




  



АНОТАЦІЯ 

Метою проекту є розробка блоку керування модулем збору даних лазерної 

діагностичної системи. Робота складається з 5 розділів. Проаналізовано існуючі 

методи та апарати для діагностики параметрів крові.  У проекті розроблено 

структурну  та електричну принципову схему  блоку керування.   Проведено 

трасування друкованої плати.  Наведено аналіз надійності, працездатності та 

технологічності блоку керування.  Розглянуто проблеми охорони праці та 

безпеки в надзвичайних ситуаціях.  

Дипломну роботу виконано на  67 сторінках, що містять 9 ілюстрацій, 13 

таблиць, 11 використаних джерел та 5 додатки 

Ключові слова:  лазер, двигун, мікроконтролер, ATmega8, USB-UART, 

діагностична система, кров. 

 

  



ANNOTATION 

The aim  of the work is to develop a control unit for data collection module of 

laser diagnostic system. The work consists of 5 sections. Existing methods and 

devices for diagnostic blood parameters. In the  project was developed structural and 

electrical schematic diagram of the control unit and a trace of the PCB. The analysis 

of reliability, efficiency and adaptability of the control unit. The problems of health 

and safety in emergency situations was reviewed. 

Thesis completed in 67 pages containing 9 figures, 13 tables, 11 sources used, 

and 5 applications 

Keywords: laser, motor, microcontroller, ATmega8, USB-UART, diagnostic 

system, blood. 
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ВСТУП 

Лазери як джерела світла все ширше застосовуються в наукових дослі-

дженнях, технологічних процесах, при передачі й обробці інформації. Все 

більш швидким темпом зростає ступінь застосування лазерних джерел у не-

традиційних областях, серед яких видне місце займають біологія й медицина. 

Широкий діапазон застосування лазерів обумовлений унікальними влас-

тивостями, якими володіє лазерне випромінювання. Дані властивості істотно 

відрізняють лазери від звичайних джерел світла. Це високий ступінь монох-

роматичності, спрямованість випромінювання, когерентність, поляризація, 

можливість одержання світлових потоків високої інтенсивності. 

Сучасний розвиток досліджень в області взаємодії випромінювання з 

речовиною характеризується широкою багатоплановістю і залученням прак-

тично всіх розділів фізики для інтерпретації отримуваних результатів. Все 

зростаюча інтенсивність діяльності в цій області фундаментальної фізики 

обумовлюється перш за все їх високою практичною затребуваністю для ство-

рення нових інформаційних, промислових і медичних технологій. 

Основною проблемою є, звичайно, відсутність єдиного формалізму для 

одночасного опису і речовини, і випромінювання. 

Формені елементи крові володіють високою конформаційною лабільніс-

тю і, мабуть, здібні до кооперативних взаємодій, оскільки для просування по 

мікрокапілярним судинах винні дуже сильно деформуватися. Здібність до 

кооперативних взаємодій і пояснює, мабуть, можливості крові по ―підстрою-

ванню‖ до монохроматичного випромінювання в широкому діапазоні довжин 

хвиль.  

Останнім часом лазерні технології активно використовуються для вирі-

шення широкого класу завдань в різних областях науки і техніки від фізики і  
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хімії до біології і медицини. За допомогою лазерного випромінювання 

проводяться різні технологічні операції, дослідження, вимірювання і діагнос-

тика.  

Однією з найважливіших областей застосування лазерного випроміню-

вання є біомедична оптика. Тут лазерні джерела використовуються для діаг-

ностики, терапії або хірургічних операцій.  

На сьогоднішній день існує не так вже й багато типів оптичних приладів 

для діагностики крові або її функціональних частин: еритроцитів, тромбоци-

тів, лейкоцитів. Ще менше існує методик та способів на яких ґрунтуються 

дані дослідження. Не варто вважати, що на цьому можливості такого потуж-

ного носія сигналу як світло вичерпані. Світло має для дослідників ще дуже 

багато подарунків та може розповісти ще багато чого нового. Треба лише на-

вчитися «слухати» як слід.  

У своїй дипломній роботі я хочу розробити блок керування модулем 

збору даних в новому пристрої для дослідження клітин крові, робота якого 

ґрунтується на пробіганні лазерного променя по поверхні клітини і встанов-

лення її розмірів та параметрів будови. 

Принцип та механіка роботи даного апарата має бути схожа на принцип 

та механіку роботи cd-приводу для зчитування оптичних носіїв інформації. 
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1 АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ ТА ОГЛЯД АНАЛОГІВ 

1.1  Аналіз технічного завдання 

У відповідності із завданням на дипломну роботу оптичний-стенд має 

кінематичне виконання 4.2 по ГОСТ 15105-69, групу 1 по ГОСТ 20790-82 і 

призначений для експлуатації в науково-дослідницьких лабораторіях. Прилад 

має забезпечувати високу ефективність при мінімальній небажаній дії на ор-

ганізм і простому обслуговуванні. До виробу застосовуються вимоги високої 

надійності, технологічності. 

Оптично-електронний прилад використовується в науково – дослідних 

інститутах (НДІ), що вимагає забезпечення естетичних і ергономічних вимог, 

стійкості до механічних впливів (в межах, встановлених норм), простоти 

установки і підключення на робочому місці, мінімум органів керування, мо-

жливість автоматичного і ручного керування. 

Враховуючи умови роботи приладу і кваліфікацію обслуговуючого пер-

соналу, підключення до мережі приладу не складає труднощів. На приладі 

мають бути передбачені попереджувальні надписи і знаки.  

Конструкцією приладу необхідно передбачити легку заміну кювети. 

Необхідно забезпечити надійний електричний контакт в силовому і ви-

соковольтному ланцюзі, неможливість доторкання до оголених контактів при 

роботі за апаратом (приладом). При використанні в якості джерела випромі-

нювання лазер необхідно забезпечити безпекою обслуговуючого персоналу і 

від прямого попадання лазерного випромінювання в очі. 

Згідно технічному завданню виробництво виробу малосерійне. В зв’язку 

з цим необхідно попіклуватися про зниження собівартості виробу. Для виго-

товлення приладу по можливості застосувати дешеві схемотехнічні рішення. 

Для забезпечення технологічності і ремонтопридатності приладу всі його ву-

зли мають бути легко доступними і замінювані.  
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1.2 Розгляд та аналіз існуючих лабораторних пристроїв 

Основними із принципів роботи цих пристроїв є метод абсорбції світла, 

який ґрунтується на кількості світла, яку поглинула кров та метод розсіяння 

та флуоресценції, який застосовується у проточних цитометрах.  

1.2.1  По методу абсорбції. 

STAT FAX 1904 PLUS.  

Біохімічний аналізатор, принцип роботи якого будується на тому що, за-

барвлення суміші крові та активних реагентів змінюється в залежності від 

наявності у крові пацієнта вірусів, бактерій і т.д. В залежності від зміни заба-

рвлення кров поглинає більшу чи меншу частину світлової енергії відповід-

ного спектру, що і реєструє прилад. 

Таблиця 1.1 - Технічні характеристики 

Характеристика Значення 

Діапазон лінійності вимірювання 0.00 - 2.50 одиниць оптичної щільно-

сті (А) 

Точність фотометра + (1 % від виміру + 0,005 А) при 0 - 

1,5 А 

 + (2 % від виміру + 0,005 А) при 1,5 - 

2 А 

 

Джерело світла галогеновая лампа з вольфрамовою 

ниткою 

Фільтри (довжини хвиль) 340, 405, 450, 505, 545 й 600 нм 

Ширина смуги пропущення на поло-

вині висоти 

10 нм 

Розмір пробірки 12 мм, стандартна кругла 

Швидкість  вимірювання, розрахунок 

і друк результатів 

за 3 с 

Дисплей буквено-цифровий, 16-символьний, 

рідкокристалічний 

Методи розрахунку точкове калібрування по станда-

рту або фактору  

багатоточкове калібрування (до 

7) 

 - кінетика по стандарту або фак-

тору (одиничні або множинні) 
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 - за фіксованим часом 

 

Необхідні запобіжники 120 В - 0.6 А, 3Ag, що повільно пере-

горяють 

Корпус пластиковий пофарбований вогнет-

ривкою емаллю із металевою осно-

вою 

Електроживлення 110-120 або 220-240 В, 50/60 Гц, пе-

ремикання на вибір 

споживана потужність менше 50 Вт 

запобіжники два на 0.5 А, клас Т, 250У 

Температура 15 - 35°С 

вологість вологість менш ніж 85% 

Габарити, вага 24 х 34 х 10 см, 4.5 кг 

 

1.2.2   По методу проточної цитометрії 

Зараз випускають два основні типи приладів для проточної цитометрії: 

1) прості у використанні апарати, які можуть вимірювати флуоресценцію при 

двох і більше довжинах хвиль і світлорозсіювання під кутом близько 10º (ма-

локутове пряме розсіювання) і 90º; 2) великі клітинні сортери, які не тільки 

вимірюють п'ять і більше клітинних або ядерних параметрів, але й сортують 

частки із заданим набором цих параметрів. 

Принципи проточної цитометрії досить прості. Клітини або ядра пооди-

нці перетинають сфальцьований світловий пучок, звичайно лазерний. Світло 

певної довжини збуджує молекули флуоресціюючих барвників, пов'язаних з 

різними клітинними компонентами, при цьому при цьому може відбуватися 

одночасне збудження декількох різних барвників, що дозволяє оцінити відра-

зу кілька клітинних параметрів. Світло, що випускає барвниками, збирають 

за допомогою системи лінз і дзеркал і розкладають на компоненти. Світлові 

сигнали детектуют, перетворюють в електричні імпульси й далі у форму, 

зручну для комп'ютерної обробки й зберігання інформації. 

Методом проточної цитометрії можна одержувати найрізноманітніші 

дані: визначати зміст у клітині ДНК і РНК, сумарна кількість білків і кіль-
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кість специфічних білків, пізнаваних моноклональними антитілами, дослі-

джувати клітинний метаболізм (наприклад, вимірювати внутрішньоклітин-

ний РН), вивчати транспорт іонів кальцію й кінетику ферментативних реак-

цій. 

Cytomics FC 500 

Базова модель цитометра містить як джерело світла синій (488 нм) арго-

новий лазер з повітряним охолодженням. Неперевершена стабільність й од-

норідність луча газового лазера забезпечує високий клас вимірів. При вихід-

ній потужності лазера 20 мвт чутливість вимірів виявляється достатньої для 

дослідження навіть слабко експресованих клітинних маркерів. 

П’ятикольровий аналіз в однолазерній моделі реалізується із застосуванням 

комбінації кон’югатів антитіл із флуорохромами FITC - PE - ECD - PC5 - PC7 

різних виробників. Замість PC5 можна використати PerCP або PE-Cy5.5.  

Додаткове джерело світла 

Установка другого лазера не є обов'язковою й не входить у базову ком-

плектацію. Однак є платформа для установки червоного діодного (твердофа-

зного) лазера з довжиною хвилі 638 нм і при необхідності прилад може бути 

укомплектований другим джерелом світла. Червоний лазер максимально ро-

зширює номенклатуру застосовуваних флуоресцентних барвників. Поряд з 

вищевказаними флуорохромами можна використати APC, APC-Cy7 й інші.  

 

Таблиця 1.2 – Технічні характеристики  

Характеристика Значення 

Лазери Однофазний аргоновий, 488 нм, вихі-

дна потужність 20 мвт  

Однофазний червоний діодний, 638 

нм, вихідна потужність 22 мвт  
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Проточний осередок Прямокутний канал BioSense 150 x 

450 мікрон 

Замінні оптичні фільтри Вузкополосні (BP): 525 нм, 575 

нм, 675 нм,  

755 нм  

 Дихроічні, із широкою смугою 

пропущення  

(DL): 488 нм, 550 нм, 600 нм, 710 

нм  

 Із пропущенням (LP) > 500 нм  

 Дихроічні, із пропущенням 

(DSP) < 615 нм  

 Із пропущенням (SP) < 620 нм  

 

Чутливість і розрішення  Визначає частки діаметром 0,5 мкм 

від рівня фонового шуму, максима-

льний розмір часток до 40 мкм 

Вимоги до установки робоча темпе-

ратура навколишнього середовища 

16-32 0C (60-90 0F)  

 

Параметри приєднання до мережі 

Для ліній 50/60 Гц: 

100 В, 25 A 

115 В, 20 A 

220 В, 15 A 

 

Продуктивність і швидкість зчитування даних  

Продуктивність залежить від різних факторів, таких як кількість подій 

що реєструється, швидкість току, концентрація зразка, склад досліджуваної 

популяції, режим відбору проб  
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і досліджувані параметри. Більш висока продуктивність досягається при 

меншій кількості подій і більшої швидкості потоку. Максимальна швидкість 

зчитування 3300 подій/сек.  

1.2.3 Оптичні методи вимірювання параметрів крові 

 Лазерні системи 

Оптичні методи вимірювання (візуалізації) параметрів потоків є най-

більш перспективними. Основна їхня перевага полягає в тому, що при вико-

ристанні оптичних методів для вимірювання параметрів потоку сам потік не 

збуджується. Широке впровадження цих методів і приладів на їхній основі 

стало реальним після створення та використання лазерів. Оптичні методи ді-

ляться на два класи: методи першого класу базуються на реєстрації зобра-

ження й подають інформацію про просторовий розподіл інтенсивності зо-

браження об'єкта, методи другого класу - на реєстрації інтерференційної кар-

тини й подають інформацію про розподіл інтенсивності й фази світла[1]. До 

першого класу відносяться фотографічний метод, метод міток, метод фотое-

лектричної реєстрації зображення міток, кінематографічний метод, метод 

вимірювання положення треків; до другого класу - інтерферометрія, фотое-

лектрична інтерферометрія, лазерна доплеровська анемометрія, голографія, 

голографічна інтерферометрія. 

