
 



 



 



АНОТАЦІЯ 

 

В даному дипломному проекті було розроблено портативний зарядний 

пристрій для мобільних телефонів та інших пристроїв. Спроектовано схему 

електричну принципову. 

Проведено модулювання схеми електричної принципової в середовищі 

Multi-Sim.  

Наведено розрахунки по проектуванню друкованої плати, розрахунок на 

вібростійкість, надійність; розроблені рекомендації з охорони праці. 

Виготовлений макет портативного зарядного пристрою і перевірена його 

працездатність. 

Дипломний проект включає __  сторінок пояснювальної записки, __ 

ілюстрацій , __ таблиць, __ креслень, __ бібліографічних найменувань. 

 

Ключові слова: DC-DC, перетворювач напруги, плата, друкована плата, 

елементи. 

  



ANNOTATION 

 

In this thesis project was developed portable charger for mobile phones and 

other devices.  

A modulation scheme of electric concept among Multi-Sim. 

The calculations for the design of the PCB, the calculation of the vibration, 

reliability; recommendations for safety. 

Made layout portable charger and verified its performance. 

Diploma project includes __ pages of explanatory notes, illustrations __, __ 

tables, drawings __, __ bibliographic titles. 
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УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 
 

DC – direct current; 

TVS – (transient voltage suppressor); 

ДП – друкована плата; 

КД – конструкторська документація; 

ККД – коефіцієнт корисної дії; 

ОДП – одношарова друкована плата; 

П – плейс пади; 

ПХЛ – помірно холодний клімат; 

РЕА – радіоелектронна апаратура; 

ТЗ – технічне завдання; 
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ВСТУП 
 

Середньо статистичному українцю важко уявити своє життя без 

електронного помічника в XI столітті. Зі збільшенням можливостей 

мобільних комп’ютерів збільшились витрати енергії. Не дивлячись на 

вдосконалення технологій, при активному використанні енергії для 

мобільного помічника може не вистачити до кінця дня. Для таких випадків і 

були винайдені портативні зарядні пристрої. 

Лінійні зарядні пристрої мають ККД, що не перевищують 50% і 

відносно великі габарити та масу. Тому останнім часом все ширше 

використовуються імпульсні джерела живлення. ККД таких пристроїв 

досягає 98%, а габаритні розміри в кілька разів менші ніж у лінійних. Саме 

тому проектування зарядного пристрою проводимо на основі імпульсних 

перетворювачів. 

DC-DC перетворювачі - це імпульсні перетворювачі однієї постійної 

напруги в іншу (імпульсні джерела живлення, DC-DC конвертори). DC-DC 

перетворювач відноситься до пристроїв високочастотної мікроелектроніки, і 

може бути використаний як для зарядки пристроїв (девайсів), так і для їх 

безпосереднього живлення. 

Метою даного дипломного проекту є створення портативного 

зарядного пристрою на основі DC-DC перетворювача. Пристрій можна 

використовувати для зарядки різноманітних сучасних девайсів: кпк, мобільні 

телефони, mp3 плеєри і т.п.   
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1 АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ 
 

Згідно пункту 1 технічного завдання: розроблюваний пристрій є 

портативним зарядним пристроєм. 

 Дані вимоги призначення встановлюються за ГОСТ 11478-88 категорія 

виконання IV група 1.1. 

Виявлення резонансу в діапазоні частот 10…55 Гц амплітуда 

переміщення 0,15мм, синусоїдальна вібрація в діапазоні частот 10…150 Гц і 

амплітуді прискорення 9,8 м/с
2
. Основними чинниками, що впливають на 

потужність пристрою є гальванічні елементи, дросель та вихідний 

транзистор. А розміри дроселя залежать від частоти перетворень.  

Для забезпечення зарядки мобільного телефону струмом 0,7А як 

вимагає ТЗ необхідно: 

– обрати потужні гальванічні елементи; 

– обрати потужний високочастотний вихідний транзистор; 

– обрати таку частоту перетворення, щоб максимально зменшити 

габарити пристрою; 

– спроектувати друковану плату з урахуванням електромагнітної 

сумісності, діючих струмів та напруг. 

1.1 Технічні характеристики 

1.1.1 Портативний зарядний пристрій повинен відповідати кліматичним 

умовам експлуатації за ГОСТ 15150-69. При виконанні ПХЛ 4.2: температура 

від +10 до +40°С, граничні температури: мінімальна -10°С, максимальна 

+55°С. При 25°С відносна середня вологість 80%. 

1.1.2 Пристрій має бути орієнтований на використання живлення 

гальванічних елементів з напругою 3 - 4.2 В. 

1.1.3. Пайка контактних майданчиків, елементів з’єднання, як 

зовнішніх так і внутрішніх – за ГОСТ 24838. 

1.1.4. Середній наробіток на відмову, з ймовірністю Рд = 0.96, не менше 

5000 годин. Середній строк служби, не менше 2 роки.  
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1.1.5. Зарядний пристрій за стійкістю до механічних і кліматичних 

впливів повинен відповідати по ГОСТ 11478-88 група IV. Стійкість при 

вібрації в діапазоні частот 10…55 Гц амплітуда переміщення 0,15мм, 

синусоїдальна вібрація в діапазоні частот 10…150 Гц і амплітуді 

прискорення 9,8 м/с
2
. 

1.1.6 Розроблюваний прилад не повинен створювати радіозавад, 

значення яких вище встановлених за ГОСТ 22505-83  

Побутові та аналогічні прилади, а також регулюючі пристрої на 
напівпровідникових приладах 

Полоса частот, МГц 

На мережевих 
затискачах 

На затискачах 
навантаження і 

додаткових затискачах 

Квазіпіковий 
значення, 
дБ (мкВ) 

Середнє 
значення*, 
дБ (мкВ) 

Квазіпіковий 
значення, 
дБ (мкВ) 

Середнє 
значення *, 

дБ (мкВ) 

1 2 3 4 5 

0,15 - 0,50** Зменшується лінійно з 
логарифмом частоти від 

80 70 

66 до 56 59 до 46 

0,50 - 5** 56 46 74 64 

5 - 30 60 50 74 64 
 

. 

1.1.7 В пристрій бажано включити елементи захисту: 

–  Запобіжник; 

– Вимикачі живлення; 

1.2 Вимоги до складових конструкції 

Для забезпечення мінімальної вартості одиничного виробництва, слід 

використовувати деталі та матеріали, що є у вільному доступі та дозволені 

для використання в РЕА. Радіоелементи доцільно використовувати нові. 

Дросель, передбачається виготовляти самостійно на основі тороїдального 

осердя з старого блока живлення.  

Пристрій повинен мати вимикачі, індикатори, вхідні та вихідні роз’єми. 

Для кращої ремонтопридатності корпус повинен бути розбірним.  
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2 ОГЛЯД ПОРТАТИВНИХ ЗАРЯДНИХ  ПРИСТРОЇВ 

 

На сьогодні є різні портативні зарядні пристрої. Основні відмінності 

між ними полягають в ємності влаштованих акумуляторів, максимальному 

вихідному струмі, спосіб подачі вихідної напруги. В залежності від ємності 

розміри зарядного пристрою можуть змінюватись. Вихідна напруга може 

формуватись або мікросхемою, що стабілізує напругу, або DC-DC 

перетворювачем. 

Зростаюча популярність перетворювачів напруги постійного струму з 

розширеним діапазоном вхідної напруги пов'язана з цілим рядом переваг їх 

застосування, що включають в себе спрощення схем захисту від перешкод, 

зменшення вартості готового виробу, можливість створення універсальних 

джерел живлення і т.д. Компанія GAIA Converter анонсувала випуск нового 

сімейства високонадійних перетворювачів з вихідною потужністю до 60 Вт, 

що забезпечують дванадцятикратне перекриття по вхідній напрузі і 

призначені для застосування в авіаційних і оборонних розробках. 

Одним з основних напрямків розвитку модулів DC-DC перетворювачів 

є збільшення діапазону вхідних напруг. Модулі живлення з розширеним 

діапазоном активно використовуються в пристроях промислової автоматики, 

охоронних системах, вимірювальної техніки і побутових електронних 

пристроях. Однак найкращим чином їх переваги розкриваються в складі 

джерел живлення автомобільних, телекомунікаційних пристроїв, а також в 

розробках авіаційного, залізничного та космічного призначення, що 

проектуються на основі жорстких вимог галузевих стандартів. Вони 

практично незамінні при виробництві апаратури, яка повинна зберігати 

працездатність і забезпечувати довгочасну надійність при значних 

відхиленнях зовнішньої напруги живлення від норми при надзвичайно 

високому рівні імпульсних перешкод.  

Існує великий вибір стандартних DC-DC перетворювачів з відповідним 

номіналом вхідних напруг. При цьому для відповідності всім вимогам 
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стандартів застосовуються додаткові схемотехнічні рішення, що 

забезпечують захист вхідних кіл від включення зі зворотною полярністю, 

перенапруг, короткочасних імпульсних перешкод, що поширюються по 

лініях живлення, і т.д. Активні і пасивні захисні схеми будуються із 

застосуванням активних і пасивних електронних компонентів відповідно. 

Кожен із способів має свої переваги і недоліки. Схеми на дискретних 

компонентах відрізняються простотою реалізації, вони використовують 

плавкі і самовідновлювані запобіжники для захисту від перевантаження по 

струму, варистори, стабілітрони і TVS-діоди - від перевантаження по напрузі, 

випрямні діоди - від неправильної полярності живлення. Плавкі і 

самовідновлювані запобіжники мають обмеження по швидкодії.  

В основі активних захисних схем лежить застосування додаткових 

зовнішніх транзисторів і спеціалізованих мікросхем, що забезпечують 

найвищу ступінь захисту. Вони безперервно відстежують робочі параметри 

джерела живлення і, в разі виникнення аварійних ситуацій, дозволяють 

обмежити вплив тривалих перенапруг і перенавантажень або провести 

оперативне відключення модулів від шини живлення. До мінусів такого 

рішення слід віднести ускладнення схеми, збільшення займаної площі на 

друкованій платі і значне збільшення вартості. Використання мікросхем з 

широким вхідним діапазоном допомагає усунути ці недоліки і дозволяє з 

запасом перекрити весь діапазон напруг живлення, а також в ряді випадків 

скоротити або навіть усунути необхідність використання зовнішніх елементів 

захисту. Підсумкове рішення відрізняється компактністю і високою 

стійкістю до дії потужних перешкод. 

