






 
 
                                     АНОТАЦІЯ 

Дипломний проект складається із пояснювальної записки обсягом 88 

сторінки, включає 17 ілюстрацій, 13 таблиць, 4 креслень, 25 посилань, 2 до-

датки. 

Метою дипломного проекту є розробка плати мікропроцесорного  ме-

талошукача, що призначений для пошуку металевих предметів: у будівництві 

або ремонті, в охоронних структурах, в дерево оброблюваній промисловості, 

при пошуку підозрілих предметів в грунті, археологічних розкопках і т.д. 

У проекті проведено аналіз сучасних типів металошукачів та методів за 

яким працюють такі прилади. Досліджено аналоги, підібрано оптимальну 

елементну базу та обрано найефективніші технічні рішення. На основі отри-

маних даних спроектовано друковану плату, обрано необхідні складові час-

тини. Проведено розрахунки що підтверджують працездатність та відповід-

ність усім нормативним документам та стандартам.  

 

Ключові слова: металошукач, пульс індуктивний, мікроконтролер, ДП 

друкована плата, блок керування. 

 

  



 
 

ANNOTATION 

The degree project consists of an explanatory note on 88 pages, includes 17 il-

lustrations, 13 tables, 4 drawings, 25 links, 2 appendices. 

 

The purpose of the degree project is the development board microprocessor metal 

detector, which is designed to find metal objects: the construction or repair, the 

security structures in the treated wood industry, searching for suspicious objects in 

the soil, archaeological excavation, etc. 

 

The project analyzed the modern types of metal detectors and methods by which 

these devices operate. Studied counterparts, the optimum base element and select 

the most effective technical solutions. Based on the data PCB designed, selected 

the required components. The calculations proving the efficiency and compliance 

with all regulations and standards. 

 

 

Keywords: Metal Detector , Pulse Induction, microcontroller, PCB(printed 

circuit board), control unit. 
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                                      ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

AVR — родина восьми бітових мікроконтролерів фірми Atmel; 

EEPROM — Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory —

постійний запам'ятовувальний пристрій, один з видів енергонезалежної 

пам'яті 

ppm — Parts Per Million —одиниця виміру будь-яких відносних величин, 

рівна 1·10-6 від базового показника 

RISC — Reduced Instruction Set Computing — архітектура процесорів зі 

скороченим набором команд; 

АЛП — арифметико-логічний пристрій; 

АЦП — аналого-цифровий перетворювач; 

  ДДП — двостороння друкована плата; 

ДП — друкована плата; 

ЕБМ — електронний блок металошукача; 

ЕРЕ — електрорадіоелемент; 

ОП-операційний підсилювач 

РЕА-радіоелектронна апаратура ; 

ШІМ — широтно-імпульсна модуляція; 
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ВСТУП 

           З розвитком радіотехніки  та пізнання її основ людство вирішує ті про-

блемні сфери життя, де необхідно використовувати засоби РЕА, що  поліп-

шують якість життя та дають додаткову змогу для вирішення конкретних 

проблем. Беручи до уваги сьогоднішні події на сході України , можна заува-

жити, що  великі території полів та жилих районів містять багато металевих 

предметів під шаром грунту, котрі загрожують життю людей. За даними 

ООН побоюється зростання числа жертв на сході України через велику пло-

щу замінованих територій, високу концентрації боєприпасів і саморобних 

вибухових пристроїв. 

Можна  наголосити, що загальна площа районів, засмічених вибухонебезпеч-

ними об'єктами, становить, щонайменше, 30 тис. га. 

В наш час є досить багато зразків металошукачів які є в досить гарному 

виконанні, що дають змогу для людей робити пошуки підозрілих металевих 

предметів під шаром грунту. Але не всі бажаючі зайнятися пошуками чи пе-

ревіркою місцевості м мають радіотехнічну освіту, що дозволяє розробити 

або повторити готову конструкцію пошуковго апарата, а вітчизняна промис-

ловість подібної апаратури, на жаль, не випускає, а зразки зарубіжних вироб-

ників мають досить велику ціну. Сказане вище вказує на актуальність і необ-

хідність даної розробки – недорогого, мікропроцесорного металошукача. 
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1  АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ 

Згідно технічного завдання необхідно розробити мікропроцесорний ме-

талошукач, що призначений для зондування ділянок грунту, піску, густій 

траві і т.д. Розроблений прилад повинен бути імпульсним металошукачем з 

ЖКЕ та звуковою індикацією. Принцип роботи металошукача заснований 

на збудженні в металевих об’єктах імпульсних вихрових струмів та заміру 

вторинного електромагнітного поля, що наводить ці струми. 

Металошукач має бути здійснений у вигляді окремого блоку що закріп-

лений в корпусі. 

Розроблений металошукач повинен працювати з різними пошуковими 

котушками розмірами 120-170 см в діаметрі та автоматично підлаштовува-

тись на роботу з ними. Металошукач може бути ефективного використаний 

для пошуку будь яких металевих предметів до 2-х метрів в глибину, згідно 

встановленої пошукової котушки. Після розробки мати високу чутливість 

на мілкі предмети. 

Розроблений блок повинен мати підсвічування дисплея в нічний час. 

В залежності від вологості грунту та вмісту металомістких включень по-

винен мати відлаштування до грунту. 

Умови експлуатації  приладу та вимоги до технічного обслуговування і 

ремонту мають бути відповідно до ГОСТ 16019-200, Н7  згідно посилан-

ня[1]. 

Даний прилад являє собою апаратуру носимого типу, використовується 

під час носіння, на відкритому повітрі або в неотоплюваних наземних та пі-

дземних спорудах. 
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Кліматичне виконання даного електронного блоку  ГОСТ 15150-69, 

УХЛ1.1 згідно посилання[2]. Для носимої переносної апаратури в умовах 

помірно вологого клімату. 

Децимальний номер для блоку імпульсного металошукача, згідно поси-

лання[3]:  

46-Засоби радіоелектронного керування, зв’язку, навігації , пошуку, обчис-

лювальної техніки. 

468-Складові частини функціональні формування і обробки сигналів, онтро-

лю, технічної діагностики . 

4682-Контроль, технічна діагностика, відбивачі захисні  

4681-Контроль 

488213-Автоматичні 

Розроблений блок відповідно ТЗ повинен працювати в певних умовах 

експлуатації та бути стійким до впливу зовнішніх факторів, характеристика і 

значення яких приведена у таблиці 1. 

Таблиця 1  Вплив зовнішніх факторів 

 

Фактор впливу 

 

Характеристика 

Значення 

фактору 

для групи 

апаратури 

Допустимі 

відхилення 

норм режи-

мів 

Н7 

 

1 Синусоїдальна 

вібрація 

Діапазон частот,Гц 10–80 ±1 

Амплітуда прискорення, м/с2 

(g) 

19,6 (2) ±2 (0,2) 

Тривалість дії, хв. 90 - 
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Таблиця 1   (Продовження) 

 

Фактор впливу 

 

Характеристика 

Значення 

фактору 

для групи 

апаратури 

Допустимі 

відхилення 

норм режи-

мів 

Н7 

2 Механічні 

Удари 

При 

експлуатації 

 

Пікове удар-

не приско-

рення, м/с (g) 

98(10) ±20% 

Тривалість 

удару, мс 

16 - 

К-сть ударів 

в кожному 

напрямку 

1000 - 

3 Механічні уда-

ри 

При 

транспорту-

ванні 

 

Пікове удар-

не приско-

рення, м/с (g) 

250 (25) ±20% 

Тривалість 

удару, мс 

6 - 

Кількість 

ударів в ко-

жному на-

прямку 

4000 - 
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Таблиця 1   (Продовження) 

 

Фактор впливу 

 

Характеристика 

Значення 

фактору 

для групи 

апаратури 

Допустимі 

відхилення 

норм режи-

мів 

Н7 

4 Знижена темпе-

ратура для вико-

нання за степе-

нем міцності 

1 Робоча тем-

пература, ºС 

-10 ±3 

Гранична 

температура, 

ºС 

-40 ±3 

Час витрим-

ки, год 

2 - 

   

5 Знижена темпе-

ратура для вико-

нання за степе-

нем міцності 

2 Час витрим-

ки, год 

2 - 
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Таблиця 1  (Продовження) 

 

Фактор впливу 

 

Характеристика 

Значення 

фактору 

для групи 

апаратури 

Допустимі 

відхилення 

норм режи-

мів 

Н7 

6 Підвищена температура Робоча тем-

пература, ºС 

+40 ±3 

Гранична 

температура, 

ºС 

+40 ±3 

Час витрим-

ки, год 

2 - 

7 Зміна темпера-

тури для вико-

нання за ступе-

нем міцності 

1 Діапазон 

зміни темпе-

ратури, ºС 

-40÷+55 ±3 

Час витрим-

ки в камері, 

год 

3 - 

8 Зміна темпера-

тури для вико-

нання за ступе-

нем міцності 

1 Кількість ци-

клів 

3 - 

2 Діапазон 

зміни темпе-

ратури, ºС 

-55÷+55 ±3 

 Час витрим-

ки в камері, 

год 

3 - 
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Таблиця 1 (Продовження) 

 

Фактор впливу 

 

Характеристика 

Значення 

фактору 

для групи 

апаратури 

Допустимі 

відхилення 

норм режи-

мів 

Н7 

9 Зміна темпера-

тури для вико-

нання за ступе-

нем міцності 

2 Кількість ци-

клів 

3 - 

     

10 Знижений атмосферний тиск Атмосфер-

ний тиск, 

кПа 

55 ±10% 

Час витрим-

ки в камері, 

хв 

60 - 

11 Вологість при 

підвищеній тем-

пературі при пос-

тійному режимо-

ві для виконання 

за степенем міц-

ності 

1 Відносна во-

логість, % 

93 ±3 

Температура, 

ºС 

25 ±3 

Тривалість 

дії, год 

144 - 

2 

 

Відносна во-

логість, % 

93 ±3 
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Таблиця 1(Продовження) 

 

Фактор впливу 

 

Характеристика 

Значення 

фактору 

для групи 

апаратури 

Допустимі 

відхилення 

норм режи-

мів 

Н7 

12 Вологість при 

підвищеній тем-

пературі при пос-

тійному режимо-

ві для виконання 

за степенем міц-

ності 

2 Температура, 

ºС 

40 ±3 

Тривалість 

дії, год 

144 - 

13 Пил та пісок Відношення піску та пилу 1:1 - 

Тривалість дії, год 1 - 

Температура, ºС 35 ±3 

14 Атмосферні 

опади (дощ) 

Інтенсивність дощу, мм/хв 3 ±1 

Тривалість дії, хв 10 - 

15 Іній та роса Температура, ºС -25 - 

Тривалість дії, год 2 - 
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Оскільки розроблюваний прилад буде під впливом різноманітних меха-

нічних факторів в ході експлуатування та транспортування, то необхідно вка-

зати допустимі значення факторів механічного впливу. 

Значення величин, що впливають, і які характеризують кліматичний та 

механічний вплив в умовах транспортування, приведені в таблиці 2.  

 

Таблиця 2 Кліматичний та механічний вплив 

Фактор впливу Значення величини, що впливає для засобів вимірювання 

груп 

1 2 3 4 5 6 7 

Температура 

навколишнього 

середовища, ºС 

За 

ГОСТ151

50, умови 

зберіган-

ня 3 та 5 

За ГОСТ15150, 

умови зберігання 

3 та 

5(температура: 

-25÷+55 або  

-50÷+70) 

За 

ГОСТ15150

, умови збе-

рігання 3 та 

5 

За 

ГОСТ15150, 

умови збері-

гання 3 та 

5(температура: 

-25÷+55 або  

-50÷+70) 

Таблиця 2   (Продовження) 

Фактор впливу Значення величини, що впливає для засобів вимірювання 

груп 

1 2 3 4 5 6 7 

Відносна во-

логість, % 

За 

ГОСТ15

150, 

умови 

збері-

гання 3 

та 5 

За ГОСТ15150, 

умови зберіган-

ня 3 та 5(95 при 

температурі 

25÷30) 

За 

ГОСТ15150

, умови 

зберігання 

3 та 5 

За 

ГОСТ15150, 

умови збері-

гання 3 та 

5(95 при тем-

пературі 

25÷30) 
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Атмосферний 

тиск, кПА 

(мм.рт.ст) 

84–106,7 (630–800); 

70–106,7 (537–800) 

60–106,7 (460–800) 

Транспортна 

тряска: 

Кількість ударів за хвилину: 80–120 

Максимальне прискорення: 30 м/с2 

Тривалість дії: 1–2 год. 