У фотографічному й кінематографічному методах реєструються двомір-

ні картини розподілу інтенсивності зображення об'єкта. При використанні 

інтерферометрії й голографії внаслідок інтерференції двох когерентних світ-

лових хвиль реєструється інформація й про фазу. Відомості про інтенсив-

ність і фазу можна записати на фотографічну емульсію або реєструвати за 

допомогою фотопомножувачів або фотодіодів[1]. 

Метод міток застосовується для вимірювання швидкості частинок трас-

сера. Зображення сліду частинок реєструється одночасно з відповідним мас-

штабом довжини. Фотографічний метод використовується для вимірювання 
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параметрів потоку. Він найбільш корисний при дослідженні великомасштаб-

ної структури турбулентності. Основні труднощі застосування цього методу 

складаються в кількісному аналізі результатів, навіть при використанні су-

часних комп’ютерних технологій. 

Для дослідження дрібномасштабної структури турбулентності застосо-

вуються методи, що використовують фотоелектричну реєстрацію для запису 

інформації про інтенсивність: тіньові методи й методи вимірювання розсію-

вання й поглинання. Але у цих методах втрачається інформація про фазу й 

відсутня пряма інформація про швидкість. Для тіньових методів, наприклад, 

необхідно, щоб світлові хвилі проходили через середовище із градієнтами 

показника заломлення, які викликають перерозподіл світла й дають тінь на 

екрані або фотопластинці. За змінами інтенсивності світла в площині фотоп-

ластинки. Тіньові методи використовують цей же принцип, але мають більшу 

чутливість внаслідок видалення первинного пучка світла з кінцевого зобра-

ження. Методи розсіювання й поглинання світла, що оперують тільки з інте-

нсивністю світла, застосовували, зокрема , для вимірювання локальної щіль-

ності частинок, швидкості конвекції й масштабу турбулентності. 

Істотним недоліком методів візуалізації потоків є те, що вони дають ін-

тегральну картину області потоку, а не точкову інформацію. Це значно 

ускладнює кількісний аналіз результатів. Точкову інформацію про показник 

заломлення, отже, і про градієнти щільності можна одержати методом коре-

ляції пересічних пучків. Однак цей метод застосуємо тільки для вимірювань 

флуктуацій швидкості без врахування її напрямку. 

Оптичні методи, які базуються на реєстрації інтерференційної картини, 

дозволяють визначити швидкість частинки в заданій точці виміром часу про-

льоту частинки поперек відомого числа інтерференційних смуг. Ці методи, 

які можна реалізувати різними способами, об'єднані загальною назвою: лазе-

рна доплерівська анемометрія. 



 

 

 

 Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

13 РБ21.943119.001ПЗ  
РВ11.XXXXXX.000ПЗ 

 Лазерна доплерівська анемометрія (від грецького "anemos" - вітер, рух) 

- метод безконтактного вимірювання швидкості руху газоподібних, рідких і 

твердих середовищ, що містять світлорозсіючі неоднорідності[1]. Цей метод 

у наш час широко використовується в наукових дослідженнях і технічних 

додатках. Лазерні доплеровські анемометри (ЛДА) дозволяють вирішувати 

велике коло завдань: від дослідження повільного спрямованого руху по капі-

лярах і живих клітинах до дистанційних вимірювань турбулентної швидкості 

потоків газу у надзвукових трубах і швидкості вітру в атмосфері. Величини 

вимірюваних швидкостей лежать у діапазоні від декількох мкм/с до декіль-

кох км/с. 

1.3 Структурна схема блоку керування 

Стенд повинен забезпечувати проведення дослідів за різними оптичними 

схемами. Виходячи з особливостей конструкції стенду між джерелом випро-

мінювання та об’єктом досліджень може розміщуватись велика кількість оп-

тичних елементів, але вони повинні знаходитись на одній оптичній осі. Між 

досліджуваним об’єктом та ФЕП може знаходитись лиже невелика кількість 

оптичних елементів, оскільки вони кріпляться на корпус ФЕП та рухаються 

разом із ним.  

Виходячи з цих обмежень на рис.11-15 наведені приклади деяких оптич-

них схем, що можуть бути застосовані. 
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Рис. 1.1 — Оптичні схеми на основі поляризаційних елементів:  

1– лазер; 2 – призма Волластона; (пластинка Савара); 3 – передаюча опти-

ка; 4 – поляризаційний обертач; 5 – область вимірювання; 6– діафрагма; 7– 

прийомна оптика; 8– польова діафрагма; 9– фотоприймач 
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Рисунок 1.2  — Універсальні оптичні вузли ОДЛ для вимірювання методом 

опорного пучка і по диференціальній схемі на прямому розсіянні  -  ла-

зер;вузол передаючого тракту; вузол прийомного тракту;фотоприймач; 

Структурна схема оптичного приладу 

В склад типового оптичного приладу входять (рис. 1.3) джерело випро-

мінювання 1, передаюча оптична система 2, дисперсійний прилад 3, прийом-

на оптична система 4, приймач випромінювання 5 і реєструючий пристрій 6.  
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а) 

 
б)  

Рисунок 1.3 Ғ  Типовий спектральний приладу, а – блок-схема, б – оптична 

схема 

Джерело випромінювання утворює матеріальний носій корисної інфор-

мації – потік випромінювання. Джерело випромінювання може конструктив-

но входить в склад приладу або бути віддаленим від нього на значну відс-

тань. 

Оптична передаюча система формує потік від джерела випромінювання і 

направляє його на дисперсійний прилад. В багатьох випадках спектральних 

приладах використовується коліматорні системи. 

Дисперсійний прилад – здійснює розкладання складного випромінюван-

ня на монохроматичні складові. 

Прийомна оптична система застосовується для формування на приймачі 

потоку, розкладеного в спектр випромінювання. 

Приймач енергії випромінювання потрібен для перетворення сигналу, 

що переноситься потоком, або в електричний сигнал, або в зміну оптичної 

густини почорніння фотопластини, або в зорові відчуття спостерігача. 

1 2 3 4 5 6
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Реєструючий прилад призначений для підсилення електричних сигналів 

приймача, перетворення їх в найбільш зручний вид і запис спектра. 

 

 
 

Рисунок 1.4 Ғ Структурна схема приладу, що розроблюється  
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2  РОЗРОБКА ОПТИЧНОЇ СХЕМИ , СТРУКТУРНА СХЕМА, АНАЛІЗ 

ЕЛЕКТРИЧНОЇ ПРИНЦИПОВОЇ СХЕМИ 

2.1 Оптична схема приладу. 

Виходячи з цього принципу була створена наступна оптична схема при-

ладу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 2.1  Ғ Оптична схема приладу 

Світловий потік від лазера фокусується за допомогою складної оптичної 

системи, вона умовно показана на мал. 3.4 у вигляді лінзи Л. Точка фокуса Ф 

луча лазера розташовується на поверхні планшета П. При суміщенні крапки 
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фокуса П відбитий від поверхні мікробіооб’єкта світловий потік О за рахунок 

дифракції практично не попадає на поверхню лінзи. Однак якщо світловий 

потік ОД відбивається від поверхні планшета, покритого спеціальним шаром, 

він досягає лінзи й, пройшовши через розщеплювач P, потрапляє на фотоп-

риймач. При цьому логічній одиниці відповідає ділянка поверхні, що відби-

ває, а логічному нулю - ділянка поверхні, що розсіює.  

 
Рисунок 2.2 Ғ Схема відбивання. Р - розщеплювач, ФП - фотоприймач, Л-

лінза, ЗС захисний шар, П - планшет, Ф - фокус, ОБ - відбитий від планшета 

світловий потік, ОД - відбитий світловий потік 

Оптична голівка є одним з основних вузлів. ОГ формує лазерним проме-

нем правильну світлову пляму діаметром близько 0,5 мкм, "переглядає" їм 

поверхню планшета й робить зчитування інформації. ОГ у своєму складі має 

ряд оптичних елементів, за допомогою яких світлове випромінювання напів-

провідникового лазера фокусується строго на площині планшета. Зчитування 

інформації здійснюється фотоприймачем, що реагує на лазерний промінь, 

відбитий від поверхні планшета. 

Для оптичної системи приладу необхідно когерентне випромінювання 

при певній довжині хвилі й фазі. Такий промінь утворюється завдяки індуко-

ваній або стимульованій емісії в pn-переході інжекційного лазерного діо-

да(ІЛД). Когерентний світловий пучок дає можливість після відбиття, напри-

клад, на поляризуючій поверхні, здійснити поворот фази таким чином, щоб 
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повністю розділити вихідний і відбитий промені, що й необхідно в оптичній 

системі приладу. 

Лазерний діод повинен мати окреме (незалежне) джерело живлення й 

схеми керування живленням. Щоб ІЛД почав випромінювати, сила струму, 

що протікає через нього, повинна досягти певної величини. По досягненні 

граничного значення лазерний діод починає працювати стабільно й генерує 

постійне світлове випромінювання. Оптимальний струм збудження лазерних 

діодів у становить 40-70 ма (у деяких діодів він досягає 100 ма). При збіль-

шенні струму збудження різко зростає потужність променя лазера, і виникає 

небезпека швидкого руйнування лазера. Струм 150 ма руйнує будь-які лазер-

ні діоди. ІЛД чутливі до коливань температури навколишнього середовища й 

сильно реагують на зміну струму живлення. Для забезпечення безпеки робо-

ти ІЛД необхідно постійно контролювати емісію світлового потоку з лазер-

ного діода. Автоматичний контроль живлення ІЛД здійснюється застосуван-

ням схем із негативним зворотним зв'язком. 

Крім завдання зчитування ОГ вирішує завдання спостереження за пове-

рхнею планшета. Мікрооб'єктив ОГ, що фокусує світло в пляму мікронних 

розмірів, має малу глибину різкості. Якщо поверхня планшета зміститься у 

вертикальному напрямку на одиниці мікронів, то розмір світлової плями на 

поверхні планшета збільшиться, що приведе до порушення процесу зчиту-

вання інформації або до його припинення.  
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Рисунок 2.3 Ғ Схема проходження променів крізь напівпрозору дзеркальну 

призму. 

2.2  Принцип роботи приладу 

Для успішного виконання приладом заданих функцій потрібно забезпе-

чити роботу наступних вузлів:  

• сервосистема керування обертанням планшета;  

• сервосистема позиціювання лазерного пристрою, що зчитує;  

• сервосистема автофокусування; сервосистема радіального спостере-

ження;  

• система зчитування;  

• схема керування лазерним діодом. 

Сервосистема керування обертанням диска забезпечує сталість лінійної 

швидкості руху доріжки зчитування на планшеті щодо лазерної плями. При 

цьому кутова швидкість обертання залежить як від відстані голівки зчиту-

вання до його центра, так і від умов зчитування інформації. Характерними 

ознаками несправності є або відсутність обертання планшета, або, навпаки, 

розгін до максимальної швидкості обертання.  

 

Сервосистема позиціювання голівки зчитування інформації забезпечує плав-

не підведення голівки до заданого місця з помилкою, не перевищуючої поло-
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вини ширини плями в режимах пошуку необхідного фрагмента інформації. 

Переміщення голівки зчитування, а разом з нею й лазерного променя, по по-

лю планшета здійснюється двигуном голівки. Робота двигуна контролюється 

сигналами прямого й зворотного переміщення, що надходять із процесора 

керування, а також сигналами, вироблюваними процесором радіальних по-

милок.  

Сервосистема радіального спостереження забезпечує утримання проме-

ня лазера на об'єкті й оптимальні умови зчитування інформації. Робота сис-

теми заснована на методі трьох світлових плям. Суть методу полягає в розді-

ленні основного променя лазера за допомогою дифракційних ґрат на три 

окремі промені, що мають незначну розбіжність. Центральна світлова пляма 

використовується для зчитування інформації й для роботи системи автофоку-

сування. Два бічних промені розташовуються попереду й за основним про-

менем з незначним зсувом вправо й уліво. Сигнал неузгодженості цих про-

менів від датчиків позиціювання впливає на привод спостереження, викли-

каючи при необхідності корекцію положення центрального променя. 

Працездатність системи радіального спостереження можна проконтро-

лювати по зміні сигналу неузгодженості, що надходить на привод спостере-

ження.  

Контроль і управління вертикальним переміщенням фокусуючої лінзи 

здійснюється під впливом сервофокуса. Ця система забезпечує точне фокусу-

вання лазерного променя в процесі роботи на робочій поверхні планшета. 

Після завантаження й старту починається настроювання фокуса по максима-

льному рівню вихідного сигналу фотодетекторної матриці й мінімальному 

рівню сигналу помилки детекторів точного фокусування й проходження нуля 

фокуса. У момент старту процесор управління приладу виробляє сигнали ко-

ректування, які забезпечують багаторазове (двох- або трикратне) переміщен-

ня фокусної лінзи, необхідне для точного фокусування лучачи на місце дос-

лідження. При знаходженні фокуса виробляється сигнал, що дозволяє зчиту-
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вання інформації. Система зчитування інформації містить фотодетекторну 

матрицю й диференціальні підсилювачі сигналів. Система керування лазер-

ним діодом забезпечує номінальний струм збудження діода в режимах пуску 

диска й зчитування інформації. Ознакою нормальної роботи системи є наяв-

ність Вч-сигнала амплітудою близько 1 В на виході системи зчитування. 

