу 

мм (340 260)+0/-10 (400 400)+0/-10 (600 400) +0/-10 

 

Висновок: Фотолітографічна обробка не дозволяє отримувати якісну 

топологію провідникового шару при товщині міді 35 мкм, більш менш вдалі 

реалізації пристроїв при попередньому стравлюванні міді до одиниць мкм. 

Фотолітографією не можна видалити діелектричний шар (фторопластова ос-

нова – хімічно інертний матеріал).  

Фрезеруванням важко отримати ширину провідникової доріжки менше 

ніж 100 мкм. Бокове зусилля фрези призводить до плинності матеріалу осно-

ви і мідь зміщується від свого сталого положення з частковою релаксацією. 

Пластичність матеріалу Rogers вимагає використовувати додаткові підтри-

муючі накладки щоб не спотворювалась геометрія. Абразивність наповнюва-

ча вимагає частої заміни фрез.   
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3 АНАЛІЗ ВПЛИВУ ПОХИБОК ВИГОТОВЛЕННЯ ПРИСТРОЇВ НА 

ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ КРИСТАЛІВ 

 

3.1 Джерела похибки при фрезеруванні 

Точністю механічної обробки є ступінь відповідності обробленої деталі 

її правильному прототипу або зразку. Чим більша відповідьність, тим вища 

точнічість. Аналогічне, але більш чітке визначення точності – ступінь на-

ближення дійсних значень геометричних параметрів оброблених деталей до 

заданих величин. Точність характеризується похибкою, яка визначається різ-

ницею між дійсним і заданим або розрахованим значенням параметра.  

 Похибки обробленої деталі є результатом впливу на процес обробки 

багаточисленних факторів і викликаних ними елементарних похибок оброб-

ки: 

а) специфічних властивостей динамічної системи верстата в процесі об-

робки (зокрема , деформацій пружної технологічної системи ВПІД, ди-

намічних характеристик робочих процесів у верстаті, ступеня стійкості 

замкнутої динамічної системи верстата); 

б) похибки базових поверхонь заготовки і похибки її установки на верста-

ті; 

в) деформації заготовки та інших елементів технологічної системи під 

впливом зусиль закріплення; 

г) розмірного зносу ріжучого інструменту; 

д) геометричничних похибок верстата; 

е) похибок способу формотворення ( теоретичної схеми обробки ); 

ж) похибок виготовлення та установки інструмента; 

з) теплових деформацій ланок технологічної системи під впливом зовні-

шніх та внутрішньо верстатних полів. 

и) похибки налаштування верстата. 
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Внесок похибок, викликаних перерахованими факторами, в загальному 

балансі точності обробки може бути різною. Ряд факторів практично незмін-

ний (статичний) в процесі обробки. До них відносяться, як правило, дефор-

мації заготовки та елементів технологічної системи під впливом зусиль за-

кріплення, похибок базових поверхонь заготовки та установки її на верстаті, 

в якійсь мірі похибки виготовлення та установки інструмента, геометричні 

похибки верстата.  

 Інші фактори суттєво змінюються в процесі обробки ( динамічні ) під 

впливом змінних зусиль, змінної жорсткості, зміни температурних умов, 

змінних робочих процесів (різання, тертя в двигунах), а також змінних зов-

нішніх впливів. При цьому фактори та їх наслідки – похибки обробки – мо-

жуть містити систематичні та випадкові складові. 

 Прикладом факторів, викликаних систематичної похибки обробки є ге-

ометричні похибки верстата. Так, при обробці обертових деталей непарале-

льність осі оберту та траєкторії руху інструмента викликає конусність, а їх 

перекіс – гіперболічність обробленої поверхні. Нерівномірна по куту поворо-

ту жорсткість шпиндельного вузла приводить до систематичної складової 

похибки форми поперечного перерізу при обробці як обертових деталей , так 

і обертовим інструментом. 

 Багато із діючих факторів , а також їх сукупностей , приводять до появи 

випадкових похибок, які проявляються в розсіянні параметрів, що характери-

зують точність обробки. Особливість прояву причин, що викликають випад-

кові похибки, полягає в тому, що вони не піддаються точному прогнозуванні 

і проявляють свою дію незалежно один від одної. Причинами випадкових по-

хибок можуть бути коливання: твердості матеріалу заготовки, припуску, по-

ложення заготовки через неякісне базування, температурного режиму, поло-

ження заготовки відносно інструменту внаслідок динамічних процесів у вер-

статі, а також затуплення інструмента. 

В результаті дії випадкових величин при обробці партії деталей на на-

строєному верстаті дійсні розміри та інші параметри кожної деталі є випад-
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ковими величинами неперервного типу так як вони можуть приймати будь-

які значення в межах визначеного інтервалу. Сукупність значень дійсних ро-

змірів деталей оброблених при незмінних умовах та розташованних в зрос-

таючому порядку з зазначенням частоти повторень цих розмірів називається 

розподілом розмірів деталей.  

При різних умовах обробки деталей розсіювання їх розмірів підпорядко-

вуються різним математичним законам. 

Розподіл дійсних розмірів деталей, оброблених на настроєнних верста-

тах, підпорядковується закону нормального розподілу Гауса. Умови відпові-

дності розподілу випадкових величин по закону Гауса визначаються визнач-

но теоремі Ляпунова: 

а) вплив кожного з додатків на суму мізерно малий  і приблизно од-

наковий, тобто, немає домінуючих складових. 

б) В склад суми входить велике число взаємно незалежних випадко-

вих величин. 

При недотриманні цих умов розподіл може підпорядковуватись ін-

шим законам.  

 Рівняння кривої нормального розподілу має вигляд : 

   
 

 √  
 

 
(      )

 

     

де   — середнє квадратичне відхилення; 

e — основа натуральних логарифмів;     — середнє арифметичне дійсних 

розмірів деталей партії;    — дійсний поточний розмір; 

 

   √∑(      )
   

 
  

 

  √
 

 
∑(      )

 
    

     ∑   
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де    — частота ( кількість деталей даного інтервалу розмірів );   – кількість 

деталей партії.  

 Крива нормального розподілу зображена на рис. 3.1 

 

Рисунок 3.1 – Крива нормального розподілу. 

 Параметер     характеризує положення центру групування розмірів. 

При         крива має максимум: 

     
 

 √ 
 

   

 
   

Точки А та В є точками перегину: 

      
 

 √   
           

В межах ±   розташовано 99,73 % всієї площі, обмеженої кривою. Тому на 

практиці приймають, що з ймовірністю 99,73 % всі розподіли знаходяться в 

межах ±   . Середнє квадратичне відхилення показує, наскільки тісно згру-

повані дійсні розміри біля центру групування, тобто  мірою розсіювання або 

мірою точності. На практиці крива розподілу деталей відхиляється від теоре-

тичної кривої нормального розподілу. Оцінка відхилення визначається за до-

помогоюкоефіцієнта асиметрії α та коефіцінта крутості τ: 

  
∑ (      )

 
   

   
      

∑ (      )
 

   

   
     Лу

зін
а М

. Є
. К
іВР
А, 

20
16



37 

 

 Закон нормального розподілу справедливий для деталей, оброблених 

різанням з точністю 8-го квалітету та грубіше. Фактичне поле розсіювання 

ω=  . 

 Якщо розсіювання розмірів суттєво залежить від одного домінуючого 

фактору, наприклад зносу інструменту, то розподіл розмірів партії деталей 

буде підпорядковуватись закону рівної ймовірності (рис. 3.2). 

 

Рисунок 3.2 – Закон рівної ймовірності. 

Розподіл по закону рівної ймовірності справедливий для деталей, оброб-

лених з високою точністю (6-й квалітет). Фактичне розсіювання ω= √  . 

