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АНОТАЦІЯ 

Метою даного дипломного проекту є розробка модулю управління 
електроопалювальним котлом. 

У проекті розроблено принципову схему модулю з використанням 
регістрів та індикаторів, на основі схеми проведено вибір елементної бази та 
конструкційних матеріалів. Розроблено друкований вузол та проведено вибір 
варіанту конструкції. Проведені необхідні розрахунки для підтвердження 
працездатності приладу та відповідності стандартам і регламентуючим 
документам. 

Відомості про обсяг пояснювальної записки:  

- обсяг пояснювальної записки 57, 

-кількість ілюстрацій 12; 

-кулькість таблиць 7; 

-кількість креслень 3; 

-кількість посилань 9; 

Даний модуль можливо використовувати для блоків управління 
електроопалювальними котлами для регулювання та відображення температури 
нагрівання води в системі. 

Ключові слова: Опалювальний котел, модуль, компоненти ,  надійність, 
друкований вузол, вібрація, індикатори. 
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ANOTATION 

The purpose of this diploma project is to develop a control module electro 
boiler. 

The project developed a schematic diagram of the module using registers and 
indicators based on the schemes conducted choose components. And structural 
materials. Developed printing unit and conducted design choices . Carried out the 
necessary calculations to confirm the efficiency of the device and compliance 
standards and regulatory documents. 

Information on the amount of explanatory note: 

- Number of explanatory note 57, 

-Number of  illustrations 12; 

-Number of Table 7; 

-Number of  drawings 3; 

-Number of  links 9; 

This module can be used for electro boiler control units to adjust and display 
the temperature of water in the heating system. 

Keywords: Вoiler , module, component, reliability, printed node vibration 
,indicators. 
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ВСТУП 

У процесі створення побутової техніки в цілому суттєве значення має 

доцільність використання споживачем та економічні затрати збоку 

підприємництва для його  створення. Вирішується ця глобальна проблема, 

головним чином, через знаходження і розвиток молодих спеціалістів, які будуть 

давати свій внесок для розвитку в певних напрямках технічного процесу. 

Основним напрямком розвитку енергетики є централізованість теплової 

енергії. У побуті широко використовується теплота низького і середнього 

потенціалу. На опалення та гаряче водопостачання житлових, громадських та 

промислових будівель витрачається велика кількість палива, енергії, сировини. 

На даний час  економічна ситуація диктує новий підхід до вирішення 

економічної кризи. Планування електроенергії,водопостачання та іншого є 

необхідним для будь-якої організації , яка має намір робити які-небудь дії в 

майбутньому та економії в цілому . Організації змушені шукати такі форми і 

моделі планування, які забезпечували б максимальну ефективність та зручність у 

використанні  для споживачів їхнього продукту. 

У побуті майже всі прилади працюють від електричної енергії  і 

електроопалювальний котел цьому не виключеня. Такі котли володіють великим 

ККД, економічні і достатньо прості в експлуатації. Електроенергія в наш час 

поширена практично повсюдно. 

Продукція електричних опалювальних котлів набуває значного 

поширення серед  приладів опалювання.  Це зумовлюється тим, що електричні 

котли використовуються у тих випадках, коли можливість підключення 

опалювальної техніки до централізованих газових трубопроводах відсутнє. Такі 

котли використовуються як для приватних будинків,так і для організації на 

комерційних об'єктах.  Основним конкурентом залишається магістральний газ, 

але тільки у тому випадку,  якщо є підведення газового трубопроводу.  

М. О
. К
аз
ба
н, 
КіВ
РА

 20
15



 

РІ11.468313.001 ПЗ 4 
Лист 

Дата Підп. № докум. Лист Зм 

Розміщення приладів повинно відповідати технічній документації, 

зазвичай котли розміщують в приміщенні на стіні. Його керування відбувається 

як і дистанційно,так і автоматично.  

З кожним роком опалювальні системи вдосконалюються для покращення 

роботи в експлуатації та задовольнити вимоги споживача. 

При використанні котла,  який керується блоком управління з часом 

зламався.  Поломка виникла внаслідок великої вібрації , пристрій керування при 

падінні пошкодився і наступним чином не міг виконувати свої функції в режимі 

роботи.  

Мета дипломної роботи полягає   – вдосконалити модуль управління та 

індикації для покрашення роботи приладу. З економічної точки зору  повинні 

бути затрачені мінімальні кошти для створення плати модуля управління. 

Ціль даної роботи  –  створення модулю управління та індикації з 

мінімальними затратами і високими результатами в експлуатації. 
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1 .  АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ 

Згідно технічного завдання метою проекту є розроблення плати модулю 

управління та індикації для блоку управління електроопалювальним котлом.  

Блок управління зібраний на основі мікроконтролера Tiny 15 і драйвера 

трьох розрядного семисегментного індикатора SAA1064.  Мікроконтролер 

Tiny 15 оснащений чотирьохканальним 10 — розрядним АЦП,  Flash — пам'яттю 

на 1 Кбайт, пам'яттю EEPROM на 64 байт, шістьма лініями введення —

виведення, вбудованим RC– генератором, а також трьома таймерами / 

лічильниками. 

Живлення термометру відбувається від мережі, встановлений стабілізатор 

буде зменшувати напругу для модулю управління та індикації до значення 5 В. 

Плата проектується в найбільш дешевому варіанті виконання, тому точність 

вимірювання - в межах останнього знака.  

До складу блоку управління входять наступні частини: 

– давач. В ролі давача виступає терморезистор. Терморезистор - це пристрій, 

опір якого значно змінюється зі зміною температури. Він володіє високим 

температурним коефіцієнтом опору (ТКС) в широкому діапазоні температур; 

– підсилювач. Для підсилення сигналу можуть використовуватися операційний 

підсилювач КР140УД1208 або його аналог UA776, які можуть працювати при 

напрузі живлення від +2,4 до 18 В, тому живлення операційного підсилювача не 

стабілізовано; 

– АЦП. В ролі перетворювача виступає мікроконтролер TINY15LP. Цей 

контролер має велику швидкість роботи за рахунок Flash-пам’яті на 1Кбайт; 

– підсилювач постійного струму. Підсилювач в даному випадку потрібен для 

забезпечення стабільної роботи світлодіодів, що інформують про стан 

температури нагрівачів. Були обрані транзистори КТ315. Також можна взяти 

зарубіжний аналог BC846; 

– перетворювач. В ролі перетворювача виступає драйвер SAA1064, який  
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містить інтерфейс I2C, регістр-показчик, регістр керування, мультиплексор 

трьох індикаторів та пару регістрів дешифратора семисегментних індикаторів.  

В конструкції блоку управління враховуються такі параметри як 

зручність індикації отриманої температури, доступ до елементів живлення та 

зручне розташування органів керування. Це досягається за рахунок вибору 

семисегментних індикаторів зі світлодіодним підсвічуванням, що дає змогу 

легко зчитувати дані навіть у темряві. Корпус приладу алюмінієвий, що дає 

змогу зменшити масу блоку. Всі органи керування та зчитування інформації 

знаходяться на фронтальній частині приладу. Живлення розташовується на 

нижній стінці корпусу, що не заважає легкій заміні органів живлення.  

Кліматичні умови, при яких експлуатується прилад згідно ГОСТ 15150–

69: УХЛ4.2, в якому зазначається, що прилад має використовуватись у 

макрокліматичних районах з помірним і холодним кліматом. 

Прилад повинен бути ремонтопридатний та надійний згідно ДСТУ 2860-

94 та ДСТУ 2862-94. 

Пристрій повинен відповідати вимогам до електромагнітної сумісності до 

індустріальних радіозавад за ДСТУ 2793–94 та ГОСТ 28934–91. 

  

М. О
. К
аз
ба
н, 
КіВ
РА

 20
15



 

РІ11.468313.001 ПЗ 7 
Лист 

Дата Підп. № докум. Лист Зм 

2. ОГЛЯД СУЧАСНИХ АНАЛОГІВ 

Опалювальним   котлом називаювать прилад, який використовується для  

опалення будь-яких приміщень: квартир, індивідуальних будинків, котеджів, 

дач, різних об'єктів торгівлі (магазинів, кафе), офісних приміщень або 

виробничих підприємств. 

Всі котли поділяються: 

- електричні;  

-газові; 

- рідкопаливні; 

-твердопаливні; 

-комбіновані; 

-пелетні; 

За функціональністю котли можуть бути  одноконтурні та двохконтурні. 

Перевага двохконтурних в тому, що вони використовуються для опалення 

приміщення та нагрівання води та подачі її до споживача, якщо відкрити гарячу 

воду,  котел тимчасово відмикається від опалення цим самим економить затрати 

на витрату газу.  В свою чергу одно контурні котли використовують тільки 

нагріву приміщення.  
 

 

Рис.2.1. ― Класифікація опалювальних котлів 
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В даній бакалаврській роботі будемо розробляти  модуль управління та 

індикації для електроопалювального  котла. В подальшому будемо розглядади 

принцип дії, схемотехнічну реалізацію, створення плати, встановлення елементів 

на неї. 

Почнемо з основних вузлів автоматизації електроопалювальних котлів є  

блок управління та вентилятор. Завдяки блоку управління автоматизується вся 

система опалення. Саме він  підтримує необхідну температуру і тиск в системі. В 

залежності від моделі і виду котла, блок управління контролює, щоб правильно  

працювали такі пристрої як вентилятор, циркуляційний насос, паливний 

механізм, насос гарячої води, насос опалення для підлоги. 

Принцип роботи такого пристрою заснований на підтримці стабільного 

тиску і температури в системах, до яких він підключений. При зниженні 

температури в  котлі надходить сигнал на блок управління і той у свою чергу 

віддає сигнал на контролер,який дає команду вентилятору для підвищення 

температури. При підвищенні температури в електричному котлі і перевищенні 

встановленого необхідного значення, котел починає працювати в режимі 

підтримки системи і тим самим економить велику кількість енергії. Подачу 

енергії і частоту задає сама людина залежно від своїх потреб. Тобто - необхідні 

параметри контролюються і регулюються за допомогою автоматики для котлів 

самостійно. 