Сервосистема - так само складається з декількох систем: 

а) Сервосистема двигуна планшета виробляє команди керування двигу-

ном диска. Вона іноді може входити до складу процесора цифрового сигналу. 

б) Сервосистема фокусування виробляє команди керуванні для фокусної 

котушки. 

в) Сервосистема відстеження доріжки зчитування виробляє команди ке-

рування для котушки й для двигуна привода оптичного перетворювача. 

Мікроконтролер. 

Служить для керування режимами роботи. Команди для процесора сис-

теми керування подаються із ПК або з лицьової панелі. До складу цього про-

цесора може входити схема керування індикатором. 

2.2.1  Електродвигуни привода 

Коли лоток займе робоче положення, зафіксувавши диск на валу на схе-

му порушення лазерного діода (ЛД) подається напруга +5 В. При цьому за-

пускається електродвигун, що за допомогою черв'ячної передачі й зубчастої 

рейки забезпечує переміщення лотка назовні або усередину пристрою. 
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Рисунок 2.4 Ғ Схема установки електродвигуна 

Особливістю електродвигуна даного приладу у відмінності від електро-

двигуна привода CD є його гарна пристосованість для імпульсної роботи. У 

відмінності від завдань CD-привода, тут необхідно повертати планшет на ма-

лі кути з високою, прецизійною точністю. Якщо припустити, що діаметр 

плями складе 0,1 - 0,5 мкм, то точність механізму переміщення повинна за-

довольняти ці відстані. З огляду на те, що розмір формених елементів крові 

становить 5-20 мкм ми одержимо приблизно наступне зображення: 

2.2.2  Технологія виготовлення друкованої плати 

Операція свердлення отворів є процесом трудомістким, оскільки число 

отворів, наприклад, на платі середнього становить кілька сотень, а на платах 

з ІМС у корпусах зі штирьковими виводами - більше тисячі. 

Таким чином, виникає проблема автоматизація свердління отворів, рі-

шення якої можна досягти використанням верстатів із числовим програмним 

управлінням (ЧПУ). 

Використання ЧПУ для свердлення отворів у друкованих платах спро-

щує весь процес, роблячи його більше пристосованим для подальшої автома-

тизації. У цьому випадку отвору свердлять і металізують до покриття заготі-

вель шаром фоторезисту й формування малюнка друкованих провідників, що 

виключає такі операції, як покриття плат захисним шаром лаку і його вида-

лення після хімічного медніння. 
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Для одержання малюнка схеми, просвердлені на платі отвори, сполуча-

ють із їхніми зображеннями на фотошаблоні, тому даний метод одержав на-

зву «метод базового отвору». 

Подальшу обробку плати роблять звичайним способом, тобто на провід-

ники й контактні площадки гальванічно осаджують мідь і наносять захисне 

покриття, після чого видаляють шар фоторезисту й стравлюють фольгу. Всі 

операції можна виконувати безупинно на автоматичній потоковій лінії. 

Для повної автоматизації всіх технологічних процесів одержання друко-

ваних плат необхідні фольговані пластини зі світлочутливим шаром, нанесе-

ним безпосередньо на заводі - виготовлювачі. Однак таких пластин поки ні, і 

нанесення шаруючи фоторезисту виробляється на ділянках виготовлення 

друкованих плат. Для цього застосовують різні способи: центрифугування, 

накатку, полив, занурення, які не пристосовані для автоматизації. 

У цей час розроблені плівкові фоторезисти, що повністю змінили техно-

логію нанесення світлочутливого шару на заготівлю друкованої плати. Вони 

складаються із трьох шарів: запобіжної поліетиленової плівки, плівки фото-

полімерного резиста й прозорої захисної поліефірної плівки для ультрафіоле-

тового випромінювання. 

Запобіжну плівку видаляють перед нанесенням фоторезисту на заготів-

лю. 

Коли плівковий фоторезист притискають валиком, він приклеюється до 

поверхні заготівлі липким шаром.  

В автоматизованому виробництві процес може бути безперервним, тому 

що плівка фоторезисту змотується з рулону й наноситься валиками відразу на 

обидві поверхні заготівлі. 

Експонування роблять через захисну поліефірну плівку, на яку наклада-

ються фотошаблони. Потім захисну плівку видаляють із поверхні світлочут-

ливого шару механічним відшаровуванням і проявляють неї. 
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Використання плівкового фоторезисту знижує трудомісткість операцій 

формування захисного рельєфу й скорочує виробничий цикл. 

2.2.3  Технологія монтажу SMD елементів 

Перехід електронної промисловості із традиційного начіпного на сучас-

ну технологію поверхневого монтажу (SMT) має об'єктивні передумови. 

Це обґрунтовано економічними й технологічними факторами. Підпри-

ємство при застосуванні компонентів, що поверхово могтуються одержує на-

ступні переваги:  

Значне підвищення якості й надійності виробів завдяки застосуванню 

кращих матеріалів і компонентів.  

Зниження собівартості виробів. Сучасна комплектація, що монтується на 

поверхню плати, дешевше, ніж начіпна.  

Спрощення й здешевлення демонтажу компонентів.  

Значне зменшення трудомісткості виробничих циклів.  

Досягнення сучасного технічного рівня, відповідність сучасним станда-

ртам (1S0 9000).  

Зменшення габаритних розмірів виробів при збільшенні їхніх функціо-

нальних можливостей.  

Іншими словами, підприємства починають із устаткування досвідченої 

ділянки поверхневого монтажу. Для оснащення такої ділянки найчастіше ви-

стачає одноканальних або багатоканальных паяльних станцій, обладнаних 

убудованим компресором.  

1. Нанесення паяльної пасти, клеячи 

Застосовуються два основних способи нанесення. Метод дозування із 

застосуванням пневматичних дозаторів гарний тим, що він не прив'язаний до 

трафарету, і оператор може працювати з будь-якою платою. Таким дозатором 

зручно користуватися при великій кількості різних типів плат або на дослід-

ній ділянці, де при розробці плата змінюється кілька разів. Слабка сторона 
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цього методу в його низької продуктивності, що визначається майстерністю 

оператора.  

Другий метод - трафаретної друку, через сітчастий або металевий тра-

фарет. Для цього застосовуються пристрої трафаретної друку. Найцікавішим 

є модельний ряд швейцарської фірми ESSEMTEC.  

Моделі при своїй низькій ціні мають більшу робочу площу, високі тех-

нічні характеристики й великий набір додаткових приналежностей, які до-

зволяють істотно модернізувати пристрій трафаретної друку.  

2. Установка компонентів 

Найпростішими й недорогими пристроями для установки поверхово мо-

нтуємих компонентів є ручні маніпулятори, які звичайно складаються з на-

ступних вузлів.  

Голівка з автоматичним вакуумним захватом.  

Убудована вакуумна помпа або зовнішній компресор.  

Набір вакуумних наконечників.  

Карусельний живильник для подачі компонентів з розсипу.  

Як додаткове устаткування пропонуються живильники зі стрічки, з піни, 

дозатори паяльної пасти, системи пайки гарячим повітрям, системи візуаль-

ного контролю.  

Продуктивність такого встаткування істотно залежить від майстерності 

оператора. У середньому ця цифра коливається від 200 до 600 компонентів за 

годину.  

При виготовленні устаткування такого рівня виробники практично не 

відрізняються один від одного, і всі марки дуже схожі. При однаковій якості 

найбільш вигідна ціна у швейцарської фірми ESSEMTEC.  

Багато ручних установників можуть бути переустатковані до напівавто-

матичних При цьому роботу такого маніпулятора контролює комп'ютер, що 

істотно збільшує продуктивність за рахунок виключення помилок установки.  

цьому випадку роботу також робить оператор, але машина істотно полегшує 
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його дії. По заздалегідь розробленій програмі машина показує, який елемент і 

з якого живильника необхідно захопити. Після спрацьовування вакуумного 

захвата машина показує, куди необхідно встановити компонент, і в точці 

установки спрацюють пневматичні гальма, зафіксувавши вакуумну голівку. 

Операторові залишається тільки розгорнути елемент навколо своєї осі для 

дотримання правильності установки й опустити елемент на плату. Вакуумна 

голівка автоматично відпустить елемент. 

Цей тип маніпуляторів так само обладнається за бажанням замовника 

дозатором паяльної пасти, системою пайки гарячим повітрям, системою візу-

ального контролю.  

Продуктивність таких систем 600-800 компонентів у годину. Найбільш 

відомі на російському ринку ESSEMTEC, HAROTEC, FRITSCH.  

Крім того, необхідно відзначити, що й ручні й напівавтоматичні маніпу-

лятори можуть бути обладнані системою установки FINE PITCH компонен-

тів. Ця система дозволяє робити точне сполучення виводів мікросхеми з кон-

тактними площадками на платі за допомогою мікрометричних гвинтів й ав-

томатичну установку елемента на плату. Такі системи дозволяють установ-

лювати безкорпусні елементи від 0201 і мікросхеми із кроком до 0,4 мм.  

Найцікавішим є автоматичне устаткування для установки компонентів. 

Основними параметрами автоматичних маніпуляторів є:  

Продуктивність.  

Точність установки.  

Гнучкість, іншими словами швидкість перебудови автомата під інший 

тип плати. Ці параметри визначають ціну на устаткування. Найбільш недоро-

гими є машини японської фірми MDC - це ECM 93, ECM 96, ECM 98. Вони 

мають продуктивність від 2000 до 3500 компонентів за годину й працюють 

для свого рівня досить стабільно. Ці машини добре застосовувати на підпри-

ємствах, які випускають якусь одну номенклатуру виробів. Але якщо підпри-
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ємство має кілька різних типів плат, то працювати з такою машиною складно 

через трудомісткість переналагодження на новий виріб.  

У цьому випадку більше цікавий автомат CLM 9000 швейцарської фірми 

ESSEMTEC. Продуктивність цієї машини 2200-3600 компонентів за годину, 

у базову комплектацію включений лазерний центратор й автоматична систе-

ма зміни інструмента. Машина має живильники з мікропроцесорним контро-

лем, що дозволяє перенастроювати її дуже швидко. На практиці переналаго-

дження зводиться до перезавантаження програми.  

Більше продуктивне устаткування поставляють фірми Universal, Philips, 

Siemens.  

3. Оплавлення 

Після нанесення паяльної пасти й установки елементів треба етап оплав-

лення. Для цього використають печі, які відрізняються кількістю зон нагрі-

вання й методом підігріву - інфрачервоним, конвекційним, змішаним.  

Інфрачервоні печі мають низьку ціну й застосовуються при виготовленні 

нескладних плат. Обумовлено це тим, що інфрачервоний тип нагрівання має 

цілий ряд негативних ефектів. Найбільше істотно впливають на роботу на-

ступні:  

Тіньовий ефект. Високі елементи можуть закривати більше низькі, ство-

рюючи так називану «тінь», тобто зону, де висока ймовірність непропаю. Та-

кож деякі елементи можуть закривати свої власні виводи.  

Істотний вплив на процес пайки робить здатність, що відбиває, корпуса 

елемента.  

Нестабільність розподілу температури усередині окремих зон.  

Всіх цих негативних моментів позбавлені печі з конвекційним методом 

нагрівання. Гаряче повітря розподіляється усередині робітника обсягу печі 

таким чином, що в кожній точці створюються однакові умови пайки, однако-

ва температура. Залежність від якостей, що відбивають, елемента відсутній.  
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Але управляти гарячим повітрям сутужніше й виконувати це технічно 

також складніше. Тому конвекційні печі мають ціну значно вище. З інфраче-

рвоних найпоширенішими є печі швейцарської фірми ESSEMTEC. Це RO 

180, RO 260, RO 400.  

З конвекційних печей найбільш відома продукція англійської фірми 

Reddish Electronics. Це моделі: SM-500 - камерна конвекційна піч, SM-1500, 

SM-1500, SM-3000 конвеєрні конвекційні печі.  

Найбільш простим і недорогим набором устаткування для оснащення 

виробничої ділянки поверхневого монтажу є:  

ручний пристрій трафаретної друку;  

один або кілька ручних або напівавтоматичних маніпуляторів для уста-

новки компонентів;  

пекти оплавлення припою.  

Вартість такого набору устаткування починається від 15 000 USD.  

Звертаю увагу читачів, що приводить перечень, що, устаткування далеко 

не повний, але в деяких випадках цілком достатній для початку переосна-

щення виробництва або для створення нової ділянки.  

Повноцінне ж виробництво містить у собі наступні етапи:  

вхідний контроль плат, компонентів, матеріалів;  

підготовка компонентів, матеріалів;  

нанесення клеячи/паяльної пасти;  

установка компонентів;  

затвердівання клея;  

оплавлення припою за допомогою печей або в машинах пайки хвилею;  

відмивання;  

вихідний контроль;  

ремонт;  

вологозахист;  

пакування.  
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3   ОБҐРУНТУВАННЯ КОНСТРУКЦІЇ ВИРОБУ 

3.1  Опис структурної схеми 

Конструктивно прилад складається із стаціонарного блоку та випро-

мінюючої головки. 

В стаціонарному блоці розміщені блок живлення Ge - Ne лазера та 

сам лазер, які є стандартними виробами і в даній розробці не розглядаються, і 

блок живлення напівпровідникового лазера, блок таймера, блок управління. 

Напівпровідниковий лазер інфрачервоного діапазону розміщується в випро-

мінюючій головці. Тут же знаходиться вузол пошуку біологічно активних 

точок, який складається з двох електродів, один з яких – корпус головки, ін-

ший – мідний стержень. Цей стержень закріплено у фторопластовій втулці, 

яка поміщена у корпусі. 