При обробці по 7-му і 8-му квалітетам, а також при суттєвому впливі 

жорсткості системи ВПІД, зносу інструменту та інших причин розподілу ро-

змірів може підпорядковуватися закону трикутника. При якому ω= √  .  

При одночасному впливі причин систематичних та випадкових похибок 

закони розподілів представляють собою композицію. 

Якщо нормальний розподіл випадкових похибок поєднується з система-

тичною похибкою, то поле розсіювання ω=         . Систематичні похибки 

додаються алгебраїчно, систематичні та випадкові – арифметично, випадкові 

– по закону Гауса:  

  √  
    

    
      

   

Випадкові похибки, не підпорядковуються закону нормального розподі-

лу Гауса при відсутності домінуючих складових, пісумовуються за форму-

лою: 

  √(    )  (    )  (    )    (    )
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де    – коефіцієнт, який залежить від виду розподілу.  

 У звичайних умовах при відсутності помітного зносу інструменту може 

бути застосовано додавання по закону Гауса з урахуванням коефіцієнта запа-

су 1.2: 

     √  
    

    
      

   

Наведені тут короткі відомості з теорії ймовірності та математичної ста-

тистики необхідні в зв'язку з тим, що оптимізація обробки металів за критері-

єм точності здійснюється в значній мірі за допомогою статистичних методів. 

Фрезерні верстати. Одна з найбільш тяжких задач – отримання правиль-

ної геометричної форми площини в напрямку поздовжньої подачі стола. 

Джерелами відхилення від площини є геометричні похибки руху вузлів верс-

тата, неточності установки і кріплення його на фундаменті, теплові деформа-

ції, деформації від статичних зусиль затиску заготовки і вузлів верстата, де-

формації та зміщення під дією зусиль, які виникають в робочих процесах, 

нерівномірність припуску і т.д. Встановлено, що при обробці деталі з поздо-

вжньої подачі стола на консольно-фрезерних верстатах Горьківського верста-

тобудівного заводу моделей 6H82, 6H83, 6M82, 6M83, змінюючи режими рі-

зання, можна отримати відхилення від площини як в сторону випуклості, так 

і в сторону ввігнутості. При глубині різання 0,1 мм утворюється випукла по-

верхня величиною 0,01 мм, при глибині 0,5 мм величина випуклості знизить-

ся до 0,005 мм, при глибині 1 мм – до 0,0005 мм, а при глибині 4 мм утво-

риться ввігнутість 0,03 мм [ ]. 

 При переміщенні стола верстата від середнього положення в обидві 

сторони без обробки утворюється кінематична похибка, пов’язана з геомет-

ричними похибками верстата та пружними дефораціями деталі в рухомих 

стиках, призводить до зміни відстані від осі шпинделя горизонтального або 

від торця шпинделя вертикального верстата до робочої поверхні стола, від 0 

до 20 мкм. Встановлена стабільність пружних деформацій базових деталей. 

Зміщення в напрямних за рахунок зазорів дуже нестабільні. У випадку прик-
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ладаня навантаження, яке відповідає зусиллям різання, характер зміни відс-

тані від осі шпинделя до стола зберігається, але при глибині різання 55 мкм 

вона різко зростає.  

 Дослідження контурного фрезерування на верстатах встановило 

домінуючу роль пружних деформацій: 40-60 % в загальному балансі сумар-

ної похибки обробки. Причому жорсткість в напрямках координатних осей 

X, Y, Z верстата може відрізнятись в 2 – 3 рази. Наступними по вагомості яв-

ляються геометричні похибки станка. Теплові деформації також вносять свій 

вклад. В цілому встановлено, що суттєвий вплив перерахованих похибок не 

забезпечує потрібну точність контурної обробки деталей складної просторо-

вої форми. 

Таким чином, при виготовленні ЕК фрезеруванням на типових фрезер-

них верстатах, забезпечити необхідну максимально дозволену похибку (10 

мкм.) практично неможливо без створення зворотного зв’язку в системі 

ВПІД. Найпростіша реалізація такого зв’язку може полягати в візуальному 

контролі положення інструмента під час обробки робітником за допомогою 

мікроскопа з збільшенням у 200…400 раз. і ручній корекції положення ін-

струмента. Інший шлях – використання фрезерного верстата з автоматизова-

ною корекцією положення інструмента. 

 Фізичні властивості матеріалу RO3ХХХ створюють додаткові склад-

нощі, а саме: механічна обробка різанням приводить до швидкого зносу ін-

струментів; плинності фторопластової основи; суттєвої зміни розмірів у ви-

гляді напливів на краях отворів та лускоподібних хвостів на поверхні різання. 

При фрезеруванні зростає температура. Спочатку виникає плавлення  

фторопластової основи, налипання на «кукурудзяну» фрезу аж до її поламки,  

а потім - випаровування фторопласту з утворенням небезпечного фосгену.  

Для таких матеріалів рекомендують фрезу з одним пером [ ]. 

Як RO3010 так і RO3006 дуже легко згинаються і не відновлюють попе-

редню форму. Зрозуміло, що при таких особливостях матеріалу виготовити 

деталь з точністю топологічних елементів +/- 10 мкм. вкрай важко. 
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Рекомендації виробника (обробка виключно новим інструментом з час-

тою його заміною; використання обов’язково нових жорстких підкладок та 

накладок; невелика висота пакету для безперешкодного видалення стружки) 

не завжди дозволяють отримати деталь з заданими конструктором розмірами. 

Для полегшення фрезерування фірма Rogers рекомендує використовувати 

підплатник з заздалегідь відфрезерованими каналами, що виходять назовні: 

для підсосу повітря знизу, надійного видалення стружки і охолодження ін-

струменту. 

3.2 Джерела похибки в процесі фотолітографії 

Не покращує ситуацію застосування фотолітографії. Статистичні значення 

бокового підтравлювання шару міді сягають 70 %. А це означає, що в пере-

тині мідна доріжка шириною 100 мкм і висотою 35 мкм (товщина міді) ви-

глядає як обернена трапеція з основою 100 мкм і 50 мкм в зоні контакту з ді-

електриком. Вздовж доріжки спостерігається хвилясте підтравлювання –  

зміна ширини доріжки як на рисунку 3.3. 
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Рисунок 3.3 — Підтравлювання міді 35 мкм на RO3010. Збільшення 150х, 

ціна малої поділки – 6 мкм. 

Для перевірки можливості використання фотолітографії для отримання 

топологічного рисунку був проведений експеримент. З емульсійного скляно-

го фотошаблону з топологічним рисунком 3.4 а) зображення методом конта-

ктної літографії переносилось на зразки з матеріалів  RO3010 (рисунок 3.4 б) 

і ФЛАН (рисунок 3.4 в). Нанесення фоторезисту зануренням і витягуванням 

зі сталою швидкістю 0,5 мм/с. Травлення міді проводилось в 40% розчині 

FeCl3 6H2O. 
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                              а                                                           б                              

 

 в 

Рисунок 3.4 — Результат фотолітографії по міді 35 мкм, а) фотошаблон, б) 

RO3010, в) ФЛАН. Збільшення — 55Х, ціна малої поділки — 14мкм. 

Травлення в концентрованих розчинах і травлення в струмені нормально 

спрямованого потоку травника не суттєво поліпшує ситуацію. Щоправда, ін-

коли є можливість зменшити початкову товщину міді попереднім травленням 

до 5–10 мкм. Відповідно підвищиться точність витримки геометричних роз-

мірів на шкоду електропровідності. Але забезпечити рівномірне травлення 
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міді вкрай важко. Фоторезист має низьку адгезію до міді, тому краще вико-

ристовувати позитивний метод з металевим резистивним покриттям. Швид-

кість травлення, в силу ряду причин, на різних ділянках деталі не однакова, 

що добре видно на рисунках. Після травлення міді, як і при термічній оброб-

ці, фторопластова основа усідає (до 0,5 %).  

