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Вступ 

 

До недавнього часу в передавачах радіолокаційних станцій, 

використовувалися потужні електровакуумні прилади (клістрони, 

магнетрони), які застосовуються ще і в даний час. Однак в останні роки стали 

активно застосовуватися твердотільні підсилювачі потужності, побудовані на 

методах підсилення радіочастотних сигналів за допомогою потужних 

транзисторів. Застосування твердотільних технологій дозволяє істотно 

знизити робочі напруги передавача, у багато разів підвищити такі параметри 

якості, як напрацювання на відмову, зниження споживаної потужності, 

підвищення ККД, лінійності та інших показників якості. Функціонально 

радіолокаційну станцію можна представити як систему, що складається з 

чотирьох компонентів: передавача, приймача, антени і системи управління і 

контролю. Серед цих компонентів найважливішим, визначальним якість 

систем РЛС, є, безумовно, передавач, такі його параметри як потужність, 

точність передачі інформації закодованої в сигналі, спектр сигналу та ін. 

Найважливішим пристроєм в твердотільному передавачі, визначальним 

якісні параметри РЛС, є підсилювач потужності. Саме параметри 

підсилювачів потужності визначають тактико-технічні, в тому числі і якісні, 

параметри РЛС і не останню роль у цьому відіграють стабілізатори напруги. 

Отже, стабілізатор напруги розглянутий в даному дипломному проекті 

повинен мати параметри, які б забезпечили живлення підсилювача 

стабільною напругою і струмом, при змінній в допустимих межах вхідної 

напруги стабілізатора і струму навантаження. 
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Анотація 

У даному дипломному проекті була проведена розробка блоку 

стабілізаторів попереднього підсилювача потужності.  

В роботі розроблена принципова схема приладу, проведена розробка 

конструкції приладу з обґрунтуванням доцільності конструкторських 

прийнятих конструкторських рішень. Наведено аналіз надійності, 

працездатності та технологічності блок стабілізаторів. 

Результатом роботи є набір конструкторської документації, необхідний 

для виготовлення пристрою на практиці. 

У розділі «Охорона праці» була проведена оцінка найбільш шкідливих і 

небезпечних факторів при розробці та виготовленні блоку стабілізаторів. 

 

 

 

SUMMARY 

Development of block stabilizers preamplifier power was conducted in this 

diploma project. 

The electronic circuit of devices was developed in work, development of 

construction of device is conducted with motivation expedience of the accepted 

decisions of designers. A reliability security, capacity and technologicalness of 

block stabilizers analysis is resulted. 

A work  performance is a set of designer document, necessary for making of 

device in practice. 

In a section « Labour safety » was conducted estimation of the most harmful 

and dangerous factors at development and making of block stabilizers. 
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1. Аналіз технічного завдання 

Згідно з технічним завданням розроблювальний пристрій відноситься 

до групи стаціонарних пристроїв, які працюють в опалювальних 

приміщеннях. Конструктивно стабілізатор виконаний на платі з 

склотекстоліту прямокутної форми з двома отворами для його кріплення до 

корпусу. Для апаратури цієї групи найбільш важливими вимогами є 

надійність, інтенсивність відмов, споживана потужність і вартість. 

Необхідною є застосування недорогої і надійної елементної бази, 

відповідність елементів заданим характеристикам зовнішніх впливів, 

використання типових конструкторських рішень, підвищення завадостійкості 

схеми 

Відповідно до цього з можливих варіантів конструкторських рішень 

був зроблений вибір найбільш оптимального, який може бути реалізований 

відповідно до технічного завдання. 

 

Елементна база складається зі стандартних ІС і елементів. При 

розробці пристрою необхідно враховувати вимоги до діапазону температур і 

вологості. Передбачати особливі заходи захисту від механічних і радіаційних 

впливів немає необхідності. Для забезпечення вимог, пред'явлених в 

технічному завданні, проведемо пошук аналогів для визначення доцільності 

розробки пристрою.  
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1.1 Умови експлуатації та вимоги до технічного обслуговування і 

ремонту 

Стабілізатор, що проектується орієнтований на використання його у 

макрокліматичних районах з помірним та холодним кліматом. Експлуатація 

приладу повинна задовольняти умови ГОСТ 16019, В4. До групи апаратури, 

вказаної  у ГОСТ 16019, В4 відносяться прилади, які перевозяться та можуть 

бути встановлені в автомобілях. Апаратура в умовах експлуатації повинна 

бути міцною,стійкою до впливу зовнішніх факторів, характеристика і 

значення яких приведена у таблиці 1. 

Табл.1 

 

Фактор впливу 

 

Характеристика 

Значення 

фактору 

для групи 

апаратури 

Допустимі 

відхилення 

норм 

режимів 

В4 

 

1 Синусоїдальна 

вібрація 

Діапазон частот,Гц 10–70 ±1 

Амплітуда прискорення, м/с
2
 

(g) 

19,6 (2) ±2 (0,2) 

Тривалість дії, хв 90  

2 Механічні 

удари 

При 

експлуатації 

 

Пікове 

ударне 

прискорення, 

м/с (g) 

147 (15) ±20% 

Тривалість 

удару, мс 

10  

Кількість 

ударів в 

кожному 

напрямку 

1000  
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Табл.1(Продовження) 

 

Фактор впливу 

 

Характеристика 

Значення 

фактору 

для групи 

апаратури 

Допустимі 

відхилення 

норм 

режимів 

В4 

2 Механічні 

удари 

При 

транспортува

нні 

 

Пікове 

ударне 

прискорення, 

м/с (g) 

250 (25) ±20% 

Тривалість 

удару, мс 

6  

Кількість 

ударів в 

кожному 

напрямку 

4000  

3 Знижена 

температура для 

виконання за 

степенем міцності 

1 Робоча 

температура, 

ºС 

-25 ±3 

Гранична 

температура, 

ºС 

-40 ±3 

Час 

витримки, 

год 

2  

2 Робоча 

температура, 

ºС 

-40 ±3 

Гранична ºС -55 ±3 
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Табл.1(Продовження) 

 

Фактор впливу 

 

Характеристика 

Значення 

фактору 

для групи 

апаратури 

Допустимі 

відхилення 

норм 

режимів 

В4 

3 Знижена 

температура для 

виконання за 

степенем 

міцності 

2 Час 

витримки, 

год 

2  

4 Підвищена температура Робоча 

температура, 

ºС 

+55 ±3 

Гранична 

температура, 

ºС 

+55 ±3 

Час 

витримки, 

год 

2  

5 Зміна 

температури для 

виконання за 

ступенем 

міцності 

1 Діапазон 

зміни 

температури, 

ºС 

-40÷+55 ±3 

Час 

витримки в 

камері, год 

3  
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Табл.1(Продовження) 

