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АНОТАЦІЯ 

Дипломний проект складається з пояснювальної записки обсягом 72 

сторінок (16 ілюстрацій, 12 таблиць і 24 посилань) та 4 креслень. 

Проект присвячений розробці тауметра  пристрою вимірювання світ-

лопропускання скла. Проаналізовано сучасні нормативні вимоги до розгля-

нутого пристрою. Проведений аналіз аналогів, результатом чого було обран-

ня прототипу та найвдаліших технічних рішень. Акцент під час проектування 

зроблений на мінімізацію елементів схеми електричної принципової зі збе-

реженням техніко-метрологічних характеристик розробки, що суттєво змен-

шило енергоспоживання та собівартість виробу. 

Представлена розробка відповідає відповідним нормативним докумен-

там та стандартам стосовно вимірювання світлопропускання скла. Першоче-

ргове впровадження пристрою стосується органів ДАІ, станцій технічного 

обслуговування транспортних засобів тощо.  

Ключові слова: тауметр, світлопропускання скла, обробка цифрового 

сигналу. 
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ANNOTATION 

The degree project consists of explanatory note volume 71 pages (16 

illustrations, 12 tables and 24 links) and 4 drawings. 

The project is dedicated to the development taumeter - device measuring 

optical transmission glass. Analyzed the current regulatory requirements for the 

reporting unit. The analysis counterparts, resulting in the election was the most 

successful prototype and technical solutions. The emphasis in the design is on 

minimizing electrical circuit elements fundamental to the conservation 

tehnikometrolohichnyh Development features that significantly reduce energy 

consumption and the cost of the product. 

Submitted comply with the relevant regulations and standards concerning the 

measurement of light transmission glass. The primary concerns of the introduction 

device traffic police stations vehicle maintenance and more. 

Keywords: taumetr, light transmission glass, processing digital signal. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

ДП — Друкована плата 

ЕРС — Електрорушійна сила 

АЦП — Аналогово-цифровий перетворювач 

РКІ — Рідкокристалічний індикатор 

ЦАП — Цифро-аналоговий перетворювач 

ГТІ — Генератор тактових імпульсів 

РПП — Регістр послідовного перетворення 

РЕЗ — Радіоелетронні засоби 

ЕОМ — Електронна обчислювальна машина 

ПК — Пристрій керування 

СП — Схема порівняння 

СІ — Схема ініціалізації 

ПП — Порівняльний пристрій 

ЕРЕ — Електро-радіоелементи 

ІМС — Інтегральна мікросхема 

ТУ — Технічні умови 
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ВСТУП 

Вимірювання світлопропусккання скла є обов’язковим заходом під 

час реєстрації транспортних засобів органами ДАІ. Згідно Закону України 

«Про дорожній рух», ГОСТ 5727-88 регулює ступінь затемнення скла тра-

нспортного засобу. 

Згідно з пунктом 2.2.4 цього ГОСТу: світлопропускання стекол, що 

забезпечують видимість для водія, має бути не менше: 

 75%  для вітрового скла; 

 70%  для скла, що не є вітровим, вхідним у нормативне поле 

огляду П, тобто визначає передню оглядовість; 

 світлопропускання іншого не вітрового скла не нормується. 

Скло зі світлопропусканням менше 70% додатково маркується відпо-

відним знаком. Тоноване вітрове скло, не повинне спотворювати правиль-

не сприйняття білого, жовтого, червоного, зеленого та блакитного кольо-

рів. Це пов’язано з безпекою дорожнього руху. 

Згідно ст. 9 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяль-

ність», засоби вимірювальної техніки можуть використовуватися тільки 

тоді, якщо вони відповідають вимогам по точності, установленим для цих 

засобів при певних умовах їхньої експлуатації. 

Єдиним засобом вимірювання світлопропускання скла є тауметр. Всі 

існуючі зразки тауметрів працюють за одним принципом  вимірюють на 

проходження через досліджуваний зразок світлові промені, що згенеровані 

еталонним джерелом білого світла. Представлені вироби мають різні мет-

рологічні показники, причому точність суттєво впливає на собівартість ви-

робу. До основних вимог до цих пристроїв також належать мобільність та 

тривалий час функціонування від джерел автономного живлення. 
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1 ВИБІР ТЕХНІЧНОГО РІШЕННЯ 
 

1.1 Область застосування та принцип функціонування тауметра 

 

Переваги тонування автомобілів очевидні (захист від ультрафіолето-

вого випромінювання, конфіденційність з міркувань безпеки, елемент сти-

лю тощо) для їх власників як у візуальному плані, так і з практичної точки 

зору. 

Тауметр  це портативний пристрій, за допомогою якого здійснюється 

процедура вимірювання коефіцієнта світлопропускання скла. Він видає 

процентний показник, значення якого характеризує ту саму кількість світ-

ла, що вільно проходить через вікно автомобіля. 

Пристрій має джерело випромінювання, а також приймач з вимірюва-

льним блоком. Тауметр будь-якого типу має наступний механізм роботи: 

 скло автомобіля просвічується випромінювачем; 

 частина світлового потоку, пропущеного через зразок, надхо-

дить в приймач; 

 отримане випромінювання зазнає перетворення в електричний 

сигнал, після обробки якого вимірювальний блок видає свід-

чення світлопроникності на цифровий дисплей. 

Прилад використовується для вимірювання світлопропускання зато-

нованого скла. Тому головне його завдання  це контроль ступеня затем-

нення скла автомобіля. 

Тауметр активно використовується в автомайстернях, що надають по-

слуги тонування автомобільного скла, а також у центрах технічного огляду 

транспортних засобів і співробітниками ДАІ. 

Інспектори мають право проводити процедуру вимірювання тонуван-

ня на стаціонарних постах, у разі відсутності чинного технічного талона 

або у випадку, коли співробітник встановлює візуальне порушення. 
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Тауметр, як вимірювальний прилад, підлягає обов'язковій сертифікації 

та проходженню метрологічної перевірки. Для того, щоб свідчення спеціа-

льного технічного засобу вважалися достовірними, до його експлуатацій-

них покажчиків і характеристик пред'являються певні вимоги: 

 прилад повинен бути опломбований особою перед проведен-

ням вимірювальної роботи; 

 відтиск пломби повинен збігатися з відповідними даними у 

свідоцтві про проведену державну перевірку; 

 у разі відсутності свідоцтва до приладу додається етикетка, на 

якій вказано термін проведення наступної перевірки; 

 всі проведені перевірки відповідності метрологічним нормам 

фіксуються в паспорті приладу; 

 перед застосуванням технічного засобу рекомендується прово-

дити калібрування для завдання еталонних значень. Процедура 

полягає у вказівці нульових показників, що досягається шля-

хом поєднання джерела випромінювання і приймача тільки 

один з одним; 

 для виведення середнього значення рекомендується провести 

замір тричі і в різних точках вимірюваного скла; 

 слід суворо дотримуватися вказівок в інструкції конкретного 

типу пристрою; 

 рекомендується проводити вимір на чистому і сухому склі [1]. 
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1.2 Огляд існуючих серійних зразків 

 

Розглянемо найближчі аналоги. 

Вимірювач світлопропускання скла «ТОНІК» призначений для визна-

чення світлопропускання тонованих і затемнених стекол різного призна-

чення, в тому числі і встановлених на автотранспортних засобах. 

Прилад «ТОНІК» (див. табл. 1.1) може використовуватися технічними 

службами в якості засобів технічного контролю за вимогами безпеки до-

рожнього руху, на діагностичних центрах технічного огляду, центрами ко-

нтролю безпеки автомобільного транспорту та на підприємствах, що вико-

нують тонування автомобільного скла [2]. 