Висновок: Оцінюючи зовнішній вигляд виготовленого приладу, згідно 

вище переглянутих кліматичних умов радіоелектронної апаратури, потрі-

бно звернути особливу увагу на стан виготовленого корпуса, задньої стін-

ки, клавіш та ручок керування. Після збірки приладу необхідно 

обов’язково переконатися в цілісності корпуса, відсутності на поверхні 

корпуса подряпин, задирок, щілин між лицевою панеллю та самою платою 

приладу, слідів пошкодження покупних деталей, вм'ятин та інших дефек-

тів, які погіршують зовнішній вигляд. Панелі повинні мати чіткі написи та 

умовні позначки. Надійність роботи металошукача залежить також зале-

жить від стану навколишньої атмосфери й у першу чергу - від вологи. Зі 

збільшенням вологи різко знижуються ізоляційні властивості. Найбільше 

впливають кліматичні умови (підвищена вологість, грибкова цвіль, соняч-

на радіація) на параметри радіоелектронної апаратури, що експлуатуються 

у таких умовах. Так, утворення і розвиток грибків знижує ізоляцію матері-

алів, сприяє створенню провідного шару на поверхні ізоляції, викликає 

хімічне розкладення органічних матеріалів і корозію металів, що призво-

дить до псування і виходу з ладу апаратури. Інтенсивне сонячне опромі-

нення також сприяє окисненню або хімічному розкладенню деяких орга-

нічних матеріалів. 
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2 ОГЛЯД АНАЛОГІВ 

На сьогоднішній день металошукачі – це електронні індукційні прилади, 

що дозволяють виявляти металеві предмети в нейтральному або слабо прові-

дному середовищі, тобто грунті, воді, стінах, в деревині, під одягом і в бага-

жі, в харчових продуктах, в організмі людини і так далі.  Бурхливий розвиток 

зробив ці прилади компактними надійними і дуже “інтелектуальними” Cфера  

застосування металошукачів помітно розширилася і окрім професійних і вій-

ськових застосувань , стала охоплювати і область розваг, до яких відносяться 

“Пошук скарбів” в широкому змісті цього слова . 

Металошукачі вже давно широко поширені і обговорюються на форумах. 

При погляді на дизайн цих приладів не покидає відчуття "іграшок", багато 

користувачів скаржаться на хисткість конструкції. Але за заявленими харак-

теристиками вони чесно відпрацьовують вкладені в них гроші. 

Серед присутніх на нашому ринку типів моделей з даної категорії, можна ви-

ділити кілька найбільш популярних згідно посилання [5]. 

1 VLF  детектори – метод за яким працюють такі прилади дозволяє 

побудувати високочутливі прилади з хорошим розрізненням металів за 

рахунок аналізу фазових характеристик. Схемотехніка приладів досить 

складна, котушки вимагають прецизійного балансування. По цьому мето-

ду зараз будуються більшість серійних приладів, у тому числі і комп'юте-

ризованих. Дискримінація об'єктів і настроєння від грунту в таких прила-

дах робиться порівняно просто за допомогою фазозсувних ланцюгів. 

Принцип дії VLF оснований на балансі між передавальною та прийом-

ною котушкою , на низькій частоті. Низькі частоти дозволяють нейтралі-

зувати вплив грунту і отримати чутливість до невеликих об`єктів. 
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Для металошукачів по принципу баланса індукції ,пред’являються особ-

ливі вимоги до якості виготовлення пошукового датчика . Катушка склада-

ється з передавальної та приймальної  катушок ,які можуть мати DD 

конструкцію або кільце . 

Такі металошукачі мають найбільшу популярність але вони  є тяжкими у 

схематичному виконанні також для установлення на  виробництво та налаш-

тування. 

Детектори на основі зриву резонансу OR - off resonance (зрив резо-

нансу). Аналізованим параметром є амплітуда сигналу на котушці коливаль-

ного контура, налагодженого близько до резонансу з сигналом, що подається 

на нього, від генератора. Поява металу в полі котушки викликає або досяг-

нення резонансу або відхід від нього, залежно від виду металу, що призво-

дить до збільшення або зменшення амплітуди коливань на котушці. Цей ме-

тод також як і BFO розроблявся радіоаматорами, але відомостей про його ви-

користання в серійних приладах для пошуку скарбів не виявлено. 

У міру ускладнення конструкції приладу і збільшення його вартості по-

кращується здатність приладу розпізнавати металевий предмет без викопу-

вання.  При відмінності вартості у декілька разів чутливість детекторів збі-

льшується трохи (найчастіше вона складає 20 - 45 см для монет і близько 1 - 

2.0 м для великих знахідок). Проте і складні прилади, оснащені процесорами, 

можуть дати дуже приблизне ув'язнення про метал і глибину знахідки. 

Детектори на основі імпульсної індукції ( PI - pulse induction імпульсна 

індукція). У приладах цього типу котушка пошукової голівки не є частиною 

коливального контура. У неї від запускаючого генератора подається імпульс-

ний сигнал. Аналізованим параметром є час закінчення перехідного процесу 

(положення заднього фронту імпульсу напруги). До конструкції котушки не 

пред'являється особливих вимог. Відмінними рисами цього методу є: низька 
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робоча частота дотримання імпульсів (5-600 Гц), невелике споживання енер-

гії, нечутливість до грунту. PI-метод часто використовується в підводних 

приладах для послаблення впливу води. 

Пошукова котушка такого приладу  з імпульсною індукцією є дуже про-

стою в порівнянні з іншими типами приладів не потребує складних налашту-

вань та калібрувань. Котушка використовується як для передачі, так і для 

приймання. Передавальна схема складається з простого електронного ключа, 

який підключає на короткий термін на батарею живлення. Опір котушки є 

дуже малим, тому по котушці може протікати струм в декілька ампер. Хоча 

сила струму велика, але час протікання є дуже коротким. Електронний ключ 

подає імпульси струму в котушк, потім обриває його потім знову включаєть-

ся для подачі наступного імпульсу. Скважність, тобто відношення часу за 

який струм ввімкнутий, до часу коли струм вимкнутий ,складає зазвичай 

близько 4%. Це зберігає передатчик та котушку від перегріву та зменшує ро-

зряд батареї . Швидкість повторення імпульсів (частота передатчика )типово-

го металодетектора  з імпульсною індикацією складає приблизно 100 герц. 

Різні моделі МД використовують частоти від 22 герц до декількох кілогерц. 

Чим нижча частота передачі, тим більша випромінювана потужність. На 

більш низьких частотах досягається більша глибина та чутливість виявлення 

предметів вироблених зі срібла, але при цьому падає чутливість виявлення до 

нікелю та сплавам із золота. Такі прилади мають уповільнену реакцію, тому 

потребують дуже повільного переміщення рамки. Більш високі частоти під-

вищують чутливість до нікелю та сплавам із золота. Однак менш чутливі до 

срібла. 

ВЧ випромінювання не проникає глибоко в землю, як більш низькі час-

тоти, але при цьому котушку можна переміщати більш швидко. Це дозволить 

перевірити більшу площу за заданий період часу. А також такі прилади більш 

чутливі до головних пляжних знахідок - виробам із золота. Передатчик діє 



 
 

Зм. Лис № докум. Підпис Дата 

Лист 

17 
РВ21.468213.001  ПЗ 

подібно до котушки запалення автомобіля кожний імпульс струму в переда-

вальній котушці створює магнітне поле. Коли струм обривається, магнітне 

поле раптово зникає, але в цей час імпульс напруги протилежної полярності 

та великої амплітуди з`являється на виводах котушки. Такий викид напруги 

називається протидіючою електрорушійною силою. В автомобілі це саме та 

висока напруга, яка збуджує іскру запалення в свічках  запалення. В нашому 

випадку металошукача з імпульсною індукцією амплітуда викиду нижче за-

звичай від 100 до 130 вольт в піку. По тривалості імпульс дуже невеликий – 

до 30 мільйонних долі секунди (30 мікросекунд). Він називаєтся  «відбитий 

імпульс». 

Висновки: Серед переглянутих принципів роботи аналогів мтелалошу-

качів можна зупинити свій вибір на імпульсному методі  PI (pulse inductive), 

металошукачі цього типу є спеціалізованими інструментами. Основними пе-

ревагами над іншими типами металошукачів є : 

-не реагують на мінералізований грнут та морську воду (що є перевагою 

для роботи в зоні припливів) 

-Якісний пошук металевих цілей не в залежності від їх розміру 

-властивість глибинного пошуку в товщах землі (максимальна глибина 

пошуку серед аналогів) 

-великий захват при умові виликої площі рамки 

-простота використання, легкість підстроювання .  

Тож в порівннні з приладами на принципах роботи VLF та детекторів на 

основі зриву резонансу OR вони показують гарні результати у властивостях 

відлаштування від грунту та “пробиття їх на максимальну глибину”  
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3 ОПИС СХЕМИ ТА ПРИНЦИП РОБОТИ 

Проаналізувавши у попередньому розділі аналоги та визначившись із 

функціональними особливостями пристрою, необхідно створити структурну 

схему металошукача. Це у подальшому полегшить створення схеми електри-

чної принципової. 

3.1 Опис структурної схеми 

На рис.1 представлена структурна схема металошукача на базі мікроко-

нтролера ATmega8. 

 
Рисунок 1 — Структурна схема металошукача 

Однією з головних частин цієї схеми є застосування диференціального 

підсилювача у вхідному каскаді. Він служить для посилення сигналу, напруга 

якого вище напруги живлення. Подальше посилення забезпечує приймальний 

підсилювач. Для вимірювання корисного сигналу призначений перший інте-

гратор. Під час прямого інтегрування проводиться накопичення корисного 

сигналу, а під час зворотного інтегрування - перетворення результату в циф-
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рову форму. Другий інтегратор

служить для балансування

Основним блоком як
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мікроконтролеру можна

ти пристроєм. За його допомогою
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3.2 Опис схеми електричної

Електрична схема

Рисунок

дпис Дата 
РВ21.468213.001  ПЗ

Другий інтегратор має велику постійну інтегрування

балансування підсилювального тракту по постійному

Основним блоком, як видно із структурної схеми, є блок

є основною складовою металошукача, оскільки

мікроконтролеру можна програмувати, змінювати характеристики

За його допомогою відбувається формування

керування всіма вузлами  пристрою а також індикація

За допомогою потужного ключа відбувається

енергії в катушці  датчика, а потім переривання

виникає імпульс самоіндукції,  що збуджує електромагнітне

Опис схеми електричної принципової 

Електрична схема металошукача показана на рисунку

 

унок 2 — Електрична принципова схема
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постійну інтегрування (240 мс) і 

тракту по постійному струму.  

схеми є блок мікроконтроле-

оскільки саме завдяки 

ти характеристики та керува-

формування часових інтерва-

також індикація та загальне ке-

ключа відбувається імпульсне 

потім переривання струму після 

збуджує електромагнітне поле в мі-

рисунку 2,  

принципова схема 
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Схема побудована на базі мікроконтролера ATmega8, виведення інфор-

мації здійснюється на графічний дисплей HG LCD1602, BC1602A. Потужний 

ключ зібраний на польовому транзистроі VT1 (рис.2) Оскільки застосований 

польовий транзистор типу IRFZ44 має ємність затвора білше 1000пФ, для йо-

го швидкого закриття використовується попередній каскад на транзисторі 

VT2.Резистори R1 та R2 призначені для гасіння енергії самоіндукції що ство-

рена катушкою датчика. При використанні глибинних катушок опір цих ре-

зисторів може бути збільшено 680-820ом.Захисні діоди VD1, VD2  обмежу-

юють перепади напруги на вході диференційного підсилювача . 

Диференційний підсилювач виконаний у вигляді ОП DA. Мікросхема 

являє собою збірку з чотирьох ОП типу TL074  ОП має достатньо високу 

швидкодію мале споживання, низький рівень шуму, високий вхідний опір. 

Коефіцієнт підсилення диференційного підсилювача складає близько 7. 

Приймаючий підсилювач DA1:3  представляє собою неінвертуючий під-

силювач з коефіцієнтом 56. Під час дії високовольтної частини імпульсу са-

моіндукції цей коефіцієнт понижується до 1 за допомогою аналогового клю-

ча DD1:1 це попереджує перевантаження вхідного підсилюючого тракту  і 

забезпечує швидкий вхід в режим для підсилення слабкого сигналу . Транзи-

стори VT3,VT5,VT6, призначені для узгодження рівнів керуючих сигналів,  

що подаються з мікроконтролеру на аналогові ключі . Задопомогою другого 

інвентора DA1:2 відбувається автоматичне балансування вхідного підсилю-

ючого тракту по постійому струму.     

Вимірюючий перший інтегратор виконаний на DA1:4. На час інтегру-

вання корисного сигналу відкривається ключ DD1:2 і відповідно закриваєть-

ся ключ DD1:3 Після завершення інтегрування сигналу ключ DD1:2 закрива-

ється і відкривається DD1:3, накопичуючий конденсатор С7 починає розря-

джатися. Час розряду буде пропорційним напрузі, яка встановилася на конс-
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денсаторі С7 до кінця інтегрування корисного сигналу. Цей час вимірюється 

за допомогою мікроконтролера, що здійснює аналогово-цифрове претворен-

ня.  

3.3 Опис алгоритму функціонування  

Для пояснення принципу роботи описаного імпульсного металошукача 

на рис.3 приведені осцилограми сигналів в найбільш важливих точках прила-

ду . 