Завдяки індикаторам, налаштування і управління таким пристроєм дуже 

зручне. На екрані можна одночасно спостерігати за температурою котла, 

роботою механізму подачі і вентилятора, роботою  насосу. В нашому випадку 

блок управління відіграє роль індикації, що забезпечує вивід інформації про стан 

системи  на встановленні індикатори.  

Самим вдосконаленим видом блоку управління для опалювальним систем 

слід важати автоматику, так як основним із переваг над усіма іншима є те що 

керування відбувається на відстані. За допомогою планшета або з смартфону 

споживач може змінювати та встановлювати будь-які режим опалення до свого 
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приходу. Вони можуть бути застосовані до котлів, як ірозганяють нагрівання від 

70 °  до 105 ° С. Такі блоки управління не мають великого попиту на ринку  так 

як мають велику вартість, що не кожен покупець зможе собі його придбати. 

Приклад такого блоку управління наведений на рис.2.2. 

 

Рис.2.2. ― Пульт управління Logomatic RC25 

Також більш вдосконаленішу управління мікроконтроллерним 

регулятором показане на рис.2.3.  Він може працювати в діапазоні  -3 °  до +40 

°С. Підчас роботи, якщо толиво закінчилось, котел перестає працювати і робить 

телефоний дзвінок на телефон власника і сповіщає йому про стан палива. Саме 

такі вдосконалення дають змогу людині, економити затрати на лишнє опалення. 

Наприклад, можна виставити такий режим, що за 1 годину до вашого 

стабільного приходу додому з роботи, котел розігріє до певної температури 

підлогу. В такому випадку ви не будете відчувати холоду та дискомфорту. 

На екрані буде відображатися така інформація: 

-поточна дата; 

-температура на вулиці; 

-температура в приміщенні; 

-температура нагріву теплоносія температури оброблених  газів. 
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При включенні регулятора на екрані буде висвічуватись саме та 

інформація, яка збереглася після вимкнення приладу через короткий перебій 

електроживлення. Саме таким чином досягли уникнення зупинки роботи.   

 

Рис.2.3. ― Мікроконтрольний регулятор котла 

Плата яка буде розглянута нижче призначена для модулю управління та 

індикація електроопалювального котла. 

Живлення приладу здійснюється від мікроконтрольного модулю. Його 

напруга не перевищує 5 В . Вся плата споживає не більше 1,5 А струму. 

Перемикання режимів проводиться кнопкою SB1, SB2, SB3, SB4. При 

натисканні на них подається створенний сигнал на перетворювач де і 

передається мікроконтроллеру після його активізації.  

Інформацію для відображення на індикаторах HG1-HG3 мікроконтролер 

формує у вигляді послідовного 24-розрядного коду, що три з'єднаних послідовно 

восьмирозрядних зсувних регістра перетворять в паралельний код, що подається 

на аноди елементів індикаторів. Перший з цих регістрів знаходиться в 

Мікроконтроллерні модулі (DD2 за його схемою). Він обслуговує індикатор 

HG1. Два інших (DD1 і DD2 в розглянутому модулі індикації) обслуговують 

відповідно індикатори HG2 і HG3. Першим в 24-розрядний регістр 
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завантажується значення старшого розряду регістра DD2, останнім - значення 

молодшого розряду регістра DD2 мікроконтролерного модуля. 

Світлодіоди HL1 - HL3 модуля індикації відображають сформовані 

мікроконтролерним модулем сигнали управління нагрівачами , відповідно ЕК1 , 

ЕК2 і ЕКЗ . Світлодіод HL4 включається, коли температура води в котлі падає, а 

HL5 - коли вона росте . За допомогою кнопок SB1 - SB4 перемикають режими 

роботи системи і змінюють їх параметри . 

Схема блоку управління електричним котлом представлена на рис. 2.4. 

 

Рис. 2.4 ― Модуль управління та індикації. 

Розташування цієї плати буде розміщене в блоці управління. Принцип її 

дії полягає в заданні режиму роботи нагрівачів та регулювання їхньої 

температури, яка буде висвітлюватись на індикаторах. 
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3.   АНАЛІЗ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ТА ПРИНЦИПОВОЇ СХЕМИ 

Огляд функціональної схеми 

На рис. 3.1 зображено функціональну схему блоку управління та ідикації 

для електроопалювального котла  

 

Рисунок 3.1. — Функціональна схема блоку управління для котла 

Провів дослідження окремих частин приладу.  

Давач.  

Найбільш часто для вимірювання температури застосовують такі типи 

датчиків: цифрові напівпровідникові датчики, термістори,  термопари і 

термоперетворювачі опору.  

Цифрові напівпровідникові датчики температури останнім часом активно 

просуваються на промисловому ринку. Чутливі елементи для них виробляють 

світові лідери в галузі мікроелектроніки. Чутливий елемент являє собою 

інтегральну мікросхему, що містить в собі чутливий елемент і перетворювач в 

цифровий сигнал.  

Основні переваги цих датчиків: зручна схема підключення (не вимагає 

прокладки індивідуальної кабельної лінії безпосередньо до датчика, датчики 

підключаються на одну загальну лінію), цифровий сигнал, що дозволяє уникнути 

застосування різних перетворювачів для побудови вимірювального ланцюга, і 

невисока ціна. Недоліками цих датчиків є вкрай слабка завадостійкість (датчики 

можуть серйозно брехати, якщо поруч проходить силова лінія або працюють 

електродвигуни) і невисока точність (всього лише 0,5°С). Обмежений робочий  
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діапазон цих датчиків – лише до 125 ° С,що не дозволяє застосовувати їх у 

різних теплообмінних установках, де температура теплоносія може досягати 

130–150°С. 

Термопари є самими високотемпературними контактними датчиками 

температури. Принцип дії термопар заснований на термоелектричному ефекті, 

відкритим німецьким фізиком Томасом Зеєбеком в 1821 році. Якщо з'єднати два 

різнорідних провідника і підтримувати місця з'єднання при різних температурах, 

то між кінцями виникне електрорушійна сила (термо –ЕРС). Такі з'єднання 

називаються термопарами. Величина отриманої термо –ЕРС залежить від 

матеріалу провідників і різниці температур між спаями. У невеликому діапазоні 

температур термо–ЕРС пропорційна різниці температур.  

Головною перевагою термопар є великий температурний діапазон 

вимірювання від –200 ° С до 2500 ° С, а також простота і міцність конструкції, і 

невисока ціна. Основні недоліки термопар — точність вимірювання від 1°С, 

необхідність компенсації температури холодного спаю (у сучасних приладах 

вводиться автоматична поправка до виміряної ЕРС), нелінійна залежність 

напруги на виході термопари від температури. 

Принцип дії термоперетворювачів опору (ТС) такий же, як і у 

термісторів, — зміна опору в залежності від температури. ТС відрізняються 

високою точністю (до 0,1°С), стабільністю показань, близькістю характеристики 

до лінійної залежності і взаємозамінністю.  

Термістори використовують принцип зміни опору провідника від 

температури. Чутливі елементи для термісторів виконуються на основі різних 

оксидів металів. Ці давачі мають високий температурний коефіцієнт опору 

(ТКО) в широкому діапазоні температур. Розрізняють терморезистори з 

від’ємним ТКО, опір яких падає зі зростанням температури (їх ще називають 

термістори) та терморезистори з додатнім ТКО, опір яких збільшується зі 

зростанням температури (позістори).  
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Терморезистори обох типів виготовляють з напівпровідникових 

матеріалів. Діапазон зміни їх ТКС становить -6,5 °.... +70 ° С. Найбільш 

поширені терморезистори виготовляють на основі мідно-марганцевих (ММТ), 

кобальто-марганцевих (КМТ) і мідно-кобальто-марганцевих (СТЗ) оксидних 

напівпровідників.  

За конструктивного оформлення терморезистори можна розділити на 

наступні категорії: 

‒ у вигляді циліндричних стрижнів(КМТ-1, ММТ-1, КМТ-4 ММТ-4); 

‒ у вигляді дисків (СТ1-17, СТЗ-17, СТ5-1);  

‒ у вигляді плоских прямокутників (CT3-23);  

‒ у вигляді мініатюрних намистин (СТ1-18, СТ1-19). 

Перевагами термісторів: висока чутливість, малий розмір і невисока ціна. 

Основні недоліки: нелінійність характеристики, слабка завадостійкість, 

відсутність взаємозамінності. На останньому хотілося б зупинитися окремо. Така 

характеристика, як взаємозамінність, особливо важлива в тих випадках, коли 

датчики застосовують для вимірювань температури грунту, компосту або 

готового продукту, де використовуєтьс, як правило, низькокваліфікований 

персонал, де датчики часто тиснуть навантажувачами або ламають з 

необережності. По суті, в реальних робочих умовах ці датчики стають витратним 

матеріалом. У цих процесах використання термісторних датчиків температури не 

рекомендується. Справа в тому, що кожен виробник термісторів випускає їх з 

суто індивідуальною характеристикою, і в разі поломки такого датчика 

доведеться звертатися саме до оригінального виробника. Для нашого блоку 

управління не потрібна велика точність виміру. Головне ,щоб вні реагував при 

підвищенні температури нагрітого повіртя в середині самого корпусу.Прилад 

повинен бути якомога дешевий та практичний, тому беремо саме аналоговий 

давач.  

В ролі аналогового давача візьмемо терморезистор з від’ємним 

температурним опором. 
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Підсилювач. 

 В даному випадку підсилювач потрібен для підсилення слабкого сигналу, 

що поступає від терморезистора до АЦП. Для цього можна взяти звичайну 

транзисторну схему підсилювача з дискретними елементами та інтегрувати її в 

схему, але така реалізація є недоцільною.  