Пропонується такий варіант виготовлення високочастотних електромаг-

нітнокристалічних пристроїв — фрезерування на малогабаритному фрезер-

ному верстаті (рисунок 3.5). 

 Замість класичних «кукурудзяних» фрез використовувати стоматоло-

гічні бори з карбіду вольфраму, які необхідно доробити (видалити нижню 

частину фрези алмазним диском). Обов’язкове вирівнювання заготівки на 

скляній плиті і використання підкладок та накладок для позиціювання заготі-

вки на верстаті. Пошарове фрезерування міді фрезою діаметром 0,5 мм. 

Швидкість 800–1000 об/хв. за один прохід грубої обробки знімати шар 10 

мкм., тонкої – до 5 мкм. Точність позиціонування верстату по трьох коорди-

натах повинна бути не гіршою ніж 2–3 мкм. Вплив товщини шару міді про-

являється в тому, що в перетині мідь має форму трапеції. Провідник ширший 

в зоні контакту з діелектриком. Цю похибку легко врахувати в розмірах про-

відників топологічного шару. 

 

 

 

Рисунок 3.5 — Фотографія зразів пристроїв. Помітні сліди від фрези. 
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Наявність помітного сліду фрези пов’язана з недостатньо жорстким і 

точним закріпленням заготівки на верстаті, а також перевищеною глибиною 

фрезерування. Запропонований метод механічної обробки дозволяє отримати 

зразки високочастотних електромагнітнокристалічних пристроїв з необхід-

ною для практичного використання точністю. 

Висновок: При товщині шару міді 35 мкм практично неможливо виго-

товити зразки з шириною доріжки менще 100 мкм. Типова картина відхилен-

ня лінії від прямолінійності наведено на рисунках 3.3. Підсумовуючи:   

- незадовільна стійкість фоторезисту; 

- травлення міді відбувається переважно по границях кристалітів; 

- відхилення границі мідної смужки від прямої лінії сягає на ФЛАНі 140 

мкм.; 

- відстань між двома площинками на фотошаблоні — 43 х 14 = 602 мкм., 

на RO3010 — 47 х 14 = 658 мкм.; на ФЛАНі — 53 х 14 = 742 мкм. 

- необхідна точність (+/- 10 мкм.) не досяжна. 

При виготовленні ЕК фрезеруванням на типових фрезерних верстатах, за-

безпечити необхідну максимально дозволену похибку (10 мкм.) практично 

неможливо без створення зворотного зв’язку в системі ВПІД. 
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4 МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИЛАДІВ, ЩО ЗРОБЛЕНІ ФОТОЛІТОГРІФІЄЮ 

ТА ФРЕЗЕРУВАННЯМ 

 

4.1  Інструментальна база 

При визначенні геометричних розмірів було використано такі прилади: 

 Мікроскоп металографічний універсальний ММУ-3 

 Мікроскоп біологічний стереоскопічний МБС-9 

4.1.1 Металографічний мікроскоп ММУ-3  

Металогріфічний спрощений мікроскоп ММУ-3 - призначений для ві-

зуального спостереження непрозорих об'єктів у відбитому світлі при роботі в 

світлому і темному полі і в поляризованому світлі. Застосовується металог-

рафічний мікроскоп ММУ-3 (характеристики в таблиці 4.1.1) в заводських 

лабораторіях і безпосередньо в цехах. Металографічний мікроскоп ММУ-3 

призначений для роботи в макрокліматичних районах з помірним кліматом в 

лабораторних приміщеннях при температурі повітря від +10 до +35 ° С і для 

роботи в макрокліматичних районах як з сухим, так і з вологим тропічним 

кліматом в лабораторних приміщеннях при температурі повітря від +10 до 

+45° С. 

Таблиця 4.1 —Технічні характеристики металографічного мікроскопу 

ММУ-3 

Ахроматичний ОЕ-4 

Фокусна відстань, мм:  25 

Числова апертура:  0,17 

Збільшення з ахроматической лінзою, F 

= 200 мм:  

8 

Робоча відстань, мм: 5,4 

Ахроматичний ОЕ-2 

Фокусна відстань, мм:  10 
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Продовження таблиці 4.1 

Числова апертура:  0,40 

Збільшення з ахроматической лінзою, F 

= 200 мм:  

20 

Робоча відстань, мм:  2,6 

Ахроматичний ОЕ-1 

Фокусна відстань, мм:  6,3 

Числова апертура:  0,65 

Збільшення з ахроматической лінзою, F 

= 200 мм:  

31,7 

Робоча відстань, мм:  0,7 

Межі переміщення столика, мм: 

в поздовжньому напрямку 

в поперечному напрямку 

 

       від 0 до 40 

від 0 до 20 

Межі повороту столика (в середньому 

положенні за шкалою поперечних пе-

реміщень):  

від 0 до 360 

Межі переміщення тубуса мікроскопа в 

вертикальному напрямку, мм: 

по колонці 

за допомогою механізму грубої подачі 

за допомогою механізму мікрометрич-

ною фокусування від 0 до 70; 

 

 

 

від 0 до 70; 

від 0 до 30; 

 

від 0 до 2,5; 

Ціна поділки шкал: 

переміщення столика, мм: 

обертання столика: 

механізму мікрометричною фокусуван-

ня, мкм: 

1 

2 

2 

Ціна поділки ноніуса столика, мм:  0,1 

Максимальна висота об'єкта, мм:  100 

Джерело світла  лампа розжарювання РН 8-20 

Габаритні розміри, мм:  250х220х330 

Маса мікроскопа, кг:  6 
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Маса блоку живлення, кг:  2 

 

4.1.2 Мікроскоп стереоскопічний МБС – 9 

Мікроскоп біологічний стереоскопічний МБС – 9 (характеристики в 

таблиці 4.2)  призначений для спостереження як об'ємних предметів, так і то-

нких плівкових і прозорих об'єктів, а також препарувальних робіт. 

Спостереження може проводитися як при штучному, так і при природ-

ному освітленні у відбитому та поглиненому світлі. Область застосування: 

ботаніка, біологія, медицина, мінералогія, археологія, машинобудування, 

приладобудування та інші галузі науки і техніки. 

Таблиця 4. 2 - Технічні характеристики біологічного стереоскопічного 

мікроскопу МБС-9 

Збільшення, крат: в межах 4-100 

Лінійне поле зору, мм: в межах 39-2,4 

Робоча відстань, мм: не менше 95 

Джерело світла: галогенна лампа 12 В / 20 Вт 

Габаритні розміри приладу в ро-

бочому положенні (без урахування 

підлокітників,окулярів,освітлювача), 

мм, не більше:  

довжина  

         ширина  

 висота  

 

 

 

 

265 

160 

475 

Маса приладу, кг: не більше 8 

Маса приладу в упаковці, кг: не більше 11 

 

Згідно Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» 

Додаток Б, всі прилади мають пройти повірку.  
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4.2 Досліджувані зразки 

Досліджуваний зразок являє собою ЕК – фільтр реалізований за схемою 

резонатора Фабрі-Перо показаний на рис. 1.18. Резонаторна порожнина філь-

тра, на відміну від звичайної прямолінійної, виконана п-подібною. 

Номінальні параметри фільтра:  

- довжина a = 22 мм,  

- ширина b = 12 мм, 

-  діаметр отворів d = 6 мм,  

- довжина резонаторної порожнини і її коротких відрізків дорівнюють 

18,4 і 4,2 мм,  

- товщина мікросмужки w = 1,1 мм,  

- товщина резонаторної мікросмужки w= 0,1 мм,  

- товщина діелектрика h = 1,28, 

-  глибина ненаскрізного отвору hˈ = 0,6 мм. 

 Матеріал підкладки — Rogers RO3010 з параметрами: діелектрична про-

никність ɛ = 10,2 , тангенс діелектричних втрат tgδ = 0,0023  [ ]. 