 

Таблиця 1.1  Технічні характеристики приладів вимірювачів світлопропу-

скання стекол «ТОНІК» 

Назва 
Одиниця 

 виміру 
Значення 

Діапазон вимірювання світло-

пропускання 
% 4%-100% 

Дискретність показників при-

ладу 
% 0,1% 

Межі  абсолютної похибки % ±2,0% 

Товщина тестованого скла мм до 20мм 

Час підготовки до вимірювання 

приладу 
сек. 20с 

Електроживлення від автоном-

ного акумулятора 
В 3,6В 

Споживаний струм, не більше мА 160мА 

Час безперервної роботи при-

ладу без підзарядки, не менш 
час 10ч 

Габаритні розміри вимірюва-

льного блоку, не більше 
мм 180х90х45мм 

Габаритні розміри освітлювача, 

не більше 
мм 95х35мм 

Маса приладу (вимірювального 

блоку і освітлювача), не більше 
кг 0,5кг 
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Прилад для визначення світлопропускання скла «ЛЮКС ІС-2 02П»  

пристрій з термопринтером, призначений для визначення світлопропус-

кання стекол різного призначення, у тому числі встановлених на автотран-

спортних засобах. 

 Діапазон вимірювання світлопропускання  4% - 

100%. 

 Номінальна напруга живлення  2,4 В. 

 Джерело живлення  2 шт. акумуляторних батареї 

1,2В × 0,8Ач. 

 Габаритні розміри: 

o Вимірювальний блок  190 × 105 × 42мм; 

o Освітлювач  діаметр 42 × 95мм; 

o Мережевий адаптер  100 × 85 × 55мм. 

 Маса: 

o Вимірювальний блок з освітлювачем  0,5кг; 

o Мережевий адаптер  0,35 кг. 

Прилад «ЛЮКС ІС-2 02П» може використовуватися органами держа-

вної автоінспекції як технічного засобу для контролю вимог з безпеки до-

рожнього руху, на діагностичних центрах технічного огляду, а також на 

підприємствах, що виконують тонування автомобільного скла. 

Технічні характеристики «ЛЮКС» ІС-2 02П: 

 Ціна одиниці молодшого розряду  0,1%; 

 Межі допустимої основної абсолютної похибки  

±2,0%; 

 Час прогріву  не більше 3 хв; 

 Час безперервної роботи від зарядженої акумулятор-

ної батареї  50 год; 

Прилади «ЛЮКС» ІС-2 02П розраховані на використання в 

наступних умовах: 

 Температура навколишнього повітря від 5 ° С до 40 

°С.; 

 Відносна вологість до 95% при 30 ° С; 

 Атмосферний тиск від 84 кПа до 106,7 кПа; 
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 Повний середній термін служби «ЛЮКС» ІС-2 02П 

становить не менше 10 років [3]. 

Тауметр «Блик-Н» призначений для вимірювання світлового коефіці-

єнта пропускання скла автомобіля (див. табл. 1.2). Здатен вимірювати в 

будь-який час доби [4]. 

 

Таблиця 1.2  Технічні характеристики тауметра «Блик-Н»: 

Назва Значення 

Діапазон вимірювань світлового кое-

фіцієнта пропускання скла 
60-100% 

Максимально допустиме значення абсолю-

тної похибки вимірювання коефіцієнта 

пропускання 

2% 

Діапазон показань світлового коефіцієн-

та пропускання скла 
0  100 % 

Товщина вимірюваного скла 3  10 мм 

Час прогріву не більше 2 хвилини 

Напруга живлення 12 В 

Температура навколишнього повітря від  10 до + 40 °С 

Габаритні розміри: 197×75×146 мм 

 

Тауметр «Свет» призначений для вимірювання світлового коефіцієнта 

пропускання стекол автомобіля (відсоток тонування) в діапазоні довжин 

хвиль 380  780 нм (див. табл. 1.3). 
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Таблиця 1.3  Технічні характеристики тауметра «Свет» 

Діапазон вимірювань світлового кое-

фіцієнта пропускання скла 
2099% 

Максимально допустиме значення 

абсолютної похибки вимірювання коефі-

цієнта пропускання 

2% 

Діапазон показань світлового коефі-

цієнта пропускання скла 
1099 % 

Товщина вимірюваних стекол 3  6 мм 

Час вимірювання 5 секунд 

Споживана потужність 3,2 Вт 

Температура навколишнього повітря від  40 до + 40 °С 

 

Основні особливості тауметра «Свет»: 

 швидкість установки робочого режиму; 

 напівавтоматичне калібрування, що не вимагає дода-

ткових пристосувань; 

 мінімальний час отримання результату вимірювання; 

 автоматизована обробка результатів калібрування і 

вимірювань з виведенням їх на цифровий індикатор; 

 наявність автономного джерела живлення [5]. 

 

1.3 Напрями поліпшення зазначених пристроїв 

 

Тауметри є метрологічними пристроями, що підлягають обов’язковій 

сертифікації та плановим повіркам. Як правило, характеризуються висо-

кою надійністю за рахунок вдалих схемо-технічними рішень. 
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Причинами некоректної роботи тауметрів є пряма дія сонячних про-

менів, вологість повітря, температура оточуючого середовища, нестабіль-

ність автономного джерела живлення. 

В роботі приладу це може відображатися нестабільними показниками 

індикатора, відсутністю інформаційного сигналу тощо. 

Основною причиною нестабільності в показниках індикатора є неста-

більна напруга. Для вирішення цієї проблеми напругу живлення приладу 

можна подавати через «прикурювач» автомобіля, де напруга живлення 

складає 12 В, з відхиленням  0.6 В, що є допустимим для приладу. Тау-

метр використовується, переважно, працівниками ДАІ, отже прилад пра-

цює у польових умовах. Мінімізувати вплив вологості на друковану плату, 

лампу та фотодіод можна за допомогою якісної герметизації корпусу. 

Відсутність або неперервність інформаційного сигналу безпосередньо 

залежить від мікросхем на яких зібраний прилад та їх чутливості до деста-

білізуючих чинників. Ці мікросхеми бажано обирати однієї серії для біль-

шої сумісності. 

Поліпшення конструкції приладу полягає у виборі найвдаліших схе-

мо-технічних рішень типових вузлів приладу із застосуванням надійної 

елементної бази та забезпеченні стабільності параметрів джерела живлен-

ня. 

 

1.4 Аналіз технічного завдання 

 

Призначення й область застосування 

Тауметр – прилад для перевірки свтлопропускної здатності скла. Він 

підключається до електричного прикурювача автомобіля, або ж може мати 

власне джерело живлення на акумуляторах. Прилад повинен давати точні 

показання при напрузі 12±6 В. Тауметр показує, яку кількість світлового 

потоку пропустило скло, а не навпаки. Умови експлуатації забороняють 
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використовувати пристрій у дощову або морозну погоду, але час доби на 

роботу приладу не повинен впливати. 

Підстава для розробки 

Підставою для розробки є завдання на дипломну роботу бакалавра. 

Мета й призначення розробки 

Метою розробки є вивчення найвдаліших схемо технічних рішень та 

розробка зразка з поліпшеними характеристиками. 

Технічні вимоги 

 Споживана потужність не більше 3 ВА; 

 Живлення від мережі постійного струму 12 В; 

 Час прогріву не більше 3 хв; 

 Діапазон вимірювання світло пропускання від 4% до 100%; 

 Товщина тестового скла 36 (мм). 

Вимоги до надійності 

Середнє напрацювання на відмову – не менше 15000 годин. 

Вимоги до технологічності 

Орієнтуватися на передові прийоми виготовлення деталей і складання 

РЕЗ. 

Вимоги до рівня уніфікації й стандартизації 

Максимально використовувати стандартні деталі й вироби. 

Естетичні і ергономічні вимоги 

Естетичні і ергономічні вимоги встановлюються за ГОСТ 16.035-81; 

ГОСТ 23.852-72. 

Умови експлуатації 

 температура навколишнього повітря від +5°С до +40°С; 

 відносна вологість до 95% при температурі +30°С; 

 атмосферний тиск від 84 до 106,7 кПа; 
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Вимоги до маркування і упакування 

Виріб повинен містити маркування найменування, заводського номе-

ра, дати виготовлення, рознімань; бути опломбованим і упакованим в ін-

дивідуальну тару. 

Вимоги до транспортування і зберігання 

 Умови зберігання по ГОСТ 15150, для діапазону температур 

від -40°С до +50°С. 

 Вплив механічних факторів за ГОСТ 23170. 

 Відносна вологість до 95% при 30°С. 

 Атмосферний тиск 84...106,7 кПа. 

