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АНОТАЦІЯ 

Дипломний проект викладено на 60 сторінках, які містять 17 ілюстрацій 

14 таблиць 4 додатки і 12 літературних джерел. 

Метою проекту є розробка пристрою контролю параметрів мехатронної 

системи, який призначений для вимірювання тиску в  гідравлічних системах  

і передачу даних на персональний комп`ютер . 

Проведено розрахунки, що підтверджують працездатність приладу та 

відповідність усім нормативним документам та стандартам. 

Розроблений пристрій контролю рекомендовано використовувати  в 

лабораторіях або в домашніх умовах.  

Ключові слова: пристрій контролю тиску, керування мехатронною сис-

темою, структурна схема мехатронного модуля. 
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ANNOTATION 

Diploma project consists of 60 pages containing 17 illustration withs14 tables, 

4 applications and 12 references. 

The aim  is to develop a device control parameters mechatronic system that is 

designed to measure the pressure in the system and send the results to a personal 

computer. 

The calculations confirm efficiency of the device and compliance with all 

regulations and standards. 

The developed device control is recommended in laboratories or at home. 

Keywords: device control, pressure control mechatronic system, block 

diagram of a mechatronic module. 
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АННОТАЦИЯ 

Дипломный проект изложен на 60 страницах, содержащих 17 иллюста-

ций 14 таблиц 4 приложения и 12 литературных источников. 

Целью проекта является разработка устройства контроля параметров ме-

хатроннои системы, который предназначен для измерения давления в гид-

равлических системах и передачу данных на персональный компьютер. 

Проведены расчеты, подтверждающие работоспособность прибора и со-

ответствие всем нормативным документам и стандартам. 

Разработанное устройство контроля рекомендуется использовать в лабо-

раториях или в домашних условиях. 

Ключевые слова: устройство контроля давления, управления мехатрон-

ных системой, структурная схема мехатронного модуля. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

ДП — Друкована плата 

АЦП—Аналогово-цифровий перетворювач 

ОДП—Одностороння друкована плата 

ДДП— Двохстороння друкована плата 

БДП— Багатостороння друкована плата 

СФ—Склотекстоліт фольгований 

ГФ—Гетинакс фольгований 

USB—Universal Serial Bus 

СOM—Communication port 

ЕРЕ—Електрорадіоелемент 

SMD—Surface mount technology 

DSP — Digital signal processing 
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ВСТУП 

Мехатроніка – галузь науки і техніки, заснована на синергетичному 

об`днанні вузлів точної механіки з електронними, електротехнічними і 

комп`ютерними компонентами , що забезпечують проектування і виробницт-

во якісно нових модулів, систем і машин з інтелектуальним управлінням їх 

функціональними рухами [1]. 

Невід’ємним елементом сучасних  мехатронних систем є гідравлічні та 

пневматичні приводи. Для керування цими приводами потрібно контролюва-

ти тиск гідросистеми. Такий контроль дасть змогу підвищити точність, ефек-

тивність , розширити функціональні можливості обладнання з гідропривода-

ми. Пристроями контролю та керування в даний час оснащуються лише най-

більш складні мехатронні системи. Для простіших систем є необхідність 

створення не дорогого пристрою контролю параметрів мехатронної системи . 

Існує велика кількість давачів тиску більшість із них призначені для 

включення в мостову схему. Тому  доцільно розробити пристрій який би за-

безпечував роботу таких датчиків і здійснював обробку сигналів.  
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1 АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ 

Згідно технічного завдання необхідно розробити пристрій контролю па-

раметрів мехатронної системи який дозволить знімати дані з давачів тиску і 

передавати їх на персональний комп’ютер. 

Зв’язок пристрою з зовнішнім середовищем  доцільно забезпечувати за 

допомогою роз’ємів , що забезпечують необхідну швидкість передачі даних. 

Живлення  пристрою доцільно виконати зовнішнім джерелом  з значен-

ням напруги 15 В. 

Пристрій контролю буде вбудовуватися в систему для цього потрібно 

передбачити елементи кріплення які будуть простими у виконнанні і надій-

ними в експлуатації .  

При проектуванні доцільно використати поверхневий монтаж  

Основні переваги SMD перед методом наскрізного монтажу: 

– Зниження маси і розмірів друкованих вузлів за рахунок відсутності ви-

водів у компонентів або їх меншої довжини, а також збільшення щіль-

ності компонування і трасування, зменшення розмірів самої елементної 

бази та зменшення кроку виводів. 

– Поліпшення електричних характеристик: за рахунок зменшення дов-

жини виводів і більш щільного компонування елементів значно поліп-

шується якість передачі слабких і високочастотних сигналів, знижуєть-
ся паразитна ємність та індуктивність. 

– Можливість розміщення деталей по обидві сторони друкованої плати. 

– Менша кількість отворів, які необхідно виконати у платі. 

– Істотне зниження собівартості серійних виробів за рахунок викорис-

тання засобів автоматизації монтажу компонентів   

Захист від механічних впливів при транспортуванні виконується паку-

ванням . 
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Згідно кліматичних умов друкований вузол  потребує додаткового воло-

гозахисту і пилезахисту у вигляді покриття . 

В схемі відсутні елементи які можуть потребувати додаткового охоло-

дження . 
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2 ОПИС СХЕМИ ЕЛЕКТРИЧНОЇ 

2.1 Опис структурної схеми 

Структурна схема пристрою контролю зображена на рисунку 2.1. 

Основу схеми складає аналогового цифровий перетворювач до якого пі-

дключаються  чотири канали вимірювання тиску,  які складаються з давачів 

підсилювачів і детекторів .За допомогою драйвера інтерфейсу FT232RL дані 

через USB порт передаються на комп’ютер. 

 
Рисунок 2.1—Структурна схема пристрою контролю. 

2.2 Опис схеми електричної принципової 

Давачі тиску включаються за мостовою схемою (рис.2.2) в одне з плечей 

якої увімкнено індуктивний давач тиску. 

 
Рис 2.2—Вимірювальний міст. 
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В одну з діагоналей моста ввімкнено генератор змінної напруги. З іншої 

діагоналі знімається напруга пропорційна виміряному тиску. 

Коли міст збалансований, струм через ділянки DAB і DCB однаковий і 

різниця потенціалів між вершинами А і С відсутня. При розбалансуванні мо-

ста між вершинами А і С  виникає  напруга, величина якої пропорційна тис-

ку, що діє на давач.  

2.2.1 Розрахунок резисторів вимірювального моста детектора 

У індуктивності, включеної в коло змінного напруги, сила струму 

менше сили струму в колі постійної напруги для цієї ж індуктивності. Отже, 

індуктивність в колі змінної напруги створює більший опір, ніж в ланцюзі 

постійної напруги. Будь-яка індуктивність увімкнена в коло змінної напруги, 

має індуктивний опір, який залежить від індуктивності катушки та частоти 

змінної напруги, що протікає по ній: 

 
Рис 2.3—Вимірювальний міст. 
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Частота змінної напруги від якої живляться катушки f=12,8 кГц, а ін-

дуктивність обмоток давачів тиску Lобм.=1,6мГн. Отже знайдемо індуктивний 

опір обмотки: 

 
Для правильної роботи вимірювального моста необхідно виконання 

умови балансу: 

 
При R2=R1=R, ZL2=ZL1=ZL вихідна напруга Uвих=0. Отже для балансу 

моста приймаємо що R1=R2=Zобм.. Зі стандартного ряду опорів вибираємо 

ближнє значення  - 130 Ом. Отже R1=R2=Zобм.=130 Ом. 

При розбалансі моста буде змінюватися вихідна напруга 

0 200 400 600 800 1 103


1

2

3

4

5

U Zl2( )

Zl2

 

Рис 2.4—Залежність напруги від опору 

Напруга розбалансування вимірювального моста підсилюється двокас-

кадним підсилювачем, побудованому на операційних підсилювачах UA776 в 

інтегральному виконанні (рис 2.5). 
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Рисунок 2.5—Операційний підсилювач. 

Перший каскад є диференційним, його вихідний сигнал є різницею вхід-

них напруг 1ВХU та 2ВХU , помноженою на відношення 5
1

R
R

. 

Випрямлення та фільтрація сигналу розбалансування вимірювального 

мосту відбувається у другому каскаді підсилювача. Для цього у вихідне коло 

підсилювача увімкнено діод VD1. Фільтрація сигналу відбувається за раху-

нок конденсатора С15 та резистора R13. Каскад охоплений двома петлями 

негативного зворотного зв’язку: на вхід операційного підсилювача сигнал 

подається безпосередньо з виходу підсилювача та випрямлений діодом сиг-

нал. 

Схема включення аналогово цифрового перетворювача (рис 2.6). Ана-

логово-цифрове перетворення виконується за допомогою ІМС MAX186 DD1 

– 8-канального 12-розрядного АЦП. Для роботи АЦП використовується вну-

трішнє джерело опорної напруги 4,096В, робота якого вимагає наявності еле-

ктролітичного конденсатора C1 ємністю 4,7мкФ на виводі Vref мікросхеми 

АЦП. 
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Рисунок 2.6— Схема включення аналогово-цифрового перетворювача 

Живлення забезпечується лінійним стабілізатором напруги DA1 LM78L06, 

для зменшення пульсацій стабілізованої напруги на вході та виході стабіліза-

тора увімкнені електролітичні конденсатори C3,С4. 

На входи АЦП аналоговий сигнал подається через високоомні резистори R5-

R10 для захисту вхідних кіл перетворювача. Зважаючи на дуже високий вхі-

дний опір АЦП (10МОм…1ГОм), резистори номіналом 10кОм практично не 

спотворюють вхідний сигнал падінням напруги на них. 

Вихідний цифровий сигнал знімається з виходу DOUT мікросхеми перетво-

рювача через струмообмежуючий резистор R1 номіналом 1кОм для захисту 

виходу мікросхеми по максимальному струму. Аналогічний резистор R2 уві-

мкнено на строб-вихід SSTRB, що служить для сигналізації початку та кінця 

перетворення та вхід тактового сигналу SCLK. 

Вхідна напруга живлення, обмежується високоомними резисторами R3, 

R4 номіналом 47кОм разом з внутрішніми захисними діодами МАХ186. 

2.2.2 Розрахунок фільтра ВЧ детектора 

Фільтри побудовані на основі резисторів та конденсаторів умовно на-

зивають RC-фільтрами. Вона мають відносно невелику селективність через 
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використання в своєму складі тільки одного елемента, опір якого залежить 

від частоти сигнальних струмів – конденсатора. В той же час RC-фільтри 

прості у виконанні, мають малі габарити та дешеві. Це дозволяє їх викорис-

товувати коли не потрібна висока селективність. Використовуються RC-

фільтри для фільтрації випрямленої напруги, та в системах керування для фі-

льтрації сигналів від давачів стану об’єктів керування. 

 

 
Рисунок 2.7— Фільтр ВЧ детектора 

На виході діода VD1 випрямлений сигнал. Цей сигнал високочастот-

ний. Для отримання на виході детектора низькочастотного сигналу, потрібно 

пропустити його через фільтр ВЧ.  