 

Фактор впливу 

 

Характеристика 

Значення 

фактору 

для групи 

апаратури 

Допустимі 

відхилення 

норм 

режимів 

В4 

5 Зміна 

температури для 

виконання за 

ступенем 

міцності 

1 Кількість 

циклів 

3  

2 Діапазон 

зміни 

температури, 

ºС 

-55÷+55 ±3 

 Час 

витримки в 

камері, год 

3  

Кількість 

циклів 

3  

6 Знижений атмосферний тиск Атмосферни

й тиск, кПа 

55 ±10% 

Час 

витримки в 

камері, хв 

60  
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Табл.1(Продовження) 

 

Фактор впливу 

 

Характеристика 

Значення 

фактору 

для групи 

апаратури 

Допустимі 

відхилення 

норм 

режимів 

В4 

7 Вологість при 

підвищеній 

температурі при 

постійному 

режимові для 

виконання за 

степенем 

міцності 

1 Відносна 

вологість, % 

93 ±3 

Температура, 

ºС 

25 ±3 

Тривалість 

дії, год 

144  

2 Відносна 

вологість, % 

93 ±3 

Температура, 

ºС 

40 ±3 

Тривалість 

дії, год 

144  

8 Пил та пісок Відношення піску та пилу 1:1  

Тривалість дії, год 1  

Температура, ºС 35 ±3 

9  Іній та роса Температура, ºС -25  

Тривалість дії, год 2  
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1.2 Вимоги до безпеки обслуговування 

Пристрій, який розроблюється в даному дипломному проекті повинен 

бути безпечним, простим та зручним у застосуванні і відповідати вимогам 

безпеки згідно з ГОСТ 1220070-75, ГОСТ 12.1.019-79, ГОСТ 12.1.038-88, 

ГОСТ 12.2.007.0-76. 

До електричних пристроїв та їх частин висувають вимоги, виконання 

яких є запорукою безпечної та комфортної експлуатації виробу. Відповідно 

до вимог наведених вище, такі пристрої повинні відповідати правилам: 

Електрична схема виробу повинна виключати можливість його 

довільного включення і відключення. 

Розташування та з'єднання частин виробів повинні бути виконані з 

урахуванням зручності та безпеки спостереження за виробом при виконанні 

складальних робіт, проведенні огляду, випробувань та обслуговування. 

Пожежна безпека виробу і його елементів повинна забезпечуватися як 

у нормальному, так і в аварійному режимах роботи. 

Зниження пожежної небезпеки електротехнічних виробів та їх частин 

досягається: 

Зменшення використання в конструкції виробів легкозаймистих 

матеріалів відповідно до ГОСТ 12.1.044-84 

застосуванням засобів та (або) елементів, призначених для 

автоматичного відключення вироби в аварійномрежіме роботи 

(перевантаження, перегрів, коротке замикання та ін.) іісключающіх загоряння 

частин виробів, виконаних з електроізоляційних матеріалів 

доведенням величини перехідних опорів в контактних з'єднаннях до 

рівня, встановленого стандартами на конкретні вироби; 

зменшенням використання виробів, здатних виділяти токсичні 

продукти горіння в кількості, що становлять небезпеку для життя і здоров'я 

людей та ін. 

Є. А
. Б
ат
ра
к, 
КіВ
РА

 20
15



 

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

11 РВ11.671355.001ПЗ  
  

РВ11.XXXXXX.000ПЗ 

1.3 Механічний вплив 

Оскільки розроблюваний прилад буде під впливом різноманітних 

механічних факторів в ході експлуатування та транспортування, то необхідно 

вказати допустимі значення факторів механічного впливу. 

Значення величин, що впливають, і які характеризують кліматичний та 

механічний вплив в умовах транспортування, приведені в таблиці 2.  

Табл. 2 

Фактор впливу Значення величини, що впливає для засобів вимірювання 

груп 

1 2 3 4 5 6 7 

Температура 

навколишнього 

середовища, ºС 

За 

ГОСТ151

50, умови 

зберіганн

я 3 та 5 

За ГОСТ15150, 

умови 

зберігання 3 та 

5(температура: 

-25÷+55 або  

-50÷+70) 

За 

ГОСТ15150, 

умови 

зберігання 3 

та 5 

За ГОСТ15150, 

умови 

зберігання 3 та 

5(температура: 

-25÷+55 або  

-50÷+70) 

Відносна 

вологість, % 

За 

ГОСТ151

50, умови 

зберіганн

я 3 та 5 

За ГОСТ15150, 

умови 

зберігання 3 та 

5(95 при 

температурі 

25÷30) 

За 

ГОСТ15150, 

умови 

зберігання 3 

та 5 

За ГОСТ15150, 

умови 

зберігання 3 та 

5(95 при 

температурі 

25÷30) 

Атмосферний 

тиск, кПА 

(мм.рт.ст) 

84–106,7 (630–800); 

70–106,7 (537–800) 

60–106,7 (460–800) 

Транспортна 

тряска: 

Кількість ударів за хвилину: 80–120 

Максимальне прискорення: 30 м/с
2
 

Тривалість дії: 1–2 год. 

Є. А
. Б
ат
ра
к, 
КіВ
РА

 20
15



 

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

12 РВ11.671355.001ПЗ  
  

РВ11.XXXXXX.000ПЗ 

1.4 Вимоги до охорони природи 

Пристрій, який розробляється в дипломному проекті, повинен бути 

сконструйований та виготовлений таким чином, щоб він був безпечним як за 

нормальних умов експлуатації так і за умов несправності.  

 

Отже, для правильного проектування та безпечної експлуатації, виріб, 

який розробляється в данному курсовому проекті, повинен відповідати всім 

вимогам, наведеним вище. 

2. Електрична схема виробу 

2.1 Функціонування підсилювача потужності 

Підсилювач потужності передавального пристрою призначений для 

підсилення малопотужних високочастотних імпульсів, які надходять на його 

вхід з наступною передачею сигналу великої потужності в антенно-фідерний 

тракт, до я кого підключається антена. 

Підсилювачі потужності сучасних РЛС конструюються на напів-

провідникових приладах та інтегральних мікросхемах, що в першу чергу 

дозволяє використовувати не дорогі і відносно малопотужні джерела 

живлення, а також можливість керувати включенням та виключенням 

передавача як у ручному, так і у автоматичному режимі з комп’ютеризованих 

робочих місць операторів. А також виконувати контроль працездатності 

передавача як перед включенням так і під час роботи. 
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Структурна схема передавача показана на рис. 2.1 

Вона складається з: 

 pin-перемикач 

 підсилювальний модуль 

 балансний каскад підсилення 

 реле 

 детекторної секції 

 джерела живлення с вихідною напругою +15В. 