Живлення приладу йде від мережевої напруги 220 В та частоти 50 Гц. 

В блоці живлення мережева напруга перетворюється в напругу, яка потрібна 

для роботи блоків таймера та управління (± 5 В). Блок живлення сконструйо-

вано так, що він забезпечує електричну безпеку, тобто обмотки трансформа-

тора мають посилену ізоляцію; тобто при виникненні короткого замикання 

схема блоку живлення вимикається. 

Управління приладом можливо в двох режимах: ручному і за допомо-

гою блоку таймера. Ручний режим роботи полягає в тому, що на випроміню-

вальній головці є відповідні органи управління, за допомогою яких оператор 

сам регулює час випромінювання. 

Блок таймера зібраний на мікросхемах з малим ступенем інтеграції, 

оскільки стандартні блоки таймерів в основному придатні для люмінісцент-

них індикаторів і тому їх не доцільно використовувати в даному випадку. На 

індикаторах відображаються: час процедури, який встановлюється задаючим 

генератором (відлік проводиться в зворотному порядку і закінчення процеду-
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ри сигналізіруєтся звуковим сигналом), потужність випромінювання і опір 

шкіри людини в біологічно активній точці. 

У блоці управління знаходиться, відповідно, частина вузла пошуку 

біологічно активних точок, в якій перетвориться зміряний опір в напругу, 

тобто у величину зручну для роботи решти частин схеми. Звідси ця напруга 

поступає в блок таймера на цифровий вимірювач потужності, перетворюєть-

ся в цифровий вигляд і відображається на індикаторі. Окрім блоку таймера ця 

напруга поступає на стрілочний індикатор для дублювання, і на генератор 

звуку, що сигналізує про те, що біологічно активна точка знайдена. 

Для контролю потужності випромінювання використовується фотоді-

од. 

3.2  Вибір матеріалів та елементної бази 

3.2.1 Вибір матеріалу корпусу 

Корпус забезпечує жорстке закріплення загальної плати та з’єднання її 

виводів з зовнішніми роз’ємами, які призначені для зв’язку з зовнішніми ла-

нцюгами; захист конструкції і її елементів від зовнішніх кліматичних, меха-

нічних та інших видів впливів (корпус повинен бути при необхідності герме-

тичним); екранування елементів конструкції від зовнішніх електромагнітних 

випромінювань (наводок) та подавлення випромінювань в зовнє середовище; 

тепловідвід від ділянок конструкції, в яких розсіюється електромагнітна енер-

гія. Крім того, корпус повинен бути технологічним, економічно вигідним, за-

безпечувати можливість зборки окремих частин конструкції, контроль, підст-

ройку, ремонт і т.д. Максимальні розміри корпуса обмежені вимогами ТЗ. 

3 урахуванням умов експлуатації і механічних впливів до матеріалу ко-

рпуса ставляться наступні вимоги: 

- низька вартість; 

- простота виготовлення; 

- гарні естетичні характеристики; 
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- механічна міцність і стійкість до ударних впливів; 

- висока технологічність обробки; 

- корозійна і хімічна стійкість; 

- нешкідливість. 

Таблиця 3.1 –  Матеріали та способи виготовлення корпусів 
 

Вид корпуса Спосіб виготовлення Матеріал 

Рамочний 

Збірка (пайка) 

Штамповка 

Пресування 

Фрезерування 

Латунь, мідь 

Латунь, титан, ковар 

АГ-4В, ДСВ-2Р-2М, кераміка 

Латунь, титан, алюміній 

Коробчатий 

(чашко-

подібний) 

Лиття 

Штамповка 

Фрезерування 

Латунь, алюміній 

Титан, латунь, алюміній 

Латунь, мідь, алюміній, титан 

Пенальний 

Збірка (пайка) 

Штамповка 

Фрезерування 

Алюміній, латунь, мідь 

Ковар, титан, алюміній 

Латунь, алюміній 

 

Таблиця 3.2 – Властивості матеріалів корпусів 

Матеріал (ГОСТ) 
Густина, 

г /см
3
 

КТЛР∙10
6
, 

1/
0
С (при 0

0
С) 

1 2 3 

Титановий сплав ВТ1-0 (ГОСТ 1980-74) 4,52 8,2 

Титановий сплав ВТ5-1 (ГОСТ 19807—74) 4,42 8,3. ..8, 9 

Алюмінієвий сплав В-95 (ГОСТ 4.784—74) 2,85 24 

1 2 3 

Алюмінієвий сплав Д-16 (ГОСТ 4784 — 74) 2,78 22 

Алюмінієвий сплав Ал-9 (ГОСТ 2685 — 63) 2,66 23... 24, 5 

Алюмінієвий сплав Ал-2 (ГОСТ 2685—63) 2,65 21,1. ..23,3 

Мідь М1 8,94 16, 6. ..17,1 
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Сплав 29НК (ковар) (ГОСТ 10994—74) 8,2 4. ..5, 2 

Латунь Л-63 (ГОСТ 15527—70) 8,43 20,6 

Прес-матеріал АГ-4В (ГОСТ 10087—75) 1,7. ..1,9 5. ..8, 5 

Прес-матеріал АГ-4С 1,7. ..1,9 2...3 

Прес-матеріал ДСВ-2Р-2М 1,7. ..1,85 9. ..12 

Прес-матеріал ДСВ-4Р-2М (ГОСТ 17478—72) 1,7. ..1,85 4. ..12 

 

Виходячи із технічних вимог та спираючись на виробничі можливості 

підприємства, де даний виріб буде виготовлятися та експлуатуватися, конс-

трукцією ППМа буде корпус рамочного виду, що виготовляється гнуттям 

кришок (верхньої і нижньої) із алюмінієвого сплаву Д-16. 

Даний тип корпуса буде відноситись до класу негерметичних корпусів 

по відношенню до кліматичних впливів, але буде забезпечувати стійкість 

електричних характеристик, їх стабільність при експлуатації. 

3.3 Вибір елементної бази 

Вибір резисторів 

 

При виборі резисторів враховуємо наступні показники: 

- електричні характеристики; 

- вартість; 

- надійність; 

- конструктивні характеристики; 

- стабільність параметрів; 

Так як жоден тип резисторів не переважає над іншими за всіма показ-

никами, то при виборі оптимального типу резистора варто керуватися комп-

ромісним варіантом. Кожному показнику привласнюється вага в залежності 
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від важливості критерію, кожному типу резистора привласнюється бал. Оці-

нку робимо за десятибальною шкалою. Результати оцінок зібрані в таблицю 

3. 

Таблиця 3.3 – Результати оцінок 

Параметр 
Вагов. 

коеф. 

Тип резистора 

С1-4 С2-23 SMD (0402) 

Вартість, гр/шт 0,2 0,04 7 0,045 6 0,01 9 

Напрацювання на від-

мову хв. год. 
0,2 30000 6 30000 6 30000 6 

Технологічність уста-

новки 
0,15 — 6 — 7 — 8 

Габарити, мм 0,2 2,3х6,0 7 2,3х6,0 7 1х0,5 7 

Маса, г 0.05 0.25 7 0.25 7 0.01 8 

Стабільність парамет-

рів 
0,15 — 6 — 7  9 

Робоча температура 

mах. °С 
0,05 125 7 125 7 125 7 

Сумарний бал  6,5 6,6 8,1 

 

Таким чином, згідно сумарного коефіцієнту ефективності вибираємо 

резистори типа SMD, що набрали найбільшу кількість балів. Це метало-

діелектричні резистори, призначені для роботи в колах постійного, змінного 

та імпульсного струму. В якості підстроювальних резисторів вибираємо ре-

зистори 3214W. 

Вибір конденсаторів 

Так як існують типи конденсаторів електролітичні і неелектролітичні, 

котрі перекривають весь необхідний нам діапазон. То будимо вибирати кон-

денсатори різних типів (електролітичні і неелектролітичні). 

Параметри оцінки: 

- габаритні розміри; 
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- вартість; 

- технологічність установки; 

- вологостійкість; 

- діапазон робочих температур, 

- допустиме відхилення ємності від номінальної; 

Результати приведені в таблицях 4 та 5. 

Таблиця 3.4 – Результати оцінок 

Параметр 
Вагов. 

коеф. 

Тип конденсатора 

К50-6 К50-35 SMD (0805) 

Вартість, гр,/шт 0,1 0,04 7 0,05 6 0,02 9 

Вологостійкість 0,2 — 6 — 6 — 6 

Технологічність устано-

вки 
0,15 — 6 — 7 — 8 

Габарити, мм 0,15 3,3х9,0 5 2,3х7,0 7 1,5х3,2 9 

Маса, г 0,05 0.25 7 0.25 7 0.01 9 

Стабільність параметрів 0,35 — 6 — 7 — 8 

Діапазон температур 

mах. °С 
0,05 -20 +70 7 -20 +70 7 -20 +65 6 

Сумарний бал  6,5 6,6 6,85 

 

Вибираємо конденсатори типа SMD (0805), які набрали найбільшу кі-

лькість балів. 

 У якості неелектролітичних конденсаторів можна використовувати 

конденсатори наступних типів: КМ-6, К73-17, К10-17. 
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Таблиця 3.5 – Результати оцінок 

Параметр 
Вагов. 

коеф. 

Тип конденсатора 

К10-17 КМ-6 К73-17 

Вартість, гр/шт 0,1 0,45 6 0,75 5 1,37 3 

Вологостійкість 0,2 — 6 — 6 — 6 

Технологічність уста-

новки 
0,15 — 6 — 7 — 8 

Габарити, мм 0,15 14,0х9,0 5 12,5х6,5 7 21,5х9,5 4 

Маса, г 0,05 2,5 7 2,5 7 4,0 6 

Стабільність парамет-

рів 
0,35 — 6 — 5 — 9 

Діапазон температур 

mах. °С 
0,05 -20 +70 7 -20 +70 7 -20 +75 8 

Сумарний бал  6,5 6,6 7,15 

Вибираємо конденсатори типу К10-17, які набрали найбільшу кількість 

балів. 

3.3.1 Вибір активних елементів 

В схемі електричній принциповій модулятора застосовують транзисто-

ри BC817-16LT1, IRLML2402, IRF5851, IRFU5305, IRF7343, BD135; діоди 

BAS21, DDZX5V6B, MMSZ4688T1, 10BQ030 та мікросхеми 74ACT02, 

ADM485AR, DS1100z–300, DS1100z–30, DCP010505BP, SN74HC151D, 

SN74HC151D. Інтервал робочих температур знаходиться в межах діапазону 

від -45° до +75°С. Усі вони витримують механічну дію по 4 групі жорсткості 

ГОСТ 16019-78 та по стійкості до механічних факторів задовольняють вимо-

гам експлуатації пристрою, що розроблюється. 
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3.4  Вибір і розрахунок конструктивних елементів електричного 

монтажу 

3.4.1 Вибір матеріалу друкованої плати 

У якості матеріалів для друкованої плати можна використовувати двос-

торонній фольгований гетинакс типів ГФ-2-35, ГФ-2-35Г, стеклотекстоліт 

типів СФ-2-35, СФ-2-35Г. Складаємо порівняльну таблицю та визначаємо 

оптимальний вид матеріалу. 

Таблиця 3.6 – Результати оцінок 

Тип мате-

ріалу 

Міцність 

на від-

шаро-

вування, 

Н 

Час стій-

кості до 

впливу 

розплав-

леного 

припою, с 

Стріла 

проги-

ну на 

довжи-

ні 1мм, 

м 

Інтервал 

робочих 

темпера-

тур, С В
а

р
т
іс

т
ь

 ,
 

м
2
 /

гр
н

 

К
о

р
о

б
л

ен
н

я
 

 

Ваговий 

коеф. 

 

0.3 

 

0.1 

 

0.2 

 

0.1 

 

0.2 

 

0.1 

 

1.0 

 

ГФ-2-35 

 

2.7 

 

5 

 

27 

 

-60/+85 

 

2.7 

 

2 

 
3.3 

 3 

 

0.9 

 

4 

 

0.4 

 

2 

 

0.4 

 

4 

 

0.4 

 

5 

 

1.0 

 

2 

 

0.2 

 СФ-2-35 

 

3 

 

20 

 

11 

 

-60/+85 

 

6.6 

 

1 

 
4.0 

 4 

 

1.2 

 

6 

 

0.6 

 

5 

 

10 

 

4 

 

0.4 

 

2 

 

0.4 

 

4 

 

0.4 

 
ГФ-2-35Г 

 

3 

 

5 

 

27 

 

-60/+85 

 

2.9 

 

2 

 
3.7 

 5 

 

1.5 

 

4 

 

0.4 

 

2 

 

0.4 

 

4 

 

0.4 

 

4 

 

0.8 

 

2 

 

0.2 

 
СФ-2-35Г 

 

3 

 

20 

 

11 

 

-60/+85 

 

7.3 

 

1 

 
4.1 

 4 

 

1.2 

 

6 

 

0.6 

 

5 

 

1.0 

 

4 

 

0.4 

 

2 

 

0.4 

 

5 

 

0.5 

  

Таким чином, згідно сумарного коефіцієнту ефективності (8 стовпчик 

табл.6) у якості матеріалу друкованої плати обираємо фольгований двосто-

ронній склотекстоліт СФ-2-35Г, товщина фольги – 25мкм. 
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3.4.2 Розрахунок розмірів друкованої плати 

У якості друкованого вузла вибираємо двосторонню друковану плату 3 

класу точності. Для вибору розмірів плати визначимо сумарну площу яку за-

ймають усі елементи. Результати зведені в табл.3.7. 