Експериментально виміряні параметри фільтра:  

- a = 21 мм, b = 12,5 мм,  

- d = 6 мм,  

- довжина резонаторної порожнини і її коротких відрізків дорівнюють 

21,4 і 3,6 мм, 

- w = 1,1 мм,  

- w= 0,1 мм,  

- h = 1,28 , 

-  hˈ = 0,4 мм. 

 На рис. 4.3 зображено L – неоднорідність у вигляді металізованих 

отворів. На одній стороні діелектричної основи -1 виконано металізація - 2 та 

ряд періодично розміщених в шарі металізації і в основі металізованих отво-

рів - 3, гальванічно зв’язаних з металізацією основи [9]. 
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Рисунок 4.3 — ЕК-неоднорідність у вигляді металізованих отворів: 1 — 

діелектрична основа, 2 — шар металізації, 3 — металізовані отвори, 4 — 

смуговий провідник 

Номінальні параметри фільтра: 

- a = 60 мм,  

- b = 13 мм,  

- d = 6 мм,  

- w = 2,5 мм,  

- h =2,1,  

- h= 1,9 мм,  

- товщина мідної фольги t = 0,05 мм, 

- кількість отворів n = 5,  

- період структури p = 12 мм. 

 Матеріал підкладки — ФЛАН 7,2 з параметрами:     7,2 ± 0,3. (Експе-

риментально встановлено для даного зразка      7,0), на частоті 10 ГГц tgδ = 

0,0025 [9]. 

Експериментально виміряні параметри фільтра: 

- a = 64 мм, 

- b = 13,4 мм, 

- d = 6,7 мм,  

- w = 2,5 мм,  
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- h =2,1,  

- h= 1,7 мм,  

- p = 12 мм. 

Ще одна структура, що досліджувалась , наведена на рис. 4.4. 

 

 

 

Рисунок 4.4 — ЕК з L — неоднорідністю у вигляді отворів, виконаних зі 

сторони сигнального провідника і гальванічно зв’язаних з ним. 

Номінальні параметри ЕК: 

- а = 53 мм,  

- b = 9 мм,  

- t = 0,035 мм,  

- h = 1,28 мм,  

- w = 1,1 мм,  

- p = 10 мм, 

- d = 3 мм, 

- hˈ = 0,7 мм,   

- n = 5. 

 Матеріал підложки – Rogers RO3010 з параметрами: ɛ = 10,2 , tgδ = 

0,0023.   

Експериментально виміряні параметри фільтра: 

- а = 49,3 мм,  

- b = 8,7 мм, 
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- h = 1,28 мм,  

- w = 1,1 мм, 

- p = 9,8 мм,  

- d = 3,2 мм, 

- hˈ = 0,77 мм 

4.3 Аналіз математичної моделі 

Тривимірнє моделювання за допомогою програмного пакета Microwave 

Studio дозволяє візуалізувати розподіл електричного і магнітного поля в ЕК 

та розрахувати його електричні характеристики але потребує значного часо-

вого ресурсу. Для отримання попереднього результату за короткий час доці-

льно проводити розрахунки в програмному середовищі Mathcad. Розрахунки 

електричних параметрів ЕК проводимо за методикою [10]. 

Аналіз математичної моделі для першого зразка зображеного на 

рис. 1.18 

Діелектричну проникненість     для мікросмужкового провідника мож-

на розрахувати:  

     
    

 
 

    

 
 

 

√    
 

 

     (  
 

 
)

 
                    (4.1) 

 

де    – діелектрична провідність матеріалу; 

  – товщина мікросмужкової лінії; 

  – товщина діелектрика. 

Діелектричну проникненість     для L –  неоднорідності можна розраху-

вати:  

     
    

 
 

    

 
 

 

√    
    

 

                              (4.2) 

 

де   – товщина мікросмужкової лінії, яка дорівнює діаметру отвору; 

       - глибина ненаскрізного отвору. 
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Діелектричну проникненість     для резонаторної мікросмужки можна 

розрахувати за формулою (4.1). 

Характеристичний імпеданс мікросмужкового провідника    : 

    
  

√   
   (

   

 
 

 

   
)                                       (4.3) 

Характеристичний імпеданс L – неоднорідності    : 

      
 

√   
{

 

    
              (

 

    
      )}

  
         (4.4) 

Характеристичний імпеданс резонаторної мікросмужки    можна розра-

хувати за формулою (4.3). 

Аналіз неоднорідної лінії передачі зводиться до послідовного розрахун-

ку вхідного імпедансу її відрізків, починаючи з навантаження. Для кожного 

наступного мікросмужкового відрізку імпедансом навантаження є вхідний 

імпеданс попереднього відрізка. 

Вхідний опір відрізка лінії передачі :  

      
       (   )

       (   )
  ,                                           (4.5) 

де    і   -хвильовий імпеданс і довжина відрізка; 

          - імпеданс навантаження.  

Тоді коефіцієнт відбиття ( ) та проходження ( ) знаходимо, як: 

  
     

     
                                               (4.6) 

  | |  √  | |                                       (4.7) 

На рис. 4.5 зображена змодельована АЧХ:  
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Рисунок 4.5 — АЧХ ЕК – фільтр реалізований за схемою резонатора Фа-

брі-Перо. 

Резонансна частота ЕК – фільтру розрахована в Microwave Studio 

(MWS), рисунок 1.19 становить 3,74 ГГц, резонансна частота розрахована в 

Mathcad трохи відрізняється і становить 3,4 ГГц. Така різниця є допустимою 

на попередньому етапі проектування. 

Аналіз математичної моделі для другого зразка зображеного на рис. 

4.3 

Діелектричну проникненість     для мікросмужкового провідника мо-

жна розрахувати:  

     
    

 
 

    

 
 

 

√    
 
 

   

 

Діелектричну проникненість     для L - неоднорідності можна розраху-

вати за (4.2). 
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Характеристичний імпеданс мікросмужкового провідника    : 

      
 

√   

{
 

 
              (

 

 
      )}

  

 

Характеристичний імпеданс L - неоднорідності    за [ ]   

Вхідний опір відрізка лінії передачі розраховується за (4.5), коефіцієнт від-

биття ( ) та проходження ( ) за (4.6), (4.7). 

На рис. 4.6 зображена змодельована АЧХ теоретична та есперименталь-

на:  

 

Рисунок 4.6 — АЧХ для другого зразка; 1 — розрахована по 

номінальним розмірам, 2 — розрахована по фактичним розмірам з 

урахуванням похибок виготовлення.  

Характеристика побудована за допомогою Mathcad співпадає з 

характеристикою Microwave Studio (MWS) в [ ], але теоретично частота має 

зменшуватись, а не збільшуватись, з чим пов’язано не вдалося встановити.  
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Зовнішній вигляд АЧХ експериментального зразка майже повністю по-

вторює АЧХ розраховану. Експериментальний зразок має більшу смуга про-

пускання і більше поглинання. Резонансна частота теоретична 4,7·10
9 

Гц
 
, а 

частота експериментальна 5,14·10
9 
Гц, зміщення складає 8%. 

Також проведемо дослідження впливу геометричного розміру, а саме 

ширини мікросмужки на АЧХ пристрою. 

Змоделюємо розрахунок АЧХ при зміні ширини мікросмужкового про-

відника 2,5 мм ± 20 % . 

На рисунку 4.7 зображена змодельована АЧХ:  

 

Рисунок 4.7 — АЧХ другого зразка з шириною мікросмужки ±20%; 1 – 

початкове значення , 2 – ширина провідника зменшена на -20%, 3 – ширина 

провідника збільшена на +20%.  