 плати стабілізаторів 

Зондуючий сигнал надходить на вхід рin-перемикача, який 

призначений для замикання підсилювача потужності на час прийому 

відбитого сигналу. Оскільки вихідний сигнал підсилювача побудований за 

балансною схемою, об’єднаною квадратурними мостами на зв’язаних 

смужкових лініях вимагає вхідний сигнал в кілька десятків ватт, тому сигнал 

з виходу рin-перемикача надходить через підсилювальний модуль. Кожен з 

попередніх підсилювачів представляє собою двотактний каскад, виконаний 

на транзисторах та кабельних трансформаторах, які використовуються в 

якості узгоджувальних пристроїв. Далі сигнал надходить в антену. З 

допомогою детекторної секціі частина сигналу відгалужується для контролю 

вихідної потужності. 

Джерело живлення виробляє напругу для плати стабілізаторів. 

Плата стабілізаторів призначена для формування живильних напруг 

підсилювального модулю і керуючого сигналу рin-перемикача. 
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2.2 Функціонування плати стабілізаторів 

 

Схема електрична принципова плати стабілізаторів(рис 2.2) 

складається з стабілізаторів напруги +5В на мікросхемах L78L05ABUTR, 

мікросхеми CD74AC00D, яка призначена для формування дворозрядного 

коду керування pin-перемикачем, дільником напруги R2,R3 для формування 

контрольної напруги +2В, яке надходить в комп’ютеризоване робоче місце 

оператора і виводиться на екран монітору для контролю за напругою джерела 

живлення стабілізаторів +15 В. 
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Конденсатори C1…C8 призначені для фільтрації живлення. 

Формувач коду для pin-перемикача зібраний на двох елементах 2 І-НЕ 

мікросхеми D1. При подачі логічного ,,0”(заборона випромінювання 

передавача) на входи мікросхеми ,,4” і ,,5” на виходах ,,6” і ,,8” ми отримємо 

відповідно рівень логічної ,,1” і логічного ,,0” відповідно. При подачі на вхід 

логічної ,,1”(дозвіл випромінювання передавача) на виходах 6 і 8 отримаємо 

0 та 1 відповідно. 

Стабілізатор на мікросхемі D3 призначений для живлення мікросхеми 

D1 . Для регулювання коефіцієнту підсилення підсилювача зондуючого 

сигналу необхідно мати стабільну напругу в межах +2,5…+3,5В. Мікросхема 

D2 формує стабільну напругу +5В,а заданий діапазон регулювання 

забезпечує потенціометр R1, включений по схемі реостата. 

 

2.3 Розрахунки елементів електричної схеми 

Напруга живлення плати стабілізаторів +15 В. 

Для живлення схеми логіки CD74ACTOOD необхідна напруга +5 

(Мікросхема D3). Для управління коефіцієнтом підсилення підсилювача 

необхідно +2,5…3,5 В. 

Струми  споживання в двох випадках складають 10-ки міліампер, тому 

доцільно вибрати малопотужний трехвивідний лінійний інтегральний 

стабілізатор позитивної напруги. Він має вбудований захист від перегріву і 

захист вихідних транзисторів від навантажень по струму і напрузі. В даному 

випадку нам підійде стабілізатор серії L78L05ABUTR. 

Для згладжування та фільтрації напруги в електронних схемах 

застосовують конденсатори. Конденсатори з невеликими значеннями ємності 

знижують високочастотні завади фільтрації, а конденсатори з великими 

ємностями – низькочастотні завади. 

Ефективність ємнісного фільтра збільшується  при дотриманні умови: 
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CH XR 
 

fC
RH

2

1


 

HfR
C

2

1


 

Вхідний опір по колу налаштування підсилювача складає 1,5 кОм , а по 

колу живлення +15 В складає 2,5 кОм. 

Ф
fR

C
H

7

33
1021

105,1105014,32

1

2

1
7 




  

ФC 10

33
1024,4

105,11015014,32

1
8 




 

Для кращої роботи фільтра вибираємо ємність конденсатора не менш 

ніж в 10 разів більше розрахованого значання.  

Тому,  

мкФФC 2210227 6  

 

 
пФФC 47001047008 9  

 
Оскільки опір кола управління та кола живлення майже однакові , то 

розраховані значення С7 та С8 застосовуємо для С3 та С4. 

Серія логічних мікросхем КМОП великі вхідні опори та висока 

швидкодія. 
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Розрахунок дільників напруги  

Так як через всі опори тече один і той же струм, падіння напруги на 

опорах прямо пропорційні величинам цих опорів. 

32

3
.2

RR

R
UU Вконтр




 

Для розрахунку дільника візьмемо значення R3 з стандартного ряду, 

наприклад , 2кОм. 

3

2

3

102

102
152






R  

кОмОмR 151015 3

2 
 

Для налаштування підсилення необхідний дільник на 2. Задаємося 

значенням одного з резисторів 500 Ом , тоді  

500

500
55.2




R  

R =500 Ом 

Отже, сумарний опір резистора складає 1кОм. Оскільки необхідно мати 

можливість регулювання +2,5…3,5 В,то застосовуємо змінний резистор 1 

кОм.
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3. Розробка конструкції 

3.1 Вибір матеріалів 

Матеріал друкованих плат 

При виборі матеріалу для друкованої плати необхідно врахувати 

наступні параметри: 

 tgδ 

 модуль пружності 

 теплостійкості  

 діелектрична проникність 

 електрична проникність 

 вологостійкість 

Для вибору матеріалу друкованої плати нам необхідно одна плата з 

двостороннім фольгованим покриттям, візьмемо декілька матеріалів і 

розглянемо їх характеристики (таб.3.1) і виберемо найкращий з них.  

Тип 

матеріалу 
tg Модуль 

пружності 

кг/см 

Тепло-

стійкість, 

С 

Діелектр. 

проникненість 

Електр. 

Проникненість 

КВ/мм 

Волог

остійк

ість 

ГФ-2-Н 0.6 1.2 1.6 1.2 0.9 0.6 

СФ-2-1.5 1.2

8 

2.4 1.8 0.9 0.7 0.8 

Таб 3.1 Матеріали друкованих плат 

По даним таблиці, вибираємо склотекстоліт фольгова ний СФ-2-1.5 і 

для плати з односторонньою фольгою СФ-1-1.5. цей матеріал має більшу 

вологостійкість та кращі електричні параметри як видно з таблиці. 
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3.2 Вибір елементів 

Вибір резисторів. 

При виборі резисторів враховуємо наступні показники: 

- електричні характеристики; 

- вартість; 

- надійність; 

- конструктивні характеристики; 

- гранична температура; 

- шуми. 

Оцінку проводимо за методикою викладеною у [2]. 