Додатковим плюсом подібних DC-DC перетворювачів є 

універсальність їх застосування. При створенні джерел живлення 

вирішується безліч завдань, що включають в себе вибір елементної бази, 

проектування принципової схеми з урахуванням ЕМС, розробку топології 

друкованої плати, вибір і обґрунтування корпусного виконання з 

урахуванням умов експлуатації і теплових режимів роботи. Цей процес 
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займає багато часу, тому найбільш вдалі рішення, отримані в результаті 

довгої та кропіткої роботи, розробник намагається використовувати 

повторно. 

Модулі з широким вхідним діапазоном напруг дозволяють без значної 

модернізації застосувати розроблене джерело при зміні напруги шини 

живлення. Так блок живлення, розроблений для бортової мережі легкового 

автомобіля 12 В, підходить для вантажних автомобілів (24 В), 

телекомунікаційних пристроїв (48 В) і пристроїв промислової автоматики (24 

В). 

     Переваги такого підходу очевидні: 

– зниження витрат на перепроектування (розробку, тестування, 

впровадження); 

– зменшення складності монтажу пристроїв в результаті 

повторного використання трафаретів, температурних профілів 

пайки і т.д .; 

– скорочення витрат на закупівлю нових електронних компонентів; 

– зменшення часу розробки. 

На ринку існує маса приладів, які можуть перетворювати напругу з 

меншої в більшу і навпаки. 

Одним з таких приладів є DC-DC підвищуючий  перетворювач 

GreenChip DC-DC перетворювач GreenChip, що вказаний на рисунку 2.1  - 

високочастотний апарат, що працює на частоті 50 КГц в досить широкому 

діапазоні напруг. Починає працювати вже з 0.9 В. ). DC-DC перетворювач 

відноситься до пристроїв високочастотної мікроелектроніки, і може бути 

використаний як для зарядки пристроїв, так і для іх безпосереднього 

живлення. 

Технічні характеристики: 

Вхідна напруга, В …….................................................................................0.9…5 

Вихідна напруга, В ................................................................................................5 

Вихідний максимальний струм (при напрузі 1.6В), мА .................................200 
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Вихідний максимальний струм (при напрузі 3.3В), мА .................................600 

Частота перетворень, КГц....................................................................................60 

ККД, % ……………………..................................................................................96 

Габаритні розміри, мм .........................................................................33 * 20 * 15 

Маса, г .....................................................................................................................6 

 

 
 

Рисунок 2.1 — DC-DC підвищуючий  перетворювач 

Для універсальності в DC-DC перетворювачі використовується USB вихід, 

таким чином можна з’єднати будь-який пристрій що має інтерфейс USB 

2.0.[1] 

Другим варіантом який я зустрів на ринку це — GreenChip 4-12, на рисунку 

2.2,  DC-DC перетворювач, який працює на значно вищій частоті, за рахунок 

чого мксимальний вихідний струм більший ніж у попереднього. 

 Технічні характеристики: 

Вхідна напруга, В …….................................................................................2.5…6 

Вихідна напруга, В .........................................................................................4…12 

Вихідний максимальний струм, мА..............…...............................................1000 

Частота перетворень, МГц......................................................................................1 

ККД, % ……………………..................................................................................92 

Габаритні розміри, мм ...........................................................................28 * 19 * 8  

Маса, г .....................................................................................................................3 



 

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

 13 
 

РВ22.468151.001 ПЗ 

 

Рисунок 2.2 — GreenChip 4-12 

 

 Переваги: 

- більший вихідний струм; 

- регульований діапазон вихідної напруги; 

 

 Недоліки: 

- відсутність USB - інтерфейсу; 

- менший ККД; [2] 

Також один з варіантів схеми приведено нижче на рисунку 2.3[1]: 

 

Рисунок 2.3 –  Схема підключення інтегрального стабілізатора 
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Схема типова. На вхід подається напруга 7.2-8.4В, а на виході 

отримуємо бажані нам 5В. Проте є й інша сторона медалі: така схема буде 

мати нижчий ККД ніж у випадку з DC-DC перетворювачем, а для зарядки 

вбудованих гальванічних елементів потрібний спеціалізований зарядний 

пристрій. Якщо першою обставиною можна знехтувати, то друга проблема 

може викликати немало незручностей. Типова ситуація, портативний 

зарядний пристрій розрядився в дорозі, а зарядний пристрій відсутній, або 

вийшов з ладу. Щоб вирішити таку проблему потрібно буде купувати такий 

зарядний пристрій, добре коли магазини на кожному кроці, але якщо ви 

знаходитесь поза цивілізацією, придбати такий пристрій буде неможливо. А 

скористатись зарядним пристроєм на 5В зовсім не проблема, адже такі 

прилади дуже поширені. Майже всі зарядні пристрої мобільних телефонів 

мають робочу напругу 5В. Тому обраємо саме DC-DC перетворювач, як 

основу портативного зарядного пристрою, його схема на рисунку 2.4[2]: 

 

Рисунок 2.4 — DC-DC підвищуючий  перетворювач 
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3 РОЗРОБКА СХЕМИ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ПРИНЦИПОВОЇ 
 

В Multi-Sim було розроблено і перевірено декілька схем.  

Перша схема зображена на рисунку 3.1. В цій схемі всі вимикачі 

працюють на базі p-n-p транзисторів. Розробка схеми мала початковий 

рівень, а згодом взагалі було змінено тактику. Транзистор Q2 виконує 

функцію керованого джерела напруги. 

 

 

Рисунок 3.1 — Початкова схема 

 

Наступна схема показана на рисунку 3.2. Вона подібна до попередньої 

схеми, але перероблена і доповнена. Було прийняте рішення замінити всі p-n-

p транзистори на n-p-n, так як останні більш поширені. В схемі встановлено 

індикацію, та контроль заряду/розряду вбудованих гальванічних елементів. 

 

U1

LM211D

B/STBVS+ BAL

VS-

2

3

4

8

7

5 6

1

U2

DC  10MOhm4.871 V

+

-

V1

5 V 

U3

DC  10MOhm4.285 V

+

-

R1

400Ω

Q2

2N1132A

U4

DC  10MOhm5.008 V

+

-

U5

DC  10MOhm0.02u V

+

-

R5

30Ω

D2

4.3 V 

R6

2.2kΩ
Key=A

95 %

Q5

2N1132A

R2

1000Ω

R3

1000Ω
Q1

2N1132A

Q4

2N1132A

R8

1kΩ



 

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

 16 
 

РВ22.468151.001 ПЗ 

 

 

Рисунок 3.2 — Вдосконалена схема 

 

Проте й ця схема не стала остаточною. Найближчою схемою до 

остаточної є наступна, вона зображена на рисунку 3.3. Захист від 

перерозряду було спрощено, а вимикає живлення польовий транзистор, який 

має крутий передній фронт імпульсу при перемиканні. Також було замінено 

транзистор,  який вимикає та вмикає зарядку гальванічних елементів, на 

мініатюрне реле.  
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Рисунок 3.3 — DC-DC перетворювач повна схема 

 

Так як пристрій буде складатись з двох плат, відповідно було створено 

дві окремі схеми. Перша схема зображена на рисунку 3.4 – це схема 

заряду/розряду та індикації портативного зарядного пристрою. Головними 

елементами а схемі є компаратори. Саме вони вимірюють значення напруги і 

керують процесами заряду/розряду та процесами індикації. 
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Рисунок 3.4 — Схема захисту від перерозряду та імпульсного перетворювача 

 

 Через роз’єм XP1 надходить напруга 5В, яка живить компаратор DD3 

та реле RP1. Компаратор DD3 порівнює напругу гальванічних елементів та 

напругу на стабілітроні VD3. Через контакт К1 та К2 напруга надходить до 

гальванічних елементів. Як тільки напруга гальванічних елементів 

перевищую напругу на стабілітроні, реле вимикається і напруга перестає 

поступати на гальванічні елемента. Компаратори DD1 та DD2 

використовуються для вмикання і вимикання індикаторів заряду. 

Стабілітрони VD1 та VD2 з опорними напругами 3.6В та 4В відповідно 

задають напруги, за якими будуть вмикатись світлодіоди.  

Друга схема зображена на рисунку 3.5 – це схема DC-DC 

перетворювача.  
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DRC
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КолоКонтакт



 

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

 19 
 

РВ22.468151.001 ПЗ 

 

 

Рисунок 3.5 — Схема захисту від перезаряду та індикації 

 

Живлення відбувається з вбудованих гальванічних елементів. 

Встановлений вимикач припиняє постачання напруги в будь-який момент 

часу, якщо кнопку перемістити у відповідне положення. Транзистор VT1 

вимикає та вмикає польовий транзистор VT2, а мікросхема DА1 вимикає 

транзистор VT3, який вмикає та вимикає транзистор VT1. Таким чином при 

напрузі менше 3В прилад вимикається автоматично, для збереження 

гальванічних елементів від глибокого розряду. Діод VD1 - для компенсації p-

n переходу транзистора VT1. Через резистор R4 напруга подається на 

дросель, який накопичує енергію, коли відкриті транзистори VT4, VT5, VT6. 

Відкриває та закриває транзистори  широтно імпульсний модулятор – (ШІМ). 

Частоту модуляції задає конденсатор C2. Резистори R6 та R8 задають 

напругу на виході DC-DC перетворювача. Діоди VD2, VD3,  VD4 захищають 

від зворотної напруги.  

Виходячи з аналізу технічного завдання, можна зробити висновок, що 

пристрій повинен виконувати наступні функції: 

– вимірювати напругу вбудованих гальванічних елементів, та 

вимикати живлення, якщо напруга падає нижче порогової; 

– контролювати зарядку вбудованих гальванічних елементів; 

КолоКонтакт
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– перетворювати сигнал для подальшої індикації; 

– виводити рівень заряду на світлодіодні індикатори. 