         Рисунок 3 — Осцилограма сигналів 
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 За час інтервалу А відкривається ключ VT1.Через котушку датчика по-

чинає протікати пилоподібний струм - осцилограма 2.При досягненні струму 

близько 2А ключ закривається . На стоку транзистора VT1  виникає викид 

напруги самоіндукції осцилограма 1. Величина цього викиду  більше 300В і 

обмежується резисторами R1,R2.  Для запобігання перенавантаження  підси-

люючого тракту слугують обмежувальні діоди VD1,VD2 Також для цього 

кола на час інтервалу А (накопичення енергії в котушці) та інтервалу В (ви-

кид самоіндукції ) відкривається ключ DD1:1. Це зменшує наскрізний коефі-

цієнт підсилення тракту з 400 до 7 . На осцилограмі 3 показаний сигнал на 

виході підсилюючого тракту (вивід 8 DA1:3) Починаючи з інтервалу С, ключ 

DD1:1 ,закривається  і коефіцієнт підсилення тракту стає більшим. Після за-

вершення захисного інтервалу С ,за час якого підсилюючий тракт входить в 

режим ,відкривається ключ DD1:2 і закривається ключ DD1:3- починається 

інтегрування корисного сигналу – інтервал D . Після закінчення цього інтер-

валу ключ DD1:2 закривається, а ключ DD1:3 відкривається – починається 

обернене інтегрування. За цей час (інтервали Е та F) конденсатор С7 повніс-

тю розряджається. За допомогою  вбудованого аналогового компаратора мік-

роконтролер вимірює величину інтервалу Е, яка виявляється пропорційною  

рівню вхідного корисного сигналу.  Мікроконтролер обробляє отримані циф-

рові дані і індукує на LCD індикаторі зі звуковим сповіщенням. 
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4   ВИБІР ЕЛЕМЕНТНОЇ БАЗИ 

 

Елементна база для приладу, що проектується, вибирається з таких мірку-

вань: 

- повинна забезпечити необхідні електричні параметри пристрою із за-

даною точністю; 

- повинна забезпечувати коректну роботу пристрою у заданих кліматич-

них умовах; 

- визначає масо-габаритні параметри виробу; 

- повинна стабільно працювати в умовах зміни навантажень 

- визначає надійність пристрою і заданий термін працездатності; 

- визначає технологічний процес виготовлення виробу та його вартість; 

- повинна визначати можливість захисту приладу найпростішими мето-

дами 

У пристрої, який проектується в даному курсовому проекті,використані 

активні та пасивні елементи. Також, окремо проведено аналіз та вибір мікро-

контролера, адже він є основною складовою розроблюваного приладу.  

Вибір мікроконтролера: 

У даному дипломному проекті представлено розробку металошукача на 

базі мікроконтролера ATmega8. 

ATmega8 — це 8-розрядні мікроконтролери з 16 Кб внутрішньосистем-

ної програмованої Flash пам'яті. На рисунку  4 представлено конфігурацію 

мікропроцесора ATmega8 [6]. 
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Рисунок 4 — Конфігурація мікроконтролера ATmega8 типу DIP 

Відмінними особливостями таких мікроконтролерів є: 

• 8-розрядний високопродуктивний AVR мікроконтролер з малим спо-

живанням; 

• прогресивна RISC архітектура; 

• 130 високопродуктивних команд, більшість з яких виконується за один 

тактовий цикл; 

• 32 8-розрядних робочих регістри загального призначення; 

• продуктивність наближається до 16 MIPS (при тактовій частоті 16 

МГц); 

• енергонезалежна пам'ять програм і даних; 

• забезпечує 1000 циклів стирання / запису; 
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• додатковий сектор завантажувальних кодів з незалежними бітами бло-

кування; 

• забезпечено режим одночасного читання / запису (Read-While-Write); 

• 512 байт EEPROM (один з видів енергонезалежної пам'яті); 

• 1 Кб вбудованої SRAM; 

• програмоване блокування, що забезпечує захист програмних засобів 

користувача; 

• скидання по подачі живлення і програмований детектор короткочасно-

го зниження напруги живлення; 

• шість режимів зниженого споживання: Idle, Power-save, Power-down, 

Standby, Extended Standby і зниження шумів ADC; 

• робоча частота : 0 - 16 МГц [6] 

ATmega8 побудовано на ядрі AVR і поєднує широкий набір інструкцій з 

32 регістрами загального призначення. Усі 32 регістри безпосередньо підк-

лючені до арифметико-логічного пристрою (АЛП), що дозволяє двом неза-

лежним регістрам мати доступ до однієї інструкції і виконуватись в один такт 

циклу. В результаті архітектура є більш ефективною і продуктивною, а та-

кож, ATmega8 в десять разів працює швидше, ніж звичайні CISC мікроконт-

ролери.[6] 

У якості аналога ATmega8 можна використовувати й мікроконтролер 

PIC16F877. Такий мікроконтролер можна застосовувати, але він має ряд не-

доліків, чим і поступається мікроконтролеру ATmega8. 

Порівняльна характеристика мікроконтролерів PIC16F877 та ATmega8: 

• PIC16F877 має 256 байт EEPROM, тоді коли у ATmega8 — 512байт; 

• PIC16F877 має вужчий діапазон частот — 32 кГц - 8 МГц; 
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• продуктивність PIC16F877 менша в 3 рази, у порівнянні з ATmega8 — 

5 MIPS. 

Таким чином, зважаючи на всі переваги ATmega8 і недоліки його анало-

гів, було обрано саме ATmega8. 

4.1 Вибір пасивних елементів 

Для проектування друкованої плати металошукача  були використані та-

кі пасивні елементи: резистори, конденсатори, діоди. 

4.2 Вибір резисторів 

При виборі резисторів необхідно звернути увагу на такі їх характеристи-

ки: габаритні розміри, електричний опір, надійність, стійкість до зовнішніх 

чинників та вартість. 

Виходячи з вимоги забезпечення малої ваги, займаного об’єму, 

надійності,  вартості й температурного коефіцієнту опору зупиняємо вибір на 

резисторах типу ОМЛТ, С2-23, С2-29. Складемо порівняльну таблицю, і по 

вагових коефіцієнтах визначаємо оптимальний тип резистора, при цьому 

враховуємо, що вібро- і удароміцність всіх резисторів однакова [7]. 

Таблиця 3  Дані для вибору параметрів резисторів 

Показник\Тип 
резистора 

TKR 
1/ Co  

Мін. 
наробіток на 
відмову, год. 

Габарити, 
мм 

Маса, г 
Вартість 
За 10 шт. в 

у.о. 
∑  

Ваговий 
коефіцієнт 

0,1 0,3 0,2 0,3 0,1 1 

ОМЛТ 
0,06 1500 2х6 0,15 0,56 

2,0 
3 0,3 2 0,6 2 0,4 2 0,6 1 0,1 

С2-23 
0,03 2000 2х6 0,15 0,56 

2,3 
2 0,2 3 0,9 2 0,4 2 0,6 2 0,2 

С2-29 
0,01 1000 3х9 0,3 0,51 

1,2 
1 0,3 1 0,3 1 0,2 1 0,3 3 0,3 

З таблиці видно, що оптимальними є резистори типу С2-23. 



 
 

Зм. Лис № докум. Підпис Дата 

Лист 

27 
РВ21.468213.001  ПЗ 

Далі, на рисунку 5 приведено зображення та габаритні розміри резисто-

рів , що були обрані для проектування металошукача згідно посиланя  [7]. 

4.3  Вибір конденсаторів 

Вибираючи конденсатори, необхідно керуватися такими характеристи-

ками: 

- габаритні розміри; 

- технологічність установки; 

- діапазон робочих температур; 

- допуски на відхилення ємності від номінальних значень; 

- Ціна. 

Переважну більшість конденсаторів, які були обрані для конструювання 

пристрою, складають конденсатори постійної ємності ECAP (К50-35). Також 

для монтажу були обрані танталові конденсатори серії ТВ, які відрізняються 

своєю надійністю, високою питомою ємністю, мініатюрними розмірами. 

                  Рисунок 5 —  Габаритні розміри та зовнішній вигляд резисторів 
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У конструкції можна використати електролітичні конденсатори типів: К50-

29, К50-24, К50-35, К53-4. Складемо порівняльну таблицю для вибору 

конденсаторів.  

Таблиця 4  Порівняльна таблиця для вибору електролітичних конденса-
торів 

Показник\Тип 
конденс. 

Мінім. 
наробіток 
на відмову 

tg кута 

втрат 

Зміна 
ємності при  

20Co , % 

Вартість 
в у.о. 

Габарити, 
мм ∑  

Ваговий 
коефіцієнт 

0,3 0,05 0,25 0,2 0,2 1 

К50-29 
1000 2,5 -50/+30 0,3 6х22 

1,9 
2 0,6 1 0,05 1 0,25 4 0,8 1 0,2 

К50-24 
2000 1,5 -20/+80 0,4 4х13 

2,95 
4 1,2 2 0,1 3 0,75 3 0,6 3 0,6 

К50-16 
5000 8 20±  0,72 7х16 

1,8 
1 0,3 2 0,1 2 0,5 2 0,4 2 0,4 

К50-35 
15000 8 30±  0,52 6х12 

3,05 
3 0,9 2 0,1 3 0,75 3 0,6 3 0,6 

 

За даними табл. 5 вибираємо електролітичні конденсатори типу К50-35. 

При виборі типу неелектролітичних конденсаторів ураховуємо такі 

фактори: 

− припустиме відхилення ємності від номінальної; 

− ТКЄ; 

− допустима робоча напруга: 

− габарити; 

− вартість; 

Для вибору типу конденсаторів складемо таблицю. 

Таблиця 5   Порівняння параметрів плівкових конденсаторів 

Показник\Тип 
конденс. 

Номінальна 
напруга 

ТКЄ 
610 1/C−  

Припустиме 
відхилення 
ємн., % 

Габарити, 
мм 

Вартість 
в у.о. ∑  

Ваговий 
коефіцієнт 

0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 1 

К10-17 
50 -90 50±  6,5х6,5х4,5 0,4 

2,8 
2 0,4 2 0,6 2 0,4 2 046 2 0,2 
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К10В-5 
50 +33 -20/+50 12х7,5 0,8 

1,7 
2 0,4 2 0,6 2 0,4 1 0,2 1 0,1 

К10-7У 
50 +33 5±  8х8х4 0,7 

2,5 
2 0,4 4 1,2 3 0,6 1 0,2 1 0,1 

 

За даними таблиці вибираємо К10-17. 

На рисунках 6 – 7, приведено зображення та габаритні розміри конден-

саторів , що були обрані для проектування металошукача [10]. 

 
Рисунок 6   Габаритні розміри та зовнішній вигляд конденсаторів типу К50-

35 

 

Рисунок 7  — Габаритні розміри та зображення неелектролітичних кон-

денсаторів типу К10-17. 
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4.4 Вибір діодів 

При виборі діодів  вони повинні мати наступні параметри  він не пови-

нен бути дорогим і ціні, зі зворотною напругою не більше 100В та високою 

швидкодією.  

         Кремнієвий діод 1N4148 володіє наступними параметрами: прямий 

струм - не менше 150мА, зворотна напруга 100В і висока швидкість переми-

кання - не більше 4 нс. Ці параметри, а також дешевизна і відносно невели-

кий корпус DO-35 дозволили стати йому одним з найпоширеніших діодів. 

Мітка у вигляді чорного кільця нанесена з боку катода.  

 

          Діод випускається багатьма десятками, якщо не сотнями фірм-

виробників. Вітчизняним аналогом 1N4148 є діод КД522Б, причому найчас-

тіше в маркетингових цілях і наші виробники маркують свою продукцію як 

1N4148. [9] 

 

На рисунку 8, приведено зображення та габаритні розміри діода, що бу-

ли обрані для проектування металошукача. 

 
 
 
 
 

 

 
 

Рисунок 8 — Габаритні розміри та зображення діода типу 1N4148. 

 

 



 
 

Зм. Лис № докум. Підпис Дата 

Лист 

31 
РВ21.468213.001  ПЗ 

4.5 Вибір активних елемантів  

Для проектування друкованої плати металошукача  були використані та-

кі активні  елементи:  

4.6 Вибір операційного підсилювача  

Найменування: TL074  згідно посилання [11]. 

Каналів: 4 

Опис: Quad Low-Noise JFET-Input General-Purpose Operational Amplifier 

Напруга живлення (вхідна напруга) (min) (Uпит (min)): 7 В 

Напруга живлення (вхідна напруга) (max) (Uпит (max)): 36 В 

Струм споживання (на канал) (Iпот): 2.5 мА 

Вхідна напруга зсуву (Uсм): 10 мВ 

Вхідний струм зміщення (Iвх): 200 пА 

Швидкість наростання вихідної напруги (VU): 13 В / мкс 

Гранична частота підсилення (Fгр): 3 МГц 

Коефіцієнт ослаблення синфазного сигналу (Косс): 70 дБ 

Мінімальна робоча температура (tmin): -40 ° C 

Максимальна робоча температура (tmax): 85 ° C 

Корпус: 14PDIP  [11]. 

На рисунку 9, приведено зображення та габаритні розміри мікросхеми опера-

ційного підсилювача , що було обрані при проектування металошукача. 
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Рисунок 9  — Габаритні розміри та схематичне зображення мікросхеми 

ОП TL074 [11]. 

4.7 Вибір мікросхеми цифро-аналогових ключів мікросхеми  

Мікросхема 4066 використовується для побудови різного роду 

комутаторів як цифрових так і аналогових сигналів. Ключі мікросхеми доз-
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воляють комутувати сигнали з амплітудою в межах від нуля до напруги жив-

лення  мікросхеми (+ Vdd). Ключі управляються цифровими рівнями (0/1), 

які залежать від напруги живлення.  Параметри згідно посилання [12] 

Напруга живлення (Vdd)-            +3 .. + 18V 

Струм споживання (статич.) 0,01µA (тип.) / 1µA (макс.) 

R опір відкритого стану. (При Vdd = + 15V) 80om (тип.) 

Розкид R відкр. (При Vdd = + 15V) ± 5om (тип.) 

Час затримки поширення  7-20nS (тип.) 

Вхідна / вихідна ємність 8pF (тип.) 

Струм витоку закритого ключа <± 10-3 µA (тип.) 