Так як жоден тип резисторів не переважає над іншими за всіма 

показниками, то при виборі оптимального типу резистора варто керуватися 

компромісним варіантом. Кожному показнику привласнюється вага в 

залежності від важливості критерію, кожному типу резистора 

привласнюється бал. Оцінку робимо за десятибальною шкалою. Результати 

оцінок зібрані в таблицю 3.2. 

 Параметр 
Вагов. 

коеф. 

Тип резистора 

SMD 0603 С2-23 С4-1 

Вартість, гр/шт 0,2 0,1 5 0,15 6 0,14 4 

Напрацювання на 

відмову мін. год. 
0,2 30000 4 30000 4 30000 4 

Габарити(для 0,125 

Вт), мм 
0,2 3.2 х 1.6 5 6х2 7 11х5 3 

Маса, г 0,15 0,5 5 1 7 1,8 4 

Максимально 

допустима напруга, В 
0,05 220 8 250 6 220 5 

Рівень шумів, мкВ/В 0,15 1 5 1 7 10 3 

Максимальна робоча 

температура, °С 
0,05 125 4 155 5 350 8 

Сумарна кількість 

балів 
 

7,9 6,05 3,9 
Таб 3.2 Результати оцінок резисторів 
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Таким чином, згідно сумарного коефіцієнту ефективності вибираємо 

резистори типу SMD 1206, що набрали найбільшу кількість балів. 

Тип Розмір

, мм 

Номінал Напрацюва-

ння на 

відказ, год 

ТКО Максимальна 

робоча 

температура 

Допустиме 

відхилення 

опору від 

номін. 

SMD 

1206 

3.2 х 

1.6 

2(5%), 

13(5%)кОм 
20000 ±(0.007…

0.1) %/°C 
+125°C ±10% 

Таб 3.3 Параметри резистору SMD 1206 

Є. А
. Б
ат
ра
к, 
КіВ
РА

 20
15



 

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

22 РВ11.671355.001ПЗ  
  

РВ11.XXXXXX.000ПЗ 

Вибір конденсаторів 

При виборі конденсаторів враховуємо наступні показники: 

 габаритні розміри; 

- вартість; 

- технологічність установки; 

- вологостійкість; 

- діапазон робочих температур, 

- допустиме відхилення ємності від номінальної; 

Результати приведені в таблиці 3.4. 

 

У якості неелектролітичних можна використовувати конденсатори 

наступних типів:  

Тип 

 

Вартість 

гр./шт. 

 

Габарити

, мм 

 

Вологостійкість 

 

Маса

, г 

 

Діапазон 

температур 

 

Сумарний 

коеф. 

 
0,25 

 

0,3 

 

0,15 

 

0,1 

 

0,1 

 

 

 

SMD 

1206 

 

6 

 

5 

 

5 

 

б 

 

б 

 

5,55 

 

КМ-6 

 

5 

 

4 

 

5 

 

4 5 

 

4.4 

 КД-2 

 

5 

 

б 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.3 

 Таб 3.4. Результати оцінки неелектролітичних конденсаторів 

 

 

Вибираємо конденсатори типу SMD 1206, які набрали найбільшу 

кількість балів. 

Розрахунок друкованої плати 

Визначення розмірів друкованої плати. 

Перевага друкованого монтажу перед об'ємним полягає в наступному: 
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- при використанні друкованих плат паразитні параметри монтажу від 

зразка до зразку практично не змінюються; 

- процес проектування друкованих плат може бути автоматизований, 

що скорочує час проектування і дозволяє оптимізувати трасування 

друкованої плати; 

- виготовлення друкованих плат-автоматизовано; 

- процеси складання і монтажу виробів на друкованих платах теж 

автоматизовані; 

- як результат перерахованого вище, вартість виробів з друкованим 

монтажем нижче; 

- вироби з друкованим монтажем мають менші габарити і вагу; 

- друкований провідник допускає велику щільність струму, ніж 

об'ємний, тому що режими охолодження у друкованих провідників краще. 

Для виготовлення друкованих плат використовують фольгований 

гетинакс і фольгований склотекстоліт, які можуть бути односторонніми і 

двосторонніми. Вибір матеріалу вибирається з конструктивних міркувань. 

Слід пам'ятати, що гетинакс дешевше склотекстоліта, але якщо плата 

повинна бути двосторонньою або виріб буде експлуатуватися в умовах 

підвищеної вологості, підвищених механічних навантажень або у важкому 

температурному режимі, то слід використовувати склотекстоліт. Крім того, 

зчеплення фольги з склотекстоліти краще, ніж з гетинаксу, і фольгований 

склотекстоліт витримує більше число перепайок. 

Найбільш поширені марки фольгованих діелектриків наступні: 

ГФ-1-35, ГФ-1-50, ГФ-2-50, СФ-1-35, СФ-1-50, СФ-2-35, СФ-2-50, де 

перші дві букви означають вид діелектрика, перша цифра говорить про те 

односторонній або двосторонній фольгований діелектрик, наступні дві цифри 

вказують на товщину фольги в мікрометрах. 

По конструкції друковані плати бувають односторонні, двосторонні і 

багатошарові. ГОСТ 23751-86 встановлює п'ять класів точності друкованих 
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плат у відповідності зі значеннями основних параметрів і граничних 

відхилень елементів конструкції. 

Під плату А5 виділено достатньо місця, тому для неї доцільно зробити 

розрахунки із міркувань врахування теплових монтажних зон, а також 

площині провідників і вибрати розміри друкованої плати згідно з 

ОСТ4.010.020-83. 

Розрахунок площі елементів 

Під площею елемента розуміється площа самого елемента плюс площа 

необхідна для трасування. 

Площа і-того елемента розраховується за формулою: 

 nзi KKmbaS  ,  

де a та b – габаритні розміри елемента; m – коефіцієнт, що залежить від 

складності плати (0.85…0.9), беремо 0.9; n = 0.2; K – кількість виводів 

елемента;Kз - кількість задіяних  виводів елемента. 
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Розрахунок площі плати 

щ

n

1і

i

пл
K

S

S

 ,  

де  iS  - площа і-того елемента; Kщ – коефіцієнт щільності розташування, 

що залежить від складності плати (0.8…1), беремо 0.9. 

2
5

67,214
9.0

193,2
ммS

A


 

Вибираємо плату розміром 60х40мм. 

Ці розміри – це мінімально необхідні розміри плати для того, щоб 

розмістити на ній елементи, та провести трасування. 

Розрахунок розмірів контактних площинок та ширини провідників. 

Визначення ширини провідників 

Розрахуємо номінальне значення ширини провідника t: 

.... вн
ttt

дм
  

t  - номінальне значення ширини провідника : 

..вн
t - нижнє граничне відхилення провідника (для друкованих плат 

другого класу точності 
..вн

t  = 1 мм. [1, ст. 302, таб.12.6]. 