Для цього необхідно щоб постійна часу розряду конденсатора була бі-

льша мінімум в 10 раз періоду сигналу розділеним на 2 

 
де Тн - період сигналу, розраховується як відношення одиниці до частоти си-

гналу: 

 
τ – постійна часу – це час який необхідний для того щоб розрядився 

конденсатор, τ=0,022. 

Опір R розраховується як відношення постійної часу до ємності: 
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З номінального ряду припустимо, що С = 680 нФ, тоді  

 
 

З стандартного ряду опорів вибираємо ближнє значення  - 33 кОм. 

Отже опір R = 33 кОм, а ємність C = 680 нФ. 
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3 ВИБІР ВАРІАНТУ КОНСТРУКЦІЇ  

На підставі умов технічного завдання потрібно розробити конструкцію 

яка б задовольняла вимоги технічного завдання . З огляду на дані вимогу, 

розглянемо наступні варіанти конструкції пристрою : 

Перший варіант , плата розміщується в уніфікованому корпусі Z-34U (рис3.1) 

.  

Рисунок 3.1— Корпус Z-34U 
 

Параметри корпусу наведені в таблиці 3.1. 

 Таблиця 3.1—Параметри корпусу.  

Тип корпусу     Висота     Ширина Довжина   Маса Матеріал 

    Z-34U       23мм     68мм     150мм    0.08кг Полістирен 

 

Конструкція складається з основи та кришки скріплених по чотирьох 

кутах, наявні кріплення для монтажу корпусу . Матеріал корпусу пластмаса , 

що в порівнянні з металами має меншу щільність, меншу вартість, простіше 

формоутворення , а також не піддаються корозії, мають гарний зовнішній ви-

гляд і на відміну від металів усі пластмаси є хорошими діелектриками. До 

недоліків пластамас відносять меншу міцність , теплопровідність і теплостій-
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кість ,а також явище старіння .Так як особливих вимог до міцності виробу не 

висувається, то цими недоліками можна знехтувати і виготовити корпус з 

пластмаси.Це є надійний варіант корпусу однак він має високу вартість і по-

требує  додаткового вдосконалення ,створення отворів для виводів ДП . 
 

Варіант 2.  

Цей варіант конструкції складається з верхньої  і нижньої захисних  

панелей скріплених чотирьома гвинтами з спеціальними втулками для закрі-

плення плати . Матеріал корпусу органічне скло  має хороші механічні влас-

тивості легко формується у вироби, обробляється різанням, добре зварюєть-

ся, склеюється. 

 
Рисунок 3.2— Корпус  варіант 2 

 

Оскільки пристрій контролю буде в складі іншої системи то немає не-

обхідності використовувати повністю закритий корпус . 

Підсумовуючи вище сказане вибираємо корпус варіант 2. 
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4 ВИБІР КОМПОНЕНТІВ І МАТЕРІАЛІВ 

4.1 Резистори 

  Вибираємо резистори  SMD [5]  металоплівкові типу з корпусом 1206. 

Розміри резисторів наведені в таблиці 4.1. 

Таблиця 4.1—Розміри корпусу 1206 
Типорозмір 1206 L W H А 

 

3,2 мм 1,6 мм 0,55 мм 0,5 мм 

 

Основні параметри: 

- Діапазон номінальних значень опорів від 1Ом до 30 МОм. 

- Допустиме відхилення по номіналу від 1% до 5% . 

- Потужність 0.25 Вт. 

- Максимальна напруга 400В. 

- Температурний діапазон -55 до + 125 0С 

4.2 Конденсатори  

Вибираємо конденсатори з SMD  [6]  з  корпусом1206. 

Основні параметри : 

- Діапазон емностей: від 1пФ до 47мкФ 

- Діапазон робочих тепмератур -55 до + 125 0С. 

- Тангенс кута втрат 0,001<30пФ. 

- Опір ізоляції не менше 10 ГОм. 

4.3 Мікросхеми  

МАХ 186 –  аналогово цифровий перетворювач  (рис 4.1)  
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Рисунок 4.1— Мікросхема МАХ-186 

FT232RL – мікросхема (рис 4.2) яка через USB-порт забезпечує емуля-

цію послідовного COM порту при підключенні до ПК без використання до-

даткового контролера  [7]  . 

 
Рисунок 4.2—Зовнішній вигляд FT232RL 

4.4 Роз’єми 

14-30 AWG -  роз`єм використовуємо для подачі вхідного сигналу виби-

раємо роз’єми  14-30 AWG x 8 pin та  подачі напруги живлення роз’єм  14-30 

AWG x 3 pin. 

Основні параметри: 

- Тип підключення  гвинтове. 

- Номінальна поперечний переріз: 2,5 мм². 

- Номінальний струм: 10 А. 

- Категорія перенапруги III: 250В. 
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Рисунок 4.3—Роз`єм типу 14-30 AWG 

 USB mini – тип роз’єму з п’ятьма виводами (рис4.4) використовується 

в схемі для передачі вихідного сигналу на порт комп’ютера.  

 

Таблиця 4.2—Параметри USB mini. 

Тип 

роз’єму 

Покрит-

тя кон-

такту 

Номіналь-

ний 

струм(А) 

Опір контак-

ту(мОМ) 

Крок ко-

нтак-

ту(мм) 

Матеріал 

корпусу 

USBmini Нікель       1.8 30 0.65 Термопласт 

 

 

 
Рисунок 4.4— Роз`єм USB mini 

І. Я
. Г

ун
ьк

о, 
КіВ

РА 20
15



 

Зм. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

20 
РВ11.468213.001 ПЗ 

4.5 Вибір матеріалів 

4.5.1 Вибір матеріалу друкованої плати  

В якості матеріалів для ДП в даний час  переважно використовують фо-

льгований  склотекстоліт (ФС) і фольгований гетинакс (ФГ). Економічним 

вимогам найбільш відповідає гетинакс ,він значно дешевше склотекстоліту,а 

токож значно легше піддається обробці що сприяє підвищенню технологіч-

ності плати. 

По електроізоляційним вимогам гетинакс поступається склотекстоліту 

питомий опір його (108 Омм) це значно менше ніж в склотекстоліту , тан-

генс кута діелектричних втрат 0,05 (у склотекстоліту – 0,01).Гетинакс посту-

пається склотекстоліту і за механічною пружністю та жорсткістю, що приво-

дить до збільшення необхідної товщини плати для отримання еквівалентних 

механічних властивостей.  

Адгезія провідникового покриття з гетинаксом не висока ,а із збіль-

шенням температури різко знижується. Це практично виключає можливість 

заміни елементів  внаслідок відшарування контактних площинок , що в свою 

чергу знижує надійність пристрою по показнику  ремонтопридатності. Розг-

лянуті недоліки роблять не допустимим  використання гетинаксу для вигото-

влення ДП. Таким чином в якості матеріалу для виготовлення ДП обираємо 

склотекстоліт фольгований СФ1-35-1,5 ГОСТ10316-78. 

В якості захисного покриття вибираємо акрилове конформне захисне 

покриття марки 419 D. Це покриття захищає електроніку від вологи ,бруду 

,пилу, термоударів і царапин .Також це покриття забезпечує високу діелект-

ричну міцність , дозволяє розміщувати дорожки на друкованій платі густіше 

,що в свою чергу підвищує мініатюризацію електроніки. 
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5 РОЗРАХУНОК ДРУКОВАНОГО ВУЗЛА 

5.1 Аналіз вихідних даних 

5.1.1 Вибір типу друкованої плати 

 За конструкцією друковані плати з жорсткими і гнучкими основами по-

діляються на такі типи: односторонні(ОДП) , двохсторонні (ДДП) і багато-

шарові (БДП). 

Односторонні друковані плати характеризуються можливістю забезпе-

чувати підвищені вимоги до точності виконання провідникового рисунку, 

встановлення елементів на поверхню плати на стороні протилежній стороні 

пайки без додаткової ізоляції без додаткового використання перемичок без 

ізоляції ,відносно малою вартістю. 

Двосторонні друковані плати мають високі комутаційними властивостя-

ми, більш високою міцністю сполуки виведення навісного елемента з провід-

никовим малюнком плати порівняно з ОДП, і меншими розмірами плати і 

більш високою вартістю (у порівнянні з ОДП). 

Провівши аналіз схеми пристрою контролю (див. РВ11.468213.001Е3), 

приходимо до висновку, що зважаючи невеликого числа інтегральних елеме-

нтів, що містяться на схемі, доцільно застосування ДДП. Оскільки розробка 

ведеться з урахуванням можливої модернізації пристрою контролю, резуль-

татом якої може з'явитися ускладнення його принципової схеми (збільшення 

кількості елементів), то в цьому випадку ймовірне виникнення проблеми збе-

реження габаритних розмірів (по довжині і ширині) для модернізованого 

пристрою, рівних розробляється. Для виключення такої проблеми доцільно 

дещо завищити необхідні габаритні розміри друкованої плати. При цьому 

щільність друкованого малюнка буде відносно невелика (для розроблюваль-

ного варіанти). 

Враховуючи вищесказане, а також те, що надалі передбачається серед-

ньо-серійне виробництво пристрою контролю параметрів мехатронної систе-
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ми, то приймаємо як типу ДП для пристрою контролю двохсторонню друко-

вану плату, як найбільш відповідну зазначеним вимогам. 

5.1.2 Вибір класу точності і конфігурації друкованої плати 

За точністю виконання елементів конфігурації ДП діляться на п'ять 

класів точності. Друковані плати 1-го і 2-го класів точності найбільш прості у 

виконанні, надійні в експлуатації і мають мінімальну вартість. ДП третього і 

четвертого класів вимагають використання високоякісних матеріалів, доро-

гих інструментів та обладнання, обмеження габаритних розмірів. 

Враховуючи вимоги за мінімальною вартістю, вибираємо третій клас 

точності, зважаючи на наявність вузьких місць, що виникають, як правило, 

при трасуванні многовиводних елементів (мікросхем). 

Габаритні розміри ДП повинні відповідати ГОСТ10317-79 при макси-

мальному співвідношенні довжини і ширини ДП 3: 1, а розмір ДП по великій 

стороні при його величині до 100 мм повинен бути кратним 2,5 мм. Рекомен-

дується розробляти ДП прямокутної форми; конфігурацію, відмінну від пря-

мокутної форми слід застосувати тільки в технічно обґрунтованих випадках. 

Товщина ДП визначається товщиною вихідного матеріалу і вибирається за-

лежно від використовуваної елементної бази та діючих механічних наванта-

жень з ряду 0,8; 1,0; 1,5; 2,0 мм. 

На основі попереднього аналізу  товщину плати прийнято 1,5 мм. 

5.2 Розрахунок друкованої плати  

5.2.1 Розрахунок геометричних розмірів ДП  

Вихідними даними для розрахунку ДП [2]  , є габаритні розміри елемен-

тів (таблиця 5.1) 

Розрахунок площі ДП проводимо за формулою: 

дп
вп

S
S

K


  

де Квп – коефіцієнт використання площі плати. 
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SΣ- сумарна площа, яку займають елементи на ДП. 