Таблиця 3.7 – Площі елементів  

Найменування і тип К-кість 
Габаритні 

розміри, мм 

Установча 

площа, мм
2
 

Загальна 

площа, мм
2
 

Резистор SMD-типорозмір 0402 7 1х0,5 0,5 3,5 

Конденсатор електролітичний 

EHV 
1 4,3х5,1 22 22 

Мікроконтроллер ATmega 8 1 52х13,5 702 702 

Транзистор біполярний n-p-n 

P2N2222A 
1 5х5 25 25 

Операційний підсилювач 

Motorola MC 1350 
2 9,5х6,5 62 124 

Світлодіод BIR-BM13J4G 1 5х5 25 25 

Фотоліод BP104 1 4,3х4,65 20 20 

Роз'єм USB FT232R 1 8х10 80 80 

Усього  1001,5   

 

Загальна площа під всіма елементами дорівнює 2915,5 мм
2
. З ураху-

ванням рекомендованого значення коефіцієнта заповнення площі друкованої 

плати для побутової апаратури, рівного 0,65...0,75, одержуємо значення пло-

щі друкованої плати 3600 мм
2
 (без обліку площі під кріплення плати). Однак 

у нашому випадку загальний підхід не застосуємо через те, що відповідно до 

необхідного ергономічного показника елементи керування варто розміщати в 

строго визначених місцях корпуса, а значить і плати, тому зменшуємо коефі-

цієнт заповнення до 0,4-0,5 і отримуємо площу 4800 мм
2
. Вибравши розмір 

однієї зі сторін рівний 65 мм, відповідно до ГОСТ 10317—79 та виходячи з 

конструктивних міркувань габаритні розміри друкованої плати дорівнюють 

80х120мм. 
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3.4.3 Розрахунок конструктивних елементів електричного монтажу 

друкованої плати 

Визначаємо мінімальну ширину друкованого провідника по постійному 

струмі за формулою: 

max
min1

ï ð.

I
b = ,

J ×t                                                   (3.1) 

де: Imax – максимальний постійний струм, що протікає в провідниках, А; 

Jпр – допустима густина струму, вибирається в залежності від методу 

виготовлення провідника (20 А/мм
2
 ); 

t – товщина провідника, мм. 

          
0,5

b = =0,1ì ì ,
min1 20×0,025

                                   (3.2) 

Визначаємо мінімальну ширину провідника, виходячи з допустимого 

падіння напруги на ньому: 

max
min2

ï ð

I ×ρ×l
b = ,

U ×t                                                   (3.3) 

де ρ - об'ємний питомий опір ( 0,0175 Ом·мм
2
/м); l- довжина провідника, м; 

Uпр – допустиме падіння напруги, визначається з аналізу електричної схеми.  

Припустиме падіння напруги на проводах не повинне перевищувати 

2% від напруги живлення для мікросхем. 

0,0175×0,03×0,5
b = =0,4ì ì ,
min2 0,02×0,025

             (3.4) 

Визначаємо номінальні значення діаметрів монтажних отворів d: 

d=d +Δ d +r,
å í .î

                                             (3.5) 

де dе – максимальний діаметр виводів, що встановлюється на електрорадіое-

лемент (ЕРЕ); dн.о – нижнє граничне відхилення від номінального діаметра 
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монтажного отвору, мм; r – різниця між мінімальним діаметром отвору і мак-

симальним діаметром виводу ЕРЕ, її вибирають у межах 0,1...0,4 мм.  

Розраховані значення d зводять до кращого ряду отворів, відповідно до 

ГОСТ 10317-79. Так як діаметри виводів різних ЕРЕ вимірюються в межах 

від 0,5 до 0,6 мм, то отвори вибираємо двох діаметрів: для ЕРЕ з діаметром 

виводів до 0,5 і до 0,6 мм. 

                                                          (3.6) 

                                                          (3.7) 

Визначаємо максимальний діаметр просвердленого отвору за форму-

лою: 

maxd =d+Δd+(0,1...0,015),                                    (3.8) 

де ∆d-допуск на отвір, з таблиці. 

1)dmax=0,95+0,05+0,1=1,1мм,                                     (3.9) 

2)dmax=0,75+0,05+0,1=0,9мм,                                   (3.11) 

Розраховуємо мінімальний діаметр ефективної контактної площадки: 

max
min1 ì d p

d
D =2×(b + +δ+δ),

2
                                         (3.12) 

де bм – відстань від краю просвердленого отвору до краю контактної площад-

ки, мм; δd, δp – допуски на розташування отворів і контактних площадок, з 

таблиці; 

1)
1,1

D =2×(0,04+ +0,08+0,2)=1,63ì ì ,
min1 2

                         (3.13) 

2) min1

0,9
D =2×(0,04+ +0,08+0,2)=1,54ì ì ,

2
                           (3.14) 

Визначаємо мінімальний діаметр контактних площадок за формулою: 

min min1 ôD =D +1,5×h +0,03                                     (3.15) 

 Dmin= 1,63 +1,5·0,025 + 0,03 = 1,67мм,                      (3.16) 

 Dmin= 1,54 +1,5·0,025 + 0,03 = 1,58мм,                      (3.17) 

Визначаємо максимальний діаметр контактних площадок за формулою: 
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max minD =D +(0,02...0,06),                                    (3.18) 

                     ,                           (3.19)     

 Dmax=1,61+0,04=1,62 мм,                               (3.20) 

 Визначаємо мінімальну ширину провідників: 

min min1 ôb =b +1,5×h +0,03,                                 (3.21) 

де bmin – мінімальна ефективна ширина провідника для першого та другого 

класу точності, мм; 

minb =0,1+1,5×0,025+0,03=0,17 ,                          (3.22) 

Максимальна ширина провідників: 

max min (0,02...0,06),b b                              (3.23) 

bmax=0,17+0,03=0,2 мм,                                 (3.24) 

Отримані в результаті розрахунку параметри елементів провідного ма-

люнка задовольняють вимогам для плат третього класу точності, плата може 

бути виготовлена. 

3.4.4 Трасування провідників 

Однією із трудомістких операцій в проектуванні друкованих плат 

(ДП), представляє топологічне конструювання. Топологічне конструюван-

ня ДП, включає розміщення ЕРЕ на робочому просторі ДП і трасування 

з’єднань між контактними площадками, що включає розробку рисунка 

друкованої плати. 

Процес топологічного конструювання складається з розміщення та 

трасування. При розміщені розташовуються навісні елементи на платі, ро-

зподіляються контакти з’єднувачів згідно електричної схеми та розміщу-

ють контрольні гнізда. При трасуванні прокладають лінії з’єднань (провід-

ники) між контактними площадками в відповідності до схеми електричної 

принципової з урахуванням геометричних та електричних обмежень. 
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Геометричні обмеження обумовлені технологією виготовлення ДП. Па-

раметри геометричних обмежень при комбінованому методі наступні: 

Ширина провідника в вільних місцях більше або рівна 2 мм, в вузьких – 

не менше 0,3 мм. 

Відстань між двома провідниками, контактними площадками в вільних 

місцях більше або рівна 0,8 мм, в вузьких – не менше 0,3 мм. 

Елементи розміщуються на платі таким чином, щоб маса по поверхні ДП 

була розподілена по можливості рівномірно. 

В проекті, що розробляється топологічні роботи по виготовленню ДП 

проведені за допомогою системи автоматизованого проектування, що заклю-

чається в розробці повної конструкторської документації на плату модулято-

ра, машинним методом, в системі PCAD. Основні переваги даної системи та 

порядок розробки КД наступні: 

В електронно-обчислювальну машину (ЕОМ) вводять вихідні дані зі 

схеми електричної принципової, а саме: 

складають базу даних – резистори, мікросхеми, конденсатори, транзис-

тори, діоди, роз’єми і т.д.; 

рисують схему, тобто викликають кожен елемент із бібліотеки, номер 

якому присвоюється по схемі автоматично, які потім з’єднуються. 

По кількості елементів, їх встановочними розмірами, ширині провідни-

ків, необхідним зазорам між провідниками, з’ясовують геометричні розміри 

плати. Обов’язково залишають резервне місце для відпрацювання схеми 

(установки нових елементів). Виясняють місця на ДП, які не повинні бути 

зайнятими елементами чи проводящим рисунком (місця кріплення). 

Розміщують елементи на друкованій платі. Програму запускають на тра-

сування. В залежності від складності схеми та розмірів ДП, ланцюги можуть 

бути розведені повністю при складній схемі, або при обмеженому розмірі 

ДП, розводка складає 70-95% (в залежності від складності), останнє доводять 

в ручну. 
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В кінці одержуємо файл, на основі якого отримуємо наступні данні: 

– файл для викреслювання креслень (складальне креслення плати, тра-

сування ДП); 

– файл для виготовлення фотошаблона ДП; 

– файл для свердління отворів в ДП на станках с ЧПУ. 

Таким чином, система PCAD, дозволяє значно скоротити час від початку 

розробки ДП до її повного виготовлення в виробництві. 

 Конструктивні покриття друкованої плати 

Стабільність електричних, механічних і інших параметрів друкованих 

плат забезпечує використання як металевих, так і неметалічних конструктив-

них покриттів. Конструктивні покриття вибирають по ОСТ4.Г0.014.000. У 

якості конструктивного покриття обраний сплав «Розе». Цей сплав широко 

використовується для захисту від корозії в процесі зберігання і покращення 

здатності до пайки. 
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4  РОЗРАХУНОК ПРАЦЕЗДАТНОСТІ БЛОКУ КЕРУВАННЯ 

4.1  Розрахунок міцності друкованої плати 

В даному пункті розділу буде розглянуто питання та проведені розра-

хунки на вібростійкість друкованої плати. Під вібростійкістю розуміють зда-

тність плати витримувати без руйнування довготривалі вібраційні наванта-

ження. Віброміцність характеризується максимальними амплітудами приско-

рень, власними частотами окремих елементів та блоку вцілому, демпфірую-

чими властивостями матеріалу конструкції та тривалістю дії. 

 4.2 Розрахунок віброміцності друкованого вузла 

Проведемо розрахунок віброміцності друкованого вузла по методиці, 

викладеній в [1]. 

Розрахунок частоти власних коливань друкованої плати. 

Вихідними даними для розрахунку є: 

- габарити плати 80 × 120 мм; 

- матеріал плати СФ – 2 – 35; 

- товщина плати 2 мм. 

Матеріал друкованої плати – двосторонній фольгова ний склотекстоліт СФ-2-

35 з параметрами: 

 модуль пружності 
10 2E=3,02×10 Í ì ; 

 щільність 
3 3ρ=2,05×10 кгм ; 

 коефіцієнт Пуассона 0,22  . 

Маса встановлених на платі елементів кгM 1,0 . 

 

1.1. Визначимо приведену масу друкованої плати: 
3 2

ïm =ρh=2,05×10 ×0,0015=3,1кгм,                        (4.1) 

 

1.2. Визначимо приведену масу плати з деталями: 

2

ï å

0,1
m=m +m =3,1+ =52,48êã ì ,

0,045×0,045
                       (4.2) 

1.3. Розраховуємо циліндричну жорсткість: 
3 10 -3 3

2 2

E×h 3,02×10 ×(1,5×10 )
D= = =8,93Hì ,

12(1-ξ) 12×(1-0,22 )
              (4.3) 
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1.4. Визначаємо значення функції ( )  для кріплення плати в чотирьох то-

чках: 

 
2

2

3 6

ξ 1
1+1,621× +

β β
j β=π ,

1 1
1+1,621× +

β β

                                              (4.4) 

де a b  =1– коефіцієнт, залежний від співвідношення довжини і ширини 

плати. 

 

 
2

2 2

3 6

0,22 1
1+1,621× +

2,356621 1j β=π =π =7,9621,
1 1 3,621

1+1,621× +
1 1

                    (4.5) 

 

Визначимо значення резонансної частоти плати: 

 

 
0 2 2

j β D 7,9621 8,93
f = = =626,4× 0,17=258Ãö,

2×π×a m 2×π×0,045 52,48
       (4.6) 

 

 

Висновок: так як резонансна частота плати 0 258f Гц  приблизно в 3 рази 

перевищує максимальну частоту вібраційних впливів ( 80вf Гц ) , то об-

раний варіант кріплення плати влаштовує вимоги віброміцності. 

4.2  Перевірка вібростійкості плати 

Вібростійкість плати перевіряється за такою формулою: 

 n
n

3×m×g×η×n ×a
σ= < σ ,

b×h
                                        (4.7) 

де М – маса, встановлених на платі ЕРЕ, М=0,037 кг;  g – прискорення віль-

ного падіння, g = 9,81 м/с
2
;  η – коефіцієнт передачі;  nn – коефіцієнт вібра-

ційного перевантаження, nn =2;  а, b, h – габаритні розміри плати;  ζu – допус-

тима напруга при розрахунку плати на міцність. 

Коефіцієнт передачі η визначимо за формулою: 
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2

2

2
2 2

2

f
1+4× ×δ

f
η= ,

f f
4×δ× × 1-

f f

 
  

    
          

                                     (4.8) 

де δ – логарифмічний декремент затухання, 

π π
δ= = =0.35,

f 80
                                      (4.9) 

де f  - граничне значення вібраційного діапазону частот, f =70 (Гц); f   - вла-

сна частота плати, f =80 (Гц). 