Недоліками таких схем є мала завадостійкість, та коефіцієнт корисної дії. 

Також недоліком такої реалізації є підвищення маси та габаритів, що негативно 

скажуться на приладі. Тому більш доцільно взяти інтегральну схему 

підсилювача. Для цього добре підійде операційний підсилювач. Застосування 

операційного підсилювача забезпечує надійну захищеність пристрою від 

паразитних параметрів. Застосування такого підсилювача дає змогу одержати 

такі параметри як сталий коефіцієнт підсилення та відсутність дрейфу нуля. 

Напруга операційного підсилювача на виході може перевищувати різницю 

напруг на входах в сотні або навіть тисячі разів.  

Перевагою використання операційного підсилювача також є доволі 

широкий його діапазон напруги живлення, що спрощує схему та великий 

коефіцієнт підсилення. Тому напругу живлення операційного підсилювача 

можна не стабілізувати. 

АЦП.  

Сигнал з підсилювача, для зручності подальшої обробки, перетворюємо 

на цифровий за допомогою АЦП (аналогово-цифровий перетворювач). До 

основних характеристик АЦП відноситься частота дискретизації та розрядність. 

Частота дискретизації виражається в відліках за секунду (samples per second, 

SPS), розрядність — в бітах. Сучасні АЦП можуть мати розрядність до 24 біт і 

швидкодію до одиниць GSPS. Зважаючи на наявність різких коливань 

температури в приміщенні потребує особливих вимог до швидкодії АЦП. Задану 

точність вимірювання забезпечує АЦП максимальної розрядності. 
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Можна використати дискретний АЦП, але для зменшення розмірів плати 

та зручності керування оберемо мікроконтролер, в якому вже є вбудований 

АЦП. 

Блок управління.  

Блок управління електричним котлом доцільно реалізувати з 

використанням мікроконтролера. Це дозволить спроектувати більш гнучку 

систему керування. Такий блок в подальшому використанні можна 

застосовувати для інших  сучасних електроопалювальних котлів. 

Живлення. 

 В якості живлення плати можна взяти напругу від мережі. Для цього 

потрібно використати блок живлення на 5 В. Перевагою такого метода є 

безперервна робота блоку протягом усього часу наявності струму в мережі, а 

також стабільна напруга. 

Модуль управління та індикації.  

Для зчитування інформації яка надходить від драйвера до користувача 

можна використати декілька варіантів реалізації. Це може бути TFT дисплей, 

спарений семисегментний індикатор, або два окремих семисегментні індикатора. 

В даній схемі візьмемо три окремих семисегментних індикатора. Це дозволить 

зробити наш прилад більш мобільним з точки зору енергозбереження.  

Мікроконтрольний модуль. Для перетворення сигналу, що надходить від 

мікроконтролера з АЦП в зрозумілу користувачу форму використаємо драйвер, 

який містить інтерфейс I2C, регістр-показчик, регістр керування, мультиплексом 

пар індикаторів та три з`єднаних послідовно восьмирозрядних здвинутих 

регістра подаваємий паралельний код на аноди індикаторів.   

Огляд принципової схеми 

За функціональною схемою та в результаті розгляду існуючих аналогів 

було реалізовано наступну схему модулю управління та індикації рис.3.2. 
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Рисунок 3.2. — Принципова схема модулю управління та індикації 

Схема блоку має живлення +5 В і струм споживання не більше 1,5 А. 

Можна побачити на рис. 3.3, де зображена схема між модульних зв`язків і 

живлення малопотужниї вузлів.  
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Рисунок 3.3. ― Схема модулю міжмодульних зв`язків та живлення 

малопотужних вузлів 

Трансформатор Т1 зменшує мережу напруг 220 В до 15 В,яке в 

подальшому випрамляє діод ний міст VD1. Після згладжування пульсацій 

конденсаторів С2 та С3 випрямлена напруженість стабілізують інтегральні 

стабілізатори DA1 та  DA2.Перший видає напругу 12 В для живлення релє К1 і 

вентилятора М1, а другий – 5 В для живлення мікроконтрольного модуля. Таким 

чином він буде виступати,як живлення для модулю управління індикації. 

Зв'язок між драйвером  і АЦП мікроконтролера здійснюється по лінії I2С. 

Протокол I2С в мікроконтролері реалізований програмно. Швидкість передачі  

даних по шині I2C обмежується частотою тактових імпульсів SCL, рівна 125 

кГц. 
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4. ВИБІР ЕЛЕМЕНТНОЇ БАЗИ 

4.1 .  Вибір пасивних елементів 

В даній електричній схемі є наступні пасивні елементи: резистори, 

конденсатори. 

Далі виберемо резистори, які задовольняють нашій схемі. 

4.1.1. Вибір резисторів 

При виборі резисторів треба врахувати наступні характеристики: 

‒ розсіяна потужність; 

‒ температурні показники; 

‒ вага; 

‒ надійність; 

‒ об’єм елемента. 

Розглянувши вище зазначені вимоги до параметрів елементів, вибирали 

резистори поверхневого монтажу наступних типів: МЛТ-0,125, С2-23, С1-4. Так 

як немає повної переваги одного типу резистора над іншим, вибрав 

компромісний варіант. Для зручності вибору склав порівняльну таблицю 4.1.1. 

треба вважати, що ударо- і вібростійкість всіх зазначених резисторів однакова. 

Таблиця 4.1.1. Вибір резисторів 

Параметр 
 

Тип резистора 
 

МЛТ-0,125 С2-23 
 

С1-4 

Робоча температура mах, °С 125 125 125 

Габарити, мм 
 

6х2,2х0,6 6х2,3х0,6 
 

6х2,3х0,6 
 

Номінальна потужність при 
70°С,Вт 
 
 

0,125 0,125 0,125 

Max доступна напруга, В 200 250 250 

Номінальний опір,кОм 5,1 0,51  
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4.1.2.  Вибір конденсаторів 

При виборі конденсаторів треба враховувати наступні характеристики: 

– вартість; 

– вологостійкість; 

– технологічність установки; 

– допустиме відхилення ємності від номінального значення; 

– габаритні розміри. 

4.1.3. Вибір електролітичних конденсаторів 

Склав таблицю конденсаторів,які буду використовувати для монтажу на 

друкований вузол. Вибрані конденсатори з їхніми характеристиками наведені в 

таблиці 4.1.3. 

Таблиця 4.1.3. Вибір конденсаторів 

Параметр 
 

Тип конденсатора 
 К10-17Б К50-35 

Напруга, В 50 16 

Габарити,ьпри 70°С,мм 
 5,6х3,0х0,4 6,3х2,5х0,5 

Робоча температура, °С 
 
 

-55…125 -40…105 

Діапазон робочих напружень, В 10…50 6,3…100 

Ємність, мкФ 0,1 100 

 

4.2.  Вибір активних елементів 

В даній схемі електричній принциповій, представленій на додатку, 

застосуємо стабілітрон типу КС119А, мікроконтролер з вбудованим АЦП фірми 

Atmel TINY15LP, світло діоди FYL-3014SRC(червоний),  FYL-3014BC(синій), 

драйвер SAA1064, три семисегментні індикатори  A-563G-11. 

  

М. О
. К
аз
ба
н, 
КіВ
РА

 20
15



 

РІ11.468313.001 ПЗ 21 
Лист 

Дата Підп. № докум. Лист Зм 

5. ВИБІР КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ 

5.1.  Вибір матеріалу корпусу 

Розрахувавши розміри плати та розмістивши на ній всі елементи схеми, 

треба вибрати матеріал для корпусу блоку управління. Корпус пристрою можна 

виготовити або з металу або з пластмаси. Даний прилад потребує високої ударо- 

та вібростійкості, тому більш доцільно використати алюміній покритий 

гальванічним розчином цинку. Адже алюміній характеризуються малою вагою, 

високою корозійною стійкістю. Також цей матеріал володіє хорошою здібністю 

розсіювати велику кількість тепла, що захищає елементи від перенагріву. Тому в 

якості матеріалу корпусу,  враховавши всі вище перераховані характеристики, 

вибираємо алюміній. 

Передня стінка корпусу блоку управління буде виглядати, як це показано 

на рис.5.1. 

 

Рис.5.1 –  Корпус блоку управління котлом 
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На представленому корпусі зробили отвори для модулю управління та 

індикації. 

 Цим самим вивели засоби керування та індикатори для зручності 

використання для споживача. Стан системи повідомляють світлодіоди, які також 

розтажшовані на передній панелі. Кнопка включення приладу знаходиться під 

надписом «СЕТЬ». В корпусі зробили отвори, які знаходяться над вентилятором 

для фільтрації гарячого повітря,яке буде створюватись під час роботи. 

5.2.  Вибір матеріалу друкованої плати 

Для проектування обирали двосторонній друкований вузол з металізацією 

отворів.  

Виходячи з того , що блок управління буде піддаватися великим 

вібраціям, він повинен мати якомога меншу вартість, від нього буде вимагатись 

велика швидкодія, в такому  випадку застосували матеріал на основі FR-4 

склотекстоліту. Склотекстоліт має високу механічну міцність, термостійкість, 

низькі втрати, високий поверхневий опір. 

Для виготовлення даного виробу вибрали комбінований метод. Він є 

основним при виготовленні двосторонніх друкованих вузлів. Фоторезистом 

захищають прогалини. Після цього на всю поверхню плати наносять лакову 

сорочку (оболонку), свердлять монтажні отвори і виконують хімічне міднення 

(вся плата покривається тонким шаром міді - в декілька мікрон). Хімічним 

реактивом знімається лакова оболонка, а з нею - мідь, (крім того шару, що осів 

на стінках отворів, бо під ним немає лаку). Далі в гальванічній ванні нарощують 

мідь в отворах, і на незахищених фоторезистом місцях фольги (місця 

провідників і контактних майданчиків). Оголений шар фольги стравлюють. 