1 1 1 1 1

n k t i n

Ri ci umc vd npi
i i i i i

S S S S S S


    

         , 

где SRi, Sci, Sимсi, SVDi, Snpi – відповідно площі проекцій на ДП 

5540 6100
0.9дп

вп

S
S

K
    

Sдп6100 мм2. 

Таблиця 5.1— Габаритні розміри елементів 
Елемент Кількість Площа 1 (мм2) Площа всіх (мм2) 

SMD1206 75 11,61 871 

Ua776 8 127,7 1021 

FT232 1 92 92 

MAX186 1 220 220 

STU 1 16 16 

USB 1 108 108 

Роз’єм 3pin 1 57,1 57,1 

Роз’єм 8pin 1 145 145 

Загальна площа = 5540 (мм2) 

 

На підставі проведеного розрахунку площі вибираємо плату розміром 

45x135 

5.2.2 Розрахунок мінімальної ширини провідника по постійному 
струму 

Розрахунок проводимо за формулою : 

max
min1

0

Ib
jдоп h




 

де  Imax – максимальний струм в друкованому провіднику ; 

jдоп -  допустима потужність струму в друкованому провіднику призада-

них зовнішніх умовах і температурі перегріву провідника ; 

h0 – товщина фольги ДП. 

І. Я
. Г

ун
ьк

о, 
КіВ

РА 20
15



 

Зм. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

24 
РВ11.468213.001 ПЗ 

Максимальний струм за результатами аналізу схеми електричної прин-

ципової  це струм  в колі живлення .Згідно документації виробника не пере-

вищує 100 мА. 

Згідно п. 2.4 ГОСТ 23751-86 значення допустимої густини струму при 

найгірших умавох дорівнює 20 А/мм2, h0=35 мкм 
3

min1
100 10 0,14
20 0,035

b мм


 


. 

5.2.3 Розрахунок мінімальної ширини провідника за допустимим па-
дінням напруги. 

Розрахунок проводимо за формулою : 

max
min 2

0 доп

I P lb
h U

 



,      

где P –питомий опір міді ; 

 Р=0,0175 Оммм2/м; 

Uдоп – допустиме падіння напруги на провіднику. Задамо Uдоп=0,01 В. 

l – довжина провідника. За результатами  трасування протяжність най-

довшого провідника не перевищує 15 см. 
3

min 2
100 10 0,0175 0,15 0,55

0,035 0,01
b мм

  
 


. 

 Мінімально можлива ширина друкованого  провідника у вузькому місці ДП 

складає 0,3 мм, що відповідає третьому класу точності рисунка ДП. 

5.2.4 Розрахунок максимальної ширини провідників 

Розрахунок проводимо за формулою : 

bmax=bmin+(0,02…0,07) 

bmax=0,55+0,05=0,6 мм. 

Таким чином, ширина провідника визначається технологічною нормою 

на виготовлення і дорівнює 0,8 мм. 

 

5.2.5 Розрахунок номінального значення діаметру отвору  

Розрахунок проводимо за формулою : 
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 э ноd d d r    ,      

де dе – максимальний д іаметр  встановлюваного  ЕРЕ; 

dнв – нижнє граничне відхилення від номінального діаметру 

 dно = 0,1 мм [1]; 

r – відстань між мінімальним діаметром отвору і виводу ЕРЕ. 

Відповідно до рекомендацій  [9] приймемо  r = 0,1 мм.  

Розрахунки діаметрів виводів наведені в таблиці 5.2. 

5.2.6 Розрахунок діаметра контактних майданчиків. 

Розрахунок проводимо за формулою : 
1

2 2 2 2
min 0 . . . .( ) 2 2 ( )в о в о т р d D н оD d d b t t T T t            

де Δdв.о - верхнє граничне відхилення діаметру отвору;  

Δtв.о - верхнє граничне відхилення діаметру контактного майданчика;  

Δtтр – значення  підтравлення  діелектрика в отворі; 

Δtн.о- нижнє граничне відхилення діаметру контактного майданчика та шири-

ни друкованого провідника; 

Td – значення позиційного допуску розташування осей отворів у діаметраль-

ному вираженні; 

TD - значення позиційного допуску розташування центрів контактних майда-

нчиків у діаметральному вираженні; 

Для SMD елементів типу корпусу 1206 розміри контактних площадок виби-

раються з технічної документації виробника [5]. 

Таблиця 5.2—Діаметри виводів і контактних площадок. 

Еlement dв d0 Δdво Δtв.о  Δtн.о bn ∆dтр ϭd ϭp Dкп 

ua776 0,6 0,8 0,05 0,1  -0,08 0,1 0,03 0,08 0,2 1,4 

ft232rl 0,4 0,6 0,05 0,1  -0,08 0,1 0,03 0,08 0,2 1,2 

vuvod3 0,9 1,1 0,1 0,1  -0,08 0,1 0,03 0,08 0,2 1,8 

kd212a 0,8 1 0,05 0,1  -0,08 0,1 0,03 0,08 0,2 1,6 

max186 0,5 0,7 0,05 0,1  -0,08 0,1 0,03 0,08 0,2 1,3 

STU 0,6 0,8 0,05 0,1  -0,08 0,1 0,03 0,08 0,2 1,4 

Роз`єм 3 0,9 1,1 0,1 0,1  -0,08 0,1 0,03 0,08 0,2 1,8 

Роз`єм 8 0,9 1,1 0,1 0,1  -0,08 0,1 0,03 0,08 0,2 1,8 
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5.2.7 Розрахунок мінімальної відстані між елементами провідниково-
го рисунку  

Розрахунок проводимо за формулою : 

max max
1min 0 (2 ) (2 )p e

D b
S L

b 

 
   

   

,      

e, p = 0,1 мм [1], 

де L0 –відстань між центрами елементів, L0 = 2,5 мм. 

1min
2 0,62,5 1,2

(2 0,1) (2 0,1)
S мм 

    
  

. 

 

5.2.8 Розрахунок мінімальної відстані між провідниками і контакт-
ною площиною у вузьких місцях   

Розрахунок проводиться для одного і двох провідників мінімальної 

ширини  (0,6мм) між площинами  (див. рис. 5.1) 

D1
t

L

S

S

D2

D3

 
Рисунок 5.1—Ескіз вузького місця на ДП 

Розрахунок проводимо за формулою : 

1 2
1

D D
t n S(n 1) T

2
S


           

де n – кількість провідників, 

Т1 – позиційний допуск розташування друкованого провідника відносно 

сусіднього провідникового  Т1=0,15 мм. 

1
1,2 1,2 0,6 1 2 0,6 0,15 3,15

2
S 
        мм, 

2
1,2 1,2 0,6 2 3 0,6 0,15 4,35

2
S 
        мм. 
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Отримані значення показують про наявність запасу по відстанні S2 (при 

допустимому значенні S25мм), рівний 0,45 мм, і 1,5 мм по відстанні S1 (при 

допустимому значені S1=5 мм). 
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6 РОЗРАХУНКИ ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ 

6.1 Розрахунок коефіцієнтів електричного навантаження елементів  

6.1.1 Розрахунок коефіцієнта навантаження резистора [4] 

Розрахунок проводимо за формулою : 

факт
н

доп

Р
К

Р
  

де фактР  – фактична потужність розсіювання; 

допР  – допустима (вказана в технічних умовах на елемент) потужність 

розсіювання ; 

Якщо коефіцієнт навантаження HК менше 0,1 то такий елемент слід 

вважати не навантаженим. 
2ER

Р Кдоп нп



 

Виділимо для резисторів групу заздалегіть ненавантажених.При вико-

нанні нерівності для номіналу резисторів: 
2ER

Р Кдоп нп



, 

где Е – максимальна напруга в схемі; Кнп – коефіцієнт навантаження, 

дорівнює 0,1. 

Резистори, з таким номіналом, будуть ненавантаженими. 

В схемі максимальне значення напруги – Е = 15 В –напруга живлення 

отримаємо опір : 
215R

0,125 0,1



; R 18кОм  

Отже, всі резистори з допустимою потужнісю розсіювання  0,125 Вт і 

номіналом більше 18 кОм можна вважати ненавантаженими, а для решти ре-

зисторів проведемо точний розрахунок коефіцієнта навантаження, викори-
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стовуючи для визначення значення фактичної потужності розсіювання фор-

мулами: 
2

факт
UР
R

  

2
фактР I R  , 

де U – падіння напруги на резисторі; I – струм через резистор. 

Оскільки рівень змінної складової на резисторі малий (розглядаємо тіль-

ки потенційно навантажені резистори), то розрахунок коефіцієнтів наванта-

ження проводить для режиму постійного струму. Дані по фактичній потуж-

ності що виділяється (значення напруг і струмів ) визначаються безпосе-

редньо із схеми електрично принципової . 

6.1.2 Розрахунок коефіцієнта навантаження конденсатора 

Розрахунок проводимо за формулою : 

факт
н

доп

U
К

U
 ,       

де Uфакт – фактична напруга на конденсаторі; Uдоп – допустима за тех-

нічними умовами напруга на конденсаторі. 

Оскільки для конденсаторів типу  33uF 35V EZV SMD Uдоп –35 В, а в схемі 

максимальна напруга Uфакт = 15 В, то для всіх конденсаторів коефіцієнт 

навантаження не перевищить :  

н
15К 0,5
30

   для типу 33uF 35V EZV SMD. 

н электр
15К 0,3
50

   для типа  680 nF 50 V 20% C1206Y684M500N. 