Аналізуючи вищезазначені вимоги, пристрій що проектується можна 

розділити на наступні блоки: 

– блок підвищення напруги; 

– блок захисту від перерозряду; 

– блок індикації та контролю заряду гальванічних елементів. 

Кожний блок повинен виконувати певні функції та взаємодіяти з 

іншими блоками, а також передавати результати на індикацію. 
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4 ВАРІАНТНА ПРОРОБКА ПРИСТРОЮ 
 

Перед реалізацією підсилювача, було проведено аналіз варіантної 

проробки  пристрою і до уваги були взяті  3 варіанти:  

– навісний монтаж ЕРЕ на шасі;  

– використання друкованого монтажу (майже всі елементи встановлені 

на ДП);  

– використання комбінованого методу на основі перших двох варіантів;   

 

Перший варіант  

Навісний монтаж передбачає  встановлення  електрорадіоелементів 

безпосередньо на шасі або на корпус. Такий спосіб дозволяє  з’єднувати 

елементи між собою  найкоротшим шляхом за допомогою ручної пайки без 

використання друкованої плати. Цей варіант відкидаємо, тому що в даній 

роботі головне – розміри, які повинні бути як найменші. Використання 

навісного монтажу в даному випадку призведе до збільшення габаритів 

приладу.  

 Другий варіант 

Є кращим варіантом використання друкованого монтажу, а високу 

щільність забезпечить використання SMD елементів. Через те, що в приладі 

використовується велика кількість елементів, розміри SMD елементів 

дозволять зекономити приблизно в два рази більше місця. Проте обійтись без 

навісного монтажу все ж не вийде. В приладі використовується декілька 

вимикачів, які будуть розташовані на корпусі. 

Третій варіант  

Комбінований метод, який буде найкращим для даного пристрою. 

Друкований монтаж забезпечить необхідну щільність монтажу і компактні 

розміри, а навісний дозволить використати вказані вище вимикачі. 

   В залежності від того, яку кількість гальванічних елементів буде 

використано і як буде встановлено ДП, прилад буде мати різні габаритні 
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розміри та вигляд. Ємність одного гальванічного елементу 2400мА/г. Усі 

гальванічні елементи з’єднують паралельно, тому інтуїтивно можна вже 

уявити вигляд пристрою. Зовнішній вид буде виконано у вигляді моноблоку. 

Якщо використовувати один гальванічний елемент , то прилад буде 

компактним, проте його ємності майже у всіх випадках не вистачить для 

повної зарядки телефону. При використанні двох гальванічних елементів 

пристрій так і залишиться компактним, а ємності вистачить для повної 

зарядки майже будь-якого ґаджета. Проте було б добре, якби портативним 

зарядним пристроєм можна було б зарядити повністю хоча б два ґаджета, або 

один, але двічі. Тому було прийняте рішення використати шість гальванічних 

елементів. На рисунку 4.1 зображено, як можна розмістити гальванічні 

елементи. 

 

 

 

Рисунок 4.1 — Гальванічні елементи портативного зарядного пристрою 

 

Маса пристрою може бути не більше 200г, а габаритні розміри — 

100х65х45мм.  
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5 ВИБІР ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ЕЛЕМЕНТНОЇ БАЗИ  

 

Оскільки виробництво портативного зарядного пристрою одиничне,  

вибір матеріалів обмежується їх наявністю у вільному доступі та дозволом за 

діючими стандартами використання у радіоелектронних пристроях. З цих 

міркувань обираємо корпус портативного зарядного пристрою від блока 

живлення. З’ємні передні та задні панелі будуть виготовлені самостійно. Для 

можливості використання за призначенням корпус необхідно доробити, а 

саме: виконати отвори для встановлення перемикачів, роз’ємів та 

індикаторів.  

Існує два основних методи встановлення елементів на друковану плату, 

це поверхневий монтаж та монтаж у отвори. На сьогоднішній день 

поверхневий монтаж є найбільш розповсюдженим, основна його відмінність 

від монтажу у отвори є те, що елементи встановлюють на поверхню плати, не 

потребуючи додаткових отворів. Також поверхневий монтаж має деякі 

конструкторські та технологічні переваги:  

– при використанні такого методу знижується маса та габарити 

виробу, зменшується вартість; 

– підвищується технологічність за рахунок можливості 

використання автоматичного обладнання; 

– зниження трудомісткості процесу.  

Виходячи з цього при виборі елементної бази більшість елементів буде 

SMD (surface mounted device) типу, але на сьогоднішній день не всі необхідні 

у схемі елементи випускаються промисловістю у корпусі SMD, отже деякі з 

елементів необхідно обирати DIP (Dual In-line Package) корпусні. 

Елементна  база обирається за наступними критеріями:  

– елементна  база повинна забезпечити необхідні електричні  

параметри портативного зарядного пристрою;  

– елементна база визначає вартість пристрою;  
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– елементна  база повинна забезпечувати працездатність 

підсилювача в заданих кліматичних умовах за ТЗ.  

 

5.1 Вибір резисторів 

Резистор  — пасивний елемент електричного кола, який 

характеризується тільки опором електричному струму, тобто для 

ідеального резистора у будь-який момент часу повинен виконуватись 

Закон Ома: миттєве значення напруги на резисторі пропорційне струмові, 

що проходить через нього. Діапазон робочих опорів резисторів 

загального призначення лежить в межах від 0,1 Ом до 10 МОм, 

номінальні потужності розсіювання - від 0,062 до 100 Вт. Резистори 

випускають з допустимими відхиленнями опору від номінального ± 1, ± 

2, ± 5, ±10, ±20%. 

Існує багато типів резисторів. Розглянемо деякі з них. Для порівняння 

візьмемо металодіелектричні резистори С2-23, імпортний аналог – 

керамічний типу CR.  

Розглянемо деякі параметри резисторів С2-23 : 

– габарити(для 0, 25 Вт), мм - 7х3; 

– максимально допустима напруга, В – 250; 

– діапазон робочих температур, °С = -55+125. 

Параметри для резисторів CR : 

– габарити(для 0, 25 Вт), мм – 0,8х0,5; 

– максимально допустима напруга, В – 250; 

– діапазон робочих температур, °С =-55+150 

З цих показників видно, що резистори типу CR мають менші габарити і 

більший діапазон робочих температур ніж аналогічні типу С2-23. CR це 

керамічні плівкові резистори, вони мають, високу надійність і 

стабільність параметрів. При цьому мають низьку собівартість. 
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5.2 Вибір конденсаторів 

До пасивних електронних компонентів відносять і конденсатори. 

Високоякісні електричні параметри дають можливість застосовувати 

конденсатори там, де важливі стійкість і якість. Використання 

електролітичних конденсаторів доцільне в ланцюгах постійного струму, або 

для розв’язки або щоб згладити імпульси. З ціллю підвищення надійності та 

довговічності конденсаторів в усіх можливих випадках слід використовувати 

полегшений режим за напругою. При виборі конденсаторів необхідно 

враховувати, що на надійність та довговічність значно впливає температура 

та вологість навколишнього середовища. При підвищенні температури 

прискорюється процес старіння, понижується опір ізоляції, змінюється 

ємність, знижується електрична міцність. 

Вибір конденсаторів здійснюємо так само, як і резисторів. В схемі 

використовується два типа конденсаторів: електролітичні і неелектролітичні.  

Для порівняння візьмемо конденсатори К10-17, К10-23 та імпортні 

конденсатори NP0 

Параметри конденсаторів К10-17 : 

– габарити, мм - 7,5х5 ;  

– тангенс кута втрат - 0,0012 ;  

– діапазон робочих температур, °С -60...+125. 

Параметри конденсаторів К10-23 : 

– габарити, мм - 9х4,5 ;  

– тангенс кута втрат - 0,0035 ;  

– діапазон робочих температур, °С -60...+125. 

Вибір електролітичних конденсаторів. 

Для порівняння обрані конденсатори К50-35 та імпортні конденсатори серії 

594D.  

 Параметри конденсаторів К50-35 : 

– габарити, мм - 16х26 ;  

– тангенс кута втрат - 0.12 ;  
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– діапазон робочих температур, °С -40+80. 

Параметри конденсаторів 594D: 

– габарити, мм – 7,5х4,5 ;  

– тангенс кута втрат - 0.1 ;  

– діапазон робочих температур, °С -55+85. 

Використання конденсатору серії 594D є більш доцільним, в порівнянні з 

використанням інших конденсаторів, оскільки він має більш кращі 

характеристики. 

 

5.3 Вибір транзисторів 

Транзистори обираються, керуючись такими параметрами, як коефіцієнт 

підсилення, максимальна напруга колектор-емітерного переходу та 

максимальний струм колектора, гранична частота. 

Застосуємо транзистори  такі, як TIP41C з наступними параметрами: 

– максимально допустимий постійний струм колектора – 6 А ; 

– максимально допустима постійна напруга колектор-емітер – 250 В; 

– статичний коефіцієнт передачі струму h21е = 60÷200; 

– габарити, мм – 10х5; 

– діапазон робочих температур, °С -55+150. 

5.4 Вибір мікросхем 

Елементи  D1 – D4 є компараторами, в якості яких використаємо 

мікросхеми серії  LM211. Параметри : 

– напруга живлення 3-30 В ; 

– тип корпусу - 8-SOIC ; 

– діапазон робочих температур , °С -40+125; 

– габарити, мм : 6 х5. 

Електричні параметри мікросхеми наведені в таблиці 5.1, а схема 

підключення на рисунку 5.1 
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 Таблиця 5.1 Електричні параметри мікросхеми 

  

 

 

Рисунок 5.1 – Схема підключення 

Елемент D5 є широтно імпульсним модулятором в якості якого 

використаємо мікросхему серії MC34063A. Параметри : 

– напруга живлення 3-32 В ; 

– тип корпусу - 8-SOIC ; 

– діапазон робочих температур , °С -40+85; 

– габарити, мм : 6х5. 