Зменшення ширини мікросмужки призводить до зменшення смуги 

пропускання ЕК-фільтру і навпаки. 
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Аналіз математичної моделі для третього зразка зображеного на 

рис. 4.4 

Діелектричну проникненість     для мікросмужкового провідника мож-

на розрахувати за (   )  

Діелектричну проникненість     для L - неоднорідності можна розраху-

вати за (4.2). 

Характеристичний імпеданс мікросмужкового провідника    розрахову-

ємо за (4.3). 

Характеристичний імпеданс L - неоднорідності    за (   )  

Вхідний опір відрізка лінії передачі розраховується за (4.5), коефіцієнт 

відбиття ( ) та проходження ( ) за (4.6), (4.7). 

На рис. 4.8 зображена змодельована АЧХ теоретична та есперименталь-

на:  

 

Рисунок 4.8 —АЧХ для третього зразка; 1 — розрахована по 

номінальним розмірам, 2 — розрахована по фактичним розмірам з 

урахуванням похибок виготовлення. 

Результат експерименту співпада з очікуваним, невідповідність сягає до 

8%. Для спрощеної моделі такий результат можна вважати задовільним. 
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4.4 Аналіз отриманих результатів 

Для простих реалізацій ЕК-кристалів співпадіння результатів моделю-

вання і експериментальних зразків майже повне. Для більш складних ЕК – 

пристроїв треба вдосконалювати математичну модель.  

Зразок 1: Використання Mathcad для прогнозування поведінки АЧХ ЕК-

кристалів, навіть на більш складних структурах, які аналізувались дає мож-

ливість змоделювати правильні результати з незначною похибкою. 

Зразок 2: Графічна та експериментальна характеристика повторює очі-

кувану, найбільший вплив вносять діаметри отворів та глибини ненаскрізних 

отворів. Невідповідність сягає до 8 %, що можна вважати задовільним ре-

зультатом. Моделювання зі зміною ширини провідникової мікросмужки в 

межах ±20% впливає на АЧХ ЕК в межах до 5%. Цей результат теж можна 

вважати задовільним. 

Зразок 3: Змодельована АЧХ з номінальними розмірами добре співпадає 

з АЧХ розрахованої по фактичним розмірам з урахуванням похибок 

виготовлення. Невідповідність сягає 12% по ширині смуги пропускання на 

рівні -3 дБ. Центральна частота змінюється в межах 8%. Для попереднього 

оцінювання дана модель може використовуватись.  
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5 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організа-

ційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів 

та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності лю-

дини у процесі трудової діяльності.   

Завдання  охорони  праці – звести  до  мінімуму  імовірність  ураження 

або  захворювання  працюючого  з  одночасним  забезпеченням комфорту 

при  максимальній  продуктивності  праці.  Реальні  виробничі  умови  харак-

теризуються,  як  правило,  наявністю  деяких  небезпечних  і шкідливих  ви-

робничих  факторів. 

В даному розділі виконується оцінка потенційно шкідливих і небезпеч-

них виробничих чинників, що виникають при розробці, виробництві та екс-

плуатації пристрою. На підставі цих оцінок розроблюються заходи щодо 

зменшення шкідливих впливів цих факторів на людину як в процесі експлуа-

тації виробу, так і при його виробництві. В рамках даного розділу роз-

глядаються найбільш небезпечні фактори, що виникають при розробці та ви-

готовленні досліджуваного пристрою, розглянуті питання негативного впли-

ву ЕМВ радіотехнічного діапазону, а також розглянуті можливі комплексні 

заходи щодо запобігання впливу цих факторів на людину і навколишнє сере-

довище. Також розглядається питання пожежної безпеки та електробезпеки. 

 

5.1 Виявлення небезпечних та шкідливих виробничих факторів при 

розробці, виготовленні та експлуатації приладу 

Аналіз технологій виготовлення електромагнітокристалічнихвиробів 

проведено за допомогою персонального комп’ютера (ПК). Під час роботи на 

ПК користувач піддається впливу електромагнітного випромінювання (ЕМВ) 

радіочастотного діапазону. При експлуатації вимірювальних приладів завжди 
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існує небезпека ураження струмом. Існує небезпека виникнення пожежі, на-

самперед з причин електричного характеру. 

При проведенні повного циклу робіт потенційно небезпечними та 

шкідливими факторами можуть бути: 

- можливість ураження електричнимструмом; 

- механічні шуми, які пов’язані з роботою

 принтера і вентиляційної системи комп’ютера; 

- значна напруга зорових органів і пов’язане з цим 

перевтомлення користувача ПЕОМ; 

- невідповідність освітлення санітарним нормам; 

- електромагнітне випромінювання радіочастотногодіапазону; 

- відблиски на екранімонітора. 

- Несприятливі мікрокліматичні умови. 

 

5.2 Технічні рішення та організаційні заходи з безпеки і гігієни праці 

та виробничої санітарії 

5.2.1 Електробезпека 

Все наявне в лабораторії елекроустаткування можна віднести до I (си-

стемні блоки) та II (ВДТ) класів щодо електрозахисту (ГОСТ12.2.007.0–

75). Вимірювальніприладимають0Ікласза електрозахистом. 

Приміщення лабораторії по рівню небезпеки поразки людей елек-

тричним струмом згідно ПУЕ можна віднести, до помешкань без підви-

щеної небезпеки, тому що: 

- відносна вологість повітря не перевищує 75%; 

- матеріал підлоги (паркет) є діелектриком; 

- температура повітря не досягає значень, більших 35 °С; 
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- відсутня можливість одночасного доторку людини до з'єднаних із 

землею металоконструкцій будівлі, технологічних апаратів, ме-

ханізмів і т.п., з одного боку, і до металевих корпусів електро-

устаткування – з іншого боку; 

- відсутні хімічно агресивні середовища. 

Електромережа трьохфазна з глухо заземленою нейтраллю, із зану-

ленням і повторним заземленням нульового проводу відповідно до вимог 

ПБЕ та ПУЕ. Мережа обладнана автоматом струмового захисту, розрахова-

ного на струм 10А. Час спрацювання автомату 0,1с. 

Для того, щоб не допустити ураження людини електричним струмом 

при виникненні аварійних ситуацій необхідно заземлити все обладнання, що 

працює від мережі 220В, 50Гц. Опір нульового проводу повинен бути таким, 

щоб при замиканні на корпус або нульовий провід виникав струм короткого 

замикання, сила якого повинна перевищувати в 1,4 рази номінальний струм 

спрацювання автомата струмового захисту (при струмі короткого замикання 

менше100А). 

    
  

        
 ⁄

  

де Uф  – напруга фази мережі;R0  – опір нульового дроту на ділянці від фазно-

го трансформатора  до розетки ―Вхід мережі‖ (~3Ом);Rф  – опір фазного дро-

ту на тій же ділянці (~3 Ом);ZТ /3   – еквівалентний опір транзистора (0,12 Ом). 

 

    
   

        
        

 

   

    
 

     

       
      

 

 

Лу
зін
а М

. Є
. К
іВР
А, 

20
16



61 

 

Таким чином струм короткого замикання при виникненні аварійної 

ситуації в 3,55 рази перевищує номінальний струм спрацювання автомата, 

що задовольняє встановленим нормам. 

Опір заземлюючих пристроїв не перевищує значень встановлених 

ГОСТ12.1.030–81. 

Виконано всі необхідні заходи щодо електробезпеки відповідно до 

ГОСТ12.3.019–80 та ПУЕ. Додаткових заходів по електробезпеці впровад-

жувати не потрібно.  

5.2.2 Електромагнітне випромінювання радіочастотного діапазону 

Припустимі норми для напруженості електричного поля на відстані 1 

м від екрана зазначені в ГОСТ12.1.006–84 і приведені в таблиці 5.1. 

Відповідно до паспортних даних використовуємих в робочому 

приміщенні ВДТ рівні їх ЕМВ відповідають вимогам "Тимчасовим санітар-

ним нормам для В.Ц." №4559–88 і ГОСТ12.1.006–84 і не мають загрози для 

користувача. 