Таким чином, метод поєднує хімічний метод отримання провідникового рисунку 

і гальвано-хімічний метод металізації отворів. 
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6. КОНСТРУКТОРСЬКІ РОЗРАХУНКИ 

В цьому розділі розрахували габаритні розміри плати, виходячи з 

габаритних розмірів окремих елементів та з урахуванням коефіцієнтів. Також 

підрахували ширину провідників виходячи із розрахованих струмів, що 

протікають по схемі.  

6.1.  Розрахунок друкованого вузла 

Друкована плата проектувалася в комп’ютерному середовищі P-CAD. 

Розміри елементів та коефіцієнти, що потрібні для підрахунку площі друкованої 

плати наведені в табл.6.1. 

Таблиця 6.1.  Площа елементів схеми 

Елемент Площа (мм2) Кількість Коефіцієнт Загальна 
площа  (мм2) 

Резистор МЛТ-0,125 13,2 2 1 26,4 

Резистор С2-23 13,2 24 1,5 475,2 

Резистор С1-4 13,2 9 1,5 178,2 

Індикатор виводний 241,3 3 2 1447,8 

Світлодіод 13,5 5 1 67,5 

Конденсатор ел-й 53,1 2 1 106,2 

Конденсатор кер-й 7,2 2 1 14,2 

Кнопка 36 4 1 144 

Динамік 22 1 1 22 

Мікро-ий модуль 195 3 1 585 

Отвори 100 2 1 200 

Загальна площа 
друкованого вузла    3266,5 
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Визначивши площу плати, доцільно вибрати типорозмір плати. Обираємо 

145x100. Товщина Друкованого вузла визначається товщиною матеріалу основи 

ДП і провідникового малюнка (без додаткових покриттів). Кращими значеннями 

номінальної товщини  є значення: 0.8; 1.0; 1.5; 2.0 мм. Обираємо 1.5 мм. 

Далі наведено розрахунки ширини друкованого вузла для силових та 

сигнальних провідників. 

Для сигнальних: 

Мінімальне значення ширини друкованого провідника, мм: 

푡 = 푡 + |∆푡 . |; 

де |∆푡 . | − допуск	на	ширину	провідника(нижнє	відхилення), а 

значення tminD =0.3 вибирав за класом точності; 

푡 = 푡 + |∆푡 . | = 0.3 + 0.05 = 0.35 мм. 

Мінімальне значення ширини друкованого провідника у широкому місці, 

мм: 

푡 = 푡 + |∆푡 . | = 0,45 + 0,05 = 0,5	мм. 

Мінімально допустиму ширину провідника з урахуванням допустимого 

рівня струму на ньому: 

퐼  – максимальний струм(А); 

ℎ – товщина фольги(мм); 

푗  – допустима щільність струму в провіднику(А/мм ); 

푡 =
∙ доп

= .
∙ ∙

= 0.4	мм. 

Для силових: 

Мінімальне значення ширини друкованого провідника, мм: 

1 min . . 0.45 0.1 0.55D n ot t t      мм 
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Мінімально допустиму ширину провідника з урахуванням допустимого 

рівня струму на ньому: 

푡 =
∙ доп

=
∙ ∙

= 1.2	мм. 

Ширину провідника, якщо це не суперечить класу точності, щільності та 

іншим вимогам до РЕА, вибирають по найбільшому значенню. Отже, ширина 

сигнальних провідників дорівнює 0,4 мм, а силових – 1,2 мм. 

Розрахунок зазорів S між елементами друкованого монтажу: 

Найменша номінальна відстань між елементами провідникового 

малюнка (між двома провідниками): 

Sм.д  – мінімально допустима відстань між сусідніми друкованими 

об’єктами. 

Δtв.о  – допуск на ширину  повідника(верхнє відхилення). 

 Sм=Sм.д+Δtв.о=0.25+0.10=0.35; 

Розрахунок мінімальної відстані l у вузькому місці для прокладки на 

ньому трас провідників: 

퐷  – діаметр контактного майданчика 1; 

퐷  – діаметр контактного майданчика 2; 

푆  – відстань між елементами провідникового рисунку (мм); 

n – кількість провідників; 

Т – розміщення центрів осей (мм); 

t – ширина провідника; 

       1 2
1

D D 1.6 1.5
l n t s n 1 T 1 0.25 0.35 1 1 0.08 2,58

2 2м

    
               
   

; 

       1 2
1

D D 1.6 1.5
l n t s n 1 T 0 0.25 0.35 0 1 0.08 1,98

2 2м

    
               
   

; 

Цей розрахунок виконується для перевірки обраного класу точності. 
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6.2.  Розміщення компонентів на друкованій платі 

Наступним кроком буде створення друкованого вузла за допомогою 

програми Р-САD. Нанесення всіх компонентів буде мати вигляд, як вказано на 

рис.6.2. 

 

Рис.6.2. ― Розміщення компонентів на друкований вузол 

По можливості розміщення поводив так , щоб виконувались наступні 

умови: 

‒ максимальна відстань між компонентами; 

‒ орієнтовані в одному напрямку; 

‒ мінімальна відстань зв’язків. 

 

 

 

 

 

 

М. О
. К
аз
ба
н, 
КіВ
РА

 20
15



 

РІ11.468313.001 ПЗ 27 
Лист 

Дата Підп. № докум. Лист Зм 

При розміщенні всіх компонентів застосовував мінімальні рекомендовані 

параметри, так як це вказано на рис.6.2.1. 

 

Рис.6.2.1. Мінімальна відстань між компонентами 

Всі пасивні елементи розташував паралельно один до одного, таким 

чином це вважається хорошим стилем розташування компонентів на 

друкованому вузлі і доступність внаслідку пошкодження компонента.  

Трасування провів для показання тпології з’єднання між посадочними 

місцями електронних компонентів, встановлених на друкованому вузлі. 

Трасування наведе на рис.6.2.2. 

 

 
Рис 6.2.2. –  Трасування провідників 
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Трасування поводив ортогональним алгоритмом проведення процесу 

трасування, такий алгоритм вибрав так, у мене двохстороння плата в якій буду 

використовувати велику кількість переходів із одного шару на інший.  

Трасування поводив з двох сторін плати. Верхній шар трасування палти 

позначений зеленим кольором, нижній – червоним. 
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7.  РОЗРАХУНКИ ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ 
ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ 

7.1. Розрахунок надійності 

Модуль управління відноситься до приладів радіоелектронної апаратури. 

У випадку відмови він підлягає відновленню, після чого прилад знову може 

працювати у звичайному режимі. Таким чином, прилад можна віднести до 

відновлюваного радіоелектронного апарату. 

Так як тривалість роботи приладу складає десятки - сотні годин слід 

провести розрахунки на робочій ділянці λ0(t)= const і справедливий 

експонентний закон P(t)=exp(-k·λ0·t). 

Так як з позиції безвідмовності блок досить складний, то для даного 

модулю управління та індикації також справедливе співвідношення:  

λ0=
0

n

i
i
 , 

де  λ0 — параметр потоку відмовлень модулю;  

λi — параметр потоку відмовлень і-го елемента модулю;  

k — поправочний коефіцієнт, що враховує умови експлуатації. 

На робочій ділянці середнє напрацювання на відмову при експонентному 

законі складає: Т0=1/λ0, 

Розрахунок надійності по раптових відмовленнях виконуємо для 

найбільш несприятливих факторів, а саме: 

– максимальної вологості; 

– максимальних внутрішніх перегрівів елементів;  

– максимальних значеннях навколишньої температури. 
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Параметр потоку відмовлень і-го елемента визначається: 

λi= λ0i·a1·a2, 

де  λ0i — параметр потоку відмовлень і-го елемента в нормальних 

умовах (відповідно до нормативно-технічної документації);  

a1, a2 — коефіцієнти, що враховують вплив температури та коефіцієнта 

завантаження Кн і вологість відповідно. 

а1=К1·К2; 

а1=1,07·2,5=2,675 , 

де  К1, К2 — поправочні коефіцієнти. 

Для імовірності відновлення як функції від часу справедливий 

експоненційний закон, тому що з погляду ремонтопридатності дана схема є 

відносно простою: 

Рв(1)=1-ехр(-1/Тв), 

де  Рв(1) — імовірність того, що фактична тривалість робіт з відновлення 

працездатності виробу не перевищить заданої. Середній час відновлення блоку: 

Тв=Коз·
0 0

k
i i

cp
i

N


 
 

 , 

де  Коз —коефіцієнт одночасної заміни елементів, Коз = 2,5;  

τср — середній час відновлення елементу, год. 

Параметр потоку відмов складає: 

λ = 푁 ∙ λ 		; 

 λ0=5,21·10-6 [1/год] 

Середній час напрацювання пристрою на відмову в заданих умовах 

експлуатації: 

М. О
. К
аз
ба
н, 
КіВ
РА

 20
15



 

РІ11.468313.001 ПЗ 31 
Лист 

Дата Підп. № докум. Лист Зм 

 Т0=1/ λ0=1/5,21·10-6= 19193 [год] 

 

Середній час відмовлення виробу складає: 

 Тв=Коз·
0 0

k
i i

cp
i

N


 
 

 =5,2 [год] 

Комплексний показник надійності виробу - коефіцієнт готовності 

дорівнює: 

 Кг = Т0/( Т0+Тв)= 0,9999. 

Отримані значення показників надійності відповідають вимогам ТЗ.    