Електричні параметри мікросхеми наведені в таблиці 5.2, а схема 

підключення на рисунку 5.2 
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Рисунок 5.2 – Схема підключення 

 

Таблиця 5.2 – Електричні параметри мікросхеми 

 

5.5 Вибір реле 

Елемент VA1 є електронне реле в якості якого використаємо реле серії 

WM4078 . Параметри : 

– напруга на вході 5 В ; 

– напруга комутації 24 В ; 

– струм комутації 2 А ; 

– тип корпусу – DIP8; 

– діапазон робочих температур , °С -40+85; 

– габарити, мм : 20x10x11.  
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6 ПРОЕКТУВАННЯ ДРУКОВАНОЇ ПЛАТИ В P-CAD 
 

Р-САD виконує повний цикл проектування ДП, що включає графічне 

введення схеми, «упаковку» (перенесення) схеми на ДП, ручне розміщення 

компонентів, ручне, інтерактивне або автоматичне трасування провідників, 

контроль помилок в схемі і ДП і випуск конструкторської і технологічної 

документації. Вживання супутніх програм дозволяє виконувати моделювання 

схем і аналіз паразитних ефектів, властивих реальним ПП, до їх 

виготовлення, що забезпечує переваги Р-САD у порівнянні з іншими САПР. 

Система Р-САD 2006 призначена для проектування багатошарових ДП 

електронних пристроїв в середовищі Windows. Вона складається з чотирьох 

основних модулів: Р-САD Librаrу Маnаgеr (або Librarу Ехесutive), Р-САD 

Sсhеmаtiс, Р-САD РСВ і Р-САD Аutоrоutеrs. 

Р-САD Librаrу Маnаgеr (або Librarу Ехесutive) – менеджер 

бібліотек. Система Р-САD має інтегровані бібліотеки, які містять графічну і 

текстову інформацію про компонентах. У графічному вигляді представлена 

інформація про графіку символів і корпусів компонентів; у текстовому 

вигляді – число секцій в корпусі компонента, номери і імена виводів, коди 

логічної еквівалентності виводів і секцій і тому подібне Утиліта Librarу 

Ехесutive складається з програми Librarу Маnаgеr, у яку включений ряд 

додаткових команд, і редакторів символів компонентів Symbol Editor і їх 

корпусів Раtеrn Editor. 

Р-САD Sсhеmаtiс і Р-САD РСВ – графічні редактори схем і плейс 

падів (ПП). Графічний редактор ПП Р-САD РСВ викликається автономно або 

з редактора схем Р-САD Sсhеmаtiс. У Р-САD Sсhеmаtiс складається список 

з'єднань схеми (Netlist), який завантажується в Р-САD РСВ, і на полі ДП 

переносяться з бібліотек зображення корпусів компонентів з вказівкою ліній 

електричних з'єднань між їх виводами – ця операція називається упаковкою 

схеми на ДП.  
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Після цього викреслюється контур ДП, всередині нього (вручну або в 

інтерактивному режимі за допомогою SРЕССТRА) розміщуються 

компоненти і проводиться трасування провідників. 

У Р-САD РСВ з'явилися багато нових можливостей, що дозволяють 

поліпшити якість розробки ДП. До них відносяться засоби виявлення і 

видалення ізольованих острівців металізації, автоматичне очищення зазорів в 

областях металізації при прокладці через зайняті ними області провідників і 

розстановка отворів, можливість завдання індивідуальних зазорів для різних 

провідників, класів провідників і провідників, що знаходяться на різних 

шарах або в різних областях розщеплювання металізованих шарів на області 

для підключення декількох джерел живлення окремо аналогової і цифрової 

«землі». Отвори допускається розміщувати в будь-якій точці ДП що 

полегшує розмітку центрів кріпильних отворів. 

Аutoroutеrs. До складу Р-САD 2001 входять два автотрасувальники: 

проста програма Quickroute і запозичена з системи Ргоtеl програма Shape-

based-route. Разом з програмою SРЕССТRА, що поставляється окремо, вони 

викликаються з оболонки Р-САD РСВ, що управляє, в якій виробляється 

налаштування стратегії трасування. Дуже зручно, що інформацію про 

особливості трасування окремих ланцюгів можна за допомогою стандартних 

атрибутів ввести ще на етапах створення принципової схеми або ДП. До них 

відносяться атрибути ширини траси, типа асоційованих з нею отворів і їх 

максимально допустимої кількості, ознака заборони розриву ланцюгу в 

процесі авто трасування, ознака заздалегідь розведеного і зафіксованого 

ланцюга. 

SРЕССТRА – програма ручного, інтерактивного і автоматичного 

трасування провідників і розміщення компонентів. Програма SРЕССТRА 

успішно трасує ДП великий складності (число шарів до 256) завдяки 

вживанню так званої безмережевої (Shape-based) технології. На відміну від 

розроблених раніше мережевих трасувальників, в яких графічні об'єкти 
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представлені у вигляді набору координат точок, в ній використовуються 

компактні способи їх математичного опису.  

За рахунок цього підвищується ефективність трасування ДП з високою 

щільністю розташування компонентів і забезпечується тонке налаштування 

складних стратегій розміщення компонентів і трасування провідників. 

Всім об'єктам ДП привласнюється певний рівень ієрархії і вводяться 

правила розміщення і трасування, складові їх стратегію, що передбачає 

особливості розробки конкретної ДП. 

Окрім звичайного контролю дотримання технологічних зазорів типа 

провідник-провідник, провідник-отвір і тому подібне в системі SРЕССТRА 

можна виконати контроль максимальної довжини паралельних провідників, 

розташованих на одному або двох суміжних шарах, що дозволяє зменшити 

рівень перехресних спотворень. Контролюється також максимальне 

запізнювання сигналу в окремих ланцюгах. 

SРЕССТRА сприймає інформацію про ДП, підготовлених за 

допомогою одного з графічних редакторів: МD, Р-САD РСВ, Мicrosim, 

РСВоаrds, РАDs, Рrоtе1, ОrСАD Lауоut і багатьох ін. Розроблена в 

SРЕССТRА ДП транслюється назад для випуску документації.  

Процедура такої двосторонньої трансляції вбудована в Р-САD РСВ, але 

вона може виконуватися і автономно. 
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7 РОЗРОБКА ДРУКОВАНОГО ВУЗЛА 
 

7.1 Вибір та обґрунтування матеріалу друкованої плати 

Вибір матеріалу ДП і спосіб її виготовлення впливають на 

конструктивно-технологічні, експлуатаційні та техніко-економічні параметри 

приладу, що розробляється. Матеріал для ДП вибирають за ГОСТ 10316-78, 

ГОСТ 23751-79 або технічним умовам. В основному застосовуються слоїсті й 

литі діелектрики, фольговані електролітичною мідною фольгою товщиною 5, 

18, 35, ..., 50 мкм. 

Матеріал для ДП повинен задовольняти наступним умовам:   

– чистота фольги – 99,5 %; 

– шорсткість не гірше 0,4 мкм; 

– висока теплостійкість (витримувати до 260 
о
С протягом 5-20 с); 

– питомий опір діелектрика – не менше 5∙10
11 

Ом/см. 

Вибір  матеріалу визначається електроізоляційними властивостями, 

механічною міцністю, стабільністю параметрів при впливі агресивних 

середовищ і кліматичних умов, що змінюються. Найчастіше для цих цілей 

застосовуються гетинакс і склотекстоліт. 

Гетинакс має задовільні електроізоляційні властивості в нормальних 

кліматичних умовах, гарну оброблюваність та низьку вартість. 

Склотекстоліт відрізняється високими характеристиками в широкому 

діапазоні температур (–60…+150) 
о
С, низьким вологопоглинанням 

(0,2 0,8) % , високим об'ємним поверхневим опором [11]. 

Матеріалом для виготовлення ДП вибираємо склотекстоліт СФ-1-35-

1.5 ГОСТ 10316-88, він впевнено витримує перепади температур, вібраційні 

навантаження, кліматичні удари (на відміну від гетинаксу, що згодом має 

властивість розшаровуватися): 

– товщина фольги – 35 мкм; 

– товщина основи (склотекстоліта) – 1,5 мм. 
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7.2. Вибір та обґрунтування типу друкованої плати 

ДП призначена для електричного з'єднання елементів схеми. Вона 

являє собою ізоляційну основу, на якій розташована сукупність друкованих 

провідників, контактних площадок і металізованих отворів або переходів. По 

конструктивному виконанню розрізняють такі ДП: 

– односторонні (ОДП); 

– двосторонні (ДДП); 

– багатошарові (БДП); 

– гнучкі (ГДП). 

ГОСТ 10317-79 рекомендує використовувати плати прямокутної 

форми, розміри кожної сторони друкованої плати повинні бути кратними: 

2,5; 5 і 10 при довжині відповідно до 100; до 350 і понад 350 мм. 

Максимальний розмір кожної зі сторін не повинен перевищувати 470 мм, 

співвідношення сторін – не більше 3:1. [11]Оскільки передбачене розміщення 

даної плати в пилонепроникному корпусі, форма плати обирається 

відповідно до корпуса. 

Для створення пристрою доцільно використати односторонню 

друковану плату. Цей тип плат характеризується високими комутаційними 

властивостями, підвищеною міцністю з'єднання виводу навісного елемента із 

провідним малюнком плати. 

7.3 Вибір та обґрунтування класу точності виготовлення ДП 

По щільності монтажу ДП діляться на 5 класів точності. Друковані 

плати 1-го й 2-го класу точності найбільш прості у виконанні, надійні в 

експлуатації й мають мінімальну щільність монтажу. Друковані плати 3-го, 

4-го, 5-го класу точності вимагають використання високоякісних матеріалів, 

інструмента й устаткування [12]. 

Проектований пристрій повинен мати невеликі габаритні розміри, 

щільність монтажу повинна бути досить високою. Найпоширенішим класом 
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точності для пристроїв подібного типу є клас 3, тому й для даної друкованої 

плати обраний цей клас точності. 

3-й клас точності передбачає наступні обмеження [14]: 

– щільність монтажу – середня; 

– мінімальна ширина провідника – 0,25 мм; 

– відстань між краями сусідніх елементів не менш 0,25 мм; 

– роздільна здатність не більше 2 провідників на мм; 

– граничні розміри друкованої плати – до 170х240 мм. 

Для креслення взаємного розташування друкованих провідників, 

контактних площадок, монтажних отворів, перехідних отворів, 

використовується координатна сітка прямокутної системи координат.  