Таблиця 5.1 

 

 

Частота 

Гранично припустимі 

Напруженість електричного 

поля, В/м 

Щільність потоку 

енергії, Вт/м2 

0.3–3 МГц 15 — 

3–30 МГц 10 — 

30–300 

МГц 

3 — 

300–3000 

МГц 

— 0,1 

3–30 ГГц — 0,1 Лу
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5.2.3 Повітря робої зони 

Під час роботи ВДТ при наявності радіовипромінювань високих час-

тот, сильних електричних полів, а також НРВ в повітрі закритих помешкань 

створюється підвищене утримання позитивних і негативних легких іонів. 

Експериментально встановлено, що аероіони є найбільш чутливим 

фізичним індикатором забруднення повітря, а головне – роблять безпосере-

дній вплив на здоров'я людини. Негативні іони діють цілюще на організм, 

підвищуючи його опір, у той час як позитивні іони гальмують життєдіяль-

ність організму і сприяють розвитку психічних захворювань. 

Кількість легких аероіонів повинно відповідати вимогам 

«Санітарно–гігієнічних норм припустимих рівнів іонізації повітря виробни-

чих і суспільних помешкань» №2152–80, що представлені в таблиці 5.2. 

В залежності від типів ВДТ, застосовуваних у них електроізоляційних 

матеріалів, режиму роботи, очищення повітря, яке подається, а також від 

кількості операторів в ОЦ, відбуваються виділення й 

утворення різноманітних газів і парів, що призводить до зміни хімічного і 

кількісного складу повітря. 

Повітря, що надходить у помешкання ОЦ, повинне бути очищене від 

забруднень, у тому числі від пилюки і мікроорганізмів. Загальна кількість 

колоній у 1 м
3 

повітря в помешканнях з ПЕОМ відповідно вимогам санітар-

них норм не повинно перевищувати 1000. Патогенної мікрофлори не повин-

нобути. 

Таблиця 5.2 — Санітарно–гігієнічних норм припустимих рівнів 

іонізації повітря виробничих і суспільних помешкань. 

 

Рівні Кількість іонів у 1 см
3 

повітря 

позитивних, n
+ 

негативних, n
–
 

Коефіцієнт 

полярності, π 
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Мінімально 

необхідний 
400 600 –0,2 

Оптимальний 1000 – 3000 3000 – 5000 – 0,67... 0 

Максимально 

припустимий 
50000 50000 –0,05... +0,05 

 

В усіх помешканнях з ПЕОМ параметри мікроклімату повинні 

відповідати вимогам ДСН 3.3.6.042–99 і дотримуватися оптимальних норм, 

які вказані в Таблиці 5.3 

Таблиця 5.3 — Оптимальні й допустимі параметри (для постійного ро-

бочого місця) мікроклімату в приміщенні. 

Параметри 
Холодний період Теплий період 

оптимальні допустимі оптимальні допустимі 

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

Відносна вологість, % 40-60 75 40-60 
55 – при 

28°С 

Швидкість руху повіт-

ря, м/с 
0,1 

Не більше 

0,1 
0,1 0,1-0,2 

 

5.2.4 Виробничий шум робочої зони 

Допустимі шумові характеристики на робочих місцях регламентуються 

ДСН 3.3.6.037-99.  

Зовнішні джерела шуму відсутні. Джерелами шуму в приміщенні є пер-

сональні комп'ютери, телефон, принтер, кондиціонер, голоси людей і т.д.  

Допустимі рівні звукового тиску, рівні звуку й еквівалентні рівні звуку 

на робочих місцях нормуються відповідно до НПАОП 0.00-1.28-10  та ДСН 

3.3.6.037-99. Загальний рівень звуку не перевищує   50 дБА. 
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Відповідно до ГОСТ 12.1.003-83 та ДСН 3.3.6.037-99  захист від шуму в 

приміщенні, створеного на робочих місцях внутрішніми джерелами повинен 

здійснюватися наступними методами: зменшенням шуму в джерелі, раціона-

льним плануванням і оздобленням робочого приміщення звукоізоляційними 

матеріалами. 

5.2.5 Рівень освітленості робочої зони 

Технічні та організаційні рішення щодо організації робочих місць  кори-

стувачів ПК повинні відповідати ДСанПіН 3.3.2.007-98 "Державні санітарні 

норми і правила роботи з візуальними дисплейними терміналами (ВДТ) елек-

тронно-обчислювальних машин", який встановлює норми щодо забезпечення 

охорони праці користувачів ПК.  Дотримання вимог цих правил може значно 

знизити наслідки несприятливої дії на працівників шкідливих та небезпечних 

факторів, які супроводжують роботу з матеріалами через графічні дисплеї, 

зокрема можливість зорових, нервово-емоційних переживань, серцево-

судинних захворювань. 

 Для того щоб забезпечити точне та швидке зчитування інформації в зоні 

найкращого бачення, площина екрана монітора повинна бути виставлена пе-

рпендикулярно нормалі лінії зору. При цьому передбачена можливість пере-

міщення монітора навколо вертикальної осі має бути в межах ±30° (справа 

наліво) та нахилу вперед до 85° і назад до 105° з фіксацією в цьому положен-

ні. Клавіатура має бути розміщена на поверхні столу на відстані 100-300 мм 

від краю поверхні робочого простору столу. Кут нахилу клавіатури до столу 

має бути в межах від 5 до 15° так, щоб зап'ястя на долонях рук розташовува-

лися горизонтально до площини столу. Таке положення клавіатури є зручним 

для праці обома руками [  ]. 

Робочі місця з ПК  мають бути розташовані від стіни з вікнами на відс-

тані не менше 1,5м, від інших стін — на відстані 1 м, відстань між собою - не 

менше ніж 1,5 м. Причому так, щоб природне світло падало збоку, переважно 
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зліва. Для захисту від прямих сонячних променів, які створюють прямі та ві-

дбиті відблиски з поверхні екранів ПК передбачаються сонцезахисні жалюзі. 

Штучне освітлення робочого місця, обладнаного ПК, здійснюється сис-

темою загального рівномірного освітлення. Як джерело штучного освітлення 

мають застосовуватись люмінесцентні лампи ЛБ. 

Вимоги до освітлення приміщень та робочих місць під час роботи з ПК: 

– освітленість на робочому місці повинна відповідати характеру зорової 

роботи, який визначається трьома параметрами: об'єктом розрізнення - най-

меншим розміром об'єкта, що розглядається на моніторі ПК; фоном, який ха-

рактеризується коефіцієнтом відбиття; контрастом об'єкта і фону; 

– необхідно забезпечити достатньо рівномірне розподілення яскравості 

на робочій поверхні монітора, а також в межах навколишнього простору; 

– на робочій поверхні повинні бути відсутні різкі тіні; 

– в полі зору не повинно бути відблисків (підвищеної яскравості повер-

хонь, які світяться та викликають осліплення); 

– величина освітленості повинна бути постійною під час роботи; 

Тривалість регламентованих перерв під час роботи з ЕОМ становить 10 

хвилин через кожну годину роботи. 

Для зниження нервово-емоційного напруження, втомленості зорового 

аналізатора, для поліпшення мозкового кровообігу і запобігання втомі доці-

льно деякі перерви використовувати для виконання комплексу вправ, які пе-

редбачені ДСанПіН 3.3.2.007-98. 

Штучне освітлення робочих місць користувачів ВДТ ПЕОМ, а саме від-

сутність у спектрі ламп денного світла й ламп накалювання біологічно акти-

вної ультрафіолетової складової при тривалому впливі може призвести до 

ультрафіолетової недостатності, при якій знижуються бактерицидні власти-

вості шкіри та імунітет. 