Робочий діапазон температур -40oC .. + 85oC 

корпус HCF4066BP   DIP-14 [12] 

вітчизняний аналог К561КТ3 / КР1561КТ3Напруга живлення (Vdd) 

       +3 .. + 18V 

 На рисунку 10, приведено зображення та габаритні розміри мікросхеми опе-

раційного підсилювача , що було обрані при проектування металошукача 
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Рисунок 10 —  Габаритні розміри та схематичне зображення мікросхеми 

типу HEF4066BF (цифро-аналогових ключів) 
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4.8 Стабілізатор електричної напруги  

Стабілізатори електричної напруги це пристрої, що входять до складу 

блоку живлення і дозволяють тримати на виході блоку живлення стабільну 

напругу. Стабілізатори електричної напруги бувають розраховані на якийсь 

фіксований напруга на виході (наприклад 5В, 9В, 12В), а бувають регульова-

ні стабілізатори напруги, у яких є можливість встановити необхідну напругу 

в тих межах, в яких вони дозволяють. В нашому випадку ми використовуємо 

стабілізатор напруги живлення в 5В. 

Всі стабілізатори обов'язково розраховані на якийсь максимальний 

струм, який вони можуть забезпечити. Перевищення цього струму загрожує 

виходом стабілізатора з ладу. Сучасні стабілізатори обов'язково оснащуються 

захистом по струму, яка забезпечує відключення стабілізатора при переви-

щенні максимального струму в навантаженні і захистом від перегріву. Поряд 

із стабілізаторами позитивного напруги існують стабілізатори негативного 

напруги. В основному вони використовуються в двополярного джерела жив-

лення.  

В даному застосуванні ми розглянемо трьохвивідні стабілізатори напру-

ги сімейства LM78ХХ. Серія 78хх випускаються в металевих корпусах ТО-3  

і в пластмасових корпусах ТО-220,ТО-92. Такі стабілізатори мають три ви-

сновки: вхід, земля (загальний) і вихід. 

 

         На рисунку 11, приведено зображення та габаритні розміри мікросхеми 

операційного підсилювача , що було обрані при проектування металошукача 
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Рисунок 11— Габаритні розміри та схематичне зображення мікросхеми 

стабілізатора живлення в корпусі типу to-92 згідно посилання [13]. 

Активним елементом відтворення візуальної інформації обрано графіч-

ний дисплей LCD1602, BC1602A  з наступними електричними характеристи-

ками: 

- напруга джерела живлення: 5 В; 

- максимальне значення струму живлення: 5,2 мА; 

- максимальний прямий струм на світлодіодах: 200 мА; 

- максимальна пряма напруга на світлодіодах: 4,4 В. 

Для з’єднання графічного дисплея з друкованою платою було викорис-

тано штирьову вилку PLS-20. 
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5 РОЗРАХУНОК ТА КОНСТРУКЦІЯ ПОШУКОВОЇ 

КОТУШКИ 

Детектори(котушки) імпульсно-індукційних металошукачів працюють з 

імпульсами що подають на  котушки з серією високих імпульсів струму за 

певний проміжок  часу, який повинен дійти  назад до знічення напруги у 0В. 

Ці імпульси можуть бути по тривалості від 50 мікросекунд до декількох со-

тень, якщо земля занадто довго  насичується магнітним полем то імпульси з 

тривалістю близько 250 мікросекунд є нормальними. 

Датчик для даного типу металошукачів дуже простий - звичайна котуш-

ка з діаметром від 15 до 150 см, в залежності від необхідної глибини пошуку. 

Зауважимо, що чим менше діаметр котушки - тим більше чутливість приладу 

до дрібних предметів, але менше глибина пошуку. І навпаки. Таким чином з 

колечком 19см можна знайти маленький гвоздик на глибині 20см, середню 

монету - 30см, каску - близько півметра. 

Для глибинного пошуку застосовуються котушки з діаметром від півме-

тра. А метрове кільце не побачить жодної монетки, але здатне знайти каску 

на глибині до півтора метрів. 

Найголовніший критерій для розрахунку  котушки є індуктивність. При 

виготовленні пошукової котушки потрібно обов’язково її виміряти. Для будь-

якого діаметру вона повинна бути в районі 400 мікрогенрі, плюс-мінус 10%.  

 

Для вибору товщини дроту, потрібно визначати  діюче значення струму- Id,  

за допомогою відповідних таблиць, де відповідному діючому значенню 

струму  

Оскільки ми знаємо, що Im - імпульсне значення струму рівне 2А; 

ti=50мкс-тривалість імпульсів;  ν=7 кГц –робоча частота ;  

 То Id -можна обчислити з часової діаграми : 
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На рис.12, приведено часову діаграму для обчислення  діючого значення 

струму -Id . 

Діюче значення в колі змінного струму – це значення такого постійного 

струму , який за однаковий час виконує однакову роботу.  

  

 

 

Рисунок 12 Часова діаграма значення сили струму. 

 

Відповідно до визначення  діючого значення Id в колі змінного струму 

маємо вираз: 

                                     Ad= Id·Ud·T= Id
2·R·T 

При цьому                   Aimp=Im
2·R·t 

Робота за визначенням є однаковою Ad= Aimp тому  знайдемо значення Id: 

                                      Id=����·�� =���·	
·�
����·�
� =1,2 А 

Згідно табличного значення [24], оберемо товщину дроту 0,6 мм відповідно 

до діючого значення струму в котушці.    
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За методикою розрахунку багатошарової циліндричної котушки  описа-

ною в [25] обчислимо значення індуктивності L за формулою: 

  

                                       L=
���·� · �� · � · Ф,                              (5.1) 

Де W- число витків котушки  ; d – її середній діаметр (рис.13); Ф - вели-

чина яка є змінною від значення α=a/d, яку можна визначити по кривим 

рис.6-6[25]. �
=4·π·10-7. 

 

                                   L=
�·�·�
���·� · 34� · 18 · 10�� · 19,4=403мкГн 

 

                             

Рисунок 13  Схематичне зображення намотки витків та параметрів ко-

тушки. 

Котушку після її виготовлення потрібно щільно скріпити хомутиками і 

просочити епоксидною смолою або клеєм для жорсткості.  

Варіант конструкції  корпусу  котушки:    
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Рисунок 14 —  Варіант конструкції корпуса пошукової котушки  

- Корпус такого типу виконаний з  ударостійкого ABS пластику UL-94-

HB   

- Складається з  двох роз’ємних частин що скріплюються між собою за 

допомогою пластикових направляючих та клею  

- Має стандартний чорний колір 

- Має отвори та спеціальне кріплення для фіксації кабелю  

- Внутрішня частина корпусу має спеціальні канавки для укладення на-

мотаної котушки , фіксацію якої можна робити клеєм в стержнях Stanley 

DualTemp  . 

        Найголовніше - уникнути навіть маленьких металевих частин близько 

котушки, все кріплення з непровідних  матеріалів. Підключається датчик до 

плати звичайним двожильним мережевим кабелем. 



 
 

Зм. Лис № докум. Підпис Дата 

Лист 

41 
РВ21.468213.001  ПЗ 

6 ПРОЕКТУВАННЯ ДРУКОВАНОГО ВУЗЛА  

У ході проектування плати металошукча необхідно розрахувати всі па-

раметри друкованого монтажу. Це дозволить створити друковану плату оп-

тимальних розмірів і з потрібною функціональністю. 

6.1 Вибір матеріалів друкованої плати  

Основними критеріями вибору матеріалу для друкованої плати є: 

− стріла прогину й жолоблення; 

− довгостроково робоча температура, що допускається; 

− міцність на відшаровування фольги; 

− час стійкості до дії розплавленого припою; 

− вартість. 

Матеріалом основи обираємо: FR-4-2 — склотекстоліт фольгований для 

ДДП. Склотекстоліт має високу механічну міцність, термостійкість, низькі 

втрати, високий поверхневий опір [8]. 

Так як обрано двосторонню друковану плату, доцільно виготовляти її 

комбінованим позитивним методом. Даний метод є простим у використані і 

потребує не досить значних затрат [9]. 

Фоторезистом захищають прогалини. Потім на всю поверхню плати на-

носять лакову сорочку (оболонку), свердлять монтажні отвори і виконують 

хімічне міднення (вся плата покривається тонким шаром міді - в декілька мі-

крон). Хімреактивом знімається лакова оболонка, а з нею - мідь, (крім того 

шару, що осів на стінках отворів, бо під ним немає лаку). Далі в гальванічній 

ванні нарощують мідь в отворах, і на незахищених фоторезистом місцях фо-

льги (місця провідників і контактних майданчиків). Потім па провідники та 

контактні майданчики наносять захисний шар металу і усувають фоторезист 
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з незахищених місць (прогалин). Оголений шар фольги стравлюють. Таким 

чином, метод поєднує хімічний метод отримання провідникового рисунку і 

гальванохімічний метод металізації отворів. Метод є основним при виготов-

ленні двосторонніх друкованих плат. Застосовують його для багатошарових 

ДП з діелектриком, що травиться , для односторонніх ДП з підвищеними ви-

могами до надійності. ЕРЕ можна встановлювати з щілиною між поверхнею 

плат. Дорожчий від хімічного [9]. 

Недоліками субтрактивних методів с неможливість отримати провідни-

ки вужче 150 мкм. а також великі відходи міді при травленні, але це не кри-

тично, адже розрахована далі ширина провідників знаходиться в межах нор-

ми [10]. 

6.2  Розрахунок мінімальної площі плати  

Для розрахунку мінімальної площі друкованої плати необхідно врахува-

ти розміри всіх елементів плати. малогабаритних, середньогабаритних та ве-

ликогабаритних ЕРЕ. 

Розрахунок мінімальної площі плати виконуються згідно формули (1) 

[15]: 

 
2.5 1.5 1.2мг cг вгS S S S= ⋅ + ⋅ = ⋅

  (6.1) 

 де  мг
S  — сумарна встановлювальна площа малогабаритних ЕРЕ; 

сг
S  — сумарна встановлювальна площа середньогабаритних ЕРЕ; 

вг
S  — сумарна встановлювальна площа великогабаритних ЕРЕ; 

У таблиці 6 приведені розрахунки площі друкованої плати металошука-

ча. 
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Таблиця 6 Площі елементів дркованої плати 

Назва а_ел. в_ел. Sел Кіль-

кість 

S  H_вис. . 

Atmega 8 13 38 495 1 495 5 

X1-X3 8 3 24 3 72 0 

BC546 5 5 25 4 100 5.2 

IRFZ 44 13 7 91 1 91 10 

LCD1206 81 37 3000 1 3000 12 

HEF4066 13 21 273 1 273 5 

TL074 13 21 273 1 273 5 

lm7805 5.5 5.5 30.25 1 31 5 

2N700 5.5 5.5 30.25 2 31 5 

1N4148 10 5 50 2 100 5 

1N5819 10 5 50 1 50 5 

Res 

0.125W 

13 6 78 39 3050 5 

Res 0.5W 16 7 112 2 225 5 

Cap220 15 15 225 2 450 10 

Capcer 5 4 20 27 540 6 

Сумарна 

площа  

  

  

  

9000 мм
2 

 

З розрахованих розмірів площі плати обираємо її габарити згідно [16].  

а=100; b=110; 

S=a·b=100·110=11000мм� 
6.3 Розрахунок діаметрів монтажних отворів та діаметрів контакт-

них майданчиків 

Для розрахунку діаметрів монтажних отворів., діаметрів або отворів ко-

нтактних майданчиків використовують формулу (2)[15]. 

 ( ) ( )
1

2 2 2 2
min 0 . . . . . . . .2 2в о в о т р d D н оD d d b t t T T t= + ∆ + ⋅ + ∆ + ⋅ ∆ + + + ∆  (6.2), 

де  ∆dв.о — верхнє граничне відхилення діаметру отвору;  
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∆tв.о — верхнє граничне відхилення діаметру контактного майданчика;  

∆tтр — значення підтравлення діелектрику в отворі; 

∆tн.о — нижнє граничне відхилення діаметру контактного майданчика та 

ширини друкованого провідника; 

Td  — значення позиційного допуску розташування осей отворів у діаме-

тральному вираженні; 

TD — значення позиційного допуску розташування центрів контактних 

майданчиків у діаметральному вираженні;  

Розраховані за формулою (2) діаметри приведені у таблиці 12 

Таблиця 7  Розрахунки параметрів елементів 

Найменування ЕРЕ Діаметр виводу, 

мм 

Діаметр 

 отвору,мм 

Діаметр контактно-

го майданчика, мм  

МК AVR 

ATmega8 

0,38 0,58 1,27 

Резистор типу  

С2-23(0.125-0.5) 

0,6 0,8 1,4 

Конденсатор елек-

тролітичний 

 К50-35 

0,8 1 1,7 

Діод типу1N4148 0,46 0,66 1,3 

Операційний під- 0,5 0,7 1,4 
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силювач типу 

TL074 

 

 

    Таблиця 7 (Продовження) 

Найменування ЕРЕ Діаметр виводу, 

мм 

Діаметр 

 отвору,мм 

Діаметр контак-

тного майдан-

чика, мм 

Мікросхема цифро 

аналогових ключів 

типу 

HEF4066 

0,49 0,69 1,3 

Керамічний кон-

денсатор  

типу  К10-17 

0,5 0,7 1,4 

Польовий транзис-

тор типу MOSFET 

IFRZ 44 

0,9 1,1 1,8 

Транзистор BC 546 0,48 0,68 1,4 

Транзистор 2N700 0,48 0,68 1,4 
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Після розрахунків діаметрів монтажних отворів та діаметрів контактних май-

данчиків можна переходити до розрахунків ширини друкованих провідників. 