7.2.  Механічні розрахунки 

7.2.1. Розрахунок на дію вібрації 

Визначаємо частоту власних коливань окремих конструктивних 

елементів пристрою. Частоту власних коливань рівномірно навантаженої плати 

закріпленої в двох точках визначаємо за формулою: 

2

0 2 21
2

a Df a b
a b M
  

      
 

; 

де  푎 = 124	мм і 푏 = 100	мм - довжина і ширина плати; 

 M  - маса плати, кг; 

 D  - циліндрична жорсткість, яку розраховуємо за формулою: 

 
3

212 1
E hD





 

; 

де  E  - модуль пружності; 

 h  - товщина пластини, м; 

   - коефіцієнт Пуассона.  
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12 3

2

3,02 10 0,0015 8,9
12 1 0,22

D  
 

 
Н/м; 

 Звідси, маємо: 

푓 =
3,14

2 ∙ 0,09
∙ 1 +

0,09
0,07

∙
8,9
0,2

∙ 1,25 ∙ 1 = 0,27	кГЦ. 

 Згідно з технічним завданням вff 20  , отже, на конструкцію плати не 

будуть впливати вібраційні навантаження.  

 Визначаємо коефіцієнт динамічності; 

  
 

22 2 2
1 1

22 2 2

1 ( ) ( ) 1

1
дин

К х К у
К

  

  

     


  
; 

де  1( )К х  і 1( )К у  — коефіцієнти форми коливань в залежності від 

методу кріплення країв плати. )(1 хК = 3,1)(1 уК ; 

  — коефіцієнт розстроювання; 

  — показник затухання. 

Коефіцієнт розстроювання визначається як відношення частоти 

збудження до частоти власних коливань: 

 
3

0

70 0,015
5,5 10

f
f

   


. 

Показник затухання визначається за формулою: 





 ; 

де    — декремент затухання. Отже: 
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22 10 63,7
3,14




  . 

Звідси, отримуємо значення коефіцієнта динамічності: 

  
 

22 2 2

22 2 2

1 1,3 1,3 1 0,013 63,7 0,013
1,0002

1 0,013 63,7 0,013
динК

     
 

  
 

  

Визначаємо амплітуду віброприскорення при частоті f = 10 Гц: 

2 2 0,0025 2,5
4в

gа
f

  
 

мм; 

Визначаємо амплітуду віброзміщення: 

2.5 1,0002 2,51в в динS а К     мм. 

Визначаємо максимальний прогин плати відносно її кінців: 

2,51 2.5 0,01в вS а      мм. 

Перевіряємо виконання умов віброміцності: 

0,003b  ; 

де  b  — розмір сторони плати, паралельно якій встановлені елементи. 

0,064  . 

Висновок: умови віброміцності виконуються. 

 

7.2.2. Розрахунок на дію удару 

Ударні дії характеризуються формою і параметрами ударного імпульсу.  
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Визначаємо умовну частоту ударного імпульсу: 




 ; 

де    — тривалість імпульсу. 

 

3

3,14 628
5 10

  


с-1. 

 Визначаємо коефіцієнт передачі при ударі для прямокутного імпульсу 

за формулою: 

2 sin
2уК 


 


; 

 де   - коефіцієнт розстроювання, що визначається за формулою: 

02 f




 

; 

 де  0f  - частота власних коливань блоку управління, Гц. Отже, маємо: 

 
3

0

628 0,021
2 2 3,14 4,7 10f




  
    

. 

 Визначаємо максимальне відносне зміщення для прямокутного 

імпульсу: 

max
0

2
sin

2 2
yH

Z
f


 



  

 ; 

 де yH  - ударне прискорення: gH y 15 м/с2. Звідси, отримуємо: 

max 3
2 15 9,8 3,14sin 0,0094

2 3,14 4,7 10 2 0,021
Z  

 
   

. 

 Перевіряємо виконання умов ударостійкості: 
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max 0,003Z b ; 

 де b  - розмір сторони плати, паралельно якій встановлені елементи. 

 

max 0,064Z  . 

Висновок: умови ударостійкості виконуються 
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8. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА  БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

Питання, розв'язувані в цьому розділі, пов'язані з забезпеченням 

сприятливих для здоров'я умов праці і навколишнього середовища при розробці і  

виробництві модуля управління котлом, отже, необхідно визначити небезпечні 

фактори і ступені небезпеки на робочому місці, розробити заходи щодо захисту 

робітників від впливу цих факторів при перевищенні останніми припустимих 

норм. 

8.1.  Аналіз небезпечних і шкідливих виробничих факторів 

До основних шкідливих і небезпечних факторів, що впливають на людей, 

зайнятих на виробництві радіоелетронної апаратури відносяться: 

1. Недостатня освітленість робочої зони (умови освітленості       

виробничих приміщень повинні відповідати нормам, зазначеним у ДБН В.2.5–

28–2006). 

2. Підвищення рівня електромагнітних полів повинні відповідати ГОСТ 

12.2.006-87). 

3. Небезпека поразки електричним струмом. 

4. Незадовільні параметри мікроклімату робочої зони (величини 

показників мікроклімату у виробничих приміщеннях повинні відповідати 

нормам, зазначеним у ГОСТ 12.1.005-88 і ДСН 3.3.6.042-99). 

5. Вміст у повітрі робочої зони шкідливих речовин різного характеру 

впливу в концентраціях, що перевищують гранично припустимі (шкідливі 

речовини у повітрі робочої зони повинні відповідати нормам, зазначеним у 

ГОСТ 12.1.005-88 і ГОСТ 12.1.007-80). 

6. 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 ДСН 3.3.6.037-99). 

7. Підвищена напруженість електричного поля промислової частоти  
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8. На робочому місці (напруженість електричних полів промислової 

частоти на робочих місцях повинна відповідати нормам, зазначеним у ГОСТ 

12.1.002-88). 

8.1.1. Коротка характеристика умов праці на робочому місці 

Основні трудовитрати при виготовленні виробу це розробка і 

налагодження програмного забезпечення. Приміщення є робочою кімнатою 

лабораторії навчального корпусу. Приміщення лабораторії знаходиться на 

п'ятому поверсі панельного будинку. Вібрація в приміщенні відсутня. Шкідливі 

речовини в приміщенні лабораторії відсутні. Склад повітряного середовища в 

нормі. У робочій кімнаті також знаходиться монітор, офісні меблі. Покриття 

підлоги - паркет. Стіни заклеєні шпалерою. 

Приведемо основні геометричні розміри даного приміщення: 

– довжина      а = 5.0 м; 

– ширина       b = 4.5 м; 

– висота         h = 2.60 м. 

У лабораторії будуть знаходитися два інженери. 

В ікно

Двер і

Ш каф

Мон ітор

С т ілець
Ст іл

С т іл

 
Рис. 8.1.1. – Схема приміщення 

М. О
. К
аз
ба
н, 
КіВ
РА

 20
15



 

РІ11.468313.001 ПЗ 38 
Лист 

Дата Підп. № докум. Лист Зм 

Виходячи зі значень a, b, h, розрахуємо значення площі та обєму 

приміщення: 

S1=a∙b=5∙4,5=22.5 (кв.м) — площа приміщення  

SП=4,83 (кв.м) — загальна площа столів і шафи 

S= S1 -Sп=17,67(кв.м) 

V=S∙h=45.94 (куб.м) 

На підставі приведених вище даних розрахуємо значення площі й обєму 

приміщення, що приходиться на одного службовця. Результати обчислень 

приведені в таблиці 8.1.1.  

Таблиця 8.1.1. Площа й обєм приміщення 

Параметр Норматив Існуючі 

Площа, S не менш 6 кв. м. 8,835 кв. м. 

Обєм, V не менш 15 куб. м. 22,97 куб. м. 

 

Аналізуючи  умови  праці  в  приміщенні,  зробив висновок,  що обєм  

приміщення  приходиться  на  одну  людину  і корисну площу більше 

нормативного значення відповідно до санітарних умов ДСанПіН 3.3.2.007-98.  

8.1.2. Оцінка санітарних норм умов праці при пайці  елементів 

У даній роботі розглянув процес пайки на етапі дослідно-

конструкторської розробки. При цьому використали ручну пайку електричним 

паяльником безупинної дії потужністю 20...40Вт. Питоме утворення аерозолю 

свинцю при цьому складає 0,02...0,04мг/100 пайок. 
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Відповідно до складального креслення в якості припою використовував 

олов'яно-свинцевий припій марки ПОС-61 ГОСТ 21931-76, а як  флюс  

використовую безкислотний флюс ГОСТ 1797-64. Для видалення залишків 

флюсу застосовується етиловий спирт. До складу  припою входить олово (Sn) у 

кількості 60-62%  і свинець (Pb) у кількості 38-40%.  

Флюс складається із соснової каніфолі у кількості 15-28%, і етилового  

спирту у кількості 72-85%. 

Свинець є надзвичайно небезпечною речовиною (клас 1), гранично 

припустима концентрація у повітрі робочої зони 0,01мг/м. Олово є речовиною 

помірно небезпечною (клас 3), гранично припустима концентрація - 10мг/м. 

Спирт етиловий є малий з точки зору небезпечності, як речовини (клас 4) 

гранично припустима концентрація у повітрі робочої зони 1000мг/м.  

Визначимо концентрацію аерозолю свинцю:  

З=0,6y∙n∙t∙N /V, 

де:  у — питоме утворення аерозолю свинцю,  

n — кількість пайок у хвилину,  

N — кількість робочих місць, 

V — об′єм приміщення, м куб.  

t — тривалість зборки виробу, годин 

У нашому випадку: y=0,03мг/100 пайок, n=2, t=3600 с, N=2, V=22.5м3.  

Тоді: 

 З=0,3∙0,04∙5∙3600∙2/22.5=0,0192 мг/м. 

Отже, за даних умов технологічного процесу концентрація аерозолю 

свинцю в повітрі робочої зони не буде перевищувати гранично припустиму 

концентрацію 0,1 мг/м. Так, як пари свинцю не перевищують, то немає 

необхідності у вентиляції ділянок пайки.  
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8.1.3. Мікроклімат 

Для аналізу мікроклімату приміщення, у якому знаходиться дана 

розробка, використаю з   ГОСТу 12.1.005-88 і ДСН 3.3.6.042-99, що встановлює 

такі параметри мікроклімату як температура, вологість і рухливість повітря в 

залежності від тяжкості виконуваних робіт, часу року. 