Істотне значення для збереження тривалої працездатності, підвищення 

продуктивності праці має забезпечення норм освітленості на робочому місці. 

Лу
зін
а М

. Є
. К
іВР
А, 

20
16



66 

 

Величина освітленості регламентується нормами  ДБН В.2.5-28-2006. Робоче 

приміщення, що розглядається в даному розділі належить до І групи – при-

міщення, у яких розрізнення об'єктів зорової  роботи здійснюється при фік-

сованому напрямку лінії зору працюючих на робочу поверхню. 

Нормування штучного освітлення також здійснюється згідно ДБН В.2.5-

28-2006.  

Загальне штучне освітлення на робочому  місці забезпечується за допо-

могою світильників з лампами денного світла типу ЛБ-40, потужністю 40Вт, 

а місцеве за допомогою настільних світильників з лампами накалювання по-

тужністю 75Вт. 

Для розрахунку загального штучного освітлення в робочому приміщені 

використовується метод коефіцієнта використання світлового потоку, приз-

наченого для розрахунку загального рівномірного освітлення горизонтальних 

поверхонь, при відсутності предметів, що затемнюють. При цьому в розраху-

нках враховується пряме та відбите світло. Фактичне освітлення робочих 

місць штучним освітленням визначається як 

, 

де N – кількість світильників, шт, N=10; 

     n – кількість ламп у світильнику, n=4 шт; 

     η – коефіцієнт використання світлового потоку, η=0,5; 

Ф– світловий потік світильника, Ф = 3120 Лм; 

     S – площа приміщення, S=54 м
2
; 

     K – коефіцієнт запасу, K=1,5; 

     Z – коефіцієнт нерівномірності висвітлення, Z=0,8; 

     Е – нормоване значення світлового потоку лампи, лм. 

Для визначення коефіцієнта використання світлового потоку визнача-

ється  індекс приміщення i, коефіцієнт відбиття стелі ρп, стін ρс, робочої по-

верхні ρр. Коефіцієнт використання світлового потоку визначається 

η
ZKS

ФnN
Eф 
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, 

де l – довжина приміщення, м, l=9;  b – ширина приміщення, м, b=6;    h – ви-

сота підвісу світильників, м, h=2,6; 

 

Коефіцієнт відбиття побіленої стелі ρп = 0,7, побілених стін при незаві-

шених вікнах ρс = 0,5, середніх робочих поверхонь    ρр = 0,3. 

Для визначення коефіцієнта використання світлового потоку необхідно 

знати, що використовуються лампи ЛБ-40 серії УСП5-4х40 (чотири лампи з 

розсіювачами). Тоді на підставі вище викладеного знаходиться коефіцієнт, 

використовуючи табличні дані  ДБН В.2.5-28-2006, який  η=0,44. 

Фактичне освітлення робочих місць штучним освітленням становить 

=847 [лк] 

Для зорової  роботи категорії VIб при загальному освітленні це 750 лк. У 

даному випадку фактичне освітлення більше припустимих норм, тому потрі-

бно зменшити. 

5.2.6 Пожежна безпека та профілактика 

В робочому приміщенні виконуються усі вимоги НАПБ.А.01.001-14 

«Правил пожежної безпеки в Україні». 

Причиною виникнення пожежі можуть стати порушення ізоляції стру-

моведучих дротів, коротке замикання, паління в приміщенні і порушення 

правил експлуатації електроприладів. 

Технічні рішення та організаційні заходи щодо забезпечення безпеки в 

надзвичайних ситуаціях регламентуються планами локалізації та ліквідації 

аварійних ситуацій відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.33-99  (ПЛАС). Одні-

єю з основних складових ПЛАС є розробка технічних рішень та організацій-

них заходів з пожежної безпеки та заходів з евакуації та оповіщення персона-

лу у разі виникнення надзвичайних ситуацій.  

 blh

bl
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Відповідно до НАПБ Б.03.002-2007  робоче приміщення КБ відноситься 

до категорії В по вибухопожежній небезпеці.  Відповідно  до НПАОП 40.1-

1.32-01  клас робочих зон приміщення КБ по пожежонебезпеці - П-IIа. У 

зв’язку з цим, відповідно до вимог ПБЕ та ПУЕ, необхідно передбачити на-

ступні заходи: 

– постійний контроль стану засобів пожежогасіння; 

– контроль за станом ізоляції струмоведучих дротів; 

–   заборонено паління в приміщенні; 

– неприпустимість перевантажень, перегріву при роботі обладнання; 

– заборона експлуатації обладнання з саморобними запобіжниками; 

–  неприпустимість знаходження в приміщенні горючих та вибухоне-

безпечних речовин. 

Приміщення обладнане чотирма пожежними датчиками типу ДТЛ (пло-

ща, що знаходиться під захистом одного датчика, становить 15 м
2
), відстань 

між датчиками рівна 4 м, що відповідає нормам ДБНВ 2.5 - 13 – 98. Відпові-

дно до ГОСТ 12.4.009-75 й ISO 3941-77 для гасіння пожежі  в робочому при-

міщені КБ (клас пожежі „Е‖- наявність електрообладнання під напругою) ви-

користовуються два вогнегасники вуглекислотно-брометиленові ВВБ-3. Ви-

бір вогнегасної речовини ґрунтується на тому, що у вогні можуть опинитись 

електричні пристрої, що знаходяться під напругою.  

Таким чином, кількість, розміщення й вміст первинних засобів гасіння 

пожеж цілком задовольняють всім вимогам ГОСТ 12.4.009-75 й  ISO 3941-77. 

Крім того, у коридорі є пожежний гідрант і ящик з піском. Дотримано усіх 

заходів безпеки відповідно до ГОСТ 12.3.019-80 і      НАПБ А.01.001-14 

«Правила пожежної безпеки в Українi». 
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ВИСНОВКИ 

1. Сучасні конструкції пристрої на ЕК є одновимірні в одній площині, 

двовимірні виконуються на сигнальній поверхні в металізованій площині.. 

Використання тривимірних конструкцій зі зміною глибини або наскрізних 

отворів значно покращує характеристики приладів.  

2.   Діелектричні матеріали ФЛАН та Rogers вкрай важкі для обробки, 

тому що мають високу пластичність, абразивність, низьку корозійну стій-

кість. Потребують для виготовлення зразків прицезійного обладнання. 

   3.  Аналіз методу фрезерування показав, що при виготовленні ЕК фрезе-

руванням на типових фрезерних верстатах, забезпечити необхідну максима-

льно дозволену похибку (10 мкм) практично неможливо без створення зворо-

тного зв’язку в системі ВПІД. 

4.  Аналіз методу фотолітографії показав, що виготовляти ЕК цим мето-

дом не є доцільним. Фоторезист тонкий, а товщина міді сягає 35 мкм, при та-

кій товщині неможливо виготовити точну геометрію деталей, завдяки боко-

вому підтраву та модуляції границі витравленого та невитравленого металу. 

5.      Запропонований метод виготовлення ЕК-пристроїв фрезеруванням 

на прицезійних  верстатах з введенням зворотнього зв’язку (ВПІД). 

При виготовленні одиничних екземплярів можливе використання мік-

рофрезерного верстата з мікроскопом. При цьому функції зворотнього 

зв’язку виконує оператор. Збільшення мікроскопу повинно бути не менше 

50х. Таким чином можна отримати точність ±10мкм.  

6.     За результатами математичного моделювання ЕК, ЕК-фільтра на 

основі ЕК-неоднорідностей, можна зробити висновок, що модель лінії пере-

дачі можна використовувати на попередньому етапі проектування, похибка 

моделювання характеристик ≈ 10% .  Лу
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1 Назва і підстава для виконання 

 Назва: Технологія виготовлення електромагнітокристалічних виробів 

 Підстава для виконання: завдання на дипломну роботу видане кафед-

рою радіоконструювання та виготовлення радіоапаратури 

2 Виконавці 

Лузіна М.Є. – виконавець 

3 Мета і призначення 

3.1 Дослідити технології виготовленя ЕК. 