ф
hj

I

дм
t




max
..

 

Де  - I  максимальний струм, протікаючий по провіднику (для нашого 

пристрою I  не більше 75мА); jмax - максимально допустима густина струму 

(для нашого пристрою jмax =25A/мм2; hф - товщина фольги (hф = 0.035 мм). 

086,0
035,025

1075

..

3









дм
t  
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Номінальне значення ширини провідника: 

t = 0,086 + 1,0 = 1,086 мм 

Для плати другого класу точності номінальне значення провідника 

дорівнює 1,0 мм. 

Визначення ширини зазорів між провідниками 

Величину зазорів вибираємо з точки зору технології 0.3мм (хімічний 

метод), оскільки великих напруг на платі між провідниками нема. 

Визначення типу і розмірів контактних площадок 

Номінальне значення діаметру монтажного отвору (крім SMD) 

розраховують за формулою: 

..вн
dr

e
dd   

e
d - максимальне значення діаметру виводу; 

r  - різниця між мінімальним значенням діаметру виводу; 

..вн
d   - нижнє граничне відхилення номінального значення діаметру 

Розрахуємо номінальне значення діаметру монтажного отвору для 

елементів пристрою: 

e
d = 0,6 мм; 

..вн
d = 0,1 мм; r = 0,2 мм 

d = 0,6 + 0,1 + 0,2 = 0,9 мм 

Мінімальне значення діаметру контактної площадки знаходиться за 

формулою: 

2/1)222(..2)( ноpdовtн
ВвоddD    

d  - діаметр монтажного отвору; d = 0.9 мм;  

воd  - допуск на отвори, воd  = 0.1 мм;  
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н
В  - гарантійний поясок на зовнішньому шарі, 

н
В  = 0.1 мм; 

..овt  - верхня границя відхилення ширини провідника з покриттям  

 ..овt = 0.08 мм; 

..онt  - нижня границя відхилення ширини провідника з покриттям  

..онt  =0.08 мм; 

d  - допуск на розташування отворів, d = 0.15 мм; 

p  - допуск на розташування контактних площадок, p = 0.25 мм. 

D = 0.9 + 0.1 + 2 ∙ 0.1 + 0.08 + (0.152 + 0.252 + 0.082)
1\2

 = 0.6 мм  

Використовуючи отримані данні проведемо трасування друкованої 

плати стабілізатора. 

3.3 Розрахунок надійності за раптовими відмовами 

Раптовими є експлуатаційні  відмови   у роботі радіоелектронної  

апаратури,  що виникають  в період   нормальної  експлуатації,   коли  

прироблення  пристрою  вже  закінчилося,  а  знос  і  природне  старіння  ще 

не настали.  Раптові  експлуатаційні  відмови  обумовлені   чисто  

випадковими  чинниками,  такими  як  приховані   внутрішні   дефекти,   які    

не можуть  бути  виявлені  встановленою  системою  технологічного   

контролю;   маловірогідні  і тому  не передбачені   схемою  і  конструкцією   

відхилення    режимів  роботи,  поєднання  параметрів,   концентрації  

зовнішніх  навантажень   і  внутрішніх  напружень,   помилки   операторів  в 

період  експлуатації. 

Розрахунок  ведеться  по  методиці,   приведеній   в   [3, с. 96]. 

Початковими   даними   є   схема   електрична  принципова   з  переліком  

елементів. 

При  визначенні   надійності  системи  через  відомні  показники   

надійності   її  елементів  вводять  два  припущення: 

  - відмови  елементів  системи   статично     не залежні 
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  - відмова  будь-якого   елементу  який приводить  до  відмови  

системи,  по аналогії з  електричними   ланками,   таку   систему  в   теорії   

надійності  називають   послідовною. 

Прийняті  припущення  дозволяють  використовувати   теорему  

множення  вірогідності,   яка  після  групування   рівнонадійних  елементів  

виглядає  таким чином: 

Розбиваємо  елементи на рівнонадійні групи.  

Розрахунок  значень надійності для  всіх  рівнонадійних груп, що 

входять  до складу ДВ  приведений  в  таблиці 3.5. 

 

Таб 3.5 Розрахунок  значень надійності рівнонадійних груп ЕРЕ 

 λ0і  - інтенсивність відмов елементів i - ої рівнонадійної групи в 

номінальному  режимі роботи; 

 Кн  – коефіцієнт навантаження; 

 аі – поправочний коефіцієнт, що враховує вплив температури 

навколишнього середовища та електричного навантаження 

елемента. Для знаходження значень коефіцієнтів приведених в 

таб. 3.5 використано [3, с. 96], Т = 60°С.  

№ Назва ЕРЕ 
К-сть 

Ni 

λ0і∙10
6
, 

1/год 
Кн аі 

λ0і∙10
6
∙аі, 

1/год 

tср, 

год 
Ni∙λ0і∙10

6
∙аі,

1/год 

1 
Резистор SMD 

1206 

2 0,006 0,5 0,82 0,005 0,5 0.01 

2 
Конденсатор 

SMD 1206 

5 0,012 0,7 0,75 0,009 0,5 0,045 

3 
Конденсатор 

SMD TAJ-C 

3 0,012 0,7 0,75 0,009 0,6 0,027 

4 
Мікросхема 

CD74ACT00D 

1 0.15 0,4 1,04 1,154 0,5 0.156 

5 
Мікросхема 

L78L05ABUTR 

2 0.15 0,6 1,04 1,154 0,5 0.312 

  6 

Потенціометр 

PVG 3G 

1 0,006 0,6 0,82 0,005 0,5 0,005 
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Інтенсивність  потоку  відмов  всього  блоку визначається по формулі : 




 
n

1i

ii0 NK , 

де  
K - поправочний  коефіцієнт,  що враховує  умови  експлуатації;  

321K 
,  

де  
1 = 1.07; 

2 = 2; 
3 = 1, [3, табл. 4.3, 4.4, 4.5]. 

 

14.2K 321   

Інтенсивність  потоку  відмов  всього  блоку буде: 

год
NK

n

i

ii

1
1018,110555,014.2 66

1

0





     

Тоді, середнє напрацювання на відмову буде визначається по формулі: 

годT 847457
1018,1

11
6

0

0 





 

Отже, середнє напрацювання на відмову задовольняє умови ТЗ: 

напрацювання на відмову не менше 10000 годин. 

Середній час відмовлення виробу складатиме: 

год
N

КT срi

k

i

ii

озВ 58.0
1 0




 






, 

де  озК  - коефіцієнт одночасної заміни елементів, озК  = 2.5, ср
 - 

середній час відновлення елементу, год., ср
= 0.5. 