Роботу, виконувану в розглянутому приміщенні можна віднести до 

категорії 1а, тому що вона виконується сидячи і не вимагає фізичних зусиль. 

Енерговитрати організму людини при такому виді робіт складають до 120 ккал/ч. 

Джерелом теплового випромінювання є радіатор центрального опалення, 

що складається із семи секцій. 

Нормовані значення параметрів мікроклімату відповідно до ДСН 

3.3.6.042-99 представлені в таблиці 8.1.3. 

Оптимальні і припустимі норми температури, відносній вологості і 

швидкості руху повітря в робочій зоні виробничих приміщень. 

Параметри мікроклімату підтримуються за допомогою систем 

кондиціонування, реалізованих на базі кондиціонерів БК 1500. 

Таблиця 8.1.3. – Параметримікроклімату в робочійзоні 

Період 
року 

Температура 
повітря, 0С 

Відносна вологість 
повітря, % 

Швидкість руху 
повітря, м/с 

 
Опти-
мальна 

Припу-
стима 

Оптима-
льна 

Припуст
и-ма 

Оптима- 
льна 

Припус-
тима 

Холодний  
22-24 21-25 40-60 не більш 

75 0.1 не більш 
0.1 

Теплий  
22-24 22-28 40-60 55 при 

28 0С 0.1 
0.1-0.2 

Існуючі 22-24 55 0.1 

8.2. Освітлення 

8.2.1. Оцінка природного освітлення 

У приміщенні бічне однобічне природне освітлення. У кімнаті 

знаходиться одне  вікно шириною 1.3 м і висотою 1.6 м [9]. 
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e e m CН
V V

H
І,ІІ,І , ІІІ   , 

де eH
ІІІ  — значення КЕО, у %  

5.1ґґґ He  %; 

де  m  — коефіцієнт світлового клімату;  

Він чисельно дорівнює для третього поясу світлового клімату  

m  0 9.  ; 

C  — коефіцієнт сонячності клімату; 

Він чисельно дорівнює 0,95 для зовнішніх стін будинку  

Таблиця 8.2.1. Основні показники зорових робіт 

Характер 
зорових 

робіт 

Розміри 
об'єкту 

разрізнення 

Розряд 
зорових 

робіт 

Підрозряд 
зорових 

робіт 

Контраст 
розізнення 
об'єкта з 
фоном 

Характе- 
ристика 

фону 

Середньої 
точності 0.5-1.0 IV б великий світлий 

 

У підсумку одержуємо нормоване значення  

 ґ 1.5 0.9 0.8 1.1%V
нe      

Знайдемо розрахункове значення коефіцієнта природної освітленості по 

формулі: 

к
rRqе зд
  )(
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де   — геометричний коефіцієнт природного освітлення в 

розрахунковій точці при бічному освітленні, що враховує пряме світло 

неба,=0.01∙(n1n2); 

n1 — кількість променів, що проходять від неба через світлові прорізи в 

розрахункову точку на поперечному розрізі приміщення; 

n2 — кількість променів, що проходять від неба через світлові прорізи в 

розрахункову точку на  плані приміщення; 

q — коефіцієнт, що враховує нерівномірну яскравість хмарного неба: 

=45О       q=1.04. План приміщення для визначення коефіцієнтів n1,n2
, n1

і,n2
і  

представлений на рис. 8.2.1. 

РТ

Р Т

п роти леж ни й
б уд и н ок

п роти леж ни й
б уд и н ок

 
Рисунок 8.2.1. — Поперечний розріз і план приміщення 

Величини n1 і n2 рівні 0, отже =0. 

зд — геометричний  КПО в розрахунковій точці при бічному освітленні, 

що враховує світло, відбите від протилежного будинку. 

зд=0.01(n1
in2 

і) 

n1
i=12 
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n2 
i=16 

зд=0.01*16*12=1.92. 

R-коефіцієнт, що враховує відносну яскравість протилежного будинку, 

розраховується в залежності від оздоблювального матеріалу стін і індексів 

протилежного будинку в плані z1 і розрізі z2. 

1 ( )
пl lz

p l a
 


, 

2 ( )
H lz

p l h





, 

де  lп, Н — відповідно довжина і висота протилежного будинку;  

l — відстань від розрахункової точки в приміщенні до зовнішньої 

поверхні зовнішньої стіни будинку, у якому знаходиться розглянуте 

приміщення; 

р — відстань між розглянутими будинками;  

а — ширина вікна в плані;  

h— висота верхньої грані вікна над підлогою.  

lп=100 м;  Н=35 м;  l=4,3 м;  р=250 м;  а=1,3 м;  h=2,3 м.  z1 =1,3     z1=0,26  

R=0,46 (для керамічної плитки). 

r — коефіцієнт, що враховує збільшення КПО при бічному освітленні 

завдяки світлу, відбитому від поверхонь приміщень і підстильного шару, що 

прилягає до будинку, визначають у залежності від  відношення глибини 

приміщення В до висоти верху вікна до рівня робочої поверхні h, відношення 

відстані l розрахункової точки від зовнішньої стіни до глибини приміщення В, 

відношення довжини приміщення по його глибині В, середньозваженого  

 

коефіцієнта відображення поверхонь приміщення рср. 
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рср=( р1s1+ р2s2+р3s3) / s1+s2+s3, 

де р1,р2,р3-коефіцієнти відбиття відповідно стелі, стін і підлоги; s1,s2, s3 –  

площі стелі, стін і підлоги.  

s1= 22,5 м2, s2=49,4 м2, s3= 22,5 м2 

р1=0,3   р2=0,3    р3=0,1 

рср=0,25 

У=5 м    h=0,7 м     lп=4,5 м     l=3,3 м 

У/h=7,1      l /У=0,66     lп/У=0,9 

Тому що кімната обклеєна  світлою шпалерою, стеля побілена то:  r=1,05 

 — загальний коефіцієнт світло пропускання 

 = 1∙2∙3∙4∙5 

1 — коефіцієнт світлопропускання матеріалу застіклення1=0,8; 

2 — коефіцієнт, що враховує втрати в плетіннях світлоприйому 2=0,75; 

3 — коефіцієнт, що враховує втрати світла в носійних конструкціях 3=1; 

4 — коефіцієнт, що враховує втрати світла в сонцезахисних 

пристроях4=1; 

5 — коефіцієнт, що враховує втрати світла в захисній сітці 5=1; 

 = 0,8∙0,75=0,6; 

Де коефіцієнт запасу дорівнюватиме 1,2 при змісті в робочій зоні пилу 

понад 3 мг/м3.  

к
rRqе зд


  )(  

е = (0+1,92∙0,46) ∙1,05∙0,6/1,2=0.47 

Нормоване значення коефіцієнта природної освітленості, згідно з ДБН 

В.2.5–28–2006 в 2 рази перевищує фактичне, отже, у денний час необхідне  
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застосування системи сумісного освітлення. 

8.2.2. Оцінка штучного освітлення 

У розглянутому приміщенні, використовується система загального 

рівномірного освітлення. Як джерело світла використовуються люмінесцентні 

лампи низького тиску ЛБ40 у кількості 6 штук, розміщені в трьох світильниках  

Л201-2х80-02, розташовані на стелі в один ряд. 

Перевіримо освітленість, забезпечувану загальним рівномірним штучним 

освітленням. Для визначення освітленості застосуємо метод коефіцієнта 

використання світлового потоку: 

о

‚

N ФE
S ZK

 


 
, 

де  N =м3 — кількість світильників у приміщенні; 

Фл = 7200 Лм — світловий потік світильника; 

S = 22.5 м2 — площа освітлюваного приміщення; 

 ― коефіцієнт використання світлового потоку. Визначається в 

залежності від індексу приміщення й і  коефіцієнтів  відображення  стелі 1= 0.7, 

стін 2= 0.6, підлоги 3 = 0.1. 

i
S

h l b 
3

( ) , 

де  l = 5м довжина приміщення;  

b = 4,5м — ширина приміщення;  

h = 2,6м — висота підвісу світильників; 

і = 22.5/(2.6*(5+4.5))=1,1. По таблиці визначаємо  = 0,5  

Kз — коефіцієнт запасу.  При використанні люмінесцентних ламп у  

приміщеннях з повітряним середовищем, що містить  менш  1мг/м3  пилу, Кз = 

1.5;  

Z=1.1 — коефіцієнт нерівномірності освітлення. 
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E=6∙9390∙0.5/(54∙1.5∙1.1)=316 Лк  

Норма загального освітлення робочих місць (контраст об'єкта розрізнення 

середній, фон середній,  розряд зорової роботи 3в; робота високої точності)  

складає 300 Лк. Так як Е фактичне більше Е необхідне то ДБН В.2.5–28–2006 

виконуються.   

На робочому місці комбіноване освітлення повинне забезпечити 

освітленість Енорм=750Лк. Загальне освітлення забезпечує 360 Лк, місцеве 

повинно бути Енорм-Езаг=750-316=434Лк. Застосуємо джерело місцевого 

освітлення Л201-2х80-02. 

Перевіримо, чи забезпечить даний світильник необхідну освітленість: 

E
N n L

K
Л

З


    


 
1000  

де: Е — освітленість, забезпечувана місцевим світильником; 

N — число світильників; 

Кз=1.5 — коефіцієнт запасу; 

n=2 — число ламп у світильнику; 

Фл = 3660 Лм — світловий потік лампи ЛД80 

=1.2 — коефіцієнт, що враховує збільшення освітленості від  

навколишніх предметів; 

L=100 — умовна освітленість за графіком; 

=1 — враховує кут нахилу робочої площини; 

 1 2 3660 100 1,2 1 586
1000 1,5

E     
 


 Лк  

Комбіноване освітлення з джерелом Л201-2х80-02 забезпечить необхідну 

освітленість на робочому місці монтажника. 
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8.3. Аналіз акустичних умов 

У розглянутому приміщенні існує джерело повітряного аеродинамічного 

шуму.  