Стадії та етапи розробки 

1. Технічна пропозиція; 

2. Ескізне проектування; 

3. Технічне проектування; 

4. Захист проекту. 
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2 РОЗРОБКА СХЕМИ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ПРИНЦИПОВОЇ 

2.1 Опис схеми електричної принципової 

Схема електрична принципова розроблюваного тауметра представле-

на на рис. 2.1. 
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Рисунок 2.1  Схема електрична принципова тауметра 

 

Принцип роботи заснований на вимірюванні величини світлового по-

току фотодавача VD2 при освітленні його лампою EL1. Величина фото-

ЕРС, вироблюваної фотодавачем, залежить від опору шунтуючого резис-
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тора R6. Вимірювання фото-ЕРС проводиться аналого-цифровим перетво-

рювачем (АЦП) DA4, який працює за принципом подвійного інтегрування 

з автоматичною корекцією дрейфу нуля. Елементи C12 і R25 утворюють 

коло інтегрування, С13  конденсатор автокорекції, С14  опорний кон-

денсатор. Елементи R26, C15 задають тактову частоту АЦП. Резистори 

R16, R17, R20, R22 формують опорну напругу АЦП. Регулювання опорної 

напруги здійснюється змінним резистором R16, таким чином здійснюється 

налаштування приладу при різній товщині тестового скла. Результат вимі-

рювання відображається на рідкокристалічному індикаторі (РКІ). Живлен-

ня АЦП здійснюється від параметричного стабілізатора на резистори R15 і 

стабілітроні VD13. 

Стабілізована напруга 5 вольт для живлення лампи EL1 формується 

імпульсним стабілізатором на основі компаратора DA3. Опорна напруга 

виробляється інтегральним стабілізатором DA1 і надходить на інвертую-

чий вхід компаратора. Резистор R27 утворює коло негативного зворотного 

зв'язку. 

Працюючий в ключовому режимі транзистор VT2 спільно з діодом 

VD14, дроселями L1, L2 і конденсатором фільтра С26 забезпечують відно-

сно високий ККД стабілізатора. Для захисту приладу від виходу з ладу при 

недотриманні полярності загальної живлячої напруги живлення, струм по-

дається через випрямний міст VD3-VD6. Для формування сигналів звуко-

вої індикації служать два генератора. На елементах DD1.2, DD1.4 зібраний 

генератор звукової частоти, а на елементах DD1.1, DD1.3 генератор періо-

ду подачі звукових сигналів. Сигнал управління звуковою індикацією при 

світловому потоці менше 70% формується мікросхемою DD2. Вона є схе-

мою контролю парності та аналізує цифрові коди вихідних каскадів АЦП, 

відповідно десяткам одиниць індикатора. Сигнал високого рівня на виході 

DD2, дозволяючий роботу генератора періоду, формується при індикації в 

розряді десятків числа, меншого семи. Оскільки мікросхеми DA4, DD2 і 
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DD1 мають різну напругу живлення і, відповідно, різні логічні рівні, то для 

їх узгодження, живлення мікросхеми DD1 здійснюється параметричним 

стабілізатором  дільником на стабілітронах VD10, VD12 і резистором 

R12. Перемикач S1 вмикає (вимикає) звуковий сигнал. 

Управління звуковим сигналом здійснюється зменшенням напруги 

живлення компаратора на мікросхемі DA2. На один її вхід поступає опорна 

напруга з інтегрального стабілізатора DA1, а на другий напруга живлення з 

дільника на резисторах R8, R9. При зниженні напруги живлення приблизно 

до 10,5 вольт на виході мікросхеми DA2 формується сигнал високого рів-

ня, що дозволяє роботу звукового генератора незалежно від стану виходу 

мікросхеми DD2. 

 

2.2 Обґрунтування вибору елементів схеми 

 

Вибір транзисторів. 

Обираємо в якості VT1 транзистор КТ3102 (див. рис.2.2). Транзистор 

n-p-n кремнієвий епітаксійно-планарний в пластмасовому корпусі, призна-

чений для використання в низькочастотних пристроях апаратури широкого 

застосування з малим рівнем шумів та іншої радіоелектронної апаратури, 

що виготовляється для народного господарства.  

 

Рисунок 2.2  Зовнішній вигляд транзистора КТ3102  

(1  Емітер, 2 База, 3Колектор) 
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В якості VT2 обираємо транзистор КТ626А кремнієвий епітаксійно – 

планарний, структури p-n-p. Призначений для використання в підсилюва-

чах та генераторах короткохвильового діапазону та в перемикаючих при-

строях (рис. 2.2) [6]. 

 

Рисунок 2.3  Зовнішній вигляд транзистора КТ626А 

 

Вибір мікросхем 

В якості мікросхеми DD1 обираємо мікросхему К561ЛА7 (рис. 2.4). 

Ця мікросхема випускається в пластмасовому корпусі з дворядним розта-

шуванням 14 штирьових виводів. К561ЛА7 виконує логічну функцію І-НЕ, 

виготовляється на основі КМОП-структур. У складі мікросхеми чотири 2-

входові логічних елемента "І-HЕ". Тому на базі К561ЛА7 можна будувати 

генератор звукової частоти та генератор періода подачі звукових сигналів 

[7]. 

 

Рисунок 2.4  Умовне графічне позначення мікросхеми К561ЛА7 
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Сигнал керування звукової індикації формується мікросхемою DD2. В 

якості DD2 обираємо К561СА1 (рис.2.5). Це 12-розрядна схема перевірки 

на парність. К561СА1 має 13 входів і 1 вихід та являє собою суматор по 

модулю 2 на 13 входів. Вихідний сигнал мікросхеми приймає значення ло-

гічної 1 при непарному числі входів, на які подані логічні 1, і логічний 0 в 

іншому випадку [7]. 

 

Рисунок 2.5  Умовне графічне позначення мікросхеми К561СА1 

 

Інтегральний стабілізатор DA1 виконаний на мікросхемі КР142ЕН5А 

(рис.2.6). Мікросхема є стабілізатором напруги позитивної полярності з 

вихідною напругою 5 В. Призначена для використання в джерелах жив-

лення радіоелектронної апаратури [8]. 

 

Рисунок 2.6  Зовнішній вигляд КР142ЕН5А  

(1  Вхід, 2  Загальний, 3  Вихід) 
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В якості мікросхеми DA2 оберемо КР140УД1408 (рис2.7). Ця мікрос-

хема призначена для використання в якості прецизійного операційного пі-

дсилювача з малими вхідними струмами і малою споживаною потужністю. 

 

Рисунок 2.7  Умовне графічне позначення мікросхеми КР140УД1408 

 

Імпульсний стабілізатор на основі компаратора DA3 формується на 

мікросхемі К554СА3 (рис 2.8). Мікросхема виготовлена за біполярної тех-

нологією і являє собою компаратор напруги. Завдяки малому вхідному 

струму і великому коефіцієнту підсилення може підключатися до високо-

омного давача, використовується в прецизійних перетворювачах сигналів, 

генераторах імпульсів. 

 

Рисунок 2.8  Умовне графічне позначення мікросхеми К554СА3 
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В якості DA4 оберемо мікросхему КР572ПВ5 (рис 2.9). Мікросхема 

являє собою аналого-цифровий перетворювач подвійного інтегрування і 

призначена для застосування у вимірювальних приладах напруги, струму, 

опору, температури, ваги та ін. З виводами на семисегментний індикатор. 

АЦП забезпечує автоматичну корекцію нуля і визначення полярності вхід-

ного сигналу. 

При підключенні 3-х зовнішніх резисторів і 4-х зовнішніх конденса-

торів мікросхема виконує функцію АЦП [9]. 

 

Рисунок 2.9  Умовне графічне позначення мікросхеми КР572ПВ5 

 

В якості рідкокристалічного індикатора оберемо 3241 BSR (рис 2.10). 

Він дешевий та задовільняє за всіма параметрами. 

 

Рисунок 2.10  Зовнішній вигляд РКІ 3241 BSR 
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Вибір діодів. 

Діоди КД522, КД208, КД212 (рис 2.11) та стабілітрони КС156А, 

КС133А, КС191А (рис 2.12) задовольняють всім поставленим вимогам, во-

ни дешеві і дуже економічні по живленню. 