2

2

2
2 2

2

70
1+4× ×0,35

80
η= »1,8,

70 70
4×0,35 × × 1-

80 80

 
 
 

    
    

     

                              (4.10) 

Допустима напруга при розрахунку плати на міцність 

  ï ðåä

n

σ
σ = ,

n                                                (4.11) 

де пред  - граничне значення механічних напруг 

ï ðåä Bσ =0,3×σ,                                          (4.12) 

де B  - межа міцності склотекстоліту, B =130·10
6
 (Н/м

2
);  n – запас міцності, 

321 nnnn   1n  - коефіцієнт достовірності визначення розрахункових наванта-

жень та напруг, 1n =2;  2n  - коефіцієнт, який враховує ступінь відповідальності 

деталі, обумовлюючий вимоги до надійності, 2n =1,3;  3n  - коефіцієнт. Який 

враховує однорідність механічних властивостей матеріалів, 3n =1,6. 

n=2×1,3×1,6=4,2,                                       (4.13) 

6 6

ï ðåäσ =0,3×130×10 =39×10  (Н/м
2
),                              (4.14) 
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6

6

ò

39×10
σ = =9,3×10

4,2
 (Н/м

2
),                                (4.15) 

-3

-3 -3

3×0,037×9,81×1,8×2×180×10
σ= »2940

80×10 ×2×10
 (Па),                         (4.16) 

Із приведеного розрахунку видно, що умова вібростійкості виконуєть-

ся, тобто ζ < (ζU) (2940 Па < 9,3·10
6
 Па). Отже, плата витримає напруги, ви-

никаючі при транспортуванні. 

4.3 Розрахунок міцності друкованої плати 

Друковані плати є основним видом комутаційних плат, які використо-

вують при створенні електронної апаратури. В залежності від кількості шарів 

друкованого монтажу плати розділяють на односторонні, двосторонні та ба-

гатошарові. В даному випадку використовуємо двосторонню друковану пла-

ту. 

Окрім визначення габаритних розмірів плати необхідно розрахувати 

ємність, що виникає між провідниками. Для цього виберем найдовші провід-

ники довжиною l=32,5 мм та шириною а=0,25 мм, товщина плати h=2мм, ді-

електрична проникливість основи плати εrосн=5,6666. 

Ємність, виникаюча між провідниками, визначається по формулі 

ÃÝÔ iC=8,85×ε ×с×l,                                     (4.17) 

де ГЭФ  - ефективна діелектрична проникливість ізоляційних матеріалів; сі – 

безрозмірна величина, яка визначає ємність на одиницю довжини системи 

провідників, яку розраховуємо; l – довжина системи провідників, м. 

Величина сі визначається по формулі: 

i

π
C = ,

4h
ln

a

 
 
 

                                              (4.18) 
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i

π
C = =0,5,

4×32,5
ln

0,25

 
 
 

                                     (4.19) 

Ефективна діелектрична проникливість ізоляційних матеріалів визна-

чається за формулою: 

 
2

rýôô r1 r2ε = n× ε + 1-n × ε , 
                                  (4.20) 

де n – доля повітряного простору в загальному об’ємі діелектричного прос-

тору лінії зв’язку (n≈0,3). 

 
2

rýôôε = 0,3× 1+ 1-0,3 × 6 »4,1, 
                               (4.21) 

Ємність, що визначаємо 

-3C=8,85×0,5×4,1×32,5×10 =0,59  (пФ),                 (4.22) 

Розраховуємо паразитну ємність та взаємо індуктивність між друкова-

ними провідниками. 

ï î ã 1C=C ×l ,                                            (4.23) 

де СПОГ – погонна ємність між провідниками, пФ/см; l1 – довжина взаємного 

перекриття провідників, см. 

ï î ã nC =K ×ε,                                            (4.24) 

де КП – коефіцієнт пропорційності (КП=0,2 пФ/см);    - діелектрична проникли-

вість середовища 

 Ë Ïε=0,5 ε+ε ,                                      (4.25) 

де εЛ – діелектрична проникливість лака, (εЛ=4,7); εП - діелектрична проник-

ливість плати (εП=6). 

 =0,5(4,7+6)=5,4,                                     (4.26) 

СПОГ=0,2·5,4=1,1 пФ/см,                               (4.27) 

С=1,1·1=1,1 пФ,                                        (4.28) 

Паразитна взаємоіндукція друкованих провідників 
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2

2

1 1 2

2×l
M=2×l × ln ,

S +0.5× t +t

 
 
  

                                   (4.29) 

де l2 – довжина паралельного розміщення двох провідників (1 см); S1 – відс-

тань між провідниками (0,025 см); t1=t2 – ширина провідників (0,025 см); 

 
-2

1

2×0,225
M=2×10 × ln »0,

S +0,5× 0,025+0,025

 
 
  

                           (4.30) 

Допустима паразитна ємність для мікросхем різних серій 20...80 пФ, 

тобто розрахункова паразитна ємність набагато менше допустимої. 

4.5 Розрахунок надійності 

Відповідно до вимог технічного завдання параметри блоку індикації 

повинні зберігати свої значення протягом визначеного проміжку часу при 

роботі у встановлених умовах навколишнього середовища і при цьому по-

винна бути забезпечена імовірність того, що розроблювальний виріб не від-

мовить у цей період часу. З цією метою проведений оціночний розрахунок 

надійності для визначення середнього часу безвідмовної роботи. 

Як модель розрахунку обрана модель, що має послідовну структуру на-

дійності. При цьому вважається, що відмовлення будь-якого елемента чи 

компонента (плата, електричні з'єднання, резистивні чи ємнісні елементи і 

т.д.), що входять до складу виробу, приводить до його відмовлення в цілому. 

При розрахунку надійності виробу передбачається, що відмови елементів чи 

компонентів є незалежними випадковими подіями і середнє число відмов од-

накове для рівних по тривалості періодів роботи (найпростіший потік від-

мов), що дозволяє використовувати експонентний закон розподілу імовірнос-

тей відмов (на основі експонентного розподілу Пуассона): 

Р(t)=e
-λt

,                                                 (4.31) 

де Р(t) – імовірність безвідмовної роботи, λ – інтенсивність відмов, причому 

вважаємо, що інтенсивність відмов є постійною протягом усього часу екс-

плуатації виробу, тобто λ(t)=const, t – проміжок часу, за який визначається 
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імовірність безвідмовної роботи, що не перевищує період нормальної роботи 

виробу, тобто часовий проміжок для якого λ(t)=const. 

Ця функція однозначна і цілком обумовлена, коли відоме значення 

єдиного параметра λ. 

Для послідовної надійнісної структури виробу імовірність безвідмовної 

роботи виробу визначається по формулі: 

)()(
1

tPntP
i

N

i
i




 ,                                 (4.32) 

де N-число типів елементів і компонентів, що входять до складу виробу, ni-

число елементів і компонентів i-го типу, Р(t) – імовірність безвідмовної робо-

ти елементів і компонентів виробу в інтервалі часу t. 

Вибір елементів схем і їхня побудова проводилися з урахуванням за-

безпечення необхідних по ТЗ параметрів і функцій виробу в цілому в заданих 

умовах експлуатації. 

Передбачається, що при експлуатації виробу можливі періоди збере-

ження, транспортування, чекання і роботи, при цьому вихідний ефект пропо-

рційний сумарному числу безвідмовно пророблених інтервалів часу, а також 

передбачається, що в момент включення всі елементи і компоненти справні, і 

що працює вся сукупність вхідних до складу виробу елементів і компонентів, 

тобто не враховується реальний час роботи окремого елемента чи компонен-

та в масштабі часу роботи виробу. 

Вихідною розрахунковою величиною є інтенсивність відмовлень λ ви-

робу, що обумовлена як сума базових інтенсивностей відмовлень елементів і 

компонентів n, що входять до складу виробу, з урахуванням поправочних ко-

ефіцієнтів: 





n

i

НЕбi КK
1

  , год
-1

 ,                                (4.33) 
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де λбi  базова (вихідна) інтенсивність відмовлень i-го елемента; Кн  коефі-

цієнт режиму, що враховує зміни λбi в залежності від електричного наванта-

ження і (чи) температури поблизу цього елемента;  КЕ – коефіцієнт експлуа-

тації, що враховує ступінь жорсткості умов експлуатації, чи ступінь впливу 

навколишнього середовища. 

При розрахунку надійності генератора керованого напругою коефіцієнт 

експлуатації був прийнятий рівним 1, тобто максимально можливим. 

Час безвідмовної роботи при експонентному законі розподілу відмов-

лень визначається як: 

Т = 1/год.,                                              (4.34) 

Базові значення інтенсивності відмов елементів і компонентів, що вхо-

дять у вузли виробу, узяті з відповідних каталогів для комплектуючих закор-

донних фірм. 

Значення інтенсивностей відмов елементів і компонентів розраховані за 

допомогою програми АСРН. Автоматизована система розрахунку надійності 

(АСРН) розроблена на базі довідника "Надійність електрорадіовиробів" і до-

зволяє розраховувати надійність модулів 1-го і 2-го рівнів без резервування в 

режимі експлуатації і збереження в складі рухливих і нерухомих об'єктів. Да-

лі приведені розрахункові показники інтенсивності відмов складових частин і 

всього зразка в цілому. 

По приведеним далі розрахунках інтенсивність відмов блоку в цілому 

складає величину 10,110
-6

 год
-1

. 

У цьому випадку середній час безвідмовної роботи буде дорівнювати: 

99009
101.10

1
6






T  ,год.,                               (4.35) 

Імовірність безвідмовної роботи протягом середнього часу безвідмов-

ної роботи (тобто імовірність того, що в межах заданого тимчасового промі-
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жку не відбудеться відмов виробу) протягом, наприклад, 100 годин не пере-

вищить значення: 

Р(100)= е
-λ
100= 0,9989,                                      (4.36) 

Для проміжку часу 1000 годин імовірність безвідмовної роботи складе 

Р(1000)= е
-λ
1000= 0,99,                                       (4.37) 

Таким чином, отримана при розрахунку величина середнього часу без-

відмовної роботи модулятора 99009 год. відповідає вимогам технічного за-

вдання. Збільшення середнього часу безвідмовної роботи можливо при уточ-

ненні електричних режимів кожного елемента, при відпрацьовуванні техно-

логії виготовлення в цехових умовах і введення додаткових заходів з контро-

лю якості виробництва. 

4.4 Вибір мікропроцесора 

Для автоматизації керування стендом та проведення вимірювань застосо-

вується пульт розроблений на базі мікропроцесора ATMEL 

ATMEGA8535. 8- бітний AVR® мікроконтролер з 8 Кбайтами FLASH 

пам'яттю програм. 

Відмінні риси:  

- Висока продуктивність при малому споживанні ; 

- Розвинена RISC архітектура; 

- 130- команд, більшість виконуються за один машинний такт; 

- 32x8 робітників регістра загального призначення; 

- Повністю статичний режим; 

 До 16 MIPS продуктивність при 16 Мгц Убудований 2-о тактовий дом-

ножувач 

Енергонезалежна пам'ять програм і пам'ять даних 

 8к байтів FLASH пам'яті програм із все внутрішньосистемним самопрог-

рамуванням 
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 10 000 циклів запису-стирання 

 Завантажувальна область пам'яті з незалежними ключовими бітами 

 512 байтів EEPROM 

 100 000 циклів запису-стирання 

 512 байтів внутрішньої SRAM 

 Програмувальний ключ доступу до програм і пам'яті даних  

Периферія 

 Два 8- бітних лічильника із програмувальним подільником і режимом 

порівняння 

 Один 16 бітний лічильник із програмувальним подільником, режимом 

порівняння й захоплення 

 Лічильник реального часу із програмувальним генератором 

 Чотири ШИМ генератори 

 8 канальний, 10- бітний АЦП 8 простих уніполярних входів 

 7 диференціальних входів ( тільки для TQFP) 

 2 диференціальних входи із програмувальним посиленням (x1, x10, x200) 

(тільки для TQFP) 

 Байт орієнтований двопровідний інтерфейс 

 Програмований послідовний USART 

 Master/Slave SPI 

 Вбудований аналоговий компаратор 

 Програмувальний Watchdog з перемикаючими генераторами 

 Спеціальні функції контролера. 

 Reset при включенні й зниженні напруги живлення 

 Зовнішні й внутрішні джерела переривання 

 Внутрішній калібрований RC генератор 

 Шість режимів енергозбереження: Idle, придушення шуму АЦП, еконо-

мічний, , очікування й розширений режим очікування  

40- вивідний корпус PDIP, 44-вивідний TQFP, 44-х PLCC, і 44-х MLF.  
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32 програмувальних входу-виходу  

Робоча напруга живлення: 

 4.5 V до 5.5 В ATmega8535  

Робоча тактова частота: 0-16 МГЦ ATmega8535 
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5 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

В даній дипломній роботі виконується розробка лабораторного стенду 

для аналізу мікробіооб’єктів. Зробимо оцінку потенційно шкідливих і небез-

печних виробничих чинників, що виникають при розробці, виробництві та 

експлуатації данного виробу. Необхідно також розробити заходи щодо зме-

ншення шкідливих впливів цих факторів на людину як в процесі експлуатації 

виробу, так і при його виробництві. В спроектованому виробі використову-

ється лазер, але оскільки він малої потужності і відноситься до 1 класу безпе-

ки (СН 2392-81), то це питання розглядатись не буде. В першу чергу розгля-

немо питання електробезпеки, впливу шкідливих речовин при проведенні 

процесу пайки та питання виробничої санітарії і пожежної безпеки. 

5.1 Оцінка небезпечних та шкідливих виробничих факторів при ро-

зробці, виготовленні та експлуатації приладу. 