Визначимо коефіцієнт готовності: 

   
99994.0

58.0847457

847457

0

0 






В

г
ТТ

Т
K  

  Знайдемо ймовірність безвідмовної роботи: 

  99994.05,01018,1 6
0   

eetP pt

p
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4. Технологія виготовлення друкованої плати 

4.1 Вибір методу виготовлення друкованої плати 

Розроблений пристрій буде виконано на двосторонній друкованій платі 

(ДПП). Відповідно до ГОСТ 23751-86 конструювання ДПП слід здійснювати 

з урахуванням таких методів виготовлення: комбінованого, позитивного і 

електрохімічного (напів адитивного). 

Електрохімічний метод забезпечує високу точність і щільність 

струмопровідного малюнка. Однак основною вимогою до розробляємого 

пристрою є висока надійність, яку забезпечує комбінований позитивний 

метод, завдяки хорошому зчепленню провідників з друкованою платою при 

використанні цього методу. 

Переваги комбінованого позитивного методу 

Можливість створення елементів друкованого малюнка з високою 

точністю. При використанні фольги товщиною 9 мкм досяжна ступінь 

розмірів провідників і проміжків між ними – 75 мкм; 

Практично на всіх етапах техпроцесу фольга захищає діелектричне 

підставу від впливу технологічних розчинів. Цим досягається висока якість 

поверхні діелектрика і, як наслідок, висока надійність ізоляції; 

Забезпечує хорошу адгезію (міцність зчеплення) елементів 

друкованого малюнка і діелектричного підстави плати. 

 

Недоліки комбінованого позитивного методу 

Наявність операцій травлення призводить до виникнення бічного 

подтрава провідників. Це обмежує роздільну здатність процесу. При 

використанні фольги товщиною 18 мкм і більше забезпечення зазорів і 

ширин провідників на рівні 100 мкм вже може бути проблематичним, 

оскільки утрудняє виготовлення ультрасложних плат (плати HDI - надвисокої 

щільності розміщення елементів друкованого малюнка); 
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Після завершення травлення розчинів, що тягне за собою зростання 

вартості виготовлення в порівнянні з застосуванням типових субтрактивних 

заготовок МПП, необхідно видаляти металорезист, що веде до збільшення 

витрат на виготовлення. 

Враховуючи високу надійність ДП, виготовлених комбінованим 

позитивним методом , обираємо цей метод для виготовлення плати блоку 

стабілізаторів. 

 

4.2 Технологічний процес виготовлення ДП комбінованим 

позитивним методом 

Технологічний процес виготовлення друкованої плати комбінованим 

позитивним методом складається з ряду взаємопов'язаних між собою етапів. 

Вхідний контроль фольгованого діелектрика (СФ-2-15) полягає у перевірці 

розмірів листа, стану поверхні, міцність зчеплення фольги в початковому 

стані і при впливі розплавленого припою, гальванічних розчинів та інших 

факторів (ГОСТ 10316-78). При візуальному огляді листів встановлюється 

наявність проколів, здуття і інших пошкоджень. Викривлення і вигин 

діелектрика перевіряються шляхом занурення матеріалу в розплавлений 

припій. При цьому виявляються тріщини на поверхні і дефекти зчеплення 

між шарами. Здатність матеріалу до свердління визначається пробної 

обробкою. Виготовлення шліфа просвердленого отвору дозволяє встановити 

наявність пропалювання при свердлінні і оплавлення поверхні отвору або 

наявність шорсткості з волокон, що ускладнюють проведення металізації 

отворів. Зовнішній вигляд діелектрика повинен відповідати ГОСТ 23752-83. 

 

Отримання заготовок. Заготівку відрізають з припуском по контуру. 

Ширина технологічного поля становить 10 мм. Різка листа з фольгованого 

діелектрика може проводитися дисковою фрезою з охолодженням стисненим 

повітрям, а також роликовими або гільйотинних ножиць. Застосування 
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останніх доцільно, тому що при цьому підвищується продуктивність, 

виключається засмічення приміщень пилом, скорочуються відходи. 

Розтин базових отворів. Для установки заготовки при виконанні 

деяких операцій технологічного процесу передбачені фіксуючі та 

технологічні отвори. Їх виготовляють пробивкой або свердлінням за 

допомогою спеціальних пристроїв. 

Свердління отворів підлягають металізації виконують в кондуктора 

спіральним свердлом із твердого сплаву з кутом при вершині свердла 130 гр. 

Без застосування охолоджуючої рідини. Монтажні отвори свердлять на 

верстатах з ЧПУ типу SHMOP, ALPHA-Z, які мають масивне гранітне 

підставу для зменшення промислових вібрацій. Верстати повинні 

забезпечувати частоту обертання шпинделя не менше 1000 об / хв., Биття 

свердла не більше 0,02 мм, безступінчасте регулювання швидкості, 

дискретність координатних переміщень. Стінки отворів повинні бути 

гладкими, без задирок, розшаровування, опіків, вм'ятин діелектрика. Вони 

повинні бути перпендикулярними зовнішньої поверхні плати і вільними від 

слідів інструменту, мастильних речовин і стружки. 

Послідовність технологічних операцій виготовлення ДП приведена на 

рис. 4.2. 
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4.2 Етапи комбінованого позивного методу 

 
Рис.4.2 

 

Заготівка з фольгованого склотекстоліту або гетинаксу покривається 

шаром фоторезиста (рис.4.2, а). 

Фоторезист - це високомолекулярна з'єднання, яке змінює свої 

властивості під дією ультрафіолетового випромінювання. 

З одного боку, зміщення спектральної чутливості в короткохвильову 

область спектра - це добре, тому що дозволяє обходитися без темного 

приміщення і працювати при світлі звичайних ламп розжарювання. З іншого 
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боку, чутливість до ультрафіолетових променів викликає необхідність 

використання ртутних ламп в кварцовому балоні, які менш зручні в 

експлуатації, ніж звичайні. 

Під дією випромінювання відбувається фотополімеризація шару, в 

результаті якої пропадає розчинність у звичайних розчинниках, тому після 

проявки на освітлених ділянках поверхні утворюється захисний рельєф, а на 

затемнених - шар фоторезиста залишається без зміни і надалі вимивається. 

Експонування фоторезистов, нанесених на поверхню фольгованого 

діелектрика, проводиться через фотошаблон (рис.4.2, б), в якому система 

прозорих і непрозорих ділянок утворює необхідний малюнок провідників і 

контактних майданчиків. При наступному прояві видаляється частина 

фоторезиста і утворюється захисний рельєф, з малюнком і розмірами, 

обумовленими фотошаблоном (рис.4.2, в). При цьому методі захисний шар 

фоторезиста зберігається на пробільних ділянках, а провідники і контактні 

площадки залишаються відкритими. Оскільки фотошаблон при подібному 

процесі відповідає позитивному зображенню друкованої плати (темні 

провідники на світлому фоні), то і сам метод називають позитивним. 