 

Рисунок 2.11  Умовне позначення діодів КД522, КД208, КД212 

 

Рисунок 2.12  Умовне позначення стабілітронів КС191А, КС133А, 

КС156А 

 

Вибір резисторів. 

Всі резистори вибираються за необхідним номінальним значенням і 

потужністю. Іноді, в особливо точних схемах враховується допустиме від-

хилення від номінальної величини опору. Допустиме відхилення від номі-

нальної величини опору залежить від типу резистора: композиційний, дро-

товий, вугільний. Вибираючи резистори по потужності, визначається по-

тужність розсіювання на кожному резисторі окремо.\ 

Виходячи з отриманих значень, вибирають, резистори еталонних по-

тужностей: 0,125; 0,25; 0,5; 1; 2; 5; 10 Вт і т.д. Металооксидні резистори 
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містять резистивний елемент у вигляді дуже тонкої металевої плівки, об-

ложеної на підложці з кераміки, скла, шаруватого пластику, ситала або ін-

шого ізоляційного матеріалу. Металоплівкові резистори характеризуються 

високою стабільністю параметрів, слабкою залежністю опору від частоти й 

напруги і високою надійністю. ТКС резисторів типу МТ і ОМЛТ не пере-

вищує 0,02%. 

 

Рисунок 2.13  Умовне позначення резистора C2-33H 

 

Так як в даному проекті всі резистори мають однакову потужність 

(0,5Вт), то буде доцільним обрати резистори однієї марки (C2-33H), які ви-

конані в однаковому корпусі (рис 2.13) [10]. 

 

Вибір конденсаторів. 

При виборі конденсаторів для радіоелектронних пристроїв, доводить-

ся вирішувати одну з протилежних за своїм характером задач. Пряма зада-

ча  за відомою стандартною напругою конденсатора знайти максимально 

допустимі значення змінної і постійної складових робочої напруги. Зворо-

тне завдання полягає в знаходженні типу та стандартної напруги конденса-

торів по робочому режиму. 

Під номінальною напругою розуміється найбільша напруга між об-

кладинками конденсатора, при якій він здатний працювати із заданою на-

дійністю в установленому діапазоні робочих температур. Номінальна на-

пруга, обумовлена стандартами, називається стандартною напругою  вона 

маркується на конденсаторах, що випускаються згідно діючих стандартів. 
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 Під робочою напругою мається на увазі значення постійної і змінної 

напруги, яка діє на конденсаторі при його роботі. Пряма задача знахо-

дження робочої напруги вирішується за допомогою умов, обумовлених у 

діючих стандартах. Однак ці умови справедливі лише для тих випадків, 

коли змінна складова (пульсація) напруги на конденсаторі змінюється за 

законом гармонічного коливання. Для розв'язання оберненої задачі  зна-

ходження типу та стандартної напруги конденсатора по робочому режиму, 

необхідно спочатку знайти мінімальну напругу, а потім вибрати найближ-

че до неї стандартне значення. 

Величина робочої напруги конденсатора обмежується трьома вимога-

ми: 

а) конденсатор не повинен перегріватися; 

б) перенапруження на ньому неприпустимо; 

в) він повинен бути захищений від проходження зворотних струмів, 

якщо це полярний оксидний конденсатор. 

Для того щоб конденсатор не перегрівався слід розрахувати реактивну 

потужність, що виділяється на ньому. Вона не повинна перевищувати но-

мінальну потужність конденсатора. 

Щоб захистити конденсатор від перенапруги, робоча напруга на ньо-

му не повинна перевищувати номінальну. Ця умова формулюється в стан-

дартах як сума амплітуд постійної складової і змінної складової робочої 

напруги яка не повинна бути більшої стандартної напруги. 

Полярні оксидні конденсатори, крім перегріву і перенапруги, повинні 

бути захищені від проходження паразитних зворотних струмів. Щоб окси-

дна плівка була непровідною, потенціал анода повинен завжди перевищу-

вати потенціал катода. З цією метою згідно стандарту амплітуда змінної 

складової напруги не повинна перевищувати постійну складову. 

Керамічні конденсатори представляють собою пластинки, диски або 

трубки з кераміки з нанесеними на них електродами з металу. Для захисту 
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від зовнішніх впливів ці конденсатори забарвлюють емальованою фарбою 

або герметизують, покриваючи епоксидними компонентами, після чого 

укладають в спеціальний корпус. Керамічні конденсатори широко застосо-

вуються в якості контурних, блокувальних, розділових. Конденсатори з 

діелектриком з високоякісної кераміки характеризуються високими елект-

ролітичними показниками і порівняно невеликою вартістю. 

Електролітичні і оксидно-напівпровідникові конденсатори відрізня-

ються малими розмірами, великими струмами витоку і великими втратами. 

При однакових номінальних напружених і номінальних ємностях обсяг 

танталових конденсаторів менше обсягу конденсаторів з алюмінієвими 

анодами. Танталові конденсатори можуть працювати при більш високих 

температурах, їх ємність менше змінюється при зміні температури, струми 

витоку у них менше. Оксидно-напівпровідникові конденсатори можуть 

працювати при більш низьких температурах, ніж електролітичні. 

Провідність широко розповсюджених електролітичних і оксидно-

напівпровідникових конденсаторів сильно залежить від полярності прик-

ладеної напруги, тому вони використовуються лише в колах постійного і 

пульсуючого струмів. 

Електролітичні і оксидно-напівпровідникові конденсатори використо-

вуються у фільтрах випрямлячів, як блокуючі і розв'язувальні в колах зву-

кових частот, а також в якості перехідних в напівпровідникових підсилю-

вачах звукових частот [10]. 

 

2.3 Розрахунок генератора опорних імпульсів 

 

В обчислювальній техніці використовуються різноманітні генератори 

імпульсів, вимоги до яких залежать від їх призначення та умов застосуван-

ня. До числа основних параметрів генератора імпульсів відносяться рівні 

напруги генеруючих імпульсів (сумісних з системою елементів схеми), ча-
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стота імпульсів, її стабільність і можливість електронного переналашту-

вання. Схеми генераторів виконуються або на дискретних компонентах, 

або у вигляді спеціалізованих мікросхем, або на основі цифрових мікрос-

хем загального застосування. 

Найпоширенішою схемою генератора є схема на основі інвертуючого 

тригера Шмітта, охопленого зворотним зв'язком через тактуюче RC-коло 

(рис.2.14). У тригер Шмітта є гістерезис передавальної характеристики з 

двома порогами перемикання           . 

Період коливань генератора включає два напівперіода, в першому з 

яких відбувається розряд тактуючого конденсатора С через резистор R від 

початкової точки 1 (      ) до кінцевої точки 2 (      ), прагнучи до 

встановленого значення          , а в другому  заряд від початкової 

точки 2 до кінцевої точки 3 з прагненням до рівня          . 

 

Рисунок 2.14  Схема генератора на основі інвертуючого тригера Шмітта 

 

У разі КМОП виконання тригера Шмітта можна прийняти       

       . Таке припущення дозволяє отримати прості вирази для напів-

періодів Т1, Т2 і повного періоду коливань: 

 

                  ,                                 (2.1) 

          
       

       
 ,                                  (2.2) 

               

   
   

  

  
   
   

 .                         (2.3) 
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Значення порогів перемикання для КМОП тригера Шмітта типу 

К561СА1 при напрузі живлення 5В складають    =2,2 В,    =3,0 В. Опір 

резистора R вибирається не менше   
   

   
 , де    допустимий вихідний 

струм мікросхеми КМОП, для мікросхеми К561СА1 становить 0,55 мА при 

напрузі 5 В. 

Параметри вихідних імпульсів ТТЛ тригерів Шмітта в сильному сту-

пені залежать від навантаження і температури середовища, що не дозволяє 

добитися високої стабільності частоти без застосування спеціальних захо-

дів. Аналіз перехідних процесів дає такі формули для розрахунку генера-

тора: 

          
       

       
 ,                                (2.4) 

 

          
       

       
 ,                                 (2.5) 

               
       

       
 
       

       
 .                 (2.6) 

 

Опір резистора R вибирається з умови гарантованого досягнення по-

рогу перемикання напругою на конденсаторі С при його розряді, коли роз-

ряду протидіє вхідний струм мікросхеми: 

  
         

   
.                                         (2.7) 

На такому ж принципі працює багато інтегральних мікросхем, які мо-

жуть використовуватися для генерування імпульсів з високою стабільніс-

тю [11]. 