Мінімальна ширина провідників і величина зазорів — основні фактори, 

що впливають на трасувальні властивості друкованої плати. Однак це стосу-

ється лише слабкострумових електричних кіл, для яких перетин друкованих 

провідників, не є обмеженням. Але на ДП часто присутні кола, що несуть 

чималі струмові навантаження. Їх слід конструювати не з мінімальними зна-

ченнями друкованих провідників, а з урахуванням конкретного струмового 

навантаження з умов виключення небезпечного перегріву цих провідників. 

Крім того, не виключено, що суміжні провідники будуть перебувати під ви-

соким потенціалом, тому зазори між ними повинні витримувати відповідну 

напругу[17]. 

6.4  Розрахунок ширини друкованих провідників 

Спочатку необхідно провести розрахунки сигнальних провідників. 

Мінімальне значення ширини друкованого провідника у вузькому місці 

визначається за формулою (6.3)[15]. 

 1.min min .н оt t t= + ∆  (6.3),  

де  mint  — мінімальне значення номінальної ширини провідника; 

.н оt∆  — допуск на ширину провідника. 

. 0.08н оt∆ = ; 

min 0.25t = ; 
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1.min .в 0, 25 0, 08 0,33t мм= + = ; 

Мінімальне значення ширини друкованого провідника у широкому місці 

визначається також за формулою (6.3), але мінімальне значення номінальної 

ширини провідника та допуск на ширину буде відрізнятись від попередніх: 

. 0.1н оt∆ = − ; 

min 0.45t = ; 

 1.min .ш 0, 45 0,1 0,55t мм= + − =
  

Мінімально допустиму ширину провідника з урахуванням допустимого 

падіння напруги на ньому (3%) розраховується за формулою (6.4): 

 
max

2.min
. 0,03живл

l I
t

h U

ρ⋅ ⋅=
⋅ ⋅   (6.4), 

де 20,0175мм Ом мρ = ⋅  — питомий опір провідників; 

3415 10l м−= ⋅  — довжина провідника; 

25 10h мм−= ⋅  — товщина фольги; 

. 12живлU В=  — прикладена напруга; 

max 200I мА=  — максимальний струм у колі. 

3 3

2.min 2

415 10 200 10 0,0175
0,081

5 10 12 0,03
t мм

− −

−

⋅ ⋅ ⋅ ⋅= =
⋅ ⋅ ⋅  
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Мінімально допустиму ширину провідника з урахуванням допустимого 

рівня струму на ньому розраховують згідно з формулою (6.5): 

 
max

3.min

I
t

h J
=

⋅  (6.5), 

де max 200I мА=  — максимальний струм у колі, 

25 10h мм−= ⋅  — товщина фольги; 

220АJ
мм

=  — допустима щільність струму в провіднику. 

 

3

3.min 2

200 10
0,2

5 10 20
t мм

−

−

⋅= =
⋅ ⋅   

Далі приведено розрахунки силових друкованих провідників. 

Мінімальне значення ширини друкованого силового провідника у вузь-

кому місці розраховується за формулою (3). 

Вихідними даними для розрахунку є: 

. .1 0.08н оt∆ = ; 

min 0.25t = ; 

 1.min .в 0, 25 0, 08 0,33t мм= + =
.  

Мінімальне значення ширини друкованого силового провідника у широ-

кому місці визначається за все тією ж формулою (6.3), проте мінімальне зна-

чення номінальної ширини провідника та допуск на ширину буде відрізня-

тись від приведених вище: 



 
 

Зм. Лис № докум. Підпис Дата 

Лист 

49 
РВ21.468213.001  ПЗ 

. 0.1н оt∆ = − ; 

              min 0.45t = . 

               1.min .ш 0, 45 0,1 0,55t мм= + − = . 

Мінімально допустиму ширину силового провідника з урахуванням до-

пустимого падіння напруги на ньому (3%) розраховується за формулою (6.4). 

Вихідні дані для розрахунку: 

20,0175мм Ом мρ = ⋅  — питомий опір провідників; 

3410 10l м−= ⋅  — довжина провідника; 

25 10h мм−= ⋅  — товщина фольги; 

. 12живлU В=  — прикладена напруга; 

max 1,5I А=  — максимальний струм у колі. 

 

3

2.min 2

410 10 1,5 0,0175
0,598

5 10 12 0,03
t мм

−

−

⋅ ⋅ ⋅= =
⋅ ⋅ ⋅              (6.4)  

Мінімально допустиму ширину силового провідника з урахуванням до-

пустимого рівня струму на ньому розраховують згідно з формулою (6.5).  

Вихідні дані для розрахунку: 

max 1,5I А=  — максимальний струм у колі, 

25 10h мм−= ⋅  — товщина фольги; 
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220АJ
мм

=  — допустима щільність струму в провіднику. 

 
3.min 2

1,5
1,5

5 10 20
t мм−= =

⋅ ⋅        (6.5) 

З розрахованих даних необхідно обрати ширину друкованих провідників 

у вузькому та широкому місці, при цьому,необхідно стежити за виконанням 

умови: 

- Для силових друкованих провідників: 

1.min.в

min.в 2.min

3.min

t

t t

t

≥
 — у вузькому місці; 

1.min.ш

min.ш 2.min

3.min

t

t t

t

≥
 — у широкому місці. 

min.в 0,33t мм= ; 

min.ш 1,5t мм= . 

- Для сигнальних друкованих провідників: 

- 

1.min.в

min.в 2.min

3.min

t

t t

t

≥
 — у вузькому місці; 

- 

1.min.ш

min.ш 2.min

3.min

t

t t

t

≥
 — у широкому місці. 

- min.в 0,33t мм= ; 
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- min.ш 0,55t мм= . 

6.5 Розрахунок зазорів між елементами друкованого монтажу 

Для розрахунку найменшого зазору між друкованими елементами, мож-

на скористатися формулою (6.6)[17]. 

 . .m в оS S t= + ∆  (6.6), 

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

друкованими об’єктами; 

. . 0,10в оt мм∆ = — допуск на ширину провідника. 

Отже, 

0,25 0,10 0,35S мм= + = . 

6.6 Розрахунок мінімальної відстані для прокладання одного 
провідника між двома контактними майданчиками 

Мінімальна відстань для прокладання одного провідника між двома кон-

тактними майданчиками знаходиться за формулою (6.7)[15]: 

 ( )1 2
1

2п m

D D
L n t S n T

+= + ⋅ + ⋅ + +   (6.7), 

 де  1 1.4D мм=  — діаметр контактного майданчика №1; 

2 1.4D мм=  — діаметр контактного майданчика №2; 

0, 25mS мм=  — мінімально допустима відстань між сусідніми дру-

кованими об`єктами; 
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1n =  — кількість провідників; 

0.05T мм=  — відстань між центрами осей; 

0.33t мм=  — ширина провідника. 

( )1,4 1,4
1 0,33 0,35 1 1 2,48

2п
L Т мм

+= + ⋅ + ⋅ + + = . 

6.7 Розрахунок мінімальної відстані між двома контактними май-
данчиками 

Щоб визначити мінімальну відстань між контактними майданчиками, 

можна скористатися формулою (6.8). 

 . .

1 2

2к м m

D D
L S T

+= + +  (6.8), 

 де  1 1.4D мм=  — діаметр контактного майданчика №1; 

2 1.4D мм=  — діаметр контактного майданчика №2; 

0, 25mS мм=  — мінімально допустима відстань між сусідніми дру-

кованими об`єктами; 

0.05T мм=  — відстань між центрами осей; 

. .

1, 4 1,4
0,35 0,05 1,8

2к м
L мм

+= + + = . 
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Таким чином, провівши розрахунки параметрів друкованого монтажу, в 

середовищі P-CAD 2006 було спроектовано друковану плату  імпульсного 

металошукача. За допомогою цього програмного середовища було спроекто-

вано схему електричну принципову,креслення провідникового шару та крес-

лення друкованої плати в цілому. 
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7 РОЗРАХУНКИ НАДІЙНОСТІ  

Вибравши елементну базу, та провівши розрахунки друкованого монта-

жу, необхідно здійснити розрахунки, які підтверджують працездатність при-

строю, що проектується. 

В ході експлуатації на пристрій постійно діють різні дестабілізуючі чин-

ники, дія яких згодом може негативно вплинути на працездатність приладу, 

або зовсім привести його в неробочий стан. Таким чином, необхідно розра-

хувати час безвідмовної роботи пристрою та інтенсивність відмов,що дасть 

змогу слідкувати за коректною роботою приладу та його функціональністю. 

Далі приводиться розрахунок надійності схеми пристрою за випадкови-

ми відмовами. Розрахунок такого типу виконуються, спираючись на схему 

електричну принципову, і враховує не тільки інтенсивності відмов елементів 

всіх типів, а й експлуатаційні умови. 

Інтенсивність відмов розраховується далі за формулою (1)[18]. 

 
1

N

і Б n
n

Kλ λ
=

= ∏   (7.1), 

де  Б
λ  — вихідна інтенсивність відмов елемента; 

N  —кількість коефіцієнтів, які враховуються; 

nK  — n-тий коефіцієнт впливу. 

Також, важливою складовою розрахунку є коефіцієнт, який враховує 

умови експлуатації. Цей коефіцієнт буде мат однакове значення для всіх еле-

ментів пристрою: 
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 1 1 3iK K K K= ⋅ ⋅    

 де 1 16K =  — коефіцієнт умов використання для наземної апарату-

ри; 

2 1.2K =  — коефіцієнт, який враховує показники температури та воло-

гості; 

3 1.05K =  — коефіцієнт, який характеризує висоту, на якій експлуату-

ється прилад. 

Для керамічних конденсатрів максимальна допустима напруга 50 В, а 

максимальна напруга в схемі 16 В. Розрахунок коефіцієнту навантаження та 

інтенсивність відмов для них проводиться за наступними формулами[2,3]. 

 
max 16

0,32
50H

доп

U
K

U
= = =                                                              (7.2) 

 0,19 0,32 20 2,2 2,68і Б Н Е СК К Кλ λ= ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ =                         (7.3)    

Для всіх інших конденсаторів коефіцієнт навантаження буде: 

 
max 5

0,31
16H

доп

U
K

U
= = =   

 

Інтенсивність відмов буде: 

 0,01 0,31 20 0,84 0,052і Б Н Е СК К Кλ λ= ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ =    
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Оскільки резистори, які працюють в сигнальних колах малопотужні, то 

їх коефіцієнт навантаження буде у будь-якому випадку не більше 0,1, Тоді, 

інтенсивність відмов для цих резисторів: 

 0,04 0,5 20 0,4і Б Н ЕК Кλ λ= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ =   

Для інтегрованих мікросхем та мікроконтролера інтенсивність відмов 

визначається за наступною формулою: 

 0,5 0,019 4,9 20 1 1,87і Б Е корК К Кλ λ= ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ =   

Коефіцієнт навантаження діодів розраховується, як відношення макси-

мального струму через нього до максимально допустимого струму в схемі. 

 
3

max
3

200 10
0,52

380 10H
доп

I
K

I

−

−

⋅= = =
⋅

   

Далі можна розрахувати інтенсивність відмов для діодів. 

 0,1 0,45 20 0,89і Б Н ЕК Кλ λ= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ =  

Максимальне значення потужності, яке може розсіюватись на транзис-

торі типу IRFZ44 становить 250 мВт, тоді, коефіцієнт навантаження матиме 

значення: 

 
3

max
3

250 10
0,66

380 10H
доп

P
K

P

−

−

⋅= = =
⋅   

Тоді, враховуючи навантаження та робочої температури, коефіцієнт 

0.1PK = , звідси. інтенсивність відмов буде наступною: 

0,886 0,1 20 1,7і Б Р ЕК Кλ λ= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ =  
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У таблиці 8 приведено результати розрахунків надійності елементів схе-

ми. 

Таблиця 8  Результати надійності 

Тип елемента Базова інтен-

сивність від-

мов 610Бλ ⋅ , 

1/год 

Коефіцієнт 

навантаження, 

Н
К  

Робоча інте-

нсивність ві-

дмов 610іλ ⋅ , 

1/год 

Кількість 

елементів 

групи 

Електролітичний 

конденсатор 

0,19 0.31 2,68 3 

Керамічний  

конденсатор се-

рії К10-17 

0,19 0,32 2,68 8 

Резистор  

С2-23, 

0,02 0,10 0,40 28 

Таблиця 9(Продовження) 

Тип елемента Базова інтен-

сивність від-

мов 610Бλ ⋅ , 

1/год 

Коефіцієнт 

навантаження, 

Н
К  

Робоча інтен-

сивність від-

мов 610іλ ⋅ , 

1/год 

Кількість 

елементів 

групи 

Інтегровані 

мікросхеми  

0,5 0,50 1,87 3 

Діоди 0,1 0,52 0,89 3 

Транзистори 0,05 0,8 0,040 7 

Загальна інтенсивність відмов пристрою визначається як сума інтенсив-

ностей відмов кожного елемента схеми [14]: 
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 0
1

k

i i
i

Nλ λ
=

= ⋅∑   

                              =49.24·10-6[1/год] 

Середній час напрацювання приладу на відмову за заданих умов експлу-

атації: 

                           =   1/49.24·10-6=20000[год]                         

Отримані значення показників надійності задовольняють вимогам ТЗ. 
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8 РОЗРАХУНКИ ВІБРОСТІЙКОСТІ ПЛАТИ   

8.1 Розрахунок частоти власних коливань ДП. 