Шум, створюваний вентилятором кваліфікується як постійний 

широкосмуговий.  

Рівень звукового тиску створюваний цими джерелами настільки малий, 

що практично збігається з фоновим, таким чином, параметри шуму знаходяться 

в межах припустимих значень згідно з ДСН 3.3.6.037-99. 

Таблиця 8.3.― Припустимі рівні звукового тиску 

Вид трудової 
діяльності 

Рівні звукового тиску в октавних смугах із середніми 
геометричними частотами, Гц 

Вимірювальні 
аналітичні 
роботи в 

лабораторії 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

93 79 70 68 58 55 52 50 49 

8.4. Оцінка електробезпечності 

Приміщення лабораторії нежарке, сухе, відноситься до класу приміщень 

без підвищеної небезпеки поразки персоналу електричним  струмом, оскільки 

відносна вологість повітря не перевищує 75%, температура не більш 35СО, 

відсутні хімічно агресивні середовища (ПУЕ). 

Живлення електроприладів всередині приміщення здійснюється від  

однофазної мережі з глухо заземленою нейтральною напругою 220В та частотою 

50 Гц із використанням автоматів струмового захисту. У приміщенні застосована 

схема   обнулення. 

Приведемо перелік споживачів електроенергії в розглянутому 

приміщенні: 

-ПЭВМ Pentium -133 Мгц                   1 шт. 

М. О
. К
аз
ба
н, 
КіВ
РА

 20
15



 

РІ11.468313.001 ПЗ 48 
Лист 

Дата Підп. № докум. Лист Зм 

напруга живлення :      системний блок 220 В 

                                       монітор (ВДТ)  220 В 

Передбачено захисне відключення напруги живлення мережі при 

аварійному режимі роботи устаткування.  

У розглянутому приміщенні електропроводка схована, проведена в 

прорізах під штукатуркою на висоті 2 м. Зєднувальні кабелі, що з'єднують між 

собою ВДТ із системним блоком і принтером мають подвійну ізоляцію. 

Штепсельні розетки встановлені на висоті одного метра від підлоги. Вимикачі на 

стінах розташовані на висоті 1.75 метра від підлоги з боку ручки для відкривання 

дверей. 

Корпус дисплея, клавіатури, принтера і калькулятора виготовлений зі 

спеціального матеріалу, що робить поразку електричним струмом людини при 

дотику до них практично неможливим. Тобто, спеціальних заходів для 

електробезпечності застосовувати не потрібно. 

Корпус системного блоку виготовлений з металевих деталей. Відповідно 

виникає небезпека ураження людини електричним струмом через порушення 

ізоляції і переходу напруги зі струмоведучих частин. У зв'язку з цим корпус 

системного блоку, що є в нормальних умовах експлуатації не під напругою  

необхідно навмисно з'єднати з нульовим проводом. У приміщенні застосована 

схема   обнулення, де rЗ (робоче заземлення нейтраллі) обрано з урахуванням 

використання заземлювачів і повторного заземлення нульового  

проводу rn рівного 4 Ом, r0 чисельно дорівнює 10 Ом.  

Поразка людини електричним струмом може відбутися: 

‒ у результаті дотику до відкритих струмоведучих частин; 

‒ у результаті дотику до струмопровідних неструмоведучих елементів 

устаткування, що виявилися під напругою в результаті порушення ізоляції чи з 

інших причин. 
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Виконаємо електричний розрахунок на перевірку розімкненої здатності 

автоматів струмового захисту 

При розрахунку струму однофазного короткого замикання скористаємося 

формулою: 

3

Ф
ж‚

T
п

UI Zr



, 

де: rп= rф+ rЗ — сума активних опорів фазного і нульового проводів, 
ZT

3
 — розрахований опір трансформатора.    

UФ= 220 В;    rф= 8 Ом;   r0 = 10 Ом;   
ZT

3
 = 0,120 Ом 

Підставивши значення у формулу одержимо ІКЗ = 12,14 A 

Обчислимо ІСР  враховуючи, що як струмовий захист використовується 

автоматичний вимикач. 

 ІКЗ> 1,4· ІСР 

Одержуємо: 

 ІСР  <8,67 A 

Очевидно, що це відповідає припустимим опорам для пристроїв, що 

заземлюють, для живильних мереж з напругою 220 В.  

Занулення зроблено за допомогою гнучкого сплетеного мідного проводу 

перетином порядку 1.5 мм2. 

Для зменшення значень напруг дотику і відповідних їм величин струмів, 

при нормальному й аварійному режимах роботи устаткування необхідно 

виконати повторне захисне заземлення нульового проводу. Відповідно до ГОСТ 

12.2.007.0-75 все устаткування  (крім ЕОМ -  II  клас)  відноситься до I класу,  
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воно має робочу ізоляцію відповідно до вимог ГОСТ 12.1.009-76 і підключається 

до живильного мережі за допомогою три контактних вилок, один із яких 

підключений до заземленого виводу розетки. Підключення устаткування 

виконане відповідно до вимог ПУЭ. Додаткових заходів по електробезпечності 

не потрібно. 

8.5. Заходи по поліпшенню умов праці 

Повторне заземлення мережі з зануленням виконується наступним чином. 

Згідно ПУЭ для устаткувань з напругою до 1000 В захисне заземлення 

повинне бути не більш 4 Ом. 

Будинок побудований на глинистому ґрунті який має питомий опір 6000 

Омсм. Розрахунок зроблений для найгіршого випадку, тобто коли природні 

заземлювачі відсутні чи недоступні. Тоді Rпов 4 Ом. 

Опір стрижневого заземлювача на поверхні землі (при l>>d) дорівнює: 

4ln
2

lR
l d




  

Найбільше часто використовуються заземлювачі з розмірами: 

l=5 м; d=10 мм 

 
6000 4 5000ln 14,5

2 500 10
R




 
 

  

Необхідна кількість паралельно з'єднаних заземлювачів: 

п о д э

Rn
R 




 

де: 5,0  - мінімальний коефіцієнт екранування заземлювачів при 

відношенні довжини до відстані між ними a:l=1:1. 
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 14,51 7,3
4 0,5

n  


  

уточнюємо значення коефіцієнта екранування для n=7: 75,0  

Тоді n   
14 51

4 075 4 8
,
, ,   округлимо до 5. 

Отриманий фактичний опір дорівнює: 

 
14,51 3,87
5 0,75™

э

RR
n 

  
   Ом < 4 Ом  

Для зв'язку заземлювачів використовується смуга шириною b=20 мм її 

довжина для рядового з'єднання: 

 l=1,05a(n-1)=1,055(5-1)=21 м  

Опір смуги зв'язку: 

22ln
2

lR
l bt




  

t=0,5 м - глибина, на якій приварюється смуга зв'язку 

 
26000 2 200ln 3

2 2100 2 50
R




 
   Ом 

Коефіцієнт використання смуги: 7,0•  

 

Фактичний опір струму розтікання смуги: 

3 4,29
0,7

RRф


    Ом  

Фактичний опір струму розтікання всього пристрою, що заземлює: 
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 .
.

.

3,87 4,29 2
3,87 4,29

™ •
™ Ќ

™ •

R RR
R R
 

  
 

 Ом  

Rф.з< 4 Ом  

Опір повторного  захисного заземлення, а також гранично припустимі 

значення струмів і напруг при нормальному й аварійному режимах роботи 

електроустаткування відповідають ГОСТ 12.1.038-88. 

8.6. Аналіз пожежної безпеки приміщення. 

Розглянуте приміщення відповідно до НАПБ Б.03.002-2007  СНіП 

2.09.02-85  можна віднести до пожежонебезпечної категорії “В”. Клас 

пожежобезпечної зони приміщення П-ІІа. 

Так як в розглянутому приміщенні знаходиться ПЕОМ, то пожежа може 

привести до великих матеріальних втрат. Отже, проведення робіт зі створення 

умов, при яких ймовірність виникнення пожежі зменшується, здобуває ще більш 

важливе значення. 

Можливими причинами виникнення пожежі можуть бути: 

- коротке замикання проводки; 

- паління в недозволених місцях, користування побутовими 

електронагрівальними приладами. 

У зв'язку з цим відповідно до ПУЭ необхідно  передбачити наступні 

заходи: 

1) ретельна ізоляція всіх струмоведучих провідників до  робочих місць; 

періодичний огляд і перевірка ізоляції; 

2) строге дотримання норм протипожежної безпеки на робочому місці.  

Проводяться організаційно-технологічні заходи (заборона паління, 

інструктаж). 

М. О
. К
аз
ба
н, 
КіВ
РА

 20
15



 

РІ11.468313.001 ПЗ 53 
Лист 

Дата Підп. № докум. Лист Зм 

Приміщення обладнане двома пожежними засобами сповіщення типу 

ДТЛ сигнал від який надходить на станцію пожежної сигналізації  (площа, що 

захищається, 2 х 15 = 30м2); відстань між засобами сповіщення 4 м відповідно до 

ГОСТ 12.4.009-75.  

Така кількість приладів сповіщення відповідає нормам розміщення, тому 

що площа, що захищається сповіщувачем ДТЛ складає 15 м2, два сповіщувача 

захищають площу в 30 м2, а площа приміщення лабораторії  складає 22.5 м2. 

У приміщенні лабораторії є: 

‒ вогнегасник ВВБ-3 – 1шт.; 

‒ вогнегасник ВП-1 "Момент" – 1шт. 