Основний крок координатної сітки буде 2,5 мм, а допоміжні – кратні 2,5. 

7.4 Вибір та обґрунтування методу виготовлення друкованої плати 

Переважно використовують два методи виготовлення односторонньої 

ДП. 

Перший - Хімічний метод виготовлення ДП. При цьому методі 

малюнок утвориться шляхом видалення провідного шару з ділянок поверхні. 

На мідну фольгу наносять малюнок схеми, а незахищені ділянки видаляють. 

Переваги методу: 

– висока роздільна здатність; 

– короткий технологічний процес. 

Недоліки: 

– великі втрати міді; 

– відсутність металізації отворів; 

– наявність бічного підтравлювання. 

Другий - Електрохімічний метод виготовлення ДП заснований на 

вибірковому осадженні міді на нефольгований діелектрик. 

Переваги методу: 

– висока надійність зчеплення провідників і металізованих отворів. 
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Недоліки: 

– низька швидкість осадження. 

Виходячи з вищевикладеного, хімічний метод найбільше підходить для 

виготовлення друкованої плати, так як виробництво одиничне, а хімічний 

метод є менш затратним в економічному плані, тому обираємо саме його. 

Хімічний спосіб виготовлення друкованого монтажу має кілька 

різновидів, що відрізняються методом нанесення зображення друкованого 

монтажу на фольговану заготовку. Малюнок друкованого монтажу може 

бути виконаний ручним (малювальних) способом за допомогою пензлика і 

рейсфедера; за допомогою липкої стрічки. 

Відретушовані плату піддають травленню у фарфоровому або 

пластмасовою фотографічної ванночці з розчином хлорного заліза щільністю 

1,3 (для отримання такого розчину в стакан ємністю 200 см3 кладуть 150 г 

хлорного заліза і заливають його до країв водою). Ванночку енергійно і 

безперервно погойдують, через кожні 5 хв плату обережно протирають 

ватним тампоном, який утримують пінцетом, щоб видалити продукти реакції 

з пробільних ділянок плати, що сповільнюють процес травлення. Повністю 

схема витравлюється за 40-50 хв. Якщо ж розчин хлорного заліза підігріти до 

40 ° С, то плата витравити за 10 хв. 

Потім з витравлених плати розчинником видаляють лак, добре її 

промивають кілька разів поперемінно холодною і гарячою водою, сушать, а в 

місцях, набитих кернів, свердлять в платі отвори для висновків радіодеталей. 

Щоб уникнути відклеювання (відшаровування) провідників від матеріалу 

плати отвори свердлять з боку фольги спочатку свердлом діаметром 0,5-0,8 

мм. Потім всі отвори з обох сторін плати баньки свердлом, заточеним під 

кутом 90 ° з таким розрахунком, щоб після рассверловкі свердлом 

необхідного діаметра на отворах залишилися фаски приблизно 0,1-0,2 X90 °. 
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8 РОЗРАХУНОК КОНСТРУКЦІЇ 
 

8.1 Конструкторсько-технологічний розрахунок 

Визначаємо мінімальну ширину друкованого провідника по постійному 

струму для шини живлення та шини земля: 

         
 

    

        
     (8.1) 

де  Imax – максимально допустимий сумарний струм, що протікає по 

шині живлення та шині земля; 

jдоп – допустима щільність струму для друкованих плат, виготов-

лених хімічним методом (jдоп = 48 А/мм
2
); 

tпр. – товщина провідника (0,035 мм);      

 

Максимально допустимий струм Imax складає 3А. 

 

Підставивши відповідні значення в формулу (8.1), отримаємо: 

         
 

 

        
          

Визначимо мінімальну ширину провідника з урахуванням допустимого 

падіння напруги на ньому: 

         
 

          

        
    (8.3) 

де  ρ – питомий опір провідника (0,0175 
м

ммОм 2 ); 

lпр. – довжина найдовшого друкованого провідника (100 мм); 

Uдоп. – припустиме спадання напруги на друкованому провіднику 

(Uдоп = 5%Еживл = 0,15 В). 

Підставивши відповідні значення в формулу (9.3), отримаємо: 

        
 

                    

           
       

Визначимо номінальний діаметр монтажного отвору: 
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                   (8.4) 

де  dЕ – діаметр виводу елемента (0,4 мм); 

ΔdMO – нижнє граничне відхилення від номінального діаметра 

монтажного отвору (0,1 мм); 

r – різниця між мінімальним діаметром монтажного отвору й 

максимальним діаметром виводу елемента (0,1-0,2 мм). 

Підставивши відповідні значення в формулу (8.4), отримаємо: 

                           

Визначимо діаметр КП (рис.8.1): 

           
              (8.5) 

де  Dmin1 – мінімальний ефективний діаметр; 

hФ – товщина фольги (35 мкм), коефіцієнт 1,5 за рахунок 

підтравлювання. 

bпо

dmax

Dmin

 

Рисунок 8.1 – Розмір контактного майданчика 

         
       

    

 
         (8.6) 

де  dmax – максимальний діаметр просвердленого отвору; 

bпо. – ширина контактного майданчика (0,1 мм); 

δд. – похибка розташування центра отвору відносно вузла корди-

натної сітки (далі – КС) (0,07 мм); 
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δр. – похибка розташування центра контактного майданчика 

відносно вузла КС (0,05 мм). 

                          (8.4) 

де  d – номінальний діаметр монтажного отвору, (0,6 мм); 

Δd – допуск на діаметр отвору (для 1d ì ì  -- 0,05 мм); 

Підставивши відповідні значення у формули (8.5), (8.6), (8.7), 

отримаємо: 

                                

        
  (    

   

 
          )            

                              

Максимальний діаметр контактного майданчика: 

                                      (8.8) 

Визначимо ширину друкованого провідника: 

                          (8.9) 

де  bгр. – значення ширини друкованого провідника відповідно до 

класу точності (для 3-го класу – 0,25 мм); 

hФ – товщина фольги (0,035 мм). 

Підставивши відповідні значення в формулу (8.9), отримаємо: 

 

                                     

                                      (8.10) 

Мінімальна відстань між друкованим провідником і КМ рисунок 8.2: 

        
     

    

 
    

    

 
       (8.11) 

де  L0 – відстань між центрами елементів друкованого монтажу; 

Dmax – максимальний діаметр КМ; 

bmax – максимальна ширина друкованого провідника; 
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δр – похибка розташування центра КП відносно КС (0,05 мм); 

δсп – похибка зміщення друкованого провідника (0,05 мм). 

Підставивши відповідні значення в формулу (8.11), отримаємо: 

       
      (

    

 
      

    

 
     )             

Визначимо мінімальну відстань між двома сусідніми провідниками: 

         
                  (8.12) 

        
                              

L0

Smin1

bmax
Dmax

 

Рисунок 8.2 – Відстань між друкованим провідником і КП 

 

Визначимо мінімальну відстань між двома сусідніми КП: 

         
   

               (8.13) 

де  '

0L  – відстань між центрами сусідніх КП (2,54 мм). 

Підставивши відповідні значення в формулу (8.13), отримаємо: 

        
                              

Визначимо мінімальну відстань між КП і друкованим провідником: 

         

  
  
 

 
  

    

 
 

    

 
    (8.14) 
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 (

    

 
 

    

 
)             

В результаті розрахунків були отримані наступні значення: 

              

     
            

     
           

     
           

     

             

Отримані значення відповідають обраному 3-му класу точності [12]. 

8.2 Електричний розрахунок друкованої плати 

Визначимо допустиме падіння напруги на друкованому провіднику: 

         
          

       
     (8.15) 

де  ρ – питомий опір фольги (0,0175 
м

ммОм 2 ); 

Іmax – максимальний струм, що протікає в провіднику (1 А); 

прl – самий довгий провідник (lпр = 100 мм); 

bпр. – ширина друкованого провідника (0,6 мм); 

tпр – товщина друкованого провідника (35 мкм); 

Підставивши відповідні значення у формулу (8.15), отримаємо: 

         
               

         
            

Визначимо потужність втрат у ДП: 

                 
       (8.16) 

де  f – частота, на якій проводиться розрахунок (f =50 КГц); 

Еж – напруга живлення схеми (Еж =5В); 

tgδ – тангенс кута діелектричних втрат (tgδ =0,002); 

С – власна ємність ДП, мкФ: 
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     (8.17) 

де  ε – діелектрична проникність матеріалу ДП (εст=5); 

F – площа металізації (183,5 мм
2
); 

hДП – товщина ДП (hДП =1,5 мм). [12] 

Підставивши значення у формули (8.16) та (8.17), отримаємо: 

      
             

   
            

                                       

            

Визначимо паразитну ємність між двома сусідніми друкованими 

провідниками, розташованими на одній стороні ДП: 

         
(
    

   
)

  
  

   

⁄     (8.18) 

де                             ; 

А – відстань між краями сусідніх провідників (0,335 мм); 

Підставивши відповідні значення у формулу (8.18), отримаємо: 

         (
    

   
)   

       

      
⁄           

Визначимо паразитну індуктивність шини живлення й шини землі. 

                  
   

               
       (8.19) 

де  lш – сумарна довжина шини. 

bш – товщина шин живлення й земля (bшз = bшз= 0,6 мм)  

Розрахуємо індуктивність шини живлення (lшж =60,5 мм) по формулі 

(8.19): 

                 (      
      

                  
     )  
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Розрахуємо індуктивність шини земля (lшз =87,36 мм): 

                  (      
       

                  
     )  

              

Таким чином, розроблена ДП задовольняє заданим вимогам, тому що 

отримані розрахункові значення найбільш важливих електричних параметрів 

не перевищують припустимих значень для даного типу двосторонніх 

друкованих плат. 

8.3 Тепловий розрахунок друкованої плати 

При максимальному зарядному струмі 0,7 А і середньому ККД DC-DC 

перетворювача 0,9, та діючій напрузі 5 В потужність розсіювання на ДП 

складає P = U × I = 5 × 0,7 = 3,5 Вт.  

Розсіювання тепла при ККД 0,9 на дроселі та транзисторі складає: 

3,6 × 0,1 = 0,36 Вт.  

Такий рівень потужності дозволяє використовувати ключовий транзистор без 

радіатора. Більш точні теплові розрахунки не потрібні. 