Оскільки пристрій, який проектується в даному курсовому проекті, ви-

користовується в  під час носіння та може бути транспортований за допомо-

гою автотранспортнийх засобів, то необхідно провести розрахунки на віброс-

тійкість приладу. 

Проведемо розрахунок виброміцності друкованого вузла за методикою, 

викладеної в [22]. 

Таким чином, в ході проектування пристрою виникає потреба розрахун-

ків РЕЗ, його ЕРЕ та елементів конструкції на динамічні та статичні наванта-

ження. 

Необхідні дані для розрахунку: 

Габаритні розміри плати: 

- а=110 мм; 
- b=100 мм; 
- h=1,5 мм 

Матеріал: склотекстоліт фольгова ний FR-4-1; 

Модуль пружності: Е=5,7·1010 Н/м2; 

Густина ρ=2,67·103
кг/м3; 

Коефіцієнт Пуассона:  0,22ξ = ; 

Маса встановлених на платі елементів me=0,2кг. 

Визначимо зведену масу друкованої плати 

mn= ρ· h=2,67·0,0015=4,0кг/м2; 
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Розраховуємо циліндричну жорсткість: 

               D=
!·"#��(��%�) = 	,(·�
)�·(�.	·�
�#)#��·(��
,��) =20,6 Нм 

 

 Розраховуємо зведену масу плати з деталями: 

                          m=mn+me=4,0+

,�
.��·
.�=22.18кг/м2 

 

Визначаємо значення функції ( )ϕ β  для кріплення плати в чотирьох точ-

ках 

                              Φ(β)=π2+ �,�,-��·./, )	/��,�,-��· )/#	, )/
= 8.83 

де β = a b – коефіцієнт, що залежить від співвідношення довжини й ширини 

плати. 

Визначимо значення резонансної частоти плати:   

                         f0=
1(2)�·�·3� · �45 = �.�6�·�·
.�� · ��
.-��.� = 135Гц 

8.2 Розрахунок механічних напружень у платі 

Вихідні дані: 

час випробувань      2700T c= ; 

діапазон частот вібрацій    1 80f Гц∆ = ÷ ; 

коефіцієнт віброперевантаження   4nn g= ; 

габаритні розміри плати: 

довжина       a=0,1м; 

ширина       b=0,11; 

товщина       0,0015h м= ; 

частота власних коливань плати    f0=135Гц 



 
 

Зм. Лис № докум. Підпис Дата 

Лист 

61 
РВ21.468213.001  ПЗ 

межа пружності для склотекстоліта   6 2130 10в Н мσ = ⋅ ; 

логарифмічний декремент загасання   0,2δ = ; 

запас міцності       10=n . 

Розраховуємо коефіцієнт динамічності: 

η=
�

+�:�;<�<в>,?��;<�<в>�@
�� = �

+�·
,��;)#AB� >,?��;)#AB� >�@��
=0,7 

 

де 80вf Гц=  – верхня частота діапазону вібрацій. 

Розрахунок припустимих напружень 

Оскільки добуток 5 72700 80 2,16 10 10вТ f⋅ = ⋅ = ⋅ < , то припустимі на-

пруження знайдемо по наступних формулах [5]: 

границя витривалості на вигин:  

6 6 2
1 0,3 0,3 130 10 39 10в Н мσ σ− = = ⋅ ⋅ = ⋅ ; 

границя витривалості на вигин при N циклах: 

( )( ) ( )
( )

6 6 6
1 1 1

6 2

0,167 6 lg 39 10 0,167 130 10 39 10

6 lg 2700 446 39,4 10

σ σ σ σ− −= + − − = ⋅ + ⋅ − ⋅ ×

× − ⋅ = ⋅  

N в N

Н м
 

допустиме напруження дорівнює: 

                         
[ ]

6
5 2

1 1

39,4 10
39,4 10

10
σ σ ⋅= = = ⋅N N n Н м . 

Розрахунок напруги в центрі плати: 

                σ=
6·CDEFG3HI� = 6·
,�·J,�·
,(·�·
,�
,��·
,

�	� =6,6· 10- Н/м2, 

 

де 0,2=М кг  – маса елементів на платі; 29,8g м с= ; η=0,7 – коефіцієнт ди-

намічності; 4nn g=  – перевантаження. 
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Висновки: 

Тому що резонансна частота плати f0=135Гц  більше чим в 2 рази пере-

вищує максимальну частоту вібраційних впливів ( 80вf Гц=  ) і виконується 

умова, [ ]1Nσ σ<  (де σ=6,6· 10-Н/м2 – напруга в центрі плати, KLM�N = 39,4 ·
10-Н/м2 – припустиме напруження), те обраний варіант кріплення плати за-

довольняє вимогам віброміцності. 
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9 РОЗРАХУНКИ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМУ  

Розрахунки виконані коефіцієнтним методом [23]. 

Вихідні дані для теплового розрахунку: 

− температура навколишнього середовища   max 40t C= o ; 

− габаритні розміри корпусу     120х120х16мм;  

− розміри нагрітої зони      110х100х12мм; 

− потужність, що розсіюється в корпусі    P0=1,2Вт. 

 

Визначаємо площу поверхні корпусу: 

Sk=2·(L1·L2+ L1·L3+ L2·L3)=2(0,12·0,12+0,12·0,016+0,12·0,016)=0,036м
2; 

де 1,L 2L , 3L  – відповідно довжина, ширина й висота корпусу. 

Питома поверхнева потужність корпусу становить: 

                      qk=
O�PQ=

�,�
,
6- = 33 Вт/м2 

Виділимо умовно нагріту зону ,з розмірами 110х100х12мм; 

По висоті та ширині нагріта зона приблизно розташована в центрі корпусу. 

Умовна площа поверхні нагрітої зони (без врахуваня бічних стінок ) дорів-

нює: 

Sk=2·(L1·L2+ L1·L3+ L2·L3)=2(0,11·0,1+0,11·0,012+0,11·0,012)=0,027м
2; 

Питома потужність розсіювання нагрітої зони : 

                   

                       QК=
O�PQ=

�,�
,
�( = 44 Вт/м2 

 

Перегрів корпуса герметичного апарата ,що працює в нормальних клімати-

чних умовах ,щодо навколишнього середовища визначається залежністю  

Q1=0,1472· qk -0,2962·10-3· qk
2+0,3127·10-6· qk

3=4,540C 
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Перегрів нагрітої зони визначається по аналогічній залежності : 

Q2=0,1472· QК -0,2962·10-3· QК
 2+0,3127·10-6· QК

 3=5,920C 

З розрахунків видно що перегрів не перевищує допустимі значення темпе-

ратур для електро-радіоелементів що застосовуються в даному приладі. От-

же впливу на тепловий режим даного апарату не спостерігатиметься .  
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10 ВИБІР ВАРІАНТУ КОНСТРУКЦІЇ 

Визначивши необхідні розміри друкованої плати, та після проведення 

відповідних розрахунків потрібно визначити варіанти конструкції , варто об-

рати корпус, в якому буде розміщена плата, всі органи керування та всі скла-

дові частини приладу. Габаритні розміри корпусу будуть визначати загальні 

розміри бортового комп‘ютера в цілому. 

Головними критеріями при виборі корпусу є габаритні розміри та міц-

ність. Габаритні розміри обираються, виходячи з найбільших розмірів скла-

дових частин виробу. В даному випадку найбільшу площу займають графіч-

ний дисплей та друкована плата, і, виходячи з цього, був обраний корпус із 

габаритними розмірами 120х110х20. На сьогоднішній день на ринку предста-

влено дуже багато корпусів обраних габаритних параметрів та різних конфі-

гурацій. Перевагу було віддано поліпропіленовому корпусу від виробника 

стандартних корпусів типу АКА що підходить до штанги металошукача.  

 Зображення обраних корпусів показано на рисунку 15,16. 
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Рисунок 15 — Корпус типу АКА для прикріплення на штангу МД 

 

Рисунок 16 —  Корпус для электронного блока типу  Кощей-20М.  
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Проте, недоліком першого обраного  корпусу є те, що він потребує дода-

ткового доопрацювання, яке полягає у вирізанні отвору під графічний дисп-

лей. На ринку наявні моделі корпусів, в яких передбачені отвори для диспле-

їв,він зображений на рис.16  

Для другого варіанту корпусу потрібно зробити отвори для клавіш керу-

вання на передній панелі. 

Закріплення корпусу типу  Кощей-20М  на штанзі металошукача здійс-

нюється за допомогою універсальної рукоятки для електронного блоку МД.. 

Приклади таких кріплень приведено на рисунку 17. 

 

Рисунок 17 — Універсальна рукоятка для електронного блоку металодетек-

тора. 
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11 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ 
СИТУАЦІЯХ 

У даному дипломному проекті проводиться розробка блоку металошу-

кача, таким чином, у цьому розділі доцільно розглянути  питання з охорони 

праці при виготовленні друкованих плат та при виконанні пайки. В ході про-

ведення цих робіт утворюється низка шкідливих та небезпечних факторів, 

розгляд яких і буде проведено в цьому розділі. 

Також доцільним буде й розгляд електробезпеки та пожежної безпеки на 

робочому місці при виконанні описаних вище робіт. 

11.1   Визначення основних потенційно-небезпечних та шкідливих 

виробничих факторів при  виготовленні та експлуатації приладу. 

Під час аналізу основних шкідливих і небезпечних факторів ,що вини-

кають  при виготовленні розробленого приладу та зокрема процесу ручної 

пайки є особливо небезпечним пайка виводів радіо-компонентів . При пайці 

використовуємо припій ПОС-61, до складу якого входить свинець , що відно-

ситься до першого класу небезпеки . Цей процес має такі характерні шкідливі 

та небезпечні фактори як хімічні, біологічні, фізіологічні та психофізичні фа-

ктори . Спільна дія їх може призвести до виникнення пожеж, вибухів та 

профзахворювання. 

Тому слід виділити основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори 

при ручній пайці : 

• незадовільні метеорологічні умови в робочій зоні  

• незадовільні освітленість робочих місць або підвищена яскравість 
світла  

• можливі враження робітників електричним струмом  

• наявність в повітрі робочої зони шкідливих речовин під час руч-
ної пайки нервово-психічні перевантаження  
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Ручна пайка супроводжується забрудненням повітряного середовища 

аерозолем припою. Знаходячись у запиленій атмосфері, робітники 

піддаються впливу пилу та пару, шкідливі речовини осідають на 

шкіряному покриві потрапляють на слизову оболонку порожнини 

рота, очей, верхніх дихальних шляхів зі слиною заковтуються в трав-

невий тракт також вдихаються в легені поряд із забрудненням повіт-

ряного середовища забруднюються робочі поверхні й одяг робітни-

ків. 

Сутність впливу аерозолів залежить  від хімічного склад . Більшість 

елементів, що входять до складу застосовуваних припоїв, є шкідли-

вими для здоров’я та життя людини. У розроблюваному технологіч-

ному процесі застосовується припій  ПОС -61 ГОСТ1499-79. Пайка 

проводиться електропаяльником потужністю 36Вт. До складу при-

пою входить 60-62% олова інше свинець . Біологічна дія ,клас небез-

пеки і ГДК в повітрі робочої зони  вихідних компонентів , що вхо-

дять до складу аерозолю приведені в таблиці 10 

Біологічна дія,клас небезпеки і ГДК в повітрі робочої зони вихідних 

компонентів , що входять до складу аерозолю приведені в таб.10 
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Таблиця 9 Біологічна дія , клас небезпеки іГДК в повітрі робочої зони  

 

Компоненти 

 

Характер токсичності дії 

 

Клас 

небез-

пеки  

 

ГДК у повітрі 

робочої зони , 

мг/м3 

Свинець  При отруєнні спостерігається 

поразка нервової системи, кро-

ві, серцево-судинної системи, 

шлунково-кишкового трак-

ту,статевої системи 

 

 

      1 

 

 

0,01 

Олово Поразка бронхів. При тривало-

му впливі можливий пневмоко-

ніоз. 

 

      3 

 

       10,0 

Спирт ети-

ловий  

Має наркотичну і дратівну дію 

при тривалому контакті . 

 

      4 

 

 

        10000 

Каніфоль со-

снова  

Має дратівну дію. При трива-

лому впливі на шкіру  викликає 

дерматит . 

 

    ___ 

 

         ____ 

 

Переглянувши результати  з таблиці 10 найбільш небезпечною речо-

виною аерозолю є свинець. Тому з вище сказаного можна дійти до 

висновку, що небезпека процесу ручної пайки визначається  токсич-

ністю свинцю . 

 

Можна розрахувати питоме утворення аерозолю свинцю при пайці елек-

тропаяльником потужністю 36 Вт складає 0,02мг / 100 пайок. Концентрація 

аерозолю в атмосфері: 
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3/008,0
216

38602,0
6,06,0 ммг

V

Ntny
C =⋅⋅⋅=⋅⋅⋅=           

y- питоме утворення свинцю, у = 0,02 мг / 100 пайок; 

n- кількість пайок за хвилину, n = 6; 

t- тривалість зміни, t = 8 год; 

N- кількість робочих місць, N = 3; 

V- об'єм приміщення, V = 216 м3. 

З наведеного розрахунку видно, що концентрація аерозолю свинцю не 

перевищує ГДК по ГОСТ 12.1.005-85. За цим ГОСТ ГДК аерозолю свинцю 

становить 0,01 мг / м3. 

11.2 Організаційні заходи та та технічні рішення щодо безпеки та гі-
гієни праці виробничої  санітарії . 