Розглянемо потенційно шкідливі і небезпечні фактори, що виникають 

при виготовленні даного пристрою і, зокрема, в процесі ручної пайки. 

З найбільш небезпечних і шкідливих факторів є пайка виводів радіо 

компонентів. При пайці використовуємо припій ПОС–61, до складу якого 

входить свинець, що відноситься до першого класу небезпеки. Потенційно 

небезпечними і шкідливими виробничими факторами при ручній пайці є: 

можливість поразки електричним струмом; 

пил і загазованість в повітрі робочої зони; 

наявність інфрачервоного випромінювання від паяльника; 

незадовільна освітленість робочих місць або підвищеною яскравістю 

світла; 

незадовільні метеорологічні умови в робочій зоні; 

вплив бризів та крапель розплавленого припою; 
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група психологічних шкідливих виробничих факторів: напруженість 

праці, нервово–психічні перевантаження;  

5.2 Вплив шкідливих та небезпечних та факторів 

При виконанні ручої пайки супроводжується забрудненням повітряного 

середовища аерозолем припою. Знаходячись у запиленій атмосфері, робітни-

ки піддаються впливу пилу та пару, шкідливі речовини осідають на шкірному 

покриві, попадають на слизову оболонку порожнини рота, очей, верхніх ди-

хальних шляхів, зі слиною заковтуються в травний тракт, вдихаються в леге-

ні. Поряд із забрудненням повітряного середовища забруднюються робочі 

поверхні й одяг робітників. Ступінь впливу аерозолів залежить від хімічного 

складу. Більшість елементів, що входять до складу застосовуваних припоїв, є 

шкідливими для здоров'я та життя людини. У розроблювальному технологіч-

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

диться електропаяльником потужністю 36 Вт. До складу припою входить 60–

62% олова, інше Ғ свинець. Біологічна дія, клас небезпеки і ГДК в повітрі 

робочої зони вихідних компонентів, що входять до складу аерозолю приве-

дені в табл. 1. 

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

компонентів, що входять до складу аерозолю. 

Таблиця  5.1 – Біологічна дія, клас небезпеки і ГДК в повітрі робочої зо-

ни 

Ком-

поненти 
Характер токсичності дії 

Клас 

небезпеки 

ГДК у 

повітрі робо-

чої зони, 

мг/м3 

Сви-

нець 

При отруєнні спостерігається пораз-

ка нервової системи, крові, серцево-су-

динної системи, шлунково-кишкового 

тракту, статевої системи. 

1 0,01 
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Олово Поразка бронхів. При тривалому 

впливі можливий пневмоконіоз. 3 10,0 

Спирт 

етиловий 

Має наркотичну і дратівну дію при 

тривалому контакті. 
4 1000 

Кані-

фоль сосно-

ва 

Має дратівну дію. При тривалому 

впливі на шкіру викликає дерматит. 

Ғ Ғ 

5.2.1 Визначення концентрації аерозолю свинцю 

З таб. 5.1 видно, що найбільш небезпечною речовиною аерозолю є сви-

нець. Виходячи з вищесказаного, небезпека процесу визначається токсичніс-

тю свинцю, причому наявність олова знижує токсичний ефект. 

Розрахуємо концентрацію аерозолю свинцю в повітрі робочої зони. На 

робочих місцях питоме утворення аерозолю свинцю при пайці електропаяль-

ником з потужністю 36 Вт складає 0,02 мГ/100 пайок. Концентрація аерозо-

лю в атмосфері складає : 

,                                              (5.1) 

 

де y = 0,02 мГ/100 пайок Ғ питоме утворення свинцю; n =4 Ғ кількість па-

йок за хвилину, шт.; t = 8 год. Ғ тривалість зміни; N = 1 Ғ кількість робочих 

місць, де ведеться пайка, шт.; V =22,5 м3 Ғ об’єм приміщення. 

С = 0,6∙0,02∙4∙8∙1/22,5 = 0,017 мг/м3 > 0,01мг/м3.,                (5.2) 

Звідси видно, що концентрація аерозолю свинцю перевищує ГДК, тому 

необхідні відповідні заходи щодо поліпшення умов праці. 

5.2.2 Аналіз впливу інфрачервоного випромінювання 

Перевіримо розрахунок інтенсивності інфрачервоного випромінювання 

від паяльника. При пайці використовується припій ПОС–61. 

Його температура плавлення дорівнює 190С
0
. Температура паяльника 

повинна бути на 40С
0
 більше і дорівнює 230С

0
. Знайдемо довжину хвилі мак-

симальної інтенсивності випромінювання: 

V

Ntny
C


 6.0
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l = 2,88/T ,                                                  (5.3) 

де l Ғ довжина хвилі, мм; Т Ғ температура випромінюючої поверхні, К. 

l = 2,88 / 503 = 5,73 мкм.,                                   (5.4) 

Випромінювання такої довгої хвилі поглинається шкірним покривом 

людини, в результаті чого підвищується температура шкіри і підшкірних 

тканин. Визначимо площу поверхні випромінювання. 

S= (d1∙l1+d2∙l2),                                           (5.5) 

де S Ғ площа випромінюючої поверхні, м
2
, d1 – діамерт жала паяльника, d2 – 

діаметр нагріваючого елемента, l1, l2 – довжини відповідно. 

 d1= 0,004м; l1=0,03м; d2=0,01м; l2=0,03м.,                   (5.6) 

S =3,14∙(0,004∙0,03+0,01∙0,08)=0,00289м2.                      (5.7) 

Визначимо інтенсивність опромінення. Якщо відстань від джерела ви-

промінювання до людини r = 0,1м > rmin = 0,054м, то застосуємо точковий 

метод розрахунку. 

q = 0,91∙S∙[(T/100)4 – A]/r2,                                       (5.8) 

А = 85 Ғ для шкірного покриву людини. 

q = 0,91∙0.0021∙[(503/100)4 – 85]/0,12=43 Вт/м2,                       (5.9) 

При довжині хвилі l = 5,76 мкм; qдоп = 120 Вт/м2. Розраховане q < qдоп, 

тому додаткових заходів захисту не потрібно. 

5.3 Параметри мікроклімату 

Виконувані роботи при пайці згідно з ДСН 3.3.6.042-99 відповідають ка-

тегорії II, а робота Ғ сидяча, з підняттям ваги до 1кг. Розглядається холод-

ний період року. 
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Таблиця 5.2 – Параметри мікроклімату. 

Назва Допустимі пара-

метри 

Фактичні параме-

три 

Температура повітря 21–25 0С 20–25 0С 

Швидкість руху повіт-

ря 

0,1м/з 0.1м/з 

Відносна вологість 

повітря 

55% 50% 

 

Параметри мікроклімату, як видно з табл.2, для даної робочої зони від-

повідають нормам за ДСН 3.3.6.042–99. 

5.3.1 Перевірка умов освітленості на робочому місці 

Раціональне освітлення виробничих приміщень впливає на здоров'я і 

працездатність людини. У приміщеннях користаються двома видами освіт-

лення - природним і штучним. Природне, бічне, однобічне і штучне робоче. 

Природне і штучне освітлення нормується ДБН В2.5-28-2006 у залежності 

від характеристики зорової роботи, прийнятої системи освітлення й інших 

факторів.  

Освітленість робочих приміщень повинна задовольняти наступним умо-

вам: 

рівень освітленості робочих поверхонь повинен відповідати гігієнічним 

нормам для даного виду роботи; 

повинні бути забезпечені рівномірність і стійкість рівня освітленості в 

приміщенні, відсутність різких контрастів між освітленістю робочої поверхні 

і навколишнього простору; 

у поле зору не повинно створюватися блиску джерелами світла й інших 

предметів; 
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Нормування природного освітлення виробляється за допомогою коефі-

цієнта природної освітленості ( КПО), вираженого у відсотках: 

        
  

  
                                                   (5.10) 

ЕВ – освітленість крапки усередині приміщення, лк;  

ЕН – одночасна зовнішня освітленість горизонтальної поверхні розсія-

ним світлом (без обліку прямих сонячних променів), лк. 

Значення КПО при природному освітленні в приміщенні повинно бути 

не менш 1,3%, освітленість при штучному освітленні Emіn = 300 лк (люкс). 

Штучне освітлення по функціональному призначенню поділяється на 

робоче, чергове, аварійне, евакуаційне й охоронне. По розташуванню джерел 

світла штучне освітлення поділяється на загальне, місцеве і комбіноване. 

Як джерела світла при штучному освітленні використовуються газороз-

рядні лампи. Основними характеристиками джерел світла є номінальна на-

пруга, споживана потужність, світловий потік, питома світлова віддача і тер-

мін служби. 

 У результаті проведених вимірів було виявлено, що КПО відповідає но-

рмі, для штучного освітлення проведемо відповідний розрахунок. 

 Для раціонального освітлення необхідне виконання наступних умов: 

постійна освітленість робочих поверхонь у часі (коливання напруги в 

мережі не повинні перевищувати 4% і виходити за межі встановлених норм); 

достатня і рівномірно розподілена яскравість освітлюваних робочих по-

верхонь; 

відсутність різких контрастів між яскравістю робочої поверхні і навко-

лишнього простору. 

Для освітлення приміщення використовуються головним чином, люмі-

несцентні лампи, які необхідно застосовувати в першу чергу в приміщеннях з 

напруженими і точними роботами. 
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Найбільш прийнятними для приміщення є люмінесцентні лампи типу ЛБ 

(лампи білого світла). Світильники, що вбудовуються в стелю повинні вста-

новлюватися так, щоб ковпаки виступали не більш, ніж на 50 мм від поверхні 

стелі для зменшення запиленості. Ковпаки світильників виготовляються зі 

світлорозсіюючого матеріалу, з коефіцієнтом пропущення не менш 0,7. 

Норма освітленості приміщення (Emіn) залежить від розряду зорових ро-

біт, виконуваних у даному приміщенні, що у свою чергу визначається міні-

мальним розміром об'єкта розрізнення. 

Для приміщення таким об'єктом є крапка з розміром 0,5 мм, тобто робо-

та відноситься до категорії робіт середньої точності – 4. 

Найменша освітленість для розряду зорової роботи ІІІ підрозряду В ста-

новить Emіn = 300 лк (люкс) ( ДБНВ 2.5.28-2006). 

Підвісна стеля обладнується світильниками АОД (дволампові з люміне-

сцентними лампами ЛБ-40). 

Коефіцієнти відбивання світлового потоку від стін і стелі відповідно до-

рівнюють:  ст = 60%,  пт = 80%. 

Визначимо необхідну кількість світильників при загальній системі осві-

тлення. 

Для світильників АОД з лампами ЛБ-40 світловий потік, що створюєть-

ся однією лампою Fл = 2480 лм (люмен). 

Визначимо показник приміщення: 

  
 

        
 

     

         
                                    (5.11) 

Hр = 3 м – висота підвісу над робочею поверхнею; 

А = 4 м – довжина приміщення пульту керування; 

В=3,5 м – ширина приміщення пульту керування; 

S = A 
. 
B = 4

.
3,5 = 14 м

2
 - площа приміщення диспетчерської. 

Для        коефіцієнт використання світлового потоку –      . 

Необхідна кількість світильників визначається за формулою: 
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                                  (5.12) 

 коефіцієнт запасу k = 1,5; 

 коефіцієнт нерівномірності освітленості z = 0,9; 

 світловий потік, що створюється однією лампою Fл = 2480; 

 число ламп у світильнику n=2. 

Загальна кількість ламп: 

n = (3 
.
 2) = 6 шт. 

Розділивши N на кількість рядів, можна визначити число світильників 

встановлюваних у кожнім ряду. Оскільки довжина світильника відома, то по-

трібно знайти довжину усіх світильників ряду.  

Якщо ця довжина близька до геометричної довжини ряду, він виходить 

суцільним; якщо менше довжини ряду, то світильники розміщаються з роз-

ривами; якщо більше довжини ряду, то збільшується кількість рядів. 

Нехай світильники встановлюються в два ряди. 

Кількість світильників в ряду: Nр = N/2   2. 

5.4 Електробезпека при розробці лабораторного стенду для до-

слідження мікро біооб’єктів 

Згідно ГОСТ 12.2.025-76 та ДСТУ 3798-98, розробляємий лабораторний 

стенд відноситься до I класу електробезпеки, та тип В. Все інше наявне в 

приміщенні обладнання, де виготовляється прилад можна віднести до I та ІІ 

(ВДТ, ПЕОМ)класів щодо електрозахисту, це устаткування має робочу ізоля-

цію і приєднується до електро мережі за допомогою трьохконтактних вилок, 

один з контактів якої з'єднується з контактом розетки, яка заземлює. 

Робочі приміщення за ступенем небезпеки ураження людей електричним 

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

вищеної небезпеки, тому що: 

Ғ відносна вологість повітря не перевищує 75%; 

Ғ матеріал підлоги (паркет) є діелектриком; 

Ғ температура повітря не досягає значень, великих 35 0С; 
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Ғ відсутня можливість одночасного дотику людини до заземлених еле-

ментів металоконструкцій будівлі, технологічних апаратів, механізмів з од-

ного боку, і до металевих частин електроустаткування Ғ з іншого. 

Використовується 3-х фазна мережа з глухо заземленою нейтраллю та 

зануленням з використанням автоматів струмового захисту. 

Зробимо розрахунок електромережі на відключаючу здатність У табл. 3 

приведені гранично допустимі значення напруг дотику, В, та сили струмів, 

мА, при аварійному режимі електроустановок напругою до 1000 В з глухоза-

земленою нейтраллю чи ізольованою нейтраллью на частоті 50 Гц. 