Дані для розрахунку коефіцієнтів навантаження елементів схеми наведені в 
таблиці 6.1. 
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Таблиця 6.1—Дані по розрахунку надійності . 
Схемотех-
нічне  
позначен-
ня 

 Кі-
лькіс
ть NI 

Параметр 
режиму 

Коеф-т 
наван-
ня 

0I 
х1061/
год 

а
а1 

I=а1а20I NI 
 СР, 
год 

Iср106 
ТУ факт 

Резистори 
R1,R2,R4, 
R20,R23 
R28,R31, 
R36, R39 

11 0,125 0 0 0,2 0,4 3,77 0,5 1,88 

R3,R5,R6, 
R12,R24 
R32,R40 

7 0,125 0,01 0,1 0,2 0,4 0,34 0,5 0,17 

R7,R8,R9, 
R11 

4 0,125 0,06 0,5 0,4 0,6 1,03 0,5 0,51 

R14-R17, 
R26,R27 
R34,R35 

8 0,125 0,01 0,3 0,2 0,6 1,3 0,8 0,95 

R13,R25, 
R33,R41 

4 0,125 0,02 0,1 0,5 0,6 1,28 0,7 1,03 

                                                 Конденсатори 
С1,C2, 
C3,С4 

4 50 4 0 0,2 0,3 2,05 0,5 1,1 

С5,С8,С14,
С18,С19, 
С21,C24 
C26,C29 

9 50 10 0,2 0,4 0,4 2,40 0,5 1,2 

С9,C10 2  50  25 0,5 0,5 0,54 1,56 0,5 0,58 

 С12 1 25 12 0,5 0,6 0,7 2,70 0,6 1,62 

С15,C20, 
C25,C30 

3 10 0,48 0 0,2 0,3 0,13 0,6 0.08 

Cтабіліза-
тор DA1 

2 0.125 
2.11
0-3 

2.610-5 1 0.56 2.397 0.4 0.959 
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                                                              Мікросхеми  

FT232RL 1 11 13 1 1,9 2,0 6,42 1 7,31 

UA776 1 12 12 1 1,7 2,0 7,1 1 5,96 

МАХ186 1 12 12 1 1,5 2,0 6,42 1 6,42 

VD1-VD8 8 50 5 0,1 0,6 0,4 1,03 0,5 0,51 

Пайки 137 - - - 0,05 - 14,66 0,1 1,47 

Плата 1 - - - 0,2 - 0,43 0,2 0,09 

Сума       43,94  21,49 

6.1.3 Розрахунок безвідмовності 

Залежність інтенсивності відмов  від часу t параметр потоку відмов 

розраховується за формулою : 

i
1

=
n

c
i

 

        

-6=43,94 10c  1/час 

Середнє напрацювання на відмову 
=1/o cT        

1= 23тис. год-643,94 10
To 


 

Ймовірність безвідмовної роботи для розрахованого значення Т0 

0-t/T=eoP   

Проведемо розрахунок ймовірності безвідмовної роботи для визначен-

ня часу від 0 до 2Т0 результати розрахунків приведемо в таблиці 6.2.   
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Таблиця 6.2—Результати розрахунку ймовірності безвідмовної роботи 
tОП.тис.год. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

P(t) 1 0,91 0,83 0,75 0,68 0,62 0,56 0,51 0,46 0,42 0,38 

tоп.тис год  22 24   26 28 30 32 34 38 40 42 46 

P(t) 0,35 0,32 0,29 0,26 0,24 0,22  0,2 0,18 0,16 0,15 0,13 

 

По даним (таб 6.1) побудуємо графік безвідмовної роботи від часу (рис.6.1). 

t тыс. час

1

0,75

0,5

0,25

4 4440363228242016128

P(t)

0

 
Рисунок 6.1— Ймовірність безвідмовної роботи від часу. 

 

6.1.4 Розрахунок показників ремонтопридатності 

Розрахуємо середній час відновлення робочого стану . 
n

оз
в i срі

i=1

К=
c

T  


 ,     

где Коз – коефіцієнт одночасної заміни (рекомендовано  [3] Коз=2,3). 

срі – середній час відновлення пристрою  через вихід із ладу 1-го еле-

мента. (див. табл 6.1.2.1) 

6
в 6

2.3= 21,49 10 1,12
43,94 10

T год


  


 

Визначаємо залежність ймовірності  відновлення робочого стану Pв(t) 

за потрібний час t: 
в-t/T

в (t)=1-eP  
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  Зробимо розрахунок ймовірності відновлення робочого стану для часу 

від 0 до 3Tв. Результати розрахунку приведені  в табл. 6.3. 

Таблиця 6.3—Результати розрахунку ймовірності відновлення робочого  
стану за оперативний час 

tоп. час 0 0,2  0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 

Pв(t) 0 0,23 0,4 0,54 0,64 0,72 0,8 0,83 0,87 0,9 0,92 0,94 0,95 

 

По даним табл. 6.3 будуємо графік залежності ймовірності відновлення 

від часу (рис.6.2). 

0,8

0,6

0,4

0,2

0,4 4,443,63,22,82,421,61,20,8

Pв(t)

0

1

4,8 t, час  
Рисунок 6.2—Ймовірність відновлення від часу. 

Визначимо, скільки годин без відмови працюватиме 95 пристроїв із 

100. Для цього розрахуємо гама-процентну наробку на відмову. 

(оt =Т 1- )  ,      

де  – задана ймовірність безвідмовної роботи. В нашому випадку 

  = 0,95. 
3

(t =23 10 1-0,95)=1150 год.   

Таким чином, протягом 1150 годин 95 пристроїв із 100 працюватимуть 

без відмов. 

6.1.5 Розрахунок комплексних показників надійності 

Розрахунок коефіцієнту готовності [9] проводимо за формулою: 

о
г

о в

ТК
Т +Т
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3

г 3

23 10К 1
23 10 +1,12


 


 

Таким чином ймовірність того що в будь-який момент часу вузол не бу-

де знаходитися в стані відновлення  дорівнює 1. 

6.2 Розрахунок вібростійкості 

6.2.1 Загальні положення  

Розрахунок проводиться [3] для кінематичних коливань. Припустимо 

,що збудження передається ззовні, так як в середині пристрою немає джерел 

збудження .Тому розрахунок зводиться  до визначення коефіцієнта передачі 

h, який показує в скільки разів зміниться амплітуда коливань виробу (при-

строю контролю) по відношенню до амплітуди коливань основи .На (рис 6.3) 

привелений графік залежності h=f(), де  – відносна розстройка, що визна-

чається за формулою : 

o

f=
f

    

де f – діюча зовнішня частота ; f0 – власна частота. 

h

0,3 1 


2  

Рисунок 6.3—Графік залежності h= f() 

Частоту діючих коливань визначаємо згідно рекомендованого стандарту  

ГОСТ 25467-82. Відповідно до цього стандарту ,стаціонарна аппаратура 

відноситься до групи виконання по стійкості до механічних факторів МІ .Для 

цієї групи встановлені наступні параметри механічних дій (див.таб.6.4) 
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 Розрахунок вібростійкості [10] проводиться для друкованої плати в 

рамках його детальної проробки в відповідності з вимогами технічного зав-

дання . 

Розрахунок вібростійкості проводиться для друкованої плати в рамках 

його детальної проробки в відповідності з вимогами технічного завдання . 

Таблиця 6.4—Параметри механічних дій 
Вид впливу Діапазон частот, Гц Амплітуда зміщення , мм Пікове при-

скорення , g  

Сину-

соїдальна 

вібрація 

10...60 0,5-0,8 2 

 

6.2.2 Розрахунок власної частоти 

Зробимо розрахунок власної частоти друкованої.Власна частота  друко-

ваної плати розраховується за формулою : 

                                               
 

f 2a

D
m

 
   

де m – коефіцієнт розподілення маси; 

 – густина матеріалу плати 32,1г см  ; 

h – товщина плати  h=1,5 310 м ; 

D – циліндрична жосткість плати; 

a – розмір більшої сторони плати a=0,135 м ; 

b – розмір меншої сторони плати  b=0,045 м ; 

    – функція, що залежить від способу закріплення плати  і відно-

шення сторін  =а/b. 

Значення наведеної маси  з елементами визначається за формулою : 

      m=mНД + mел/аb,   

де mел – маса елементів встановлених на друковану плату; 
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mнд – наведена маса друкованої плати.Наведена маса НД визначається за 

формулою: НДm  h=2,1*10 3 3 21,5 10 3,6 /кг м   . 

Маса елементів  згідно прямому розрахунку дорівнює:  

mел = mR + mC + mИС + mVT+…      

mел = 0,054 кг; 

m=3,6+ 0,054 11,5
0,0075

 2кг м . 

Циліндрична жосткість визначається за формулою: 
3

2

E hD=
12 (1- )




,      

де Е – модуль Юнга для матеріалу плати Е= 3*1010 Н/м2  

  – коефіцієнт Пуассона,   = 0,24 . 

Коефіцієнт закріплення     визначаємо в залежності від способу за-

кріплення ДП до друкованої плати. Згідно  для прийнятого способу за-

кріплення, (гвинтами по чотирьом кутам ДП) значення     визначається за 

формулою: 

2
2 3 6

1 1 1( ) (1 1,621 ) (1 1,621 )  
   

           

де   – відношення більшого до меншого розміру ДП. 

     2 3 6
0,24 1 1 19,87 1 1,621 1 1,621 10,93 3 3 3           

10 3 9

2

3 10 1,5 10D= 8,93Н м
12 (1-0,24 )
  

 


 

 Частота коливань друкованої плати: 

2

10,9 8,93f 128
2 3,14 0,11 11,15

Гц 
 

 

Відносне розстроювання : 

60= 0,48
128

   

З графіка рис 8.6 видно, що навіть при найбільшій частоті зовнішньої 

дії, при якій значення коефіцієнта передачі найбільше і наближається до кри-
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тичного  (кр = 1), фактичне значення менше, ніж критичне, коли відбуваєть-

ся різке збільшення амплітуди коливань друкованої плати по відношенню до 

корпусу виробу. 

6.2.3 Розрахунок амплітуди зміщення плати відносно корпусу 

Розрахунок проводиться при дії зовнішньої збуджуючої частоти з 

врахуванням коефіцієнта навантаження  за формулою : 

3G
2

К 250А= 10
f


 , 

де KG – коефицієнт навантаження  приймаємо KG = 1,15 

3
2

1,15 250А= 10 0,08
60


  мм 

Таким чином, амплітуда зміщення не значна в порівннянні з парамет-

рами плати в технічному завданні. Отже , плата пристрою контролю є віб-

ростійкою. 

І. Я
. Г

ун
ьк

о, 
КіВ

РА 20
15



 

Зм. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

38 
РВ11.468213.001 ПЗ 

7 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ 
СИТУАЦІЯХ 

При розробці та виготовлені пристрою контролю параметрів мехатрон-

ної системи в  даному дипломному проекті,  необхідно проаналізувати та 

оцінити як кількісно, так і якісно кожний із потенційно небезпечних і шкід-

ливих виробничих факторів, які могли б мати при цьому місце. 

Одним з основних процесів під час технологічного процесу виготовлен-

ня РЕА є пайка і залуження. Під час цих процесів утворюється цілий ком-

плекс небезпечних і шкідливих виробничих факторів, розгляду яких і буде 

приділено основну увагу в цьому розділі [11]. 

7.1 Небезпечні та шкідливі виробничі фактори при монтажі друко-
ваних плат 

Небезпечні та шкідливі виробничі фактори, які мають місце при техно-

логічному процесі пайки: 

- запиленість та загазованість повітря робочої зони; 

- наявність інфрачервоних випромінювань від розплавленого припою в 

ванні чи від паяльника; 

- наявність електромагнітного випромінювання високої частоти; 

- дія ультразвуку на організм людей при  використанні технологічного 

процесу пайки хвилею; 

- вплив електростатичного розряду; 

- незадовільна освітленість робочого місця чи підвищена яскравість; 

- незадовільні метеорологічні умови в робочий зоні; 

- вплив бризок та капель розплавленого припою; 

- можливість ураження електричним струмом; 

- група психофізіологічних шкідливих виробничих факторів: фізичні 

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

таження (монотонність роботи, емоційні перевантаження). 
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7.1.1 Відповідність параметрів робочого приміщення санітарним 
нормам 

Довжина і ширина приміщення, в якому виконуватиметься пайка та за-

луження, складають відповідно 

А = 12 м., В = 6 м. 

Тоді площа приміщення S = A · B = 12·6 = 72 м2. 