Розглянемо генератор імпульсів на основі таймера з тривалістю імпу-

льсів            з частотою, при цьому слід використовувати, напри-

клад, конденсатор ємністю            

З рівняння для тривалості імпульса    знайдемо значення опру   . 

   
  

     
 

       

               
          (Ом). 
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Обираємо найближчий номінал опору резистора           . 

Оскільки заданий період складає: 

  
 

 
 

 

      
          (с), 

То пауза між імпульсами – півперіод    буде рівняння: 

                                  (с). 

Отже резистор    повинен мати опір: 

   
  

     
    

         

               
                 (Ом). 

Оберемо найближчий номінал опору           . 

 

На рисунку 2.15 представлені результати моделювання генератора ім-

пульсів в програмі Electronics Workbench: 

 

 

Рисунок 2.15  Результат моделювання схеми генератора 

Результат моделювання підтверджує правильність виконаних розра-

хунків. Виміряні за допомогою маркерів осцилографа часові інтервали 

склали:                                            що є досить 

близько до заданих значень. 
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2.4 Аналіз методу перетворення сигналу та вибір структури АЦП 

 

Розглянемо метод порозрядного кодування, при якому вхідна величи-

на (   ) послідовно порівнюється з сумою еталонів, що мають значення 

квантів, де i = n-1, n-2, ... .2,1,0 (n = 12  число розрядів вихідного коду). 

Таким чином, два сусідніх еталона відрізняються в два рази за значенням. 

Зрівноважування вхідної величини починається з еталона, який має макси-

мальне значення. Залежно від результату порівняння виходить цифра в 

старшому розряді вихідного коду, що знімається з АЦП. Якщо еталон бі-

льше вхідної величини, то в старшому розряді коду ставиться 0 і далі від-

бувається зрівноважування вхідної величини наступним еталоном і у два 

рази меншим значенням. Якщо ж перший еталон менше (або дорівнює) 

вхідній величині, то в старшому розряді вихідного коду ставиться 1 і далі 

виробляється зрівноважування різниці вхідної величини і першого зразка. 

Аналогічні дії здійснюються для всіх використовуваних еталонів. Отже, 

після закінчення перетворення вхідна величина буде врівноважена сумою 

тих еталонів, у яких відповідні їм розряди коду дорівнюють 1. Порівняння 

вхідної величини і суми еталонів виконується за допомогою одного порів-

нювального пристрою. 

З описаного вище алгоритму класичного методу порозрядного коду-

вання видно, що при реалізації цього методу перетворення необхідний на-

бір з 12 еталонних величин від мінімальної     = q, рівної кванту, до мак-

симальної   , мінімальну можна розрахувати за формулою 2.8: 

    
      

  
,                                             (2.8) 

де      величина напруги молодшого значущого розряду; 

         максимальна вхідна напруга АЦП; 
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n  число розрядів у вихідному коді. 

Виходячи із заданих значень за формулою 2.8 розрахуємо    : 

    
  

   
           В . 

Таким чином величина молодшого значущого розряду приблизно до-

рівнює 1мВ, що із заданою точністю відповідає розрахованим значенням. 

Таким чином, величина старшого розряду буде обчислюватися за фо-

рмулою: 

           .                                     (2.9) 

Тобто величина старшого розряду буде дорівнювати 0,001220 2048 = 

2,4985 (В). 

Перетворювачі напруги в код виконані у вигляді замкнутих систем з 

порівнянням аналогових величин мають коло зворотного зв'язку, в який 

включений цифро-аналоговий перетворювач (ЦАП), перетворюючий пара-

лельний код у постійну напругу, що порівнюється з вхідною напругою 

АЦП [12]. 

Проаналізувавши алгоритм перетворення можна вибрати наступну 

структуру пристрою (рис 2.16): 

 

 

Рисунок 2.16  Загальна структура АЦП порозрядного кодування 
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Представлена структура містить: 

 Пристрій керування (ПК), призначений для формування вихід-

ного коду АЦП; 

 ЦАП, необхідний для перетворення кодів у напругу; 

 Схему порівняння (СП), необхідну для порівняння вхідної на-

пруги АЦП і напругою з виходу ЦАП. 

АЦП працює в двох режимах: 

 Режим порівняння вхідної напруги АЦП з еталонним. 

 Режим зберігання результату перетворення. 

У першому режимі роботи на схему приходить сигнал запуску і почи-

нається процес порівняння вхідної напруги АЦП і суми еталонних напруг 

формованих за допомогою ПК на виході ЦАП. 

У другому режимі усередині ПК формується сигнал "кінець перетво-

рення", після чого АЦП зберігає результат перетворення у вигляді цифро-

вого коду на виході АЦП. 

Функціональна схема АЦП реалізує метод порозрядного кодування і 

побудована за структурою (рис 2.16), складається з генератора тактових 

імпульсів (ГТІ), регістра послідовного перетворення (РПП), компаратора, 

ЦАП і ОП. 

Функцію кожного блоку можна описати таким чином: 

ПК АЦП реалізовано на (РПП), який забезпечує видачу еталонних ко-

дів і збереження результатів порівняння їх із вхідною величиною. 

Дванадцяти розрядний ЦАП, призначений для формування еталонних 

напруг з ОП на виході тому ЦАП такого типу мають струмовий вихід. 

Компаратор  порівнювальний пристрій, який забезпечує порівняння 

вхідної напруги АЦП і напруги з виходу ЦАП. У разі якщо вхідна напруга 

більше напруги з виходу ЦАП на виході компаратора з'явиться 1. 

Роботу АЦП можна розбити на два етапи: 

На першому етапі на РПП приходить сигнал запуску зі схеми ініціалі-

зації (СІ) і тактова частота з ГТІ, після чого в старшому розряді вихідного 
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коду РПП встановлюється 1, код з РПП подається на ЦАП, який перетво-

рює його в напругу 2,5 В, ця напруга надходить на порівнювальний при-

стрій (ПП) і порівнюється з вхідною напругою ЦАП. У разі якщо вхідна 

напруга більше напруги з виходу ЦАП на виході компаратора з'явиться 1, 

яка надходить на інформаційний вхід D РПП, в наслідок чого відбудеться 

збереження 1 у старшому розряді коду. У зворотному випадку в старший 

розряд РПП запишеться 0. Далі відбувається урівноважування вхідної ве-

личини наступним еталоном у два рази меншого значення. Аналогічні дії 

здійснюються для всіх використовуваних еталонів. 

На другому етапі на виході     (conversion complete) одержуємо інфо-

рмацію про завершення перетворення, коли на цьому виході з'являється 

низький логічний рівень. З цього моменту на виході РПП буде зберігається 

результат перетворення у вигляді цифрового коду. 

Опорну напругу ЦАП можна розрахувати за наступною формулою: 

 В           
    

  
 ,                                  (2.10) 

де    В       максимальна напруга з виходу ЦАП;  

N  Число двійкових розрядів вхідного коду. 

Максимальна напруга з виходу ЦАП не повинне перевищувати 5 В, а 

розрядність вихідного коду дорівнює 12. 

     В      
  

    
 ,                                  (2.11) 

      
   

     
             В . 

Після закінчення перетворення на виході «не С0» регістра РПП (DD 2) 

з'являється низький логічний рівень, що говорить про те що на виході АЦП 

зберігається код поданої на АЦП напруги із заданою точністю. 
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3 КОНСТРУКТОРСЬКО  ТЕХНОЛОГІЧНІ РОЗРАХУНКИ 

3.1 Розрахунок конструкції друкованої плати  

 

Вихідні дані розрахунку: 

 Друкована плата виготовляється хімічним методом; 

 Розмір плати 150×90; 

 Четвертий клас точності з кроком координатної сітки 1,25; 

 Друкована плата однобічна; 

 Матеріал друкованої плати  СФ-2-50; 

 Максимальний постійний струм, що протікає в провіднику 

          А; 

Параметри склотекстоліту: 

 Товщина фольги       мкм; 

 Товщина матеріалу з фольгою     мм ; 

 Допустима щільність струму         А
мм 
 ; 

 Питомий опір        
Ом мм 

м
; 

 Максимальна довжина провідника        м; 

 Мінімальна ширина друкованого монтажу по постійному 

струму: 

      
    

 доп  ф
 

    

          
       мм; 

 Мінімальна ширина провідника, виходячи з допустимого 

падіння напруги на ньому: 

          
    

 доп  ф
       мм. 