Роботи при проведенні ручної пайки мають відповідати згідно ДСН 

3.3.6.042-99 відповідно категорії II , що являє собою сидячу роботу ,з 

підняттям ваги до 1 кг. Розглянемо холодний період року . 

 

  Таблиця 10  Параметри мікроклімату  

           Назва   Припустимі параме-

три  

Фактичні параметри  

Температура повітря             21-25 0С              20-250С 

Швидкість руху пові-

тря  

           0,1м/с              0.1м/с 

Відносна вологість 

повітря  

                 

                 55% 

 

                  50% 

 

Параметри мікроклімату, як видно з таблиці 11 , для даної робочої 

зони відповідають нормам ДСН 3.3.6.042-99. 
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    10.3 Вимоги до виробничих приміщень  

- Будівлі, в яких розташовуються ділянки пайки, а також інші цехи і 

ділянки слід будувати з вогнестійкого матеріалу, розміщувати по 

відношенню до житлових забудов з підвітряного боку і на відстані, 

що визначається відповідно до розрахунку розсіювання шкідливих 

речовин, але не менше 50 м від житлових забудов; 

- На території організації повинно бути ізольоване приміщення для 

збору, короткочасного зберігання та утилізації відходів, отрима-

них при виконанні робіт по пайці; 

- У виробничих приміщеннях повинні бути передбачені безпечні 

проходи і проїзди для руху людей і транспортних засобів. Ширина 

проїздів установлюється залежно від габаритів транспортних засо-

бів і виробів. Межі проходів та проїздів повинні бути відзначені 

білими смугами шириною не менше 50 мм, металевими кнопками 

або іншими способами. Відстань від межі проїжджої частини до 

елементів конструкції будівель та обладнання повинна бути не ме-

нше 0,5 м, при русі людей - не менше 0,8 м. 

- У виробничих приміщеннях має бути не менше двох евакуаційних 

виходів. Двері повинні мати ширину не менше 0,8 м і висоту - не 

менше 2,0 м. Ворота, двері та інші прорізи в капітальних стінах, 

зроблені для технологічних цілей, повинні бути утеплені й 

обладнані тамбурами або тепловими повітряними завісами. Двері 

повинні мати пристосування для примусового закривання; 

- На ділянках пайки повинні знаходитися первинні засоби 

пожежогасіння відповідно до вимог Правил пожежної безпеки.Не 

допускається застосовувати для гасіння магнієвих сплавів воду та 

пінні вогнегасники. 
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10.4 Вимоги до вентиляції виробничих приміщень 

Відповідно до СHиП 2.09.02-85 «Производственные здания»: 

- Виробничі приміщення, в яких знаходяться ділянки пайки, повинні 

бути обладнані постійно діючою загальнообмінної та місцевої 

припливно - витяжною вентиляцією з розводкою припливу повітря 

в робочу зону; 

- На ділянках, де застосовуються речовини першого класу небезпеки 

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

сполуки), системи місцевих відсмоктувачів повинні включатися до 

початку робіт і вимикатися після їх закінчення. Робота вентиля-

ційних установок повинна контролюватися за допомогою світлової 

та звукової сигналізації, автоматично включатися при зупинці вен-

тиляції; 

- Приймачі повітря повинні кріпитися на гнучких або телескопічних 

повітроводах, здатних переміщатися в процесі монтажних робіт 

для максимального наближення до місця пайки, при цьому повин-

на бути надійна фіксація положення приймачів повітря; 

- Повітря, що видаляється витяжними установками з виробничих 

приміщень і від устаткування, що містить токсичні гази і пил, по-

винне перед викидом в атмосферу проходити очищення через фі-

льтри - вловлювачі. 

- Внутрішні поверхні повітроводів витяжних систем і вентилятори 

повинні періодично очищатися від флюсу, забрудненого свинцем; 

- Аналіз повітряного середовища повинен проводитися за графіком, 

що затверджується роботодавцем, не менше 1 разу на місяць. Крім 

того, незалежно від існуючого графіка, аналіз повітряного середо-

вища повинен проводитися після кожної зміни технологічного 

процесу. 
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11.4 Вимоги до освітлення 

- Під час паяння продукції у приміщенні має бути передбачене при-

родне та штучне освітлення. При цьому воно має відповідати ви-

могам ДБН В.2.5-28-2006. Перевіримо освітленість , що забезпечу-

ється загальни 

- У виробничих приміщеннях, призначених для пайки, має передба-

чатися природне і штучне освітлення відповідно до вимог будіве-

льних норм і правил; 

- Для місцевого освітлення робочих місць при виконанні робіт з па-

яння виробів повинні бути світильники з непросвечивающими 

відбивачами. Світильники повинні розташовуватися таким чином, 

щоб їх світяться, не влучали в поле зору працівників; 

- На робочих місцях, призначених для виконання робіт з викори-

станням мікроскопа, освітленість від системи комбінованого 

освітлення повинна бути не нижче 2500 лк; 

- Контрольні вимірювання освітленості на робочих місцях в цехах і 

на ділянках пайки необхідно проводити не рідше двох разів на рік і 

результати вимірювань заносити у відповідний журнал реєстрації; 

- У цехах і на ділянках пайки повинно бути обладнане автоматичне 

аварійне освітлення. До мережі аварійного освітлення не 

допускається приєднувати інші струмоприймачі; 

- Для очищення світильників, ліхтарів і вікон необхідно застосову-

вати пристрої, що забезпечують безпеку робіт (сходи, пересувні 

підйомники тощо). Очищення світильників загального освітлення 

повинна проводитися два рази на місяць. Скло вікон і ліхтарів 

повинні очищатися періодично, не рідше двох разів на рік. 
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Розрахунок штучного освітлення на робочих місцях потрібно виконува-

ти відповідно до ДБН В.2.5-28-2006. Для цього потрібно перевірити 

освітленість , що забезпечується загальним рівномірним штучним освіт-

ленням. Для визначення освітленості застосуємо метод коефіцієнта ви-

користання світлового потоку. 

Як основним джерелом світла візьмемо лампи ЛБ-80 потужністю 80 Вт. 

Застосовувані світильники ПВЛМ чи ЛСПО62·80-08. 

Освітленість дорівнює : 

 

                            Е = M·	Ф�·ƞP·Tз·V 	 
 

Де N=12 –кількість світильників у приміщенні;	Ф
=5220 Лм-світловий 

потік світильника ; Кз – коефіцієнт запасу ;S=35 м2 площа освітлюваль-

ного приміщення ; ƞ- коефіцієнт використання світлового потоку, він 

визначається в залежності від індексу приміщення і коефіцієнтів відбит-

тя стелі, ƞ1=0,7 для стін ƞ2=0,5 для підлоги ƞ3=0,1. 

                                                    

де l – довжина приміщення, м, l=7м; b – ширина приміщення, м, b=5м; 

    h – висота підвісу світильників, м, h=3м; і=7·5/(3·(7+5))=0.96. 

Тоді на підставі вище викладеного знаходиться коефіцієнт, використо-

вуючи табличні дані  ДБН В.2.5-28-2006, який  η=0,34. 

При використанні люмінесцентних ламп у приміщеннях з повітряним 

середовищем , що містить менше за 1мг/м3 пилу ;Кз=1,5 ; Z=1,1 –коефіцієнт 

нерівномірності освітлення  

Е=12·5220·0,34/(35·1,5·1,1)=368,78 Лк. 

( )blh

bl
i

+⋅
⋅=
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Норма загального освітлення робочих місць (контраст об’єкта розріз-

нення середній фон ,середній розряд зорової роботи 3В; робота високої точ-

ності )складає 300Лк . Фактичне Е більше необхідного , і норми ДБН В.2.5-

28-2006 виконуються . 

На робочому  місці монтажу РЕА комбіноване освітлення повинне за-

безпечи ти освітленість місця Енорм=750 ЛК. Загальне освітлення забезпечує 

369 Лк , місцеве повинно бути Енорм-Езаг=750-369=381Лк. Тому потрібно 

застосувати джерело місцевого освітлення МЛ-2х80. Та перевіримо чи забез-

печить даний світильник необхідну освітленість  

  

                               Е=
F·M·	Ф�·X·�·Y�


·Кз  

Де N=1-число світильників ;Е- освітленість ,яку забезпечує місцевий 

світильник ;Кз=1,5- коефіцієнт запасу ;n=2 –число ламп у світильнику ; 

Ф
=4070 Лм – світловий потік лампи ЛД80; �=1,2 – коефіцієнт який враховує 

збільшення освітленості від навколишніх предметів; L=100-умована освітле-

ність за графіком;	[=1 – враховує кут нахилу робочої площини , тоді  

Е=2·4070·100·1·1,2·1/1000/1,5=651,2 

Комбіноване освітлення з джерелом МЛ-2х80 забезпечить необхідну 

освітленість на робочому місці монтажника(651,2>381). 

11.5 Відповідні вимоги до водопідведення та промислової каналізації 

- Усі приміщення повинні бути забезпечені водою для виробничих 

та господарських потреб і пиття, а також для пожежогасіння; 

- Внутрішні протипожежні водогони та пожежні гідранти необхідно 

встановлювати відповідно до діючих вимог пожежної безпеки; 

- Станції нейтралізації повинні забезпечувати такі концентрації 

шкідливих речовин у стічних водах, які після розведення основ-
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ною масою побутових стічних вод не перевищують гранично до-

пустимих концентрацій шкідливих речовин у водоймах і не впли-

вають на хід біологічної очистки стоків; 

 

- На ділянках приготування флюсів повинні бути водопровідний 

кран з раковиною і нейтралізуючі рідини для видалення паяльних 

флюсів, що містять фтористі і хлористі солі, у випадках їх потрап-

ляння на шкіру. 

11.6 Вимоги до персоналу 

- До виконання процесів пайки допускаються особи не молодше 18 

років, які пройшли попередній (при вступі на роботу), а потім 

періодичний медичний огляд згідно з чинним законодавством; 

- Усі працівники, зайняті проведенням робіт з пайки виробів, 

повинні проходити інструктаж і навчання безпечним методам 

праці і мати групу з електробезпеки не нижче II. 

11.7 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 

в ванні чи від паяльника; 

- наявність електромагнітного випромінювання високої частоти; 

- дія ультразвуку на організм людей при  використанні технологічно-

го процесу пайки хвилею; 

- вплив електростатичного розряду; 
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- незадовільна освітленість робочого місця чи підвищена яскравість; 

- незадовільні метеорологічні умови в робочий зоні; 

- вплив бризок та капель розплавленого припою; 

- можливість ураження електричним струмом; 

- група психофізіологічних шкідливих виробничих факторів: фізичні 

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

нтаження (монотонність роботи, емоційні перевантаження). 

10.8 Видалення шкідливих речовин при монтажі друкованої плати 

Всі різновиди процесів пайки і залуження супроводжуються забруднен-

ням повітряного середовища: аерозолями припою і флюсу, парами різних рі-

дин, які використовуються для змивання флюсу та розчинення лаків. 

Операції пайки і залужування супроводжуються забрудненням повітря-

ного середовища в приміщеннях парами окису свинцю, олова, сурми та ін-

ших елементів, що входять до складу припою, а також парами каніфолі. Па-

ри, потрапляючи в атмосферу цеху, конденсуються і перетворюються в аеро-

золь конденсації, дисперсний склад якого приведений в таблиці 17. 

Таблиця 11  Вміст парів аерозолю 

Розмір часток, 

мкм 

Відсоток часток 

даної фракції 

Розподіл часток 

за масою, % 

Швидкість 

випаровування, 

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 
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0,8 10 0,9 0,09 

Знаходячись у запиленій атмосфері, робітники піддаються впливу пилу 

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

оболонку порожнини рота, очей, верхніх дихальних шляхів, зі слиною потра-

пляють у травний тракт, вдихаються в легені. Поряд із забрудненням повіт-

ряного середовища забруднюються робочі поверхні й одяг працюючих. Сту-

пінь впливу аерозолів залежить від хімічного складу, який визначається хімі-

чним складом припою. 

11.9 Електробезпека у виробничих приміщеннях 

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 

заземлюючої жили; І клас — обладнання, що приєднується до ланцюга жив-

лення трьох контактними вилками, один з цих контактів з’єднується з зазем-

леним контактом розетки)[21]. 

Робоче приміщення за ступенем небезпеки ураження людей електрич-

ним струмом можна віднести, згідно ПУЕ та ГОСТ 12.1.013-78, до примі-

щень 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 

металоконструкцій будівель, технологічних апаратів, механізмів, що мають 

з’єднання з землею,  з одного боку і до металевих корпусів електрообладнан-

ня  з іншого. 
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При нормальному (неаварійному) режимі роботи електрообладнання, 

гранично припустимі рівні напруг дотику і струмів через людину не повинні 

перевищувати значень, які приведені в таблиці 18 (ГОСТ 12.1.038-88 ССБТ). 

Таблиця 12  Характеристика струму 

№ п/п Рід струму U, В I, мА 

1 Змінний 50 Гц, не більш 2 0,3 

2 Постійний, не більш 8 1 

При виникненні аварійного режиму роботи електрообладнання, напруги 

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

чень, які приведені в таблиці 19 (ГОСТ 12.1.038-88).  

Таблиця 13 Гранично допустимі струми 

Струм 
Нормована 

величина 

Гранично допустимі струми, мА, і напруги, В, при трива-

лості дії, с 

0,01-

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

біль-

ше 1 

Змінний 

50 Гц 

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

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

Постій-

ний 

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

0 
8 

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

0 
36 

В робочому приміщені передбачене захисне відключення напруги жив-

лення мережі при аварійному режимі роботи обладнання. Для зменшення 

значення напруги дотику і відповідних їй величин струмів при нормальному і 
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аварійному режимах роботи електрообладнання необхідно виконати повтор-

не захисне заземлення нульового дроту[20]. 