8.4 Розрахунок на віброміцність 

Віброміцність  здатність пристрою протистояти протягом терміну 

служби прискоренням, що виникають при руйнівній дії вібрації. Даний 

розрахунок проводиться з метою визначення ступеня впливу вібрацій, які 

впливають на елементи друкованого вузла. У цьому випадку при розрахунку 

на віброміцність приймемо спрощену модель плати у вигляді прямокутної 

пластини  розмірами сторін aхb товщини h з рівномірним розподілом маси 

елементів по всій пластині, тип закріплення – дві точки по діагоналі. 

Пристрій повинен функціонувати у стаціонарних умовах. 

Дані для розрахунку: 

– матеріал друкованої плати – СФ-1-35-1,5 ГОСТ 10316-78: 

– габаритні розміри плати – 60 х 40 х 1,5мм; 

– маса елементів на платі – 35,9 г; 



 

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

 43 
 

РВ22.468151.001 ПЗ 

– частота вібрації 55 Гц; 

– параметри склотекстоліту: 

1) межа плинності – МПа105T ; 

2) модуль Юнга – Па1002,3 10E ;  

3) коефіцієнт Пуассона – 22,0 ; 

4) коефіцієнт загасання – 06,0 ; 

5) питома вага – 
3мкг2050 ; 

6) питома щільність – 
34 мH1005,2  ; 

7) коефіцієнт запасу міцності – 2k  . 

 

Масу друкованої плати можна розрахувати по такій формулі: 

                  (8.21) 

де   – щільність склотекстоліту; 

ахbхh – розміри друкованої плати. 

Користуючись формулою (8.21), розрахуємо масу нашої ДП: 

                                       

Визначимо коефіцієнт впливу КВ (показник співвідношення маси 

елементів і ДП), користуючись наступним виразом: 

       
 

√  
  
  

      (8.22) 

де  mЕ – сумарна маса всіх ЕРЕ на друкованій платі. 

Розрахуємо КВ по формулі (8.22): 

       
 

√  
    

  

       

Визначимо коефіцієнт α (вважаючи, що плата кріпиться по діагоналі): 

         (  
  

  )    (8.23) 

Підставляємо: 

            (  
     

     )        
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Визначимо циліндричну жорсткість: 

      
    

        
     (8.24) 

де  Е – модуль Юнга; 

μ  коефіцієнт Пуасона. 

Підставимо відповідні значення у формулу (8.24): 

      
                 

           
             

Тепер визначимо власну частоту коливань друкованої плати: 

       
    

      
√

   

   
     (8.25) 

де  g – прискорення вільного падіння (g = 9,81 м/с
2
). 

Підставивши відповідні значення у формулу (8.25), отримаємо: 

      
           

            √
          

               
        

 

      
  

  
      

 

Визначимо амплітуду вібрації на частоті власних коливань: 

      
     

  
       (8.26) 

де  n  коефіцієнт перевантажень; при n = 8g: 

      
      

       
              

 

Таблиця 8.1 Амплітуда вібрації в залежності від коефіцієнта 

перевантажень 

N 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A (мм) 0,0015 0,00225 0,00299 0,00374 0,00449 0,00524 0,00599 0,00674 0,00749 

Визначимо коефіцієнт динамічності, що показує у скільки разів 

амплітуда змушених коливань, відрізняється від амплітуди коливань на 

власній частоті: 
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√(  *
 

  
+
 
)
 

 (
 

  
)
 
   

   (8.27) 

де  ε  коефіцієнт загасання, ε = 0,06; 

f  частота вібрації, f = 55 Гц. 

      
 

√(  *
  

      
+
 
)
 

 (
  

      
)
 
      

        

Визначимо динамічний прогин: 

                         (8.28) 

При           та           

                                  

Визначимо еквівалентне    рівномірне розподілене динамічне 

навантаження: 

       
    

     
      (8.29) 

де коефіцієнт С1 розраховується за таким виразом: 

                   
 

 
                 

    

     
         

Підставляємо: 

       
                  

             
             ⁄   

Максимальний розподілений згинальний момент: 

                     (8.30) 

де коефіцієнт С2 розраховується за таким виразом: 

                 
 

 
               

    

     
        

Підставляємо: 

                                       

Визначимо припустиму напругу для ДП із склотекстоліту: 

    [ ]  
  

[  ]
      (8.31) 

де  T  границя витривалості матеріалу ДП; 
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[n]  припустимий запас міцності. 

Підставляємо відповідні значення у формулу (8.31): 

    [ ]  
   

 
            

Перевіримо виконання умови віброміцності для ДП: 

         
      

      
 [ ]    (8.31) 

Розрахуємо: 

        
       

           
             [ ] 

Остаточний розрахунок підтвердив, що ДП не потребує додаткових 

опор, амортизаторів або інших елементів, необхідних для зменшення 

перевантажень при вібраціях. При дії заданої частоти механічна міцність 

забезпечена і прогин не перевищує 20% (допустимої норми). 

8.5 Розрахунок основних показників надійності 

Надійність – властивість РЕА зберігати в часі у встановлених межах 

значення всіх параметрів, що характеризують здатність виконувати необхідні 

функції в заданих режимах й умовах застосування, технічного 

обслуговування, ремонтів, зберігання й транспортування (ГОСТ 27.002-83). 

Основними показниками й характеристиками надійності є: 

– P(t) – ймовірність безвідмовної роботи; 

– λ(t) – інтенсивність відмов; 

– Тср.  середній час напрацювання доа першої відмови; 

– Q(t) – ймовірність відмови. 

Метою розрахунку показників надійності є визначення чисельних 

значень основних показників надійності по інтенсивності відмов елементів.  

Вихідними даними для розрахунку показників надійності типових 

конструкцій ЕОМ є: 

– схема електрична принципова з позначенням типів елементів; 

– режими роботи елементів; 

– значення інтенсивності відмов всіх типів елементів. 
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З аналізу логічної схеми надійності визначається спосіб резервування, 

що використовується у виробі. Система є не резервованою. 

Визначаються інтенсивності відмов елементів з урахуванням умов 

експлуатації виробу: 

 

                             (8.32) 

де  λoi – номінальна інтенсивність відмов (1/год); 

k1 – коефіцієнт, що враховує вплив вібрації; 

k2 – коефіцієнт, що враховує вплив ударних навантажень; 

k3 – коефіцієнт, що враховує вплив вологості і температури; 

k4 – коефіцієнт, що враховує вплив тиск повітря; 

αв – коефіцієнт, що враховує зовнішні впливи на надійність ЕРЕ; 

Kн – коефіцієнт навантаження. 

Визначимо складові рівняння (8.32) та занесемо дані у таблиці. 

 

Таблиця 8.2 Коефіцієнти механічного впливу 

Умови експлуатації Вібрація, k1 
Ударні 

навантаження, k2 

Сумарний вплив 

kΣ 

Лабораторні 1,00 1,00 1,00 

Стаціонарні 1,04 1,03 1,07 

Корабельні 1,30 1,05 1,37 

Автофургоні 1,35 1,08 1,46 

Залізничні 1,40 1,10 1,54 

Літакові 1,46 1,13 1,65 
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Таблиця 8.3 Коефіцієнти впливу кліматичних умов 

Вологість, % Температура, °С k3 

60…80 15…25 1,0 

60…80 25…40 1,5 

80…98 15…25 2,0 

80…98 25…40 2,5 

 

 

Таблиця 8.4 Коефіцієнти впливу атмосферного тиску 

Тиск, кПа k4 Тиск, кПа k4 

0,1…1,3 1,45 32,0…42,0 1,2 

1,3…2,4 1,40 42,0…50,0 1,16 

2,4…4,4 1,36 50,0…65,0 1,14 

4,4…12,0 1,35 65,0…80,0 1,1 

12,0…24,0 1,3 80,0…100,0 1,0 

 

Коефіцієнти, що необхідні для розрахунків, обираємо з вищезазначених 

таблиць. 

k1 = 1,00 – так як умови експлуатації приладу лабораторні; 

k2 = 1,00 – так як умови експлуатації приладу лабораторні; 

k3 = 1,00 – температура 20…30 °С, вологість 60…70 %; 

k4 = 1,00 – так як тиск складає 80…100 кПа. 

 

Коефіцієнт зовнішніх впливів αв для ЕРЕ, що використовується в 

лабораторних умовах, дорівнює 10. 

 

Коефіцієнт навантаження Kн приймає наступні значення: 

– для конденсаторів: 

      
  

  
      (8.33) 
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– для резисторів: 

      
  

  
 

  

    
     (8.34) 

– для транзисторів: 

      
       

       
 

       

       
 

       

       
   (8.35) 

– для мікросхем: 

      
  

  
      (8.36) 

Використовуючи схему електричну принципову, перелік елементів та 

програмне середовище були розраховані коефіцієнти навантаження які 

наведені в таблиці 8.5 

 

Таблиця 8.5 Зведений набір елементів плати 

Найменування Марка Кільк. 
λ×10

-7
, 

1/год 
λрі Кн 

Мікросхема MC34063A 1 0,25 0,2 0,15 

Транзистор 
IRF1010NSPB

F 
1 0,3 0,25 0,1 

Транзистор TIP41C 3 0,35 1,2 0,33 

Конденсатор керамічний SMD0805 2 0,1 0,2 0,5 

Конденсатор електроліт. К50-6 2 0,15 0,11 0,3 

Резистор SMD0805 8 0,08 0,28 0,5 

Роз’єм  USB – Type B 1 0,2 0,2 0,5 

Кнопка RY1-101 1 0,2 0,2 0,1 

Друкована плата ДДП 1 2 2 1 

Пайка виводів  59 0,005 0,495 1 

Монтажні отвори  17 0,01 0,67 1 

 

Знайдемо результуючу інтенсивність відмов, використовуючи отримані 

дані та формулу (8.32): 
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      ∑ 
 
                ⁄   

Визначимо середній час напрацювання на відмову: 

       
 

  
 

 

         
               (8.37) 

Розрахуємо ймовірність безвідмовної роботи: 

                                (8.38) 

Імовірність безвідмовної роботи за 1 рік (враховуючи, що робочий 

тиждень складає 40 годин і рік складає приблизно 50 тижнів): 

                                 

Імовірність відмови протягом 1 року: 

                           (8.38) 

Визначимо ймовірність безвідмовної роботи протягом 50 років і 

побудуємо таблицю і графік залежності ймовірності безвідмовної роботи від 

часу. 