Електрорадіоелементи (ЕРЕ) розміщені на платі мають три типороз-

міри діаметрів виводів: 

        мм 

        мм 

        мм 
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Номінальні значення діаметрів монтажних отворів визначимо за фор-

мулою: 

        н.г.в   ,                                     (3.1) 

де   н.г.в — нижнє граничне відхилення від номінального діаметра монта-

жного отвору; 

r  різниця між мінімальним діаметром отвору і максимальним діаме-

тром виводу        . Таким чином: 

                        

                        

                      . 

Розрахуємо діаметр контактної площадки. 

Мінімальний діаметр контактної площадки навколо монтажного отво-

ру визначимо за формулою: 

                ,                                   (3.2) 

       мінімальний ефективний діаметр площадки; 

    товщина фольги,           ; 

            
    

 
                             (3.3) 

де: 

    відстань від краю висвердленого отвору до краю контактної 

площадки           ; 

    допуск на положення отворів           ; 

    допуск на положення контактних площадок           ; 

      максимальний діаметр просвердленого отвору: 

                                                (3.4) 

де     допуск на отвір          . Отже, 

                            ; 

                            ; 

                            ; 
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                          ; 

                           ; 

                           ; 

Визначимо максимальний діаметр контактних площадок: 

             ;                                     (3.5) 

                      ; 

                     ); 

                      . 

Визначимо мінімальну ширину провідників: 

                ,                                (3.6) 

де       мінімальна ефективна ширина провідника; 

для плат 4-го класу точності              

                           

Визначимо максимальну ширину провідників: 

                                                 (3.7) 

                        

Визначимо мінімальну відстань між провідником та контактною пло-

щадкою: 

           
    

 
      

    

 
     ,                   (3.8) 

де          , 

             
   

 
        

    

 
           . 

Визначимо мінімальну відстань між двох контактних площадок: 

                   ,                               (3.9) 
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                                . 

Визначимо мінімальну відстань між двома провідниками: 

                   ,                              (3.10) 

                                  . 

Таким чином отримали дані для проектування друкованої плати [13]. 

Розрахунок вібростійкості плати 

Всі радіоелектронні засоби (РЕЗ) піддаються впливу зовнішніх меха-

нічних навантажень, які передаються до кожної деталі, яка входить в конс-

трукцію. Механічний вплив на розроблювальний пристрій має місце при 

його транспортуванні в неробочому стані. Тому важливим є визначити чи 

достатньою є міцність розроблювального пристрою і чи може конструкція 

витримати механічний вплив при транспортуванні. 

Так як розроблювальний пристрій відноситься до наземної РЕЗ, то 

при транспортуванні, випадкових падіннях тощо, він може піддаватися ди-

намічним впливам. Зміна загальних параметрів механічних впливів яким 

піддається наземна РЕЗ наступні: 

- Вібрації: (10 ... 70) Гц.; 

- Віброперевантаження     . .   ; 

- Удари, трясіння       . .    , тривалість     . .       ; 

- Лінійні перевантаження      . .   . 

Розрахунок на віброміцність несучої конструкції зводиться до визна-

чення найбільшої напруги, виходячи з виду деформації, яка викликана ді-

єю вібрації в певному діапазоні частот, і порівнянням отриманого значення 

з допустимим. 

Розрахунок частоти коливань. 

Власна частота коливань рівномірно напруженої пластини (друкова-

ної плати) визначається за формулою: 

  
       

  
     ,                                    (3.11) 

де     — поправочний коефіцієнт для матеріалу;  
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    поправочний коефіцієнт для радіоелементів, рівномірно розподі-

лених на друкованій платі;  

   
 

   
  
  

,                                           (3.12) 

де        вага елементів рівномірно розподілених на друкованій платі; 

    вага друкованої плати. 

Визначимо вагу друкованої плати: 

                                               (3.13) 

де      щільність склотекстоліту             
   , 

a  довжина друкованої плати; 

b  ширина друкованої плати; 

h  висота друкованої плати. 

Отже,  п                                  кг , 

Кв  
 

   
 

     

       (од). 

Розрахуємо поправочний коефіцієнт   : 

    
 

  
 
  

 
,                                           (3.13) 

де   E і    модуль потужності та щільності матеріалу, який використову-

ється; 

   і  
 
  модуль пружності та щільності сталі. 

             
        

        
       (од), 

  
                   

     
           Гц     кГц . 

З розрахунку можна зробити висновок, що плата не потребує викори-

стання демпферів та частотного налагоджування і вона повинна витримати 

зовнішній механічний вплив при транспортуванні [14]. 
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3.2 Трасування 

Друковані плати  це елементи конструкцій,що призначені для з'єд-

нання елементів електричного кола за допомогою друкованих провідників. 

Друковані плати складаються з діелектричної основи, на якій розташовані 

плоскі провідники. Вони забезпечують з'єднання елементів. Застосування 

друкованих плат дозволяє збільшити щільність монтажу. Вони дають мож-

ливість отримати в одному технологічному циклі провідники і екранують 

поверхні. Друковані плати гарантують повторюваність характеристик, 

особливо паразитних. Підвищується стійкість до механічних і кліматичних 

впливів, забезпечується уніфікація складних виробів і підвищується надій-

ність. Плати дають можливість механізувати й автоматизувати монтажно-

складальні, регулювальні та контрольні роботи, при цьому знижується 

трудомісткість робіт і вартість виробу. Недоліком друкованих плат є скла-

дність внесення змін у конструкцію і погана ремонтопридатність. 

До друкованих плат пред'являються ряд технічних вимог. 

Основа повинна бути однорідною за кольором, монолітною, без внут-

рішніх міхурів і раковин, без сторонніх включень, відколів, тріщин і роз-

шарувань. Допускаються поодинокі вскрощеня металу, подряпини, сліди 

від видалення окремих не витравлених ділянок, контурне просвітлення. 

Провідниковий рисунок має бути чіткий, з рівними краями, без здуття, 

слідів інструменту. Окремі протрави (5 точок на 1 д  ) за умови, що зали-

шилася ширина провідника, що відповідає мінімально допустимій на крес-

ленні. 

Допускаються риски глибиною менше 25 мкм і довжиною до 6 мм, ві-

дшарування провідника в одному місці не більше 4 мм. 

При наявності критичних дефектів, друковані провідники можуть ду-

блюватися об'ємними не більше 5 для плат 120×180 мм і не більше 10 для 

плат більшого розміру. 
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Зв'язок між сторонами плати здійснюється за допомогою монтажних 

отворів. За допомогою їх кріпляться елементи. Навколо монтажного отво-

ру робиться обідок, який називається контактною площадкою. Його шири-

на не менше 50 мкм. Розриви не допускаються. Допускаються окремі від-

шарування контактних майданчиків до 2% і їх ремонт за допомогою епок-

сидного клею, після чого вони повинні витримувати три пайки. 

При впливі підвищеної температури, контактні площадки повинні 

тримати температуру близько 290 ° С не менше 10 с без розривів і відша-

рування. 

Друковані плати класифікуються за параметрами і застосуванням. 

Односторонні друковані плати прості й економічні. Застосовуються 

для монтажу побутової радіоапаратури, техніки зв'язку, джерел живлення і 

т.д. Зазвичай вони виконуються на шаруватому або листовому матеріалі: 

гетинакс, текстоліт, склотекстоліт. Монтажні отвори можуть бути металі-

зованими і не металізованими. На одній стороні розташований друкований 

монтаж, а на іншій об'ємні елементи, кріплення, арматура, тепловідводи і 

т.д. 