10.10 Розрахунок електромережі на вимикаючу здатність 

Сила струму  при виникненні однофазного короткого замикання на кор-

пус електроприладу, у разі, якщо знехтувати індуктивною складовою опорів 

фазного та нульового дротів та еквівалентним опором трансформатору елек-

тромережі: 

22
46

220

0

=
+

=
+

=
RR

U
I

ф

ф
кз  А, 

де:  
фR - активний опір фазового дроту, 

фR =6 Ом 

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

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

Максимальне значення напруги, яка появиться на корпусах електрооб-

ладнання при його аварійному режимі роботи,  буде дорівнювати:  

884220max =⋅=⋅= RIU кз  В 

Таким чином при часі спрацювання автоматів максимального струмово-

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

не буде перевищувати допустиме значення.  

maxU <Uдоп , при t<0,1 – Uдоп=500В, згідно з ГОСТ 12.1.038-88. 

Для надійної роботи автоматів струмового захисту номінальний струм їх  

спрацювання повинен задовольняти умові:  

кзI / спI ≥1,4 
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У робочому приміщені лабораторії ця вимога виконується. 

Безпека експлуатації електричного устаткування і захист від можливої 

поразки електричним струмом у приміщені лабораторії забезпечується засто-

суванням ряду захисних заходів[20]. 

- персонал, що працює з приладами повинний бути технічно грамотним; 

- забезпечена недоступність і відповідна робоча ізоляція струмоведучих 

частин обладнання; 

- ремонтний персонал, що виконує ремонтні роботи в електричних уста-

новках, має необхідну групу допуску; 

- регулярно проводиться перевірка знань ТБ та інструктаж з надання 

першої медичної допомоги при уражені електричним струмом. 
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ВИСНОВКИ 

У даному дипломному проекті розроблено друковану плату імпульсного 

металошукача на базі мікроконтролера.  Розроблений пристрій є спрощеним 

аналогом імпульсних металошукачів закордонного виробництва. 

Оцінюючи зовнішній вигляд виготовленого приладу, згідно вище перег-

лянутих кліматичних умов радіоелектронної апаратури, потрібно звернути 

особливу увагу на стан виготовленого корпуса, задньої стінки, клавіш та ру-

чок керування. Після збірки приладу необхідно обов’язково переконатися в 

цілісності корпуса, відсутності на поверхні корпуса подряпин, задирок, щі-

лин між лицевою панеллю та самою платою приладу, слідів пошкодження 

покупних деталей, вм'ятин та інших дефектів, які погіршують зовнішній ви-

гляд. 

Проведено аналіз аналогів та досліджено функціональні варіації мета-

лошукачів, розроблено схему електричну принципову та проведено необхідні 

розрахунки, що підтверджують її працездатність. 

В дипломному проекті проведено конструкторські розрахунки друкова-

ної плати та спроектовано друкований вузол. Проведено розрахунки, що під-

тверджують працездатність виробу. 

Результатом виконаної роботи є комплект конструкторської документа-

ції, яка необхідна для виготовлення пристрою, а саме:схема структурна, схе-

ма електрична принципова, котушка, друкована плата, трасування друкованої 

плати. 

У розділі «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» приве-

дено вимоги, яких необхідно дотримуватися при виробництві, проведена оці-

нка найбільш шкідливих та небезпечних факторів при виготовленні та екс-

плуатації виробу. 
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Імпульсний металошукач 

 

 
  

  1 Назва та підстави для виконання роботи  
 

      Імпульсний металошукач . Область застосування :для цивільних потреб, для 

виявлення  металевих       предметів у різних середовищах (воді, грунті, 

деревині) . 

 2  Мета дипломного проекту  

 

     Метою розробки є створення   імпульсного металошукача, який буде 

виконаний у вигляді окремого блоку та пошукового датчика , що буде 

ефективно функціонувати. Функціональним призначенням такого приладу буде 

пошук металевих предметів: у будівництві або ремонті, в охоронних структурах 

і криміналістиці, в деревообробній промисловості, при видобутку корисних 

копалин, при археологічних розкопках і т.д. 

3  Технічні вимоги 

3.1  Показники призначення 

 

       Напруга живлення: 12В 

3.2 Споживаний струм постійний, не більше 90 мА; 

3.3 Індикація приладу: 

 звукова багатотональна та візуальна-виведення на індикатор. 

 3.2 Вимоги до надійності 

 

         Прилад повинен бути ремонтопридатним та відновлюваним відповідно за 

ГОСТ27.002-89. Середній наробіток на з 0,9P =   не менше 15000год. 
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3.3 Вимоги  до складальних частин конструкції, сировини  та 

експлуатаційних матеріалів  

 

      В конструкції повинні бути використані деталі та матеріали, що серійно 

виготовляє промисловість та дозволені у використанні апаратури носимого 

типу. 

Масогабаритні вимоги:  

-висота блока не більше 45 мм; 

      -ширина блока не більше 150 мм; 

      -довжина блока не більше 150 мм; 

-маса блока не більше 0.5 кг. 

 

   3.4 Умови експлуатації і вимог до технічного обслуговування і 

ремонту 

 

       Кліматичне виконання й умови експлуатації повинні відповідати       

виконанню УХЛ, категорії 1.1 за ГОСТ 15150-69 з характеристиками: 

Робочий діапазон  температур ,0С - (-10…+40); 

Граничні температури ,0С – (-20…+50); 

Атмосферний тиск ,кПа-70; 

Вологість -100% (при 24 0С) 

 3.5 Вимоги до електромагнітної сумісності і до індустріальних 

радіозавад 

 

       Прилад повинен відповідати вимогам до електромагнітної сумісності і 

індустріальним радіозавадам по ГОСТ22505-83. 
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3.6 Вимоги до безпеки обслуговування  

 

      Керуватися загальними вимогами техніки безпеки за ГОСТ1220070-75, 

ГОСТ 12.1.019-79,  ГОСТ 12.1.038-88,  ГОСТ 12.2.007.0-76. На приладі 

повинна бути нанесена інформація щодо органів керування . 

3.7 Механічний вплив  

 

         Пристрій повинен відповідати вимогам ГОСТ22261.                                   

3.8 Вимоги до транспортування і зберігання  

 

         Транспортувати в упакованому вигляді згідно ГОСТ23088-80 

4  Вимоги до пакування та маркування  

 

    Пристрій має бути упакований в індивідуальну тару . Маркування на 

виробі та тарі має відповідати згідно ГОСТ24388-88 

5 Етапи проведення ДП  

 

№                 Назва Термін виконання Результат 

1. Збір необхідних матеріалів 

для виконання дипломної 

роботи, аналіз ТЗ 

 

05.11.2015 — 

10.02.2016 

 

Звіт бакалавра, 

Розділ1 

2. Аналіз алгоритму 

функціонування 

05.11.2016 — 

8.02.2016 

Розділ 2,3 

 

3 Вибір компонентів та 

матеріалів  

11.02.2016— 

28.02.2016 

Розділ 4 
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4 Розробка топології плати 29.02.2016— 

25.03.2016 

Розділ6 

5 Розрахунок та конструкція 

пошукової котушки 

26.03.2016— 

04.05.2016 

Розділ5 

 

 

6 Охорона праці  25.04.2016— 

04.05.2016 

Розділ: Охорона 

праці 

7 Оформлення 

конструкторської 

документації  

05.05.2016— 

15.05.2016 

 

Бакалаврська 

робота , 

комплект 

конструкторської 

документації 

 

6  Матеріали які подаються після закінчення ДП та його етапів 

 

       Після закінчення етапів  надаються проміжні звіти (окремі розділи ДП); 

після закінчення  надається підсумковий звіт (дипломний проект на 

затвердження кваліфікації  <<Бакалавр>>) та комплект конструкторської 

документації. 

7  Порядок приймання ДП та його етапів 

 

Після виконання етапів ДП проміжні звіти , окремі розділи дипломної 

роботи , виконавець захищає перед науковим керівником. Після виконання 

наукового звіту (дипломного проекту) виконавець подає його для захисту в 

державну комісію захисту дипломних робіт для одержання кваліфікації 

«Бакалавр». 
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Назва 
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Прим. 

    
Документація 

  

    
 

  

А1 
 

 РВ21.468213.001СК Складальний кресленик  1 
 

А1 
  

РВ21.468213.002Е3 Схема електрична принципова 1  

А4 
 

 РВ21.468213.001ПЕ Перелік елементів 1  

 
 

    
 

  
                  Деталі  

 

 
 

    
 

А3  
1 РВ21.758724.001 Друкована плата 1 

 

  
    

 

  
 

 
Стандартні вироби  

 

 
 

    
 

  

  2 
 Гвинт М2,5х12 ГОСТ1491-

84(DIN84) 4 
 

  3  Гайка М2 ГОСТ5927 (DIN934) 4  

  4  Шайба М2,5 ГОСТ10450 4  
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  Інші вироби   
  

     

 
 

  
Аналоговий перемикач 
HEF4066, DIP-14 

1 DD1 

 
 

     

 
 

  
Графічний дисплей 
LCD 1602,BC1602A 

1 HG1 

 
 

     

 
 

                  Діоди   
  

     

    
Кремнієвий діод  LL4148,  
 DO-35 

2 
VD1, 
VD2 

    Діод Шотткі  LL5819, DO-41 1 VD3 

       

    Клавіша B3FS-1052P 4 S1-S4 

       

                   Конденсатори   

    
 
 

  

  

  К10-17, 100нФ, 50В±10% 4 
С2,С9,
С10, 
С11. 

  
  К10-17, 470нФ, 50В±10% 4 С3-С6. 

  
  

К50-35 , 220мкФ, 16 В±10% 3 
С1,С7,
С8 

  
     

  
  Мікроконтролер ATMEGA8A, 

DIP-28 
1 DD3 

     
 

  

    Операційний підсилювач 
TL074N, DIP-14 

1 DA1 
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Прим. 

  
    

 

 
 

                 Резистори   
  

    С2-23-0,125-20 Ом±10% 2 R5,R9 

 
 

    С2-23-0,125-47 Ом±10% 1 R22 

 
 

    С2-23-0.125-200 Ом±10% 1 R26 

 
 

    С2-23-0,5-390 Ом±10% 2 R1,R2 

 
 

    С2-23-0,125-3  КОм±10% 1 
R19, 
R28 

 

 

    С2-23-0,125-10 KОм±10% 3 

R4,R8,
R10, 
R14, 
R16, 
R20, 
R21, 
R23, 
R12, 
R24 

  
    С2-23-0,125-12 КОм±10% 2 

R25, 
R29 

      С2-23-0,125-56 КОм±10% 1 R18 

      С2-23-0,125-100 КОм±10% 2 
R15, 
R27 

       

    
Стабілізатор напруги 
живлення LM7805,TO-92 

1 DD2 

       

                      Транзистори   

  
     

  
 

 N-канальний транзистор 
IRFZ44-TO220 

1 VT1 

    
n-p-n транзистор  
BC546-TO92 

2 VT2,VT3 
VT5,VT6 

    
n-канальний транзистор 
2N7000-TO92 

2 
VT4, 
VT7 
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Позначення Найменування Кільк. Примітка 

    
 Конденсатори   
    

C1,C7,С8 К50-35, 220мкФ ,16 В±10% 3  

C2,C9,С10,C11          К10-17, 100нФ ,50В±10% 4  

С3,С4,С5,С6 К10-17, 470нФ , 50В±10% 4  
    
  Мікросхеми                                  
    

DA1 TL074N, DIP-14 1  
DD1 HEF4066 DIP-14 1  
DD2 LM7805 TO-92 1  

        DD3 ATMEGA8A, DIP-28 1  
    

HG1 Екран LCD1602, BC1602A 1  
    

                      Резистори   
    

R1,R2 C2-23-0.5-390 Ом±10% 2  
R3,R7,R6,R11 C2-23-0.125-1 KОм±10% 3  

R4,R8,R10 
R14,R16,R20 
R21,R23,R12 

R24 

C2-23-0.125-10 KОм±10% 10 

 

 
 
 

R5,R9 C2-23-0.125-20 Ом±10% 2  
R13 C2-23-0.125-2.4 МОм±10% 1  

R15,R27 C2-23-0.125-100 КОм±10% 2  
R18 C2-23-0.125-56 КОм±10% 1  
R19 C2-23-0.125-3  КОм±10% 1  
R22 C2-23-0.125-47 Ом±10% 1  

R25,R29 C2-23-0.125-12 КОм±10% 2  
R26 C2-23 -0.125-200 Ом±10% 1  
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Імпульсний металошукач 

 

Літера Аркуш   Аркушів 
Перев       1 2 

Т.контр 
Капелюшний 
В.Д. 

  
НТУУ “КПІ” 
РТФ, гр.РВ-21 
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Позначення Найменування Кільк. Примітка 

    
S1-S4 Кнопка B3FS-1052P 4  

    

   Діоди   

    
VD1,VD2 LL4148, DO35 2  

VD3 LL5819,DO45 1  

 Транзистори   
    

VT1      IRFZ44N-TO220 1  

VT2,VT3 
VT5,VT6 BC546B-TO92 4 

 

 
VT7,VT4 2N7000-TO92 2  

    
x1,x2,x3 Роз’єм DJK-05D 3  

    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    

    
      Аркуш 
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Позначення Найменування Кільк Примітка 
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