Висота h = 5 м, тому об’єм приміщення буде V = S · h = 72·5 = 360 м3. 

Кількість працюючих людей в приміщенні складає 5 чоловік. 

Площа та об’єм приміщення, відведені на одного чоловіка, відпо-

відно дорівнюють 14,4 м2 та 72 м3. Це відповідає нормам, зазначеним у 

СHиП 2.09.02-85 «Производственные здания» 

 (площа на одного працюючого не повинна бути меншою 4,5 м2, об’єм – 

не менше 15 м3). 

7.1.2 Мікроклімат робочої зони 

 Метеорологічні умови на робочому місці визначаються наступними па-

раметрами: температура повітря, відносна вологість, рухливість. 

Метеорологічні умови повітря робочої зони регламентує ГОСТ 12.1.005-

88 і ДСН 3.3.6.042-99. 

Норми визначаються категорією тяжкості праці, періодом року. Роботи 

ведуться в лабораторії виконуються в сидячому положенні і не потребують 

фізичного напруження, тому вони відносяться до категорії 1а (споживання 

енергії до 138 Дж/год. або 120 ккал/год.). 

Згідно ГОСТ 12.1.005-88 і ДСН 3.3.6.042-99 метеорологічні умови в да-

ній лабораторії повинні знаходитися в наступних межах (див. табл 7.1) 
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Таблиця 7.1. 

Період 

року 

Кате-

горія 

робіт 

Температура, ºС 
Відносна вологість 

повітря 

Швидкість руху 

повітря, м/с 

Опти- 

мальна 

Припустима на 

робочих місцях 

Оптима-

льна 

Припустима 

на постій-

ному 

і непостій-

ному робо-

чих місцях 

Опти- 

ма  

льна 

Припус-

тима 

на постій-

ному і не-

постійно- 

му робо-

чих місцях 

Постій- 

них 

Непо-

стій- 

них 

Холодний Іа 22-24 21-25 18-26 40-60 75 0,1 
не більше 

0,1 

Теплий Іа 23-25 22-28 20-30 40-60 55 при 28ºС 0,1 0,1-0,2 

 

 

Температура в приміщенні ділянки, де виконується пайка, через джерела 

тепла може перевищувати границю припустимої норми. Для видалення над-

лишку тепла використовується місцева механічна вентиляція. У теплий пері-

од року використовується природна вентиляція через віконні прорізи. Це до-

зволяє знизити температуру до нормального значення. У холодний період 

року може застосовуватись система центрального опалення у відповідності з 

вимогами СНиП 2.04.05-84 та ГОСТ 12.4.021-75. 

7.1.3 . Видалення шкідливих речовин при монтажі друкованої плати 

Всі різновиди процесів пайки і залуження супроводжуються забруднен-

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

дин, які використовуються для змивання флюсу та розчинення лаків. 

Операції пайки і залужування супроводжуються забрудненням повітря-

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

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

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

золь конденсації, дисперсний склад якого приведений в таблиці 7.2. 
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Таблиця 7.2—Дисперсійний склад аерозолю конденсації 

Розмір часток, мкм 
Відсоток часток 

даної фракції 

Розподіл часток 

за масою,% 

Швидкість випа-

ровування,м/с 

7 0,4 20 7 

4 0,8 19,5 2,2 

2 8,8 34,6 0,5 

1,5 15 11,8 0,3 

1,0 35 10 0,15 

0,9 20 2,6 0,12 

0,8 10 0,9 0,09 

0,7 10 0,6 0,07 

 

Таблиця 7.3—Параметри  компонентів 

Компоненти Характер токсичності 
Клас 

небезпеки 

ГДК у 

повітрі 

робочої 

зони, 

мг/м3 

Олово 

Ураження бронхів, викликає пролітерати но- 

критичну реакцію в бронхах. При тривало-

му впливі можливий пневмоконіоз 

3 

10 – для 

окису 

олова 

Свинець 

При отруєнні спостерігається ураження нервової 

системи, крові, серцево-судинної системи, шлун-

ково-кишкового тракту, полової системи  

1 0,01 

Каніфоль 

соснова 

Має дратівну дію. При тривалому впливі на  

шкіру викликає дерматит 
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Знаходячись у запиленій атмосфері, робітники піддаються впливу пилу 

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

лонку порожнини рота, очей, верхніх дихальних шляхів, зі слиною потрап-

ляють у травний тракт, вдихаються в легені. Поряд із забрудненням повітря-

ного середовища забруднюються робочі поверхні й одяг працюючих. Ступінь 

впливу аерозолів залежить від хімічного складу, який визначається хімічним 

складом припою. 

Більшість елементів, що входять до складу припоїв, які застосовуються, 

є небезпечними для здоров’я та життя людини. Припій ПОС-61 містить 60-

62% олова та 38-40% свинцю. Біологічна дія цих елементів, а також клас їх-

ньої небезпеки і гранично припустимі концентрації в міліграмах на кубічний 

метр у повітрі робочої зони приведені в таблиці 8.3. У цій таблиці також при-

ведені дані про біологічну дію на організм людини компонентів, що входять 

до складу флюсів і різних миючих засобів, які застосовуються для видалення 

залишків флюсу після пайки. 

Концентрацію в атмосфері аерозолю свинцю при пайці і залуженні хви-

лею можна визначити за формулою: 

C = y · S · t · N/V,                          

де y – питоме утворення аерозолю свинцю, мг/(м2 · год.); 

S – площа поверхні хвилі, м2; 

t – тривалість зміни, год.;  

N – кількість робочих місць;  

Спирт 

етиловий 

Має наркотичну та дратівну дію. Викликає зміни 

в печінці, серцево-судинній системі, сухість шкі-

ри при тривалому контакті  

4 1000 

Бензин 

Діє як дратівник та наркотик. Функціональні не-

рвові розлади, що супроводжуються м’язовою 

слабкістю, млявістю чи сонливістю, безсонням. 

Розлад травлення, печінки, тремтіння пальців та 

мови, поразка шкіри. Характерний розвиток су-

дом, зниження кров’яного тиску, сповільнення 

пульсу. 

4 300 
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V – об’єм приміщення. 

Питоме утворення аерозолю свинцю при залуженні та паянні хвилею 

олов’яно-свинцевим припоєм складає 3000-5000 мг/(м2 · год.). Площа повер-

хні хвилі дорівнює 0,004 м2, тривалість зміни – 8 годин, об’єм приміщення 

був визначений вище і дорівнює 360 м3, а кількість робочих місць дорівнює 

1. Виходячи з таких даних ми можемо визначити концентрацію аерозолю 

свинцю: 

С = 4000 · 0,004 · 8 · 1/360 = 0,356 мг/м3. 

Згідно ГОСТ 12.1.005-88 та таблиці 8.3 гранично допустима концентра-

ція аерозолю свинцю дорівнює 0,01мг/м3, таким чином концентрація аерозо-

лю свинцю перевищує ГДК, що потребує введення додаткових заходів захис-

ту. 

7.2 Електробезпека 

Згідно ГОСТ 12.2.007.0-75 все електрообладнання, що знаходиться в ро-

бочому приміщені можна віднести до 0І та І класу по електрозахисту (0І клас 

– обладнання, що має робочу ізоляцію, елемент заземлення і провід без зазе-

млюючої жили; І клас – обладнання, що приєднується до ланцюга живлення 

трьох контактними вилками, один з цих контактів з’єднується з заземленим 

контактом розетки).  

Робоче приміщення  за ступенем небезпеки ураження людей електрич-

ним струмом можна віднести до приміщень без підвищеної небезпеки, так як: 

- відносна вологість повітря не перевищує 75%; 

- матеріал підлоги (паркет) є діелектриком; 

- температура повітря не досягає значень, більших ніж 35ºС; 

- відсутня можливість одночасного торкання людини до елементів ме-

талоконструкцій будівель, технологічних апаратів, механізмів, що 

мають з’єднання з землею,  з одного боку і до металевих корпусів 

електрообладнання – з іншого. 

В робочому приміщені передбачене захисне відключення напруги жив-

лення мережі при аварійному режимі роботи обладнання. Для зменшення 
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значення напруги дотику і відповідних їй величин струмів при нормальному і 

аварійному режимах роботи електрообладнання необхідно виконати повтор-

не захисне заземлення нульового дроту. 

7.2.1 Розрахунок електромережі із зануленням на відключаючу 
здатність в аварійному режимі роботи 

Струм короткого замикання визначається за формулою:       

ІК. З. = Uф/(Rф +Rн+ Zт),                                

де Uф – фазова напруга, 220 В; 

Rф – опір фазового проводу, 0,7 Ом; 

Rн – опір нульового проводу 0,2 Ом; 

Zт – розрахунковій опір трансформатору 0,1 Ом; 

ІК. З. = 220/(0,7 +0,2+0,1) = 220 А. 

Для надійного спрацювання автоматів струмового захисту повинна ви-

конуватись нерівність ІК. З. ≥ 1,4 · Іавт.. Відповідно струм відключення автома-

ту Іавт повинен бути не більше 160 А. 

Визначення напруги дотику до зануленого обладнання: 

Uдот = ІК. З · Rн = 220 · 0,2 = 44 В.        

Напруга дотику Uдот  < Uдоп = 500 В за час спрацювання автоматів стру-

мового захисту t < 0,1c не перевищує допустимого значення, що відповідає 

вимогам ГОСТ 12.1.038-88. 

Підключення обладнання виконано у відповідності з вимогами ПБЕ та 

ПУЕ. Додаткових заходів щодо підвищення рівня електробезпеки в робочому 

приміщені впроваджувати не потрібно. 

7.3 Відповідність освітлення на робочих місцях санітарним нормам. 

Згідно ДБН В. 2. 5. – 28– 2006  для найменшого об’єкту розрізнення 0,3-

0,5 мм значення коефіцієнту природного освітлення (КПО) при суміщеному 

освітленні повинно бути еІІІН = 1.2 %. При боковому односторонньому освіт-

ленні нормується мінімальне значення КПО в точці, що розміщена на відста-

ні один метр  від стіни, найбільше віддаленої від світлових отворів, на пере-

тині характерного розрізу площини приміщення з робочою поверхнею. 
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Нормативне значення КПО для будівель, що розміщуються в місті Київ 

(IV пояс) визначається за формулою: 

CmIII
неIV

не  , 

де m – коефіцієнт світлового клімату (для Києва m = 0.9); 

С – коефіцієнт сонячності клімату (так як Київ знаходиться північніше 

50 північної широти і вікна виходять на південь, то С = 0.75). 

еІVН = 1.2 · 0,9 · 0,75 = 0.8 %.               