Таблиця 8.6 Залежність P та Q від часу 

t, год P(t) Q(t) 

8 0,999953681072755 0,000046318927245 

40 0,999768426817210 0,000231573182790 

160 0,999074028976002 0,000925971023998 

480 0,997224658401070 0,002775341598930 

2000 0,988486790141460 0,011513209858540 

10000 0,943744317149949 0,056255682850051 

20000 0,890653336152824 0,109346663847176 

50000 0,748637792910892 0,251362207089108 

100000 0,560458544974491 0,439541455025509 
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Рис. 8.3 – Графік залежності P та Q від часу 

 

Результати проведених розрахунків показують, що якість приладу, 

який розробляється, відносно висока як для пристрою, призначеного для 

експлуатації в лабораторії. 

 

P(t), Q(t) 

ln(t) 
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9 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 

В ході конструювання пристрою було зібрано робочий макет, 

проведено випробування приладу, результати яких наведені нижче. На 

рисунку 9.1 зображено форму імпульсу на колекторі транзистора, а на 

рисунку 9.2 зображено ціну поділки. 

 

Рисунок 9.1 – Форма імпульсу на колекторі транзистора 

Під час випробувань були підтверджені характеристики приладу.  
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Рисунок 9.2 – Ціна поділки поділок осцилографа: 0,02 В/см, 2 мкс/см 

Послідовність виробництва макету наведено на рисунку 9.3, 9.4, 9.5, 

9.6, 9.7, 9.8 Виготовлення ДП відбувалось лазерно-прасковим методом 

(ЛПМ). Описувати метод не буду, в інтернеті можна знайти достатньо 

інформації по виготовленню ДП цим методом. Так на рисунку 9.3 можна 

побачити заготівку плати – фольгований склотекстоліт. Відшліфовану 

пластину було промито в ацетоні, після чого нанесено захисне покриття.  

 

Рисунок 9.3 – Заготівка фольгованого діелектрика для виготовлення ДП 
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На рисунку 9.4 зображено нанесений захисний шар на заготівку. Після 

очищення заготівки від паперу, та контролю щоб між доріжками не було 

злипань, заготівку було висушено. Наступний процес – травлення. Цей 

процес зображено на рисунку 9.5 

 

Рисунок 9.4 – Захисний шар, нанесений на заготівку 

 

Рисунок 9.5 – Травлення заготівки 

Після того як доріжки повністю витравились було отримано друковану 

плату, що зображена на рисунку 9.6 
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Рисунок 9.6 – Друкована плата 

Після того як отримали ДП її було промито під проточною подою. Наступна 

операція – зняття захисного шару. Після того як шар був знятий,плата набула 

вигляду, як на рисунку 9.7 

 

Рисунок 9.7 – Вигляд ДП після зняття захисного шару 
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Кінцевий вигляд друкованого вузла показано на рисунках 9.8, 9.9 

 

Рисунок 9.8 – Друкований вузол з боку поверхневого монтажу 

 

Рисунок 9.9 – Друкований вузол з боку вивідних елементів 
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10 ОХОРОНА ПРАЦІ 
 

В даному розділі дипломного проекту виконано оцінку основних 

потенційно шкідливих і небезпечних чинників які мають місце при розробці, 

виготовленні та експлуатації спроектованого пристрою (Портативного 

зарядного пристрою). Основна увага приділяється питанням електричної 

безпеки і санітарним нормам при проведенні технологічного процесу пайки.  

  

10.1 Визначення основних потенційно шкідливих та небезпечних 

факторів.  

Основними потенційно шкідливими та небезпечними виробничими 

фактори, які мають місце під час розробки та налагоджувані даного 

пристрою є :  

– можливість отримання хімічних опіків;  

– можливість ураження електричним струмом;  

– можливість виникнення пожежі в робочих приміщеннях;  

– група психофізичних факторів: перевантаження фізичне та  

психологічне;     

10.2    Електробезпека  

Згідно НАПБ Б.03.002-2007 та ПУЕ науково-дослідницька лабораторія 

відноситься до приміщень без підвищеного ризику ураження персоналу 

електричним струмом, так як відсутні підвищена температура, вологість, 

підлога не електропровідна.  

Електроустаткування належить до приладів до 1000 В. Устаткування, 

що використовується, відповідно до ГОСТ 12.2.007.0-75 належить до 

устаткування класів 0, 0І, і І за електрозахистом.  Cпроектований пристрій 

відносяться до 0I класу за електрозахистом.  

Оцінка небезпеки дотику до струмоведучих частин відноситься до 

визначення сили струму, що протікає через тіло людини, і порівняння його із 
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допустимим значенням відповідно до ГОСТ 12.1.038-88. У загальному 

випадку допустима величина струму, що протікає через тіло людини, 

залежить від схеми підключення електроустаткування до електромережі, 

роду й величини напруги живлення, схеми включення.  

При виконанні розрахунків для дипломного проекту використовувався 

персональний комп'ютер – згідно з ГОСТ 12.2.007.0-75 системний блок 

відноситься до І класу та ВДТ - до II класу за електрозахистом. Для 

правильного визначення необхідних засобів та заходів захисту від ураження 

електричним струмом необхідно знати допустимі значення напруг 

доторкання та струмів, що проходять через тіло людини.  

Напруга дотику - це напруга між двома точками електричного кола, до 

яких одночасно доторкається людина. Гранично допустимі значення напруги 

дотику та сили струму для нормального (безаварійного) та аварійного 

режимів електроустановок при проходженні струму через тіло людини по 

шляху «рука – рука» чи «рука – ноги» регламентуються ГОСТ 12.1.038-88 

(табл.5.4 та 5.5).  

Таблиця 10.1 - граничнодопустимі значення напруги дотику  Uдот та 

сили струму In, що проходить через тіло людини при нормальному режимі 

електроустановки  

 

    

 

Вид струму Uдот, В(не більше) In, мА (не більше) 

Змінний, 50 Гц 2 0,3 

Змінний, 400 Гц 3 0,4 

Постійний 8 1,0 

  

Граничнодопустимі значення сили струму (змінного або постійного), 

що проходить через тіло людини при тривалості дії більше ніж 1 с нижчі за 

пороговий струм, тому при таких значеннях людина, доторкнувшись до 

струмопровідних частин установки, здатна самостійно звільнитися від дії 

електричного струму.  
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Таблиця 10.2- гранично допустимі значення напруги дотику та, що  

 

проходить через тіло людини при аварійному режимі обладнання  

 

Вид струму Нормоване значення 
Тривалість дії струмуt, с  

0,1 0,2 0,5 0,7 1,0 >1,0  

Змінний, 50 Гц 
Uдот, В(не більше) 500 250 100 70 50 36 

In, мА (не більше) 500 250 100 70 50 6 

Постійний 
Uдот, В(не більше) 500 400 250 230 200 40 

In, мА (не більше) 500 400 250 230 200 15 

  

Основними технічними засобами, що забезпечують безпеку робіт 

(згідно ПУЕ,  ГОСТ  12.1.009-76)  є:  надійна  ізоляція,  захисне  заземлення,  

захисне  відключення. У системі трифазних мереж із глухо заземленою 

нейтраллю, яка використовується у науково-дослідницькій лабораторії, 

найкращими засобами захисту є: надійна ізоляція струмоведучих частин 

електроустаткування відповідно до ГОСТ 12.1.009-76 і занулення відповідно 

до ПУЕ.  

Підвищена напруга живлення спонукає до додаткових заходів безпеки, 

а саме: використання сертифікованої елементної бази, та електроізоляційних 

матеріалів. Між блоком живлення та гальванічними елементами з’єднання 

повинні виконуватися провідниками, що розраховані на відповідну напругу і 

струм.  

 

10.3  Відповідність параметрів повітря робочої зони санітарним 

нормам при проведенні  процесу пайки.  

Одним з небезпечних і шкідливих факторів в процесі виробництва при-

строїв,   є пайка виводів радіокомпонентів. Сутність пайки – процес 

з’єднання твердих  металевих поверхонь  за  допомогою проміжного металу  

чи  сплаву  в розплавленому стані з послідуючою його кристалізацією. При 

цьому основний метал з’єднання розчиняється у рідкому припої і 

відбувається взаємна дифузія металів. Припій для пайки вибирається в 
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залежності від виду металів чи сплавів, які з’єднуються, розміру деталей, 

потрібної механічної міцності та стійкості до корозії. Наявність радіоелемен- 

тів, які працюють при невисоких температурах,  вимагає  використовувати 

низькоплавкі припої. Цим вимогам відповідає припій    ПОС-61 ГОСТ1499-

79. До складу припою входить 59-61% олова, інше Ғ свинець. В якості 

флюсу при пайці використовується соснова каніфоль. Пайка проводиться 

електропаяльником потужністю 60 Вт. Операція пайки супроводжується 

забрудненням повітряного середовища аерозолем припою, в зоні паяння на 

робочому місці і приміщенні парами олова і свинцю, а також парами 

каніфолі. Пари, потрапляючи  в атмосферу, конденсуються і перетворюються 

в аерозоль – частинки, які по своїй дисперсності наближені до диму.   

Ступінь впливу аерозолів залежить від хімічного складу та марки 

припою. Більшість хімічних елементів, що входять до складу припоїв, які на 

сьогоднішній день застосовуються є шкідливими для здоров'я та життя 

людини. В процесі пайки елементів шкідливі речовини, що виділяються з 

припою та каніфолі , попадають на слизову  оболонку  порожнини  рота, 

очей, верхніх дихальних шляхів, зі слиною заковтуються в травний тракт, 

вдихаються в легені.  

Основною професійною шкідливістю при пайці являється потрапляння 

в організм аерозолю свинцю. Частина свинцю, який потрапляє в організм 

людини затримується і відкладається в кістковій речовині, м’язах, мозку, 

печінці. При небажаних умовах свинець починає циркулювати у крові, тим 

самим викликаючи явище свинцевого отруєння.  