Двосторонні друковані плати. У них друкований рисунок розташову-

ється з двох сторін, а елементи, як правило, з одного боку. Зв'язок між сто-

ронами здійснюється за допомогою металізованих наскрізних отворів.  

Провідні друковані плати застосовуються в дослідному виробництві 

при макетуванні. На платі роблять контактні площадки, на які розміщують 

елементи. Зв'язок між ними здійснюють за допомогою дротів. 

Друковані провідники бажано розташовувати паралельно один до од-

ного. При необхідності кут друкованого провідника 45°. 

Вузькі провідники легко відшаровуються. Для їх закріплення викори-

стовують наскрізні отвори через кожні 25 - 30 мм, або розширюються кон-

тактні площадки 1×1 мм. Якщо ширина екрану більше 5 мм, то в екрані 
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треба робити вирізи, тому при нагріванні мідь розширюється і може зазна-

ти короблення. 

Друковані плати залежно від мінімальної ширини друкованих провід-

ників і мінімального зазору між ними ділять на три класи. До класу 1 на-

лежать плати зі зниженою щільністю монтажу, у яких ширина провідників 

і зазор між ними повинен бути не менше 0,5 мм. Клас 2 утворюють плати з 

підвищеною щільністю монтажу, що мають ширину провідників і зазори 

не менше 0,25 мм. Плати з шириною провідників і зазорами до 0,15 мм 

(клас 3) мають високу щільність монтажу. Плати цього класу слід застосо-

вувати тільки в окремих, технічно обґрунтованих випадках. 

Креслення друкованих плат виконують на папері, що має координатну 

сітку, нанесену з певним кроком. Наявність сітки дозволяє не ставити на 

кресленні розміри на всі елементи друкованого провідника. 

Координатну сітку наносять на креслення з кроком 2,5 або 1,25 мм. 

Крок 1,25 мм застосовують в тому випадку, якщо на плату встановлюють 

багатовивідні елементи з кроком розташування виводів 1,25 мм. Центри 

монтажних і перехідних отворів повинні бути розташовані у вузлах (точ-

ках перетину ліній) координатної сітки. Якщо установлюваний на друко-

вану плату елемент має два виводи або більше, відстань між якими кратна 

кроку координатної сітки, то отвори під всі такі виводи повинні бути роз-

ташовані у вузлах сітки. Якщо установлюваний елемент не має виводів, 

відстань між якими кратна кроку координатної сітки, то один вивід слід 

розташовувати у вузлі координатної сітки. 

Діаметр отвору в друкованій платі повинен бути більше діаметра 

встановлюваного в нього виводу, що забезпечить можливість вільної уста-

новки електрорадіоелементів. При діаметрі виводів до 0,8 мм діаметр не 

металізованого отвору роблять на 0,2 мм більше діаметру виводу; при діа-

метрі виводу більш 0,8 мм  на 0,3 мм більше. 
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Діаметр металізованого отвору залежить від діаметру встановлювано-

го в нього виводу і від товщини плати. Пов'язано це з тим, що при гальва-

нічному осадженні металу на стінках отвору малого діаметра, зробленого в 

товстій платі, товщина шару металу вийде нерівномірною, а при великому 

відношенні довжини до діаметра деякі місця можуть залишитися непокри-

тими. Діаметр металізованого отвору повинен становити не менше поло-

вини товщини плати. 

Щоб забезпечити надійне з'єднання металізованого отвору з друкова-

ним провідником, навколо отвору роблять контактний майданчик. Контак-

тні майданчики отворів рекомендується робити у вигляді кільця. 

Для неметалізованих отворів і торців плат шорсткість поверхні роб-

лять такою, щоб параметр шорсткості    <80. У металізованих отворів і 

торців шорсткість повинна бути краще:    <40. 

Отвори на платі потрібно розташовувати таким чином, щоб відстань 

між краями отворів була не менше товщини плати. В іншому випадку пе-

ремичка між отворами не матиме достатньої механічної міцності. 

Контактні майданчики, до яких будуть припаюватися виводи від пла-

нарних корпусів, рекомендується робити прямокутними. 

Друковані провідники рекомендується виконувати прямокутної кон-

фігурації, розташовуючи їх паралельно лініям координатної сітки. 

Провідники на всьому їх протязі повинні мати однакову ширину. Як-

що один або кілька провідників проходять через вузьке місце, ширина про-

відників може бути зменшена. При цьому довжина ділянки, на якій змен-

шена ширина, повинна бути мінімальною. 

Слід мати на увазі, що вузькі провідники (шириною 0,3 – 0,4 мм) мо-

жуть, відшаровується від ізоляційної підложки при незначних навантажен-

нях. Якщо такі провідники мають велику довжину, то слід збільшувати мі-

цність зчеплення провідника з основою, розташовуючи через кожні 25  30 
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мм по довжині провідника металізовані отвори або місцеві розширення ти-

пу контактної площадки з розмірами 1×1 або більше. 

Якщо провідник проходить у вузькому місці між двома отворами, то 

потрібно прокладати його так, щоб він був перпендикулярний лінії, що 

з'єднує центри отворів. При цьому можна забезпечити максимальну шири-

ну провідників і максимальну відстань між ними. 

Екрани й провідники шириною більше 5 мм слід виконувати з виріза-

ми. Пов'язано це з тим, що при нагріванні плат в процесі пайки ізоляційної 

підложки можуть виділятися гази. Якщо провідник або екран мають вели-

ку ширину, то гази, не знаходять виходу і можуть спучувати фольгу. Фор-

ми вирізів можуть бути довільними. 

Друковану плату зі встановленими на ній електрорадіоелементами на-

зивають друкованим вузлом. 

Якщо електрорадіоелементи мають штирові виводи, то їх встановлю-

ють в отвори друкованої плати і запаюють. Якщо корпус ЕРЕ має планарні 

виводи, то їх припаюють до відповідних контактних площадок в нахлест. 

ЕРЕ зі штировими виводами потрібно встановлювати на плату з одно-

го боку. Це забезпечує можливість використання високопродуктивних 

процесів пайки, наприклад, пайку «хвилею». Для ЕРЕ з планарними виво-

дами пайку «хвилею» застосовувати не можна. Тому їх можна розташову-

вати з двох сторін друкованої плати. При цьому забезпечується більша 

щільність монтажу, так як на одній і тій же платі можна розташувати біль-

шу кількість елементів. 

При розміщенні ЕРЕ на друкованій платі необхідно враховувати на-

ступне: 

 напівпровідникові прилади та мікросхеми не слід розташовува-

ти близько до елементів, що виділяють велику кількість тепло-

ти, а також до джерел сильних магнітних полів (постійним ма-

гнітів, трансформаторів та ін.); 
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 повинна бути передбачена можливість конвенції повітря в зоні 

розташування елементів, що виділяють велику кількість тепло-

ти; 

 повинна бути передбачена можливість легкого доступу до еле-

ментів, які підлаштовують при регулюванні схеми. 

Якщо елемент має електропровідний корпус і під корпусом проходить 

провідник, то необхідно передбачити ізоляцію корпусу або провідника. 

Ізоляцію можна здійснювати надяганням на корпус елемента трубок з ізо-

ляційного матеріалу, нанесенням тонкого шару епоксидної смоли на плату 

в зоні розташування корпусу, наклеюванням на плату тонких ізоляційних 

прокладок. 

Ці елементи можуть працювати при більш жорстких механічних 

впливах, ніж встановлені. 

Залежно від конструкції конкретного типу елемента і характеру меха-

нічних впливів, що діють при експлуатації (частота і амплітуда вібрації, 

значення і тривалість ударних перевантажень та ін.), Ряд елементів не мо-

жна закріплювати тільки пайкою за виводи  їх потрібно кріпити додатко-

во за корпус. 

При встановленні транзисторів в апаратурі, що працює в умовах віб-

рації і ударів, корпус повинен бути приклеєний до плати або до перехідної 

втулки. 

ЕРЕ повинні розташовуватися на друкованій платі так, щоб осьові лі-

нії їх корпусів були паралельні або перпендикулярні один одному. 

На платах з великою кількістю мікросхем в однотипних корпусах їх 

слід розташовувати правильними рядами. 