Практичне значення ебр при боковому освітленні (будівлі навпроти від-

сутні): 

ебр = (еб · q · r1 · T0) / КЗ,                                 

де Т0 – загальний коефіцієнт світлопропускання. Він визначається за на-

ступною формулою: 

Т0 = Т1 · Т2 · Т3 · Т4 · Т5,                                

де Т1 – коефіцієнт світлопропускання матеріалу (подвійне віконне скло, 

Т1 = 0,8);  

Т2 – коефіцієнт, що враховує втрати світла у віконній рамі (дерев’яна 

рама, Т2 = 0,7 ); 

Т3 – коефіцієнт, що враховує втрати світла в конструкціях (при боковому 

освітленні Т3 = 1); 

Т4 – коефіцієнт, що враховує втрати світла в сонцезахисних пристроях 

(при наявності регульованих жалюзі Т4 = 1);   

Т5 – коефіцієнт, що враховує втрати світла в захисній сітці (при боково-

му освітленні Т5 = 1) 

Т0 = 0,8 · 0,7 · 1 · 1 · 1 = 0,56 

q = 0,75 – коефіцієнт, який враховує нерівномірну яскравість неба. q є 

функцією  кутової висоти середини світлового проєму над робочою поверх-

нею. Кут α згідно рис.1 складає 11,5º; 

К3 = 1,3 – коефіцієнт запасу  (виробниче   приміщення з повітряним се-

редовищем, що має менше 1 мг/м3 пилу); 

І. Я
. Г

ун
ьк

о, 
КіВ

РА 20
15



 

Зм. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

46 
РВ11.468213.001 ПЗ 

r1 – коефіцієнт, що враховує збільшення КПО завдяки світлу, відбитому 

від 

поверхні r1 визначається в залежності від відношень: глибини примі-

щення В = 12 м2 до висоти вікна від рівня робочої поверхні h = 2,8 м; відс-

тань l = 9 м точки від зовнішньої стіни до глибини приміщення; ширини l = 

6м до його глибини та середньозваженого коефіцієнта приміщення, що ви-

значається за формулою: 

ρср = (ρ1 · S1 + ρ2 · S2 + ρ3 · S3) / (S1 + S2 + S3),          

де ρ1, ρ2, ρ3 – коефіцієнти відбиття відповідно стелі, стін та підлоги, що 

визначаються з таблиці і дорівнюють: ρ1 = 0.7, ρ2 = 0.6, ρ3 = 0.1; 

S1 = 72 м2 – площа стелі; 

S2 = 180 м2 – площа стін; 

S3 = 72 м - площа підлоги. 

Тоді 

ρср = (0,7 · 72 + 0,6 · 180 + 0,1 · 72) / (72 + 180 + 72) = 0,51. 

При відношенні B/h = 2,4; l/В= 0,75; ln/В = 0,5; ρср = 0,51 отримаємо 

r1=1,8. 

еб – геометричний КПО в точці, що розраховується при боковому освіт-

ленні: 

еб = 0,01 · (n1 · n2),                              

де n1 = 20 – кількість променів, що проходять у приміщення через світ-

лові пройми в точку, яка розраховується на поперечному розрізі приміщення; 

n2 = 46 – кількість променів, що проходять у приміщення через світлові 

пройми в точку, яка розраховується на плані приміщення. 

Підставивши ці результати у формулу (8.5), отримаємо: 

еб = 0,01 · (10 · 46) = 4,6. 

Згідно з формулою (8.5), фактичне значення КПО при боковому освіт-

ленні для приміщення лабораторії буде дорівнювати: 

67,23,1/56,08,175,06,4 б
pe  
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Фактичне значення КПО (ебр = 2,67) більше нормованого еІVН = 0.8, тобто 

виконується критерій відповідності природної освітленості вимогам  ДБН В. 

2. 5. – 28– 2006. 

 

Перевіримо освітленість, що забезпечується загальним штучним освіт-

ленням. Для визначення освітленості застосовується метод коефіцієнта вико-

ристання світлового потоку. 

В якості джерела світла використовуються люмінесцентні лампи ЛБ80 

потужністю 80 Вт. Застосовуюся також світильники Л20. 

Освітленість буде дорівнювати: 

E = (N · ФП · η) / (S · КЗ · Z),                   

де N = 8 – кількість світильників у приміщенні; 

ФП – 9390 Лм, – світловий потік світильника; 

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

залежності від коефіцієнтів відбиття від стелі ρ1 = 0.7, стін ρ2 = 0.6 та підлоги 

ρ3 = 0.1; 

Індекс приміщення: 

i = S / (h (l + b)),                                        

де h = 4 м, – висота приміщення; 

l = 12м, – довжина приміщення; і b = 6м, – глибина приміщення; 

і = 72 / (4 (12 + 6))= 1. 

S = 72 м2, – площа приміщення, що освітлюється; 

КЗ = 1,5 – коефіцієнт запасу. Він дорівнює такому значенню при викори-

станні люмінесцентних ламп в приміщеннях з повітряним середовищем, що 

містить менше 1 мг/м3 пилу;  

Z = 1,1 – коефіцієнт нерівномірності освітлення. 

Згідно з формулою (8.9) освітленість буде дорівнювати: 

Е = (8 · 9390 · 0,5)/(72 · 1,5 · 1,1) = 325,19 Лк. 

Норма загального освітлення робочих місць (середній контраст розріз-

нення об’єкту, фон – середній, розряд зорової роботи 3в, робота високої точ-
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ності) складає 300 Лк. Так як фактичне значення Е більше ніж потрібне, то 

СНиП II-4-79/85 виконується.  

На робочому місці монтажника комбіноване освітлення повинно забез-

печити освітленість Енорм = 750 Лк.                                       

Загальне освітлення забезпечує 325 Лк, місцеве повинно бути: 

Енорм – Езаг = 750 - 325 = 425 (Лк) 

Застосовуємо джерело місцевого освітлення МЛ – 2x80 

Перевіримо, чи забезпечує даний світильник потрібну освітленість: 

Е = (N · ФП · n· μ · ψ · L) / (1000 · К3),                 

де Е – освітленість, яку забезпечують світильники; 

N – число світильників, 1; 

ФП – світловий потік лампи ЛД80, 3660 Лм; 

n – число ламп в світильнику, 2; 

μ – коефіцієнт, що враховує збільшення освітленості від оточуючих пре-

дметів, 1,2; 

ψ – враховує кут нахилу робочої площини, 1; 

L – умовна освітленість, 100. 

Е = (1 · 3660 · 2 · 1,2 · 100) / (1000 · 1,5) = 585,6 Лк. 

Комбіноване освітлення з джерелом МЛ – 2x80 забезпечить потрібну 

освітленість на робочому місці. 

7.4 Заходи щодо покращення умов праці 

В результаті аналізу шкідливих виробничих факторів розроблені заходи 

щодо нормалізації умов праці, які включають: 

- вимоги до виробничих приміщень; 

- вимоги до технологічного устаткування; 

- вимоги до вентиляції. 

Всі операції пайки в робочому приміщенні необхідно робити на спеціа-

льно обладнаному місці, що має витяжну вентиляцію, місцевий відсос. 

Обробка   приміщень, повітроводів, комунікацій повинна допускати їх 

очищення від пилу та періодичне омивання. Стики стін зі стелею та підлогою 
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потрібно робити закругленими; стіни, віконні рами, опалювальні  прилади, 

повітропроводи повинні бути гладенькими і покриті масляною фарбою світ-

лих тонів. Підлога повинна бути водонепроникною з матеріалу, що володіє 

підвищеною міцністю та опором стиранню та загоранню, без щілин. 

Підлогу на ділянках пайки мити після кожної зміни. Не рідше ніж один 

раз на тиждень робити вологе прибирання всього приміщення. 

 

Вимоги до технічного устаткування 

При пайці хвилею технологічний процес пайки виробів здійснюється ав-

томатично. В моменти не пов'язані з безпосередньою пайкою, ванни необхід-

но закривати кришкою. 

Для запобігання теплових опіків використовуються теплоізолюючі екра-

ни. 

Робочі поверхні устаткування, поверхні шухляд для збереження інстру-

ментів покриті пластиком, що легко миється. 

 

Вимоги до вентиляції 

Так як концентрація аерозолю свинцю перевищує гранично допустиме 

значення, то необхідно застосувати вентиляцію ділянок пайки. 

7.4.1 Розрахунок вентиляції ділянок пайки 

Оскільки   найбільш   ефективним і економічним засобом забезпечення 

санітарно-гігієнічних параметрів повітряного середовища в робочій зоні пай-

ки є місцева вентиляція, то застосуємо саме її. 

В якості місцевої вентиляції при пайці плати застосовуються всмоктува-

чі прямокутної форми з гострими краями, що встановлюються у вертикальній 

площині стола (рис.7.4.1.1)  
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E    

B    

 
 

Рисунок 7.4.1.1— Місцева вентиляція при пайці хвилею. 

Кількість повітря, що відсмоктується для прямокутних отворів всмокту-

вача визначається за формулою: 

L = (S + 7.7 · E0.63 · x1.4) · Vx, м3/с,                     

де S – площа всмоктувального отвору, м; 

Е – більша сторона прямокутного всмоктувального отвору, м; 

х – відстань від площини всмоктувального отвору до зони пайки, м; 

х = 0,1...0,3 м, вибираємо х = 0,3 м; 

Vx - осьова швидкість у зоні пайки; приймаємо Vx = 0,5 м/с. Приймемо 

розмір Е рівним розміру сторони столу: 

E = 0,5 м 

Менша   сторона  прямокутного всмоктувального отвору визначається з 

оптимального співвідношення між сторонами всмоктувальної щілини Е і В, 

при якому кількість повітря, що всмоктується, буде мінімальним: 

В/Е = 0,24 · (х/Е)0,36,                                         

В = 0,24 · 0,5 · (0,3/0,5)0,36 = 0,1 м. 

Тоді площа всмоктувального отвору буде дорівнювати: 

S = E · B = 0,5 · 0,1 = 0,05 м2. 

Кількість повітря, що відсмоктується: 
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L = (0,05 + 7,7 · 0,50,63 · 0,31,4) · 0,5 = 0,486 м3/с = 1750 м3/год. 

Фактична концентрація аерозолю в повітрі, що видаляється, визначаєть-

ся за формулою: 

Сф = (y · S · t · N) / (V + L · t · M),                    

де у = 4000 мг/(м3·год), – питоме утворення аерозолю свинцю; 

S = 0,004 м2, – площа поверхні хвилі;  

t = 8 годин, – тривалість однієї зміни;  

N = 1, – кількість робочих місць;  

V = 360 м3, – об'єм приміщення;  

L = 1750 м3/год, – кількість повітря, що відсмоктується;  

М = 2, – кількість відсмоктувачів; 

Сф = (4000 · 0,004 · 8 · 1)/(360 + 1750 · 8 · 2) = 0,0045, мг/м3. 

Так як Сф менше гранично припустимого значення, що становить 0,01 

мг/м3, то немає необхідності в додаткових заходах з охорони праці. 

7.5 Пожежна безпека на ділянках пайки і лудіння 

При монтажі друкованої плати застосовуються різні речовини і матеріа-

ли, деякі з них пожежно - та вибухонебезпечні. 