Після проявки малюнка схеми плату покривають шаром лаку для 

захисту від механічних пошкоджень і направляють на свердління отворів 

(рис.4.2, г). Ця операція порушує безперервність процесу, так як сушка і 

задублювання лаку займають кілька годин. Потім свердлять перехідні і 

монтажні отвори і здійснюють їх хімічне міднення (рис.4.2, е). Далі слід 

видалення захисного шару (рис.4.2, є) і гальванічне осадження міді на 

провідники, контактні площадки і в отвори (рис.4.2, ж). 

При електролітичному нарощуванні з'єднання з катодом здійснюється 

суцільним шаром мідної фольги, що покриває діелектрик. Цей шар захищає 

також поверхню діелектрика від впливу електроліту. 

На наступному етапі поверх мідного шару гальванічним способом 

наносять захисне покриття зі сплаву олово-свинець (рис.4.2, з), після чого з 

Є. А
. Б
ат
ра
к, 
КіВ
РА

 20
15



 

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

35 РВ11.671355.001ПЗ  
  

РВ11.XXXXXX.000ПЗ 

пробільних місць видаляють захисний шар фоторезиста і стравлюють фольгу 

(рис.4.2, и, і). 

Виготовлення друкованої плати завершується хімічною обробкою 

захисного покриття (освітлення) для поліпшення його здатності до пайки 

(остаточна відмивання і консервація). 

Позитивний метод дозволяє виготовляти друковану плату із 

підвищеною щільністю монтажу, наприклад, з відстанню між провідниками у 

вузьких місцях 0,35 - 0,5 мм, з хорошими електричними параметрами і 

високою міцністю зчеплення провідників з основою. 

 

5. Охорона праці 

В даному дипломному проекті проводиться розробка пристрою 

стабілізатора напруги підсилювача. Виконаємо оцінку потенційно шкідливих 

і небезпечних виробничих чинників, що виникають при розробці, 

виробництві та експлуатації пристрою. На підставі цих оцінок необхідно 

розробити заходи щодо зменшення шкідливих впливів цих факторів на 

людину як в процесі експлуатації виробу, так і при його виробництві. 

Враховуючи той факт, що при проектувані пристрою були враховані усі 

вимоги, ГОСТ 12.1.006-84, ДСНіП №476, щодо зменшення негативного ЕМВ 

радіочастотного діапазону на персонал , то в першу чергу, розглянемо 

найбільш небезпечні фактори, що виникають при технологічному процесі 

пайки, а також розглянуті можливі комплексні заходи щодо запобігання 

впливу цих факторів на людину і навколишнє середовище. Також розглянуто 

питання пожежобезпеки. 
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5.1 Визначення небезпечних і шкідливих виробничих факторів при 

виробництві та експлуатації підсилювача потужності. 

 

До основних шкідливих і небезпечних факторів, що впливають на 

працівників, які задіяні на виробництві підсилювача потужності, можуть 

бути: 

-Підвищені рівні електромагнітного поля (рівні випромінювань повинні 

відповідати ГОСТ 12.1.006-84; 

-Недостатня освітленість робочої зони (умови освітленості       

виробничих приміщень повинні задовольняти нормам, відзначеним у 

ДБНВ2.5-28-2006; 

-Небезпека поразки електричним струмом; 

-Незадовільні параметри мікроклімату робочої зони (величини 

показників мікроклімату у виробничих приміщеннях повинні задовольняти 

нормам, відзначеним у ГОСТ 12.1.005-88 і ДСН 3.3.6.042-99); 

-Зміст (у повітрі робочої зони) шкідливих речовин різного характеру в 

небезпечних концентраціях, що перевищують гранично припустимі (ГДК 

шкідливих речовин у повітрі робочої зони повинна задовольняти нормам, 

відзначеним у ГОСТ 12.1.005-88 і ГОСТ 12.1.007-80); 

-Підвищений рівень шуму на робочому місці (припустимі рівні 

звукового тиску в октавних смугах частот, рівні звуку й еквівалентні рівні 

звуку на робочих місцях варто приймати відповідно до санітарним нормам 

припустимих рівнів шуму на робочих місцях ДСН 3.3.6.037-99); 

-Підвищена напруженість електричного поля промислової частоти на 

робочому місці (напруженість електричних полів промислової частоти на 

робочих місцях повинна задовольняти нормам, відзначеним у   ГОСТ 

12.1.002-88). 

5.2 Основні шкідливі та небезпечні виробничі фактори. 

Проаналізуємо потенційно шкідливі і небезпечні фактори, що 

виникають при виготовленні даного пристрою і, зокрема, в процесі ручної 

пайки. 

Одним 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. Процесу 
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пайки притаманні шкідливі та небезпечні фізичні, хімічні, біологічні і 

психофізичні фактори. Спільна дія декількох останніх може привести до 

травмування і профзахворювань, і так само до виникнення пожеж, вибухів. 

Потенційно небезпечними і шкідливими виробничими факторами при 

ручній пайці є: 

 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; 

 група психологічних шкідливих виробничих факторів: 

напруженість праці,  

 нервово–психічні перевантаження;  

 можливість поразки електричним струмом. 

Розрахунок вентиляції ділянок пайки 

 Експлуатація ділянок пайки, які не обладнаних місцевою 

витяжною вентиляцією, 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, 

вентиляційною установкою. 

 В зоні ручної пайки швидкість спрямованого потоку, 

створюваного місцевими відсосами повинна на 0,2м/с 

перевищувати рухливість повітря в зоні пайки і бути не менше 

0,5м/с. 

Є. А
. Б
ат
ра
к, 
КіВ
РА

 20
15



 

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

38 РВ11.671355.001ПЗ  
  

РВ11.XXXXXX.000ПЗ 

 Застосуємо шарнірно–телескопічні відсоси прямокутної форми з 

гострими крайками, які встановлюємо у вертикальній площині 

столу. 

 Кількість повітря, що відсмоктується, для прямокутних отворів з 

гострими крайками: 

 L = (S +7,7∙E
0.63

∙Х
1,4

)VX , 

 де S ― площа всмоктувального отвору, м2; E ― велика сторона 

прямокутного усмоктувального отвору, м; E =(0,140,28) м; X ― 

відстань до зони пайки, 

 (Х = 0,10,3 м). 

 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 ― питоме утворення аерозолю свинцю; n ― кількість пайок 

за хвилину; 

 N ― кількість роб. місць; V― об’єм приміщення, м; t ― 

тривалість зборки виробу, год. 
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 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∙2/(22,5 + 280∙8) = 0,0001мг/м3. 