Така кількість первинних засобів пожежогасіння відповідає вимогам 

ISO3941-87, якими передбачене обов'язкова наявність двох вогнегасників на 100 

м2 площі підлоги для приміщень типу конструкторських бюро. Вибір вогнегасної 

речовини ґрунтується на тім, що пожежа, що може виникнути в приміщенні 

лабораторії, відноситься до класу В, тому що палаючими об'єктами виявляться 

електроустаткування, що знаходяться під напругою. Для гасіння пожеж цього 

класу застосовують вуглеводи, диоксид - вуглеводню, порошки.  

 

Вогнегасний склад на основі галоідованих вуглеводнів (бромистий етил 

70%, вуглекислота 30%) застосовується у вогнегасниках ВВБ -3, у вогнегасниках 

"Момент" використовуються порошкові суміші, в які входять кальцинована 

сода, стеарат алюмінію, стеарат заліза чи магнію, стеаринова кислота, графіт і ін. 

Наявність первинних засобів пожежогасіння, їх кількість і зміст 

відповідає вимогам ГОСТ 12.4.009-75. 

У приміщенні виконуються усі вимоги по пожежній безпеці відповідно до 

вимог “Правила пожежної безпеки в Україні”. 
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У приміщенні є план евакуації. Час евакуації відповідає вимозі СНіП 

2.01.02-85, а максимальне віддалення робочих місць від евакуаційних виходів 

вимозі СНіП 2.09.02-85. 
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ВИСНОВКИ 

В дипломному проекту розроблений блок управління та комплект 

конструкторської документації для виготовлення модулю управління 

електроопалювальним котлом. Проведено огляд та аналіз сучасного ринку для 

блоків управління та індикації.  

Проаналізовано функціональну та принципову схему, проведено 

перевірочний розрахунок схеми та вибір сучасної елементної бази і 

конструкційних матеріалів. Проведені необхідні конструкторські розрахунки 

(розрахунок друкованого вузла) та розрахунки, що підтверджують 

працездатність розробленого приладу (на надійність та механічну стійкість). 

Розглянуто основні питання забезпечення безпеки праці на виробництві.  
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ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 

1. Котлы отопления для дома— [Електронний ресурс] —Режим доступу 

http://teplo.guru/kotly/kotly-otopleniya-dlya-doma.html — назва з екрана. 

2. Конструкция котла и принцип работы. — [Електронний ресурс] —

Режим доступу  http://www.stropuva.ru/products/kotel-stropuva/konstruktsiya-kotla/ 

— назва з екрана. 

3. Формовка выводов и установка изделий электронной техники на 

печатные платы. Общие требования и нормы конструирования. 

4. Наумов В. Н., Пятов Л. И. Автоматика и автоматизация 

производственных процессов в легкой промышленности: — Москва:, 1981. — 

256 с. 

5. Уваров Б.М. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з 

дисципліни «Конструювання РЕЗ» та дипломних проектів – для студентів за 

напрямком Електронні апарати» /Укл.: Б.М. Уваров. – Київ: КПІ,1998 

6. Природне і штучне освітлення ДБН В 2.5-28-2006 — Управління 

архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-

цивільного призначення МінБуду України, 2006 — 76 с. 

7. Кравченко А.В. 10 практических устройств на АVR–

микроконтроллерах. Книга 1 – М.: Издательский дом «Додэка XXI» , К. «МК–

Пресс», 2008. – 224с, ил. 

8. Электронные компоненты для производства. — [Електронний 

ресурс]— Режим доступу http://www.platan.ru/ — назва з екрану 

9. Электрические одноконтурные котлы— [Електронний ресурс]—

Режим доступу .http://www.aquamaster.net.ru/ evan/evan_electtly_All.htm — назва 

з екрану 
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     Модуль управління та індикації блоку електроопалювального  котла. 
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1. Найменування та область застосування 

Деталь що розробляється, є модуль управління та індикації для блоку 

контролюванням електроопалювальних котлом. Він призначений для виведення 

інформації про стан температури нагріву води в системі. Застосування пристрою 

можливе для багатьох видів опалювальних котлів. 

2. Підстава для розробки 

 Підстава для виконання: наказ по факультету №____ від _________р. 

Завдання видане кафедрою КіВРА _________р. 

 

3. Мета та призначення розробки 

Метою розробки є створення  друкованого вузла, який забезпечує високі 

експлуатаційні характеристики, високу надійність, низьку собівартість. 

 

4. Технічні вимоги 

 Друкований вузол повинен виконуватися комбінованим методом. Деталь 

плати повинна бути раціональної форми, економічно вигідною. На приладі 

повинні бути нанесені чіткі написи, що пояснюють призначення органів керування 

та індикації і пристроїв перемикання. 

 

Технічні параметри: 

–  напруга живлення 5В; 

–  струм споживання не більше 1,5 А; 

–  робоча смуга частотного діапазону 20 – 1000МГц;  

–  чутливість не менше 200  мкВ. 

Масогабаритні вимоги: 

 – висота не більше  50 мм; 

 – ширина не більше  100 мм; 

 – довжина не більше  150 мм; 

 – маса не більше 0,2 кг. 
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5.  Виконавці ДП  

Науковий керівник — Тарабаров С.Б. виконавець — Казбан М.О. 

 

6.  Етапи і термін виконання 

Робота виконується в 4 етапи: 

Етап 1. Технічна пропозиція.                           Термін виконання ________________ 

Етап 2.Ескізне проектування.                           Термін виконання ________________ 

Етап 3.Технічне проектування.                        Термін виконання ________________ 

Етап 4. Захист проекту.                                     Термін виконання ________________ 

 

7. Вимоги до надійності 

Друкований вузол повинен бути відновлюваним і ремонтопридатним за 

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

0.97, не менше 50000 годин. Середній строк служби, не менше 5 років. 

 

7.1. 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. 

 

7.2.  Умови експлуатації і вимоги до технічного обслуговування і 

ремонту 

Кліматичне виконання  ГОСТ 15150–69. 

Робочі температури: 

‒ mіn –60 °С; 

‒ max +40 °С; 

‒ середня –10 °С. 

Граничні температури: 

‒ mіn –60 °С; 
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‒ max +45 °С. 

 

7.3.  Вібраційні навантаження 

За ГОСТ 25467–82: 

‒ діапазон частот 1–100 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 20000. 

 

7.4. Вимоги до електромагнітної сумісності і до індустріальних 

радіозавад 

Пристрій повинен відповідати вимогам до електромагнітної сумісності і 

індустріальним радіозавадам по ГОСТ 22505–83. 

 

8. Вимоги до маркування і пакування 

 Прилад повинен бути упакований в індивідуальну тару. Маркування на 

виробі і тарі проводити згідно ГОСТ 24388–88.  

 

9. 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                               10 g; 

кількість ударів за хвилину, не більше      100. 

10. 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. 
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11. Економічні показники 

Забезпечити мінімальну вартість продукції. Об’єм випуску 300 шт. за рік. 

Крім цих вимог необхідно забезпечити конкурентоспроможність виробу поряд з 

приладами аналогічного призначення, що виробляються. 

 

12. Очікуванні результати 

Результати роботи будуть реалізовані у майбутніх науково-дослідних 

роботах, присвячених проектуванню та автоматизації радіоелектронної апаратури. 

А також будуть основою подальших досліджень при підготовці дипломної роботи 

вищого рівня (магістр,спеціаліст). 

 

13. Матеріали, що подають після закінчення ДП ат його етапів 

По завершенню ДП подається заключний звіт по роботі (окремі розділи 

дипломного проекту), у якому приводиться розробка друкованого вузла та 

результати розрахунків. Після закінчення надається комплект конструкторської 

документації на розроблюваний друкований вузол. Для захисту проекту готується 

презентація (15 слайдів) або плакати (3 штуки, А1). 

 

14. Порядок приймання бакалаврської роботи наукового спрямування 

Проміжні результати по завершенню етапу, заключний звіт по ДП 

надається на перевірку науковому керівнику, а потім по затвердженню роботи 

виконується її публічний захист. 
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Позначення 

 
 

Назва 
 К

іл
ьк

.  
 

Прим. 

       

    Документація   

       

А1   РІ11.468313.001 Е3 Схема електрична 
принципова   

       

А1   РІ11.468313.001СК Складальний кресленник   

   РІ11.758736.001 Т1М Машинний носій    

   РІ11.758736.001 Т2М Машинний носій   

       

    Деталі   

       

А1  1 РІ11.758736.001 Друкована плата 1  

       

       

       

       

    Інше   

       

  2  К10-17Б 100нФ±20% 2 C1,C2 

  3  K50-35100мкФ x 16В ±20% 2 C3,C4 

    HC0903A-PBF- 3B 1 HA1 

  4  FYT-5631AS 3 HG1-HG3 
     

РІ11.468313.001      
Змін Арк. № докум. Підп Дата 

Розроб. Казбан М.О.    
Модуль управління 

Літер. Аркуш Аркушів 

Перев. .Федорчук Т.В.    1 2 
Т.контр    

НТУУ «КПІ», РТФ, гр. 
РІ-11 

Н.контр .Попсуй В.І.   
Затв. Тарабаров С.Б.   
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Прим. 

       

  5  74HC164N 2 DD1-DD2 

  6  FYL-3014SCR 4 HL1-
HL3,HL5 

  7  FYL-3014BC 1 HL4 

  8  C1-4 – 5,1k  0,125 Вт ±2% 8 R3,R14 

     8  

     8  

  9          C1-4 0,125 Вт 3 кОм±2% 2 R1,R2, 
R12, R13 

  10    R23…R27 

       

    C1-4 0,125 Вт  510 Ом±2%  R4…R11 

      R15…R22 

      R28…R35 

       

  11  TS-A1PS-130 4 SB1…SB4 

       

       

       

       

       

      

       

       

       

       

     

РІ11.468313.001 2      
Змін Арк № докум. Підп Дата 
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