3.2 Дослідити виникнення похибок при фрезеруванні та 

фотолітографії. 

3.3 Розробити в рамках роботи модель впливу геометричних 

розмірів на АЧХ ЕК. 

 Вихідні дані для проведення роботи 

- Програмий пакет Mathcad.  

При проведенні роботи необхідно враховувати: 

- Державні та міжнародні стандарти; 

- Друковані видання з даного напрямку, підручники, статті. 

4 Вимоги до виконання роботи 

       4.1 Проаналізувати основні технологічні операції, що використо-

вуються при виготовленні пристроїв на основі ЕК. 

       4.2 Визначити технологічні похибки розмірів елементів. 

       4.3 Виконати математичне моделювання типових ЕК пристроїв на 

основі моделей ліній передач. 

        4.4 Проаналізувати отримані результати і сформулювати рекомен-

дації. 

5 Етапи роботи та терміни виконання 

5.1 Аналітичний огляд існуючих конструкцій  

5.2 Методи виготовлення ЕК-виробів 

5.3 Аналіз впливу похибок виготовлення 
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5.4 Математичне моделювання   

5.5 Експериментальні дослідження  

5.6 Отримання результатів 

6 Очікувані результати та порядок реалізації роботи       

6.1 Значення похибок. 

6.2 Програма для моделювання. 

6.3 Розраховані АЧХ, виходячи з номінальних та фактичних 

параметрів з урахуванням технологічних похибок. 

6.4 Результати порівняння характеристик. 

7 Матеріали які подаються після закінчення етапів та дипломної 

роботи в цілому  

                 7.1 Завдання 

                 7.2 Технічне завдання 

                 7.3 Пояснювальна записка 

                 7.4 Презентація 

8 Порядок приймання дипломної роботи та її етапів  

                 8.1 Результати етапів дипломної роботи необхідно представити на-

уковому керівнику. 

                 8.2 Представлення роботи кафедрі. 

        8.3 Попередній захист роботи перед комісією кафедри. 

                 8.4 Захист роботи перед екзаменаційною комісією. 

 

Виконавець              Лузіна М.Є.                             Керівник             Попсуй В.І. 
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ДОДАТОК Б 

ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ ТА ПОВІРКА ЗАСОБІВ ВИМІРЮ-

ВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ 

Стаття 16. Оцінка відповідності засобів вимірювальної техніки 

1. Оцінка відповідності законодавчо регульованих засобів вимірювальної 

техніки вимогам технічних регламентів, у тому числі первинна повірка та за-

твердження типу засобів вимірювальної техніки, проводиться у разі, коли це 

передбачено відповідними технічними регламентами. 

Оцінку відповідності законодавчо регульованих засобів вимірювальної 

техніки вимогам технічних регламентів проводять виробники цих засобів, 

призначені органи з оцінки відповідності та інші суб’єкти, визначені у відпо-

відних технічних регламентах або передбачених ними процедурах оцінки ві-

дповідності. 

Порядок проведення оцінки відповідності законодавчо регульованих за-

собів вимірювальної техніки встановлюється технічними регламентами та 

іншими нормативно-правовими актами. 

2. Призначені органи з оцінки відповідності повідомляють науковому 

метрологічному центру, уповноваженому центральним органом виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної 

діяльності, на ведення реєстру затверджених типів засобів вимірювальної 

техніки, про видані ними сертифікати затвердження типу засобів 

вимірювальної техніки. 

Сертифікат затвердження типу засобу вимірювальної техніки є докумен-

том, який засвідчує, що тип засобу вимірювальної техніки затверджено. 

Порядок ведення реєстру затверджених типів засобів вимірювальної тех-

ніки встановлюється нормативно-правовим актом центрального органу вико-

навчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метро-

логії та метрологічної діяльності. 
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Технічними регламентами можуть встановлюватися вимоги щодо надан-

ня призначеними органами з оцінки відповідності іншої інформації, 

пов’язаної з виконанням ними процедур оцінки відповідності законодавчо 

регульованих засобів вимірювальної техніки. 

3. Оцінка відповідності засобів вимірювальної техніки, які не застосову-

ються у сфері законодавчо регульованої метрології, проводиться на доб-

ровільних засадах. 

Стаття 17. Повірка засобів вимірювальної техніки, що перебувають в 

експлуатації 

1. Законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, що перебува-

ють в експлуатації, підлягають періодичній повірці та повірці після ремонту. 

Не підлягають періодичній повірці та повірці після ремонту законодавчо 

регульовані засоби вимірювальної техніки, що застосовуються: 

органами з оцінки відповідності (у тому числі випробувальними та 

калібрувальними лабораторіями), акредитованими національним органом 

України з акредитації чи національними органами з акредитації інших дер-

жав, для провадження діяльності, стосовно якої їх було акредитовано; 

науковими метрологічними центрами, метрологічними центрами та 

калібрувальними лабораторіями, які проводять калібрування засобів 

вимірювальної техніки відповідно до частини другої статті 27 цього Закону, 

стосовно засобів вимірювальної техніки, що використовуються ними при 

калібруванні. 

Стосовно законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що 

перебувають в експлуатації, може також проводитися позачергова, експертна 

та інспекційна повірка. 

2. Перелік категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної 

техніки, що підлягають періодичній повірці, встановлюється Кабінетом 

Міністрів України. 

Міжповірочні інтервали законодавчо регульованих засобів вимірюваль-

ної техніки за категоріями встановлюються центральним органом виконавчої 
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влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та 

метрологічної діяльності. 

Порядок встановлення міжповірочних інтервалів визначається Кабінетом 

Міністрів України. 

3. Суб’єкти господарювання зобов’язані своєчасно з дотриманням вста-

новлених міжповірочних інтервалів подавати законодавчо регульовані засоби 

вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, на періодичну по-

вірку. 

4. Періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, 

транспортування та монтаж) засобів вимірювальної техніки (результати 

вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиті 

для побутових потреб електричну і теплову енергію, газ і воду), що є влас-

ністю фізичних осіб, здійснюються за рахунок суб’єктів господарювання, що 

надають послуги з електро-, тепло-, газо- і водопостачання. 

Відповідальність за своєчасність проведення періодичної повірки, обслу-

говування та ремонту (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) 

засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використову-

ються для здійснення розрахунків за спожиті електричну і теплову енергію, 

газ і воду), що є власністю фізичних осіб, покладається на суб’єктів господа-

рювання, що надають послуги з електро-, тепло-, газо- і водопостачання. 

Періодична повірка проводиться за рахунок тарифів на електро-, тепло-, 

газо- і водопостачання. 

Порядок подання таких засобів на періодичну повірку, обслуговування та 

ремонт, а також порядок оплати за періодичну повірку, обслуговування та 

ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) встановлюють-

ся Кабінетом Міністрів України. 

5. Повірка законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що 

перебувають в експлуатації, проводиться: 
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науковими метрологічними центрами, які мають міжнародно визнані 

калібрувальні та вимірювальні можливості за відповідними видами та підви-

дами вимірювань, та/або із застосуванням національних еталонів; 

науковими метрологічними центрами, метрологічними центрами та по-

вірочними лабораторіями, уповноваженими на проведення повірки 

відповідних засобів. 

6. Порядок проведення повірки законодавчо регульованих засобів 

вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її ре-

зультатів, а також норми часу, необхідного для проведення повірки таких за-

собів, встановлюються нормативно-правовими актами центрального органу 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері 

метрології та метрологічної діяльності. 

7. Повірка засобів вимірювальної техніки, які не застосовуються у сфері 

законодавчо регульованої метрології та перебувають в експлуатації, прово-

диться на добровільних засадах. 
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