Захисті електромережі здійснюється автоматом струмового захисту, що 

має час спрацьовування tСПР = 0,2 сек та номінальний струм І ном =15 А. 

Напруга корпуса Uк електроустановки відносно землі в аварійному ре-

жимі роботи при однофазному короткому замиканні становить: 

Uк = Uф∙R0/(R0 + Rф + Zt/3),                                     (5.13) 

де Uф Ғ напруга фази; Rф Ғ опір фазового проводу; R0 Ғ опір нульового 

проводу;  

Приймаємо Uф =220В, Rф = R0 = 1 Ом; Zt/з=0,12 Oм 

Uк = 220∙1/(1 + 1 +0,12) =103,7 В,                               (5.14) 

 

Таблиця 5.3 – Гранично допустимі значення напруг 

 

Вплив 

 Гранично допустимі рівні напруги і сили 

струму при тривалості впливу струму, сек. 

Змінна напру-

га U, B 

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

Перемінний 

струм I, ма 

650 500 250 165 125 100 85 70 65 55 50 6 
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Отримана напруга згідно з ГОСТ 12.1.038-88 не перевищує гранично 

допустимого значення напруги дотику Uпр = 250 В, при тривалості дії tд = 

0,2 сек. 

Струм короткого замикання: 

Iк.з.. = 220/(1+1 +0,12) = 103,7 А,                          (5.15) 

Для надійної роботи автоматів струмового захисту повинно виконувати-

ся співвідношення: 

Iк.з. > 1,25∙Iном =1,25∙15 = 21 А, 103,7 А > 21 А,                 (5.16) 

За ПУЕ та НПАОП 40.1-1.21-28 для електроустановок з напругою до 

1000 В опір заземлення пристроїв не повинно перевищувати 4 Ом. 

5.5 Перевірочний розрахунок заземлюючого пристрою.  

 

Ґрунт який знаходиться біля будинку, де розташований наш пристрій 

характеризується, як садова земля, і має рекомендований для розрахунків пи-

томий опір  

5000 Ом*см.  

 

 

 

Для стрижньового типу заземлювача (рис. l.). 

R1=  , 

де l >> d , –питомий опір ґрунту. 

Вертикальні електроди виконують у вигляді стрижнів (d 

=1,59 см, l =3 м), як заземлюючий провідник, з смугової сталі.  

R1електрода=(5000/ ∙300)∙Ln(4∙3/0,0159) = 2,65∙6,62=17,543(Ом). 

Розрахуємо сумарний опір вертикально розташованих електродів з ура-

хуванням того, що n=2 (кількість вертикально розташованих електродів в ко-

нтурі): Rсум.верт.ел.=8,77(Ом) 

Rсук.=R1/(n*h)=17.5/(2*0.6)=0.6 Ом 

Визначимо опір з’єднувальної смуги – горизонтального електроду: 

d

l


2

4
l
Ln

l
d



2
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,             (5.17)
 

Розрахуємо фактичний опір заземленого пристрою: як паралельне 

з’єднання вертикального та горизонтального заземлення Rсум.верт.ел // 

Rгоризон.електр, то: 

)(76,3)( ОмфактичнийR 
 ,                        (5.18)

 

З порівняння випливає, що 3,76 < 4. Таким чином Rфакт відповідає ви-

могам ПУЕ та ГОСТ 12.1.030-81. 

5.6 Заходи для поліпшення умов праці на робочому місці 

5.6.1 Розрахунок вентиляції ділянок пайки 

Експлуатація ділянок пайки, які не обладнаних місцевою витяжною вен-

ти-ляцією, забороняється. Вентиляційні установки повинні включаться до 

початку робіт і виключаться після їхнього закінчення. Робота вентиляційних 

установок повинна контролюватися спеціальною світловою сигналізацією. 

Місцеві відсоси від зон пайки повинні обслуговуватися окремою, вентиля-

ційною установкою. 

В зоні ручної пайки швидкість спрямованого потоку, створюваного міс-

цевими відсосами повинна на 0,2м/с перевищувати рухливість повітря в зоні 

пайки і бути не менше 0,5м/с. 

Використаємо шарнірно–телескопічні відсоси прямокутної форми з гос-

трими крайками, які встановлюємо у вертикальній площині столу. 

Кількість повітря, що відсмоктується, для прямокутних отворів з гост-

рими крайками: 

 L = (S +7,7∙E
0.63

∙Х
1,4

)VX ,                                    (5.19) 

де S Ғ площа всмоктувального отвору, м2; E Ғ велика сторона прямокутно-

го усмоктувального отвору, м; E =(0,14 0,28) м; X Ғ відстань до зони пайки, 

(Х = 0,1 0,3 м). 
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Менша сторона прямокутного усмоктувального отвору визначається з 

оптимального співвідношення між сторонами всмоктувальної щілини В и Е, 

при якому кількість повітря, що відсмоктується, буде мінімальним. 

Вибираємо Е = 0,2м, Х = 0,2м; тоді одержуємо B/E = 0,24, В = 0,24∙E = 

0,24∙0,2 = 0,048 м. 

Площа усмоктувального отвору дорівнює S=B∙E= 0,2∙0,048 = 0,0096 м2. 

Визначимо кількість повітря, що відсмоктується: 

L = (0,0096 + 7,7∙0,2∙0,36∙0,211,4)∙0,5 = 280 м3/год. 

Визначимо концентрацію аерозолю свинцю в повітрі робочої зони за 

формулою С = 0,6. y. n. t.N/(V+L.t), де у Ғ питоме утворення аерозолю свин-

цю; n Ғ кількість пайок за хвилину; N Ғ кількість роб. місць; VҒ об’єм 

приміщення, м; t Ғ тривалість зборки виробу, год. У нашому випадку:y = 

0,02мг/100 пайок, n =4, T = 8 год, N = 1, V = 22,5м3.  

Тоді С = 0,6∙ 0,02∙4∙8∙1/(22,5 + 280∙8) = 0,0002мг/м3. 

Отже, за даних умов технологічного процесу концентрація аерозолю 

свинцю в повітрі робочої зони не буде перевищувати гранично допустиму 

концентрацію 0,01мг/м3 за ГДК, тобто немає необхідності у вентиляції діля-

нок пайки. 

5.7 Пожежна безпека 

У робочому приміщенні виконані усі вимоги НАПБ.А.01.001–14 «Пра-

вил пожежної безпеки в Україні». 

Відповідно до НАПБ Б.03.002-2007 приміщення, де виконуються елект-

ромонтажні роботи, по рівню пожежної та вибухонебезпеки належать до ка-

тегорії В (пожежнонебезпечні). В приміщенні знаходяться тверді горючі ре-

човини, що нездатні переходити зважений стан, тому робочі зони приміщен-

ня по пожежонебезпеці належать згідно з ПУЕ та НПАОП 40.1-1.32-01 до 

класу П-ІІа. 
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Можливою виникнення пожежі можуть стати порушення ізоляції стру-

моведучих дротів, коротке замикання, паління в приміщенні і порушення 

правил експлуатації електроприладів. 

На випадок виникнення пожежі повинна бути забезпечена можливість 

безпечної евакуації людей через евакуаційні виходи. Потрібна кількість ви-

ходів ширина проходів та ступінь вогнестійкості будівлі повинна відповідати 

СНиП2.01.02-85 та СНиП 2.09.02-85. 

В будівлі присутні три евакуаційні виходи: головний вихід Ғ фасад і 

два виходи з бокових сторін. Кількість, розташування та умови зберігання 

засобів для гасіння пожежі (вогнегасники, пожежні гідранти і т.п.) повинні 

відповідати ГОСТ 12.1.004-85 та ГОСТ 12.4.009-83, ІSO3941-77. В примі-

щенні встановлені 2 вогнегасники ВВ-8 – вуглекисневих восьмилітрових для 

гасіння електроустановок напругою до 1000В (клас точності «Е»), відповідно 

до вимог ДСТУ3675-98. 

Передбачаються наступні заходи з метою забезпечення пожежної безпе-

ки: 

Ғ постійний контроль стану засобів пожежогасіння; 

Ғ контроль за станом ізоляції струмоведучих дротів; 

Ғ заборонено паління в приміщенні; 

Ғ неприпустимість перевантажень, перегріву при роботі обладнання; 

Ғ заборона експлуатації обладнання з саморобними запобіжниками; 

Ғ неприпустимість знаходження в приміщенні горючих та вибухонебе-

зпечних речовин; 

Ғ друковані плати виготовляти із гетинаксу, текстоліту Ғ пожежна не-

безпека цих матеріалів невелика. 
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ВИСНОВКИ 

1. В дипломному проекті було розроблено блок керування модулем 

збору даних з об’єкта дослідження. В процесі роботи вибрано та проведено 

аналіз структурних та принципових електричних схем, вибрана оптимальна 

схема. 

2. Розраховано та розроблено конструкцію плати за допомогою 

спеціалізованих засобів САПР. 

3. Проведено розрахунки які підтверджують працездатність блоку 

керування , а саме на механічну міцність та вібростійкість, надійність. 
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Розроб. 

Д
ата 

Розро
б. 

Підп. № докум. Арк. Зм. 

1.   Назва дипломного проекту, шифри і підстава для виконання 

дипломного проекту 

Дипломний проект на тему «Блок керування модулем збору даних 

лазерної діагностичної системи». Прилад призначений для застосування в 

медичних лабораторіях для дослідження формених елементів крові людини.  

Шифр: РБ21.943119.001 ПЗ. 

Підставою для розробки і виконання дипломного проекту слугувало 

завдання, видане кафедрою КіВРА НТУУ "КПІ". 

 

2. Виконавці  

Керівник – Головня Вікторія Мілентіївна 

Виконавець – Снісар Антон Віталійович 

3. Мета виконання і призначення продукції 

Метою розробки являється перевірка можливості створення медичного 

апарату на основі нової ідеї вимірювання лінійних параметрів біооб’єктів. 

4 Склад продукції 

Пристрій (прилад) складається із таких основних блоків: блока 

живлення прийомної системи і вузла сканування, оптико-механічного блоку. 

Живлення від мережі змінної напруги 220В, 50 Гц. Конструкція установки 

повинна забезпечувати зручність експлуатації і ремонту. 

5 Технічні вимоги 

5.1 Якість і технічний рівень 

довжина хвилі, 

нм 390-770 

тип 

монохроматора призма 
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джерело 

випромінювання 

лазер (твердотільний, 

λ=0,63мкм) 

Потужність, не 

більше, Вт 50 

5.2 Надійність 

Середня наробітка на відмову не менше 10000 годин 

Середній час відновлення: 2 години 

5.3 Дизайн, ергономіка та технічна естетика 

Простота і виразність форми, зручність в експлуатації. Органи керування 

та індикації повинні забезпечувати зручність керування і спостерігання. 

5.4 Безпека для життя, здоров’я і майна громадян та охорони 

довкілля 

По електробезпеці пристрій повинен відповідати вимогам ГОСТ 12.2.025-

76. Виріб повинен бути сконструйований та, щоб не виникало безпеки 

враження прямим лазерним випромінюванням і електричним струмом.  

5.5 Конструкція 

Конструкція установки повинна забезпечувати невисоку номенклатуру 

складових частин виробу і матеріалів, застосування високовиробничих і 

маловідходних технічних рішень. 

 

6 Техніко-економічні вимоги 

Забезпечити мінімальну вартість продукції  

Обсяг випуску 75 шт. за рік. Крім цих вимог необхідно забезпечити 

конкурентноздатність. 
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5. Умови експлуатації 

Пристрій повинний бути стійким до тривалої дії наступних умов 

навколишнього середовища 

Температурний 

діапазон, °С від 10 до 35 

відносна вологість 90% при 25°С 

атмосферний тиск до 70 кПа 

6.  Вимоги до консервації, пакування і маркування 

Пристрій повинен бути упакований в індивідуальну тару. Маркування 

на тарі і на пристрої проводити згідно ГОСТ 24388-88.  

Транспортувати в упакованому вигляді згідно ГОСТ 23088-80 з 

параметрами: у запакованому вигляді: 

прискорення, g 15 

тривалість при транспортуванні 

ударного імпульсу, мс 11 

кількість ударів, не менше 1000 

Транспортування може здійснюватись усіма видами транспорту в 

запакованому вигляді, в закріпленому стані. Не допускати ударів при 

загрузці і розгрузці.  

 

7. Вимоги до безпеки обслуговування 

Пристрій повинен задовольняти умовам безпеки згідно ГОСТ 12.2.006-

87. Потрібно забезпечити відсутність гострих кромок конструкції, наявність 

відкритих ділянок пристрою які знаходяться під струмом. 

8. Стадії та етапи дипломного проектування 

Етап Терміни Форма звітності 

Аналіз технічного  Розділ 1 
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завдання та огляд аналогів 

Розробка структурної та 

електричної принципової схем 

 Розділ 2 

Обґрунтування конструкції 

вибору 

 Розділ 3 

Розрахунок працездатності 

блоку керування 

 Розділ 4 

Охорона праці та безпека в 

надзвичайних ситуаціях 

 Розділ 5 

Розробка і оформлення 

конструкторської документації 

 Текстова і 

графічна документація 

Надання проекту на 

перевірку 

  

Захист проекту.   

 

9. Порядок контролю і приймання 

Контроль виконання дипломного проекту здійснюється керівником у 

встановлені терміни в робочому порядку. Прийом здійснюється Державною 

експертною комісією в установлений термін. 

 

 

_____________________                                             ______________________  
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