Згідно ГОСТ 12.1.005-88  - нормується гранично допустима 

концентрація шкідливих речовин у повітрі робочої зони. Гранично 

допустима концентрація у повітрі робочої зони – це така кількість шкідливих 

речовин, яка при щоденній роботі протягом 8 г або іншої тривалості (40 

годин у тиждень) протягом всього робочого стажу не може викликати 

захворювань або відхилень у стані здоров'я. 
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По ступеню небезпеки всі шкідливі речовини діляться на 4 класи 

небезпеки:  

Надзвичайно небезпечні гранично допустима концентрація < 0, 1 мг/м3  

(свинець, ртуть);  

Високо небезпечні гранично допустима концентрація 0,1 .. 1 мг/м3  

(хлор, бром, йод);   

Помірно небезпечні гранично допустима концентрація 1, 1 .. 10 мг/м3  

(оксид цинку);  

Малонебезпечні гранично допустима концентрація > 10 мг/м3 (пари  

спирту, бензину, ацетону).   

Найбільш небезпечною речовиною аерозолю є свинець. Виходячи з 

вищесказаного, небезпека процесу визначається токсичністю свинцю, 

причому наявність олова знижує токсичний ефект.  

Зробимо  розрахунок  концентрації аерозолю свинцю в повітрі робочої 

зони. На робочих місцях питоме утворення аерозолю свинцю при пайці 

електропаяльником з потужністю 60 Вт складає 0,04 мГ/100 пайок.  

Визначаємо концентрацію в атмосфері аерозоля свинцю при ручній 

пайцi по формулі: 

    
де: 

– y = 0,04 мГ/100 пайок Ғ питоме утворення свинцю;  

– n=10 - кількість пайок у хвилину, шт;  

– t =8- тривалість зміни, год;  

– N=1 - кількість робочих місць, на яких ведеться пайка, шт;  

– v=150 – об`єм приміщення, м
3
 

.  Тоді  С = 0.6x0.04x10x8x1/150 = 0.0012 мг/м
3
 

Концентрація свинцю в повітрі робочої зони не перевищує гранично 

допустимої  концентрації, тому не має необхідності у використанні засобів 

індивідуального захисту чи додаткової  вентиляції.  
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10.4 Пожежна безпека  

Проаналізуємо можливі причини виникнення пожежі і речовини, що 

можуть горіти. Можливими причинами виникнення пожежі можуть бути:  

–  несправність в електроустаткуванні – наприклад, пробій ізоляції, 

несправності, що виникли внаслідок механічних ушкоджень і т.д.;  

–  порушення протипожежного режиму – наприклад, паління в 

недозволених місцях, користування побутовими електронагрівальними 

приладами і т.д..  

 

Речовинами які можуть горіти є:  

–     меблі – столи, стільці, тумбочки, виготовлені з дерева;  

–     папір – документація, папір для принтера;  

–    кабельні лінії та радіодеталі.  

Так  як  усі  вище  перераховані  речовини  є  твердими  речовинами  і 

матеріалами,  здатними  при  взаємодії  з  повітрям  горіти,  то  розглянуте 

приміщення,  згідно  НАПБ  Б.  03.002-07,  можна  віднести  до 

пожежонебезпечної категорії ―В‖.  

Згідно з НПАОП 40.1-1.32-01 робочі зони у приміщенні відносяться до 

пожежонебезпечних робочих зон П-ІІа.  

У  приміщенні  знаходяться  первинні  засоби  пожежогасіння  -  це 

вуглекислотний вогнегасник марки ВВ-5 у кількості двох штук. Застосування 

вогнегасника  даної  марки  можливо  при  пожежогасінні  електромереж  і 

електроустановок,  що  знаходяться  під  напругою  до  1000  В,  що  

відповідає класу  пожежі  «Е».  Відповідно  до  ДСТУ  3675-98  норматив  на  

кількість вогнегасників виконується.   

З метою профілактики загоряння електропроводки необхідно не менш 

одного разу в три місяці проводити профілактичні огляди електромережі.   

Рубильники для відключення мережі знаходяться на видному місці, 

проходи не загородженні.  
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У випадку виникнення пожежі в приміщенні, згідно державних 

будівельних норм, забезпечена можливість безпечної евакуації людей, що 

знаходяться в приміщенні, через евакуаційні виходи.  

Коридор не повинен бути захаращеним, мати аварійне освітлення (у 

даному випадку штучне), міститися в чистоті і порядку. Основні параметри 

евакуаційних виходів вказані у державних будівельних нормах.   

Засоби пожежного зв'язку і сигналізації визначені ГОСТ 12.6.004-76. В 

пункті охорони знаходитися телефон загальноміської мережі. Виклик 

пожежної охорони здійснюється набором номера 101. План евакуації 

знаходиться на видному місці.  
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ВИСНОВКИ 
 

1 При виконанні даного дипломного проекту було розроблено 

портативний зарядний пристрій, який призначено для зарядки різних 

ґаджетів. Результатом проведеної роботи є спроектована схема електрична 

принципова і комплект КД. 

2 Розміри розробленого пристрою становлять 143х55х43 мм і 

відповідають вимогам технічного завдання. Живлення пристрою 

здійснюється від вбудованих гальванічних елементів. Друкований вузол 

пристрою розроблений із застосуванням технології поверхневого монтажу. 

3 Розроблена конструкція може бути вдосконалена, шляхом збільшення 

кількості виходів для зарядки та збільшення потужності. Подальше 

вдосконалення конструкції може вестися шляхом розробки спеціалізованої 

мікросхеми. 

4 Виготовлені друковані плати, зібраний і перевірений на працездатність 

макет. Всі вимоги ТЗ виконані. 
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Прим. 

       

    Документація    

       

А3   РВ22.468151.001СК Складальний кресленик   

А3  
 РВ22.468151.001ЕЗ 

Схема електрична 
принципова 

  

   РВ22.468151.001ПЕ Перелік елементів   

   РВ22.468151.001ПЗ Пояснювальна записка   

       

    Складальні одиниці   

       

А4  1 РВ22.468232.001 
Друкована 
плата(специф) 

1  

А4  2 РВ22.468232.002 Друкована плата 1  

А3       

    Деталі   

       

  5 РВ22.752690.035 Радіатор 1  

  6 РВ22.732121.001 Корпус 1  

  7 РВ22.745101.001 Панель 1  

  8 РВ22.745101.002 Панель 1  

  9 РВ22.757115.001 Втулка 2  

  10 РВ22.757115.002 Втулка  2  

       

       

       

     

РВ22.468151.001      

Зм Арк № докум. Підп Дата 

Розроб. Тупіцин.    
Портативний зарядний 

пристрій 
 

Літер. Аркуш Аркушів 

Перев.     1 3 

Т.конт    

НТУУ «КПІ» Н.конт    

Затв Попсуй.   



П
о
д
п
. 
и
 д

а
т

а
 

В
з
а
и
м

. 
и
н
в
. 

№
 

И
н
в
. 

№
 д

у
б

л
 

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т

а
 

И
н
в
. 

№
 п

о
д
л

. 

 
 

 
 

 

Ф
о

р
м

. 

З
о

н
а
 

П
о

з.
 

 

 

Позначення 

 

 

Назва 

К
іл

ь
к.

  

 

Прим
. 

       

    Стандартні вироби   

       

  13  Гвинт М3х6.056.013   

    ГОСТ 1491-80 4  

  14  Гвинт М3х10.056.013   

    ГОСТ 1491-80 4  

       

    Інші вироби   

       

       

 
 16  

Кнопка ПКн125 
(ТУ/фірма виробника) 

2  

  17  Корпус MNL 13 15   

    
(заготівка для 
РВ22.732121.001) 

1  

  18  Акумулятор SANYO 3.7 6  

    Матеріали   

       

  19  Провід МГТФ – 0.2 мм2   

    МРТУ6-0,17-1-62 
0,2
м  
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Зм Арк № докум. Підп Дата 
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Прим. 

       

    Документація    

       

А3   РВ22.468151.001СК Складальний кресленик   

А3  
 РВ22.468151.001ЕЗ 

Схема електрична 
принципова 

  

       

А4   РВ22.468151.001ПЕ Перелік елементів   

  
 

РВ22.468151.001Т1М Таблиця координат 
отворів 

 
 

   
РВ22.468151.001Т2М Таблиця шару 

провідників 
  

   РВ22.468151.001Т3М Таблиця шару обробки    

    плати по контуру   

    Деталі   

       

А3  1 7 Друкована плата 1  

       

    Інші вироби    

       

  2  Конденсатор 470 пФ 0805 1 С4 

  3  Конденсатор 100 нФ 0805 1 С1 

  4  
Конденсатор 330мкФ 25 В 
jamicon 2 С2,С3 

  5  Мікросхема  LM211D 4 
DD1…D

D4 

  6  Мікросхема  MC34063A 1 DD5 

  7  Світлодіод RL50-UR543 1   HL1 
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Друкована плата 

 

Літер. Аркуш Аркушів 

Перев.     1 3 

Т.конт    
НТУУ «КПІ» 

Н.конт    
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  7  Світлодіод RL50-UR543 1 HL2 

  8  Світлодіод RL50N-CB744D 1 HL3 

  9  Світлодіод RL50N-GH744D 1 HL4 

       

       

  12  
Дросель ЕС 24-220мкГн 
±10% 

1 L1 

 
 

13 
 Резистор 0805-0,125-30 Ом 

±10% 
4 

R1, 
R3… 
R8 

  14  Резистор. 0805 0,125-1 кОм 
±10% 

10 
R4… 
R7 

      
R9, R12, 
R16 

  16  
Резистор 0805-0,5-180 Ом 
±10% 

1 R11 

  17  
Резистор 0805-0,125-1 кОм 
±10% 

1 R17 

  18  Кнопка ПКн125 1 SB1 

  19  Діоди BZX55Cx 8 VD1  VD4 

  20  Діоди 1N4148 4 VD5 

  21  Транзистор TIP41C 1 
VT1..VT

3 

  22  Роз’єм Micro-Usb-type7 1 XP1 

  23  Роз’єм USB-Type3b 1 XP2 
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