 Отже, за даних умов технологічного процесу концентрація 

аерозолю свинцю в повітрі робочої зони не буде перевищувати 

гранично допустиму концен-трацію 0,01мг/м3 за ГДК, тобто 

немає необхідності у вентиляції ділянок пайки. 
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5.3 Пожежна безпека 

В робочому приміщенні виконані усі вимоги НАПБ.А.01.001–95 

«Правил пожежної безпеки в Україні». 

Згідно з ОНТП 24-86 та СНиП2.09.02-В5 приміщення, де виконуються 

електромонтажні роботи, по рівню пожежної та вибухонебезпеки належать 

до категорії В (пожежнонебезпечні). В приміщенні знаходяться тверді горючі 

речовини, що нездатні переходити зважений стан, тому робочі зони 

приміщення по пожежонебезпеці належать згідно з ПУЕ та ПБЕ до класу П-

ІІа. 

Причиною виникнення пожежі можуть стати порушення ізоляції 

струмоведучих 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 

виходів 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 ― 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 приміщенні встановлені 2 вогнегасники ОУ-8 – вуглекисневих 

восьмилітрових для гасіння електроустановок напругою до 1000В. 

Передбачаються наступні заходи з метою забезпечення пожежної 

безпеки: 

― постійний контроль стану засобів пожежогасіння; 

― контроль за станом ізоляції струмоведучих дротів; 

― заборонено паління в приміщенні; 
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― неприпустимість перевантажень, перегріву при роботі обладнання; 

― заборона експлуатації обладнання з саморобними запобіжниками; 

― неприпустимість знаходження в приміщенні горючих та 

вибухонебезпечних речовин; 

― друковані плати виготовляти із гетинаксу, текстоліту ― пожежна 

небезпека цих матеріалів невелика. 
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Висновки 

 

Даний дипломний проект являє собою розробку блоку стабілізаторів 

поперднього підсилювача потужності для передавача сучасної цифрової 

РЛС. В процесі роботи вибрано та проведено аналіз структурних та 

принципових електричних схем , вибрана оптимальна схема, а також 

розроблення конструкції плати.  

Плата стабілізаторів забезпечує стабільною напругою підсилювач 

зондуючого сигналу та його коефіціента підсилення, а також мікросхему 

логіки для управління перемикача. 

Стабілізатор виконаний на доступних   та недорогих радіоелектронних 

компонентах, що дає змогу використовувати його в інших аналогічних 

системах.  
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Додаток А 

Технічне завдання 

2) Найменування, та область застосування виробу 

Блок стабілізаторів попереднього підсилювача потужності 

застосовується для живлення підсилювача вхідного сигналу та регулювання 

його коефіцієнту підсилення, а також для живлення мікросхеми управління 

перемикачем.  

3) Підстава для розробки 

Підставою для розробки є завдання на дипломний проект видане 

кафедрою КіВРА. 

4) Мета та призначення розробки 

Метою роботи є розробка блоку стабілізаторів, який характеризується 

низькою собівартістю, зручністю регулювання та забезпечення стабільних 

вихідних параметрів при коливанні вхідної напруги і зовнішньої 

температури.  

5) Технічні вимоги 

a) Склад виробу і вимоги до конструкції 

Виріб являє собою блок стабілізаторів, який складається з:  

- двох стабілізаторів типу L78L05ABUTR  

- мікросхеми управління перемикачем типу CD74АСТ00D 

- пристрій повинен бути розташований в одному корпусі з габаритними розмірами, мм, 

не більше: 

-  довжина 60±2мм 

- ширина 40±1мм 

- висота 6±1мм 

- маса не повинна перевищувати 0.1±0.01 кг. 
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б) Технічні характеристики 

 Напруга живлення, В  +15 

 Споживаний струм, А  0,5 

 Вихідна напруга, В  +5 

 Напруга регулювання, В  +2,5…3,5 

в) Вимоги до надійності 

Середнє напрацювання на відмову, не менше, 

годин 

10000 

Ймовірність безвідмовної роботи на протязі 

1000 годин, не менше 

0,9 

Середній час відновлення, не більше, годин 2 

Середній строк служби, не менше, років 3 

г) Вимоги до технологічності 

Вимоги до технологічності за ГОСТ 14.201-83. Рівень технологічності 

повинен бути зорієнтований на передові технології. Виготовлення деталей і 

складання повинні забезпечити зниження працеємності . Всі комплектуючі 

вироби повинні проходити вхідний контроль на відповідність вимогам ТУ. 

д) Вимоги до стандартизації та уніфікації 

В конструкції повинні бути максимально використані стандартні та 

уніфіковані деталі та вузли. 

Коефіцієнт уніфікації повинен бути, не менше 0.6 

Коефіцієнт стандартизації, не менше 0.4 
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е) Вимоги до складальних частин конструкції, сировини та 

експлуатаційних матеріалів 

В конструкції повинні бути використані деталі та матеріали , що 

випускаються серійно промисловістю і дозволені до застосування в РЕА 

загального призначення. 

є) Умови експлуатації і вимоги до технічного обслуговування і 

ремонту 

Кліматичне виконання виробу УХЛ 4.2 – за ГОСТ 15150-69 

 

 Робочі 

температури 

 Мінімальна  +10ºС 

 Максимальна  +35ºС 

 Середня  +25ºС 

 Граничні 

температури 

 Мінімальна  +1ºС 

 Максимальна  +40ºС 

 Гранична відносна вологість, при 25 ºС  80% 

 Середня відносна вологість, при 20 ºС  60% 

 

Норми механічного впливу за ГОСТ 25467-82 

 діапазон частот, Гц  1-35 

 прискорення, не більше, м/с
2
 (g)  5(0.5) 

 амплітуда вібропереміщення, 

  не більше , мм 
 0,8 

 тривалість ударного імпульсу, мс  10 

 пікове ударне прискорення, м/с
2
(g)  150(15) 

 загальне число ударів тривалістю 2-15 

мс, не більше 
 10000 Є. А
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ж) Вимоги до електромагнітної сумісності до індустріальних 

радіозавад 

Пристрій повинен відповідати вимогам до електромагнітної сумісності 

до індустріальних радіозавад за ГОСТ 22505-83. 

6) Естетичні і ергономічні вимоги 

Естетичні вимоги за ГОСТ 23852-79 

Ергономічні вимоги за ГОСТ 16035-81 

7) Патентно-правові вимоги 

Патентно-правові вимоги не вимагаються 

8) 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. 

9) Стадії та етапи розробки 

1. Технічне завдання. 

2. Технічна пропозиція. 

3. Ескізний проект. 

4. Технічний проект. 

5. Захист проекту. 
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