Пожежа може виникнути у тому випадку, якщо не будуть дотримані но-

рми пожежної безпеки.  Згідно з  НАПБ Б.03.002-2007  та СНиП 2.09.02-85 

приміщення за вибухо- та пожежною небезпекою відповідає категорії В (ви-

бухо-, пожежонебезпечне), тобто приміщення з горючими та важко-

горючими  рідинами, твердими горючими речовинами та матеріалами. Згідно 

з класифікацією пожежних зон (у відповідності з ПБЕ та ПУЕ) робоча зона  

приміщення належить до класу П-ІIа – пожежонебезпечні зони приміщення. 

За вогнестійкістю приміщення відноситься до ІІ ступеню (ГОСТ 

12.1.004-76) тобто механічні конструкції, стіни виконані, з негорючих мате-

ріалів, найменша межа вогнестійкості яких складає 2 години. 

Пожежа може виникнути під час виконання операцій виготовлення 

флюсів (етиловий спирт, етилацетат), під час видалення залишків флюсів пі-

сля пайки (суміш спирту та бензину, ацетон). 
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Пожежні показники деяких речовин та матеріалів приведені у табли-

ці7.4. 

Таблиця 7.4— Пожежні показники деяких речовин та матеріалів 
Найменування 

речовин та 

матеріалів 

Температура 

спалаху, ºС 
Температура са-

мозагорання, ºС 

Межа вибуху 
Засоби 

пожежегасіння нижня верхня 

Каніфоль - 850 12,6 г/м3 - 

Хімічна і повіт-

ряно- механічна 

піна, 

розпилена вода 

Спирт етило-

вий 
18 404 

3,6 % 

68 г/м3 

19 % 

340 г/м3 

Хімічна піна, 

вода, водяний 

пар, інертні гази 

 

На  випадок   виникнення  пожежі  повинна бути  забезпечена  можли-

вість безпечної евакуації людей через евакуаційні виходи. 

Кількість евакуаційних виходів з будівель, з кожного поверху та примі-

щень необхідно приймати згідно з СНиП 2.01.02-85, однак не менше двох. 

Відстань від найбільш віддаленого робочого місця до найближчого евакуа-

ційного виходу з приміщення   безпосередньо   на  зовні  або  на сходову  клі-

тку   не   повинна перевищувати значення, що регламентуються СНиП 

2.09.02-85. 

Для нашого випадку: 

-    об'єм приміщення – 360 м3; 

-    категорія приміщення – В; 

-    ступінь вогнестійкості будівлі – ІІ. 

Отже, відстань, при щільності людського потоку в загальному проході 

від 1 до 3 осіб, повинна бути не більше ніж 60 м.  

Для запобігання пожежі та пожежного захисту на підприємстві згідно з 

нормами ДБН В.2-13-98 застосовується електрична пожежна сигналіза-

ція (ЕПС), що служить для швидкого повідомлення службі пожежної безпеки 

про виникнення пожежі в одному з приміщень чи споруд підприємства.  
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Установка ЕПС складається з наступних основних  частин:  

-   пожежних оповіщувачів, що встановлюються в приміщеннях;  

-   блоків живлення від електромережі та резервного акумулятора;  

-   системи переключення з одного живлення на інше;  

-   електропровідної мережі, що з'єднує пожежні оповіщувачі з прийма-

льно-контрольним приладом. Приймально-контрольні прилади встановлю-

ються в приміщенні з цілодобовим перебуванням чергового персоналу, що 

знаходиться на першому поверсі.  

В якості пожежних оповіщувачів у цехах пайки друкованих плат необхі-

дно використовувати автоматичний пожежний оповіщувач димовий ДПС-

038, тому що немає джерел відкритого полум’я  і процес загоряння розпочи-

нається з виділення диму (наприклад, загорання при короткому замиканні, 

оплавлення ізоляції і т.д.), а матеріали, що використовуються в монтажному 

цеху, виділяють велику кількість тепла.  

У разі, виникнення пожеж, необхідно мати первинні засоби пожежега-

сіння. Вони призначені для ліквідації невеликих осередків пожежі, а також 

для гасіння пожеж у початковій стадії їхнього розвитку силами персоналу 

об'єкту до прибуття штатних підрозділів пожежної охорони. 

Відповідно до ISO 3941-77 в робочому приміщені необхідно встановити     

вуглекислотні вогнегасники марки ВВ-2, ВВ-5 чи ВВ-8, тому що вони засто-

совуються для гасіння електроустановок і електромереж, що знаходяться під 

напругою до 1000 В (клас пожежі „Е”). 

В коридорі знаходиться додатковий    вогнегасник хімічний пінний 

ВХП-10 для гасіння легкозаймистих речовин та твердих матеріалів (так як 

для гасіння спирту, ацетону і т.п. вуглекислотні вогнегасники використову-

вати не можна, в них СО2 добре розчиняється).  

Також в пожежний інвентар, що знаходиться на території об'єкту, вхо-

дить: 

-   пожежне покривало розміром 2x2 м – 1 шт; 

-   гаки – 3 шт.; 

-   лопати – 2 шт.; 
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-   сокири – 2 шт.; 

-   ящик з піском не менше 0,1 м3 – 1 шт. 

Таким чином, в робочому приміщенні виконуються всі вимоги пожежо-

безпеки згідно з вимогами НАПБ Б.03.002-2007  : „Правила пожежної безпе-

ки в Україні". 
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ВИСНОВОК 

В результаті виконання дипломного проекту було розроблено пристрій 

контролю параметрів мехатронної системи , який дозволяє вимірювати тиск в 

гідравлічних мехатронних системах в широкому діапазоні та передавати дані 

на персональний комп`ютор або на мікроконтроллер через інтерфейс USB. 

Було розроблено конструкцію модуля , що дозволяє закріплювати його в 

блоках, шафах разом з іншими модулями що забезпечують роботу мехатрон-

них систем. Пристрій має чотири канали для вимірювання тиску , живиться 

від зовнішнього джерела  напругою 15 В. Швидкість передачі даних визна-

чається інтерфейсом USB 480 Мбіт/с. 

Час напрацювання блока на відмову склав 1150 год . Оскільки аналогово 

цифровий перетворювач має не задієні входи то існує можливість вдоскона-

лення присторю що дасть можливість підключати датчики температу-

ри,швидкості потоку ,переміщення та ін. 

Таким чином поставлена  в технічному завданні задача успішно викона-

на. 
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1. Найменування та область застосування 

Пристроєм що розробляється, є пристрій контролю параметрів 

мехатронної системи . Він призначений для зчитування даних з давачів і 

передачу їх на USB порт комп’ютера. 

Застосування пристрою допомагає та полегшує роботу по зчитуванню 

даних .  

 

2. Підстава для розробки 

Підставою для розробки є завдання на дипломний проект. 

 

3. Мета та призначення розробки 

Метою розробки є створення пристрою з характеристиками, які б 

були конкуренто спроможними на ринку пристроїв загального 

призначення, що забезпечував би високі експлуатаційні характеристики, 

високу надійність, низьку собівартість. 

4. Технічні вимоги 

 Даний прилад повинен виконуватися у вигляді моноблочної 

конструкції. Конструкція пристрою повинна мати інформаційну виразність, 

раціональність форми, цілісність композиції. На приладі повинні бути 

нанесені чіткі написи, що пояснюють призначення органів керування та 

індикації і пристроїв перемикання. 

4.1. Технічні параметри 

– напруга живлення 15В (блок живлення ); 

– робоча частота 2МГц;  

– висота не більше.....................................20 мм; 

 – ширина не більше..................................80 мм; 

 – довжина не більше.............................150 мм ; 

 

 
ЗМ. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 
1 

РВ11.468213.001 ТЗ 
 Розробив Гунько І.Я. 

 Перевірив Новосад А.А. 
 

 Н. Контр. Попсуй В.І. 
  Затвердив Новосад А.А. 
 

Пристрій контролю 
параметрів мехатронної 

системи 

Літ. Листів 
 

РВ-11 РТФ 

І. Я
. Г

ун
ьк

о, 
КіВ

РА 20
15



 

 

 – маса не більше........................................0,2 кг. 

 

4.2 Вимоги до надійності 

Пристрій повинен бути відновлюваним і ремонтопридатним по ГОСТ 

27.002–89. Середній наробіток на відмову, з достовірною імовірністю Рд = 

0.95, не менше 5000 годин. Середній час відновлення, не більше 5 годин. 

Середній строк служби, не менше 5 років. 

 

 4.3 Вимоги до технологічності та метрологічного забезпечення 

Вимоги до технологічності за ГОСТ 14.201–83. Рівень технологічності 

повинен бути зорієнтований на передові технології. Монтаж деталей на 

плату повинен бути якомога простішим для зниження трудомісткості. Всі 

комплектуючі вироби повинні проходити вхідний контроль на відповідні 

вимоги ТУ. 

 

4.4 Вимоги до рівня стандартизації та уніфікації 

В конструкції повинні бути максимально використані стандартні та 

уніфіковані деталі та вузли. Рівень уніфікації і стандартизації повинен 

відповідати вимогам ГОСТ 14.201–83.  

Коефіцієнт уніфікації, не менше 0,6. 

Коефіцієнт стандартизації 0,4. 

 

4.5 Вимоги до складальних частин конструкції, сировини та 

експлуатаційних матеріалів 

В конструкції повинні бути використані деталі та матеріали, які серійно 

випускає промисловість і дозволені до застосування в РЕА загального 

призначення. 
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4.6 Умови експлуатації і вимоги до технічного обслуговування і 

ремонту 

Кліматичне виконання виробу УХЛ–1 за ГОСТ 15150–69. 

Робочі температури: 

 mіn  –20 °С 

 max +70 °С 

 середня 20 °С 

Граничні температури: 

 mіn –30 °С 

 max +45 °С 

Відносна вологість:  

 80 % при 15 °С, 

 100 % при 25 °С. 

Група експлуатації – 3. 

 

 

4.7  Вібраційні навантаження 

За ГОСТ 25467–82: 

 діапазон частот 1–80 Гц; 

 прискорення, не більше 29,4 м/с2 (3g); 

 пікове ударне прискорення 147 м/с2 (15g); 

 загальне число ударів тривалістю 2–15 мс, не більше 10000; 

 тривалість одиночних ударів із прискоренням 15g, не більше 3 мс. 

 

4.8 Вимоги до електромагнітної сумісності і до індустріальних 

радіозавад 

Пристрій повинен відповідати вимогам до електромагнітної сумісності 

і індустріальним радіозавадам по ГОСТ 22505–83. 
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5 Естетичні і ергономічні вимоги 

Естетичні вимоги по ДСТУ 3943-2000. 

Ергономічні вимоги по ДСТУ 3943-2000. 

 

6 Патентно–правові вимоги 

Показник патентної частоти по країнам СНД, не менше        0,9 

 

7 Вимоги до маркування і пакування 

 Прилад повинен бути упакований в індивідуальну тару. Маркування 

на виробі і тарі проводити згідно ГОСТ 24388–88.  

 

8 Вимоги до транспортування і зберігання 

Транспортувати в упакованому вигляді згідно ГОСТ 23088–80 з 

параметрами: 

тривалість ударних дій, не більше             10 мс 

прискорення, не більше                               3 g 

кількість ударів за хвилину, не більше      80 

 

9 Вимоги до безпеки обслуговування та охорони природи 

Пристрій повинен задовольняти вимогам ГОСТ 12.2.006–87. Потрібно 

забезпечити відсутність гострих кромок конструкції, а також захист 

апаратури від некваліфікованого користувача. На приладі повинна бути 

нанесена наступна інформація: номінальна напруга живлення, позначення 

контактних пристроїв та надписи застереження. 

 

10 Економічні показники 

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

5 РВ11. 468213.000 ТЗ 

І. Я
. Г

ун
ьк

о, 
КіВ

РА 20
15



 

Забезпечити мінімальну вартість продукції. Об’єм випуску 1000 шт. за 

рік. Крім цих вимог необхідно забезпечити конкурентноздатність виробу 

поряд з приладами аналогічного призначення, що виробляються 

конкурентами. 

 

11 Стадії та етапи розробки 

1. Технічне завдання. 

2. Технічне пропонування. 

3. Ескізний проект. 

4. Захист проекту. 
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Назва 
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.  
 
Прим. 

       

    Документація   

      
 

А1  
 РВ11.468213.001СК Складальне креслення 1  

       

  
  Складальні одиниці 1  

  
     

А1  
 

 
РВ11.468213.002 Друкований вузол   

      
 

    Деталі   

       

  1  Кришка верхня 1 
 

А3  2  Кришка нижня 1  

  3  Втулка 4  

  4  Втулка різьбова 4  

       

    Стандартні вироби 1  

       

    Гвинти   

       

  5  Гвинт М3 х 10 ГОСТ 17475-80 4  

  6  Гвинт М3 х 5 ГОСТ 17475-80 4  

     

РВ11.468213.001      
Змін Арк. № докум. Підп Дата 

Розроб. Гунько І.Я.    
Пристрій контролю 

Літер. Аркуш Аркушів 

Перев.  Новосад А.А.    1 2 
Т.контр    НТУУ «КПІ», РТФ, 

гр. РВ-11 Н.контр Попсуй В.І.   

Затв. Новосад А.А.   
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Позначення 

 
 

Назва 
 К
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.  
 
Прим. 

       

    Документація   

      
 

А3  
 РВ11.468213.002СК Складальне креслення 1  

А3   РВ11.468213.001 Е3 Схема електрична принципова 1  

А4  
 РВ11.468213.001ПЕ Перелік елементів 1  

   РВ11.758723.001Т1М Машинний носій 1  

   РВ11.758723.001Т2М Машинний носій 1  

   РВ11.758723.001Т3М Машинний носій 1  

  
     

    Деталі   

       

А3  1 РВ11.758723.001 Плата друкована 1  

       

    Інші вироби   

       

    Конденсатори   

       

 
 2  C1206- ч 10нФ 50V ± 10% 1 C1 

  3  C1206- ч 100nF 50V ± 10% 3 C2-С4 

  4  C1206- 3.3mkF h25V ± 10% 4 C5-С8 

  5  C1206- 0.1mkF ч 50V ± 10% 1 C9 

     

РВ11.468213.002      
Змін Арк. № докум. Підп Дата 

Розроб. Гунько І.Я.    
Друкований вузол 

Літер. Аркуш Аркушів 

Перев. Новосад А.А    1 2 
Т.контр    НТУУ «КПІ», РТФ, 

гр. РВ-11 Н.контр Попсуй В.І.   
Затв. Новосад А.А   
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 Кі
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Прим. 

       

 
 6  C1206- 4.7мкФх50В ± 10% 1 C10 

  7  C12060.01мкФх100В ± 1% 1 С11 

 
 8  C1206- 4.7мкФх50В ± 10% 1 C12 

 
 9  C1206- 0.1мкФх50В ± 10% 1 С13 

 
 10  C1206- 3.3мкФх25В ± 10% 1 С14 

 
 11  C1206- 680нФ х50В ± 10% 1 С15 

 
 

12  C1206- 3.3мкФх25В ± 10% 4 С16-
С19 

  13  C1206- 680нФ х50В ± 10% 1 С20 

  14  C1206- 3.3мкФх25В ± 10% 4 С21-
С24 

  15  C1206- 680нФ х50В ± 10% 1 С25 

  16  C1206- 3.3мкФх25В ± 10% 4 С26-
С29 

  17  C1206- 680нФ х50В ± 10% 1 С30 

       

  18  Стабілізатор L78L06AC 5V 1 DA1 

       
    Мікросхеми   
       
  19  FT232RL 1 DD1 
  

20  UA776 2 DD2-
DD3 

  21  MAX186 1 DD4 

  22  UA776 6 DD5- 
DD10 

       

       

       

     РВ11.757621.001 2      
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Назва 
 Кі
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Прим. 

       

 
   Резистори   

  
     

 
 

23  
1206S4J0153T5E 20к0.25Вт 
± 5% 1 R5-R6 

 
      

 
 24  RC1206JR47k0.25Вт ± 5% 1 R7 

 
 

25  
1206S4J0153T5E - 1к 0,25 
В ± 1% 3 R8-R9 

 
 26  RC1206JR47k0.25Вт ±% 1 R10 

  
27  1206S4J0153T5E - 20к 0,25 

Вт ± 5% 1 R11 

  28  1206S4J0153T5E - 10к 0,25 
Вт ± 2% 1 R12 

  29  RC1206JR33k0.25Вт ±% 1 R13 

  30  1206S4J0153T5E - 
1МОм0.25 Вт ± 5% 1 R14-

R17 

  31  1206S4J0153T5E- 15к 0,25 
Вт ± 5% 1 R18-R19 

  32         1206S4J0153T5E - 20к 
0,25 Вт ± 5% 4 R20-

R23 

  33  1206S4J0153T5E - 10к 0,25 
Вт ± 2% 1 R24 

  34  RC1206JR33k0.25Вт ±% 4 R25 
  

35  1206S4J0153T5E - 15к 0,25 
Вт ± 5% 1 R26-R27 

  
36  1206S4J0153T5E - 20к 0,25 

Вт ± 5% 4 R28-R31 
  

37  1206S4J0153T5E - 10к 
0.25Вт ± 2% 1 R32 

  38  RC1206JR33k0.25Вт ±% 1 R33 

  39  1206S4J0153T5E - 15к 0,25 
Вт ± 5% 1 R34-

R35 
       
     

РВ11.757621.001 3      
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40  1206S4J0153T5E - 20к 0.25 
Вт ±5% 2 

R36-
R39 

  
41  1206S4J0153T5E - 10к 0.25 

Вт ±2% 1 R40 

 
 42  RC1206JR  33k 0.25 Вт ±5% 6 R41 

 
      

 
 

43  Діод DO-213AA  
VD1-
VD4 

 
      

 
   Роз`єми   

       

  44  14-30 AWG x 8 pin 1 T1 

  44  14-30 AWG x 3 pin 1 PWR 

       

       

       

       

       
       
       
       
       

       

       

     

РВ11.757621.001 4      
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Позначення Найменування Кільк. Примітка 

    
 Конденсатори   
    

C1 C1206- 10нФ х 50В ±10% 1  
C2-С4 C1206- 10нФ х 50В ±10% 3  
C5-С8 C1206- 3.3мкФ х25В ± 10% 4  

C9 C1206- 0.1мкФ х 50В ± 10% 1  
C10 C1206- 0.1мкФ х 50В ± 10% 1  
С11 C1206- 0.01мкФ х 100В ± 10% 1  
C12 C1206- 4.7мкФ х 50В ± 10% 1  
С13 C1206- 0.1мкФ х 50В ± 10% 1  
С14 C1206- 3.3мкФ х 25В ± 10% 1  
С15 C1206- 680нФ х 50В ± 10% 1  

С16-С19 C1206- 3.3мкФ х 25В ± 10% 4  
С20 C1206- 680нФ х 50В ± 10% 1  

С21-С24 C1206- 3.3мкФ х 25В ± 10% 4  
С25 C1206- 680нФ х 50В ± 10% 1  

С26-С29 C1206- 3.3мкФ х 25В ± 10% 4  
С30 C1206- 680нФ х 50В ± 10% 1  

    
DA1 Стабілізатор L78L06AC 5V 1  

    
 Мікросхеми   
    

DD1 FT232RL 1  
DD2-DD3 UA776 2  

DD4 MAX186 1  
DD5- DD10 UA776 6  

    
                                  Резистори   
    

R1-R2 1206S4J0153T5E- 15к 0.25 Вт ±5% 2  
      
     

Зм Арк     № докум.  Підпис Дата 
Розроб Гунько І..Я.   

Пристрій контролю 
параметрів мехатронної 

системи 

Літера Аркуш   Аркушів 
Перев Новосад А.А..      1 2 
Т.контр    

НТУУ «КПІ», 
РТФ, гр. РВ-11 

Н.контр    

Затв. Новосад А.А..   
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Позначення Найменування Кільк. Примітка 

    
R3 1206S4J0153T5E - 20к 0,25 Вт ± 5% 1  
R4 1206S4J0153T5E - 15к 0,25 Вт ± 5% 1  

R5-R6 1206S4J0153T5E - 20к 0,25 Вт ± 5% 2  
R7 RC1206JR 47k 0,25 Вт ± 5% 1  

R8-R9 RC1206JR - 47к 0,25 Вт ± 1% 2  
R10 1206S4J0153T5E - 1к 0,25 В ± 1% 1  
R11 RC1206JR 47k 0,25 Вт ± 5% 1  
R12 1206S4J0153T5E - 20к 0,25 Вт ± 5% 1  
R13 1206S4J0153T5E - 10к 0,25 Вт ± 2% 1  

R14-R17 RC1206JR 33k 0,25 Вт ± 5% 4  
R18-R19 1206S4J0153T5E - 1МОм0.25 Вт ± 5% 2  
R20-R23 1206S4J0153T5E- 15к 0,25 Вт ± 5% 4  

R24 1206S4J0153T5E - 20к 0,25 Вт ± 5% 1  
R25 1206S4J0153T5E - 10к 0,25 Вт ± 2% 2  

R26-R27 RC1206JR 33k 0,25 Вт ± 5% 2  
R28-R31 1206S4J0153T5E - 15к 0,25 Вт ± 5% 4  

R32 1206S4J0153T5E - 20к 0,25 Вт ± 5% 1  
R33 1206S4J0153T5E - 10к 0,25 Вт ± 2% 1  

R34-R35 RC1206JR 33k 0,25 Вт ± 5% 2  
R36-R39 1206S4J0153T5E - 15к 0,25 Вт ± 5% 4  

R40 1206S4J0153T5E - 20к 0,25 Вт ± 5% 1  
R41 1206S4J0153T5E - 10к 0,25 Вт ± 2% 1  

    
VD1-VD4 Діоди DO-213AA 4  

    
                                  Роз'єми   
    

      T1 14-30 AWG x 8 pin 1  
PWR 14-30 AWG x 3 pin 1  

    
    
    
    
    
    

  
 
 
 
 
 

  
      Аркуш 

        2 Зм Арк     № докум.  Підпис Дата 
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