Зазор між корпусами повинен бути менше 1,5 мм (в одному з напрям-

ків). 

Елементи, що мають велику масу, слід розміщувати поблизу місць 

кріплення плати або виносити їх за межі плати і закріплювати на шасі апа-

рату [15]. 
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Так як друковані плати мають малі відстані між провідниками, то 

вплив вологи може призвести до погіршень опору ізоляції, при яких буде 

порушуватися нормальна робота схеми. Тому друковані вузли, які будуть 

працювати в складних кліматичних умовах, необхідно покривати шаром 

лаку. 

Використовувані для цього лаки повинні мати такі властивості: 

 хорошу адгезію до матеріалу плати та друкованих провідників; 

 мале поглинання вологи; 

 великий опір ізоляції; 

 здатність швидко висихати при невисокій плюсовій температу-

рі; 

 відсутність розтріскування в діапазоні робочих температур. 

 

3.3 Компонування елементів 

Найбільш поширена складальна одиниця радіоелектронного засобу — 

монтажна плата зі встановленими на ній корпусними ЕРЕ та іншими еле-

ментами конструкції і зовнішньої комутації. Основними типами ЕРЕ в су-

часній радіоапаратурі є ІМС, тому надалі будемо говорити лише про вста-

новлення ІМС на плату з друкованим або провідним монтажем. При цьому 

будемо мати на увазі, що аналогічні загальні вимоги пред'являються і до 

установки дискретних корпусних ЕРЕ. 

Вибір варіанту установки ІМС на платі визначає ряд основних пара-

метрів електронних пристроїв. Чим щільніше установка ІМС на платі, тим 

менше будуть габаритні розміри пристрою, довжини сигнальних зв'язків і 

кількість підсилювачів — ретрансляторів сигналів; однак при цьому 

ускладнюється завдання автоматизації проектування і виконання монтажу, 

а отже, і вартість монтажної плати; потрібні друковані плати з підвищеною 

щільністю і єлейністю монтажу, при цьому збільшуються перехресні наве-

дення між сигнальними колами; робиться більш напруженим температур-

ний режим ІМС і ускладнюється вирішення завдання тепловідводу в при-
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строєм в цілому. Тому визначення варіанта установки ІМС на платі повин-

но проводитися відповідно до вимог до конкретного радіоелектронного 

апарату та з урахуванням характеристик ІМС, обраних для забезпечення 

цих загальних вимог. 

Для бортового обладнання аерокосмічних об'єктів з малою продукти-

вністю, що використовують мікропотужні ІМС низької швидкодії, щіль-

ність установки ІМС на платі повинна бути максимально можливою; це 

забезпечить необхідні мінімальні габаритні розміри обладнання і при ма-

лих потужностях і низькій швидкодії ІМС не призведе до яких-небудь 

ускладнень у відношенні теплових режимів і завадостійкості. 

Для великих універсальних ЕОМ високої продуктивності, в яких ви-

користовують найбільш швидкодіючі ІМС, що споживають досить високі 

потужності, надмірне підвищення щільності компонування ІМС недоціль-

но. 

Для будь-яких типів корпусів рекомендується лінійно-багаторядне ро-

зташування ІМС на платі з кроком, кратним 2,5 мм; зазори між корпусами 

повинні бути не менше 1,5 мм. 

ІМС в корпусах зі штировими виводами встановлюють тільки з одно-

го боку друкованої плати; штирові виводи монтують в наскрізні металізо-

вані отвори, і кінці виводів виступають із зворотного боку плати.  

Корпуси ІМС з планарними виводами можна встановлювати на дру-

кованих платах з обох сторін, монтуючи виводи на металізовані контактні 

площадки, якщо це дозволяє конструкція самої друкованої плати. 

Штирові виводи розташовують на корпусах ІМС з кроком 2,5 мм, 

планарні  з кроком 1,25 мм. Площа і висота корпусу зі штировими виво-

дами при однаковому числі виводів більше, ніж у корпусу з планарними 

виводами. Враховуючи можливість двосторонньої установки ІМС в корпу-

сах з планарними виводами на друкованій платі, можна сказати, що за ін-

ших рівних умов щільність компонування ІМС в корпусах з планарними 
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виводами може в кілька разів перевищувати щільність компонування ІМС 

зі штировими виводами. 

Однак корпуси зі штирьовими виводами мають істотну перевагу перед 

корпусами з планарними виводами  їх установка і пайка на платі прості-

ше піддається автоматизації. 

Зі сказаного випливає, що ІМС в корпусах зі штировими виводами ви-

користовують в ЕОМ загального застосування, для яких важливий фактор 

низької вартості; ІМС в корпусах з планарними виводами, в основному, 

використовують у військовій, аерокосмічній та іншої спеціальної апарату-

рі. 

На одній платі бажано встановлювати ІМС в корпусах з яким-небудь 

одним типом виводів. 

Штирові виводи, запаяні в наскрізні металізовані отвори, є надійним 

механічним кріпленням корпусу ІМС на платі. 

Планарні виводи утримують корпус ІМС на платі в результаті склейки 

контактних майданчиків з діелектричною основою; таке кріплення може 

бути недостатнім для корпусів з великою масою, якщо апаратура піддаєть-

ся помітним механічним впливам. У цих випадках має передбачатися до-

даткове кріплення корпусу ІМС до плати, наприклад, за допомогою клею. 

Перед установкою ІМС на друковану плату виводи ІМС повинні бути 

відформовані і підрізані відповідно до обраного способу установки ІМС. 

При цьому необхідно дотримуватися вимог ТУ на ІМС відносно мінімаль-

но допустимої відстані від корпусу до місця вигину виводу, радіусу вигину 

виводу, відстані від корпусу до місця пайки. 

Формовку і підрізування виводів роблять за допомогою спеціальних 

пристосувань, що забезпечують нерухомість виводів в місцях їх з'єднання з 

корпусом ІМС; це робиться, щоб уникнути порушення герметичності кор-

пусу і подальшого виходу ІМС з ладу. 
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Ізоляційні прокладки встановлюють під корпусом ІМС в тих випад-

ках, коли необхідно їх механічне кріплення до плати. При цьому під кор-

пусом ІМС проходять металеві провідники сигнальних кіл або кіл живлен-

ня. Металеві прокладки під корпусами ІМС використовуються як радіато-

ри; для поліпшення тепловідвідних властивостей таких прокладок їх пове-

рхня може бути розвинена за межами корпусу ІМС; один такий радіатор 

може використовуватися для установки декількох ІМС. Між металевою 

прокладкою-радіатором і зовнішнім шаром друкованого монтажу плати 

поміщається ізоляційна прокладка. 

При об'єднанні на одній друкованій платі ІМС в корпусах з планарни-

ми і штировими виводами останні можна відгинати на 90 ° і припаювати їх 

як планарні до контактних площадок. Таким же чином можна припаювати 

круглі виводи окремих дискретних ЕРЕ (наприклад, конденсаторів фільт-

рації кіл живлення). Площа контактних майданчиків під такими виводами 

повинна бути досить великою, щоб контактні площадки не відшарувалися 

від діелектричного матеріалу плати в результаті перегріву при пайці більш 

масивного виведення. Сам елемент повинен бути закріплений за корпус 

(клеєм, спеціальним тримачем), щоб пайка виводу не несла на собі механі-

чного навантаження. 

Основний же спосіб закріплення дискретних ЕРЕ з круглими вивода-

ми на друкованій платі  пайка виводів у металізовані отвори.  

При установці ЕРЕ на друковані плати необхідно забезпечити: 

 працездатність ЕРЕ в умовах, що відповідають експлуатацій-

ним вимогам до ЕОМ; 

 видалення ІМС та інших напівпровідникових приладів від най-

більш тепловиділяючих елементів; 

 необхідні зазори навколо ЕРЕ і радіаторів з великим виділен-

ням тепла для проходження охолоджуючих потоків повітря; 

 установку ЕРЕ на ізоляційні прокладки, якщо під ними прохо-

дить друкований монтаж; 
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 захист ЕРЕ і монтажу, розташованих поблизу ручок, що вико-

ристовуються для вставляння і виймання осередків; 

 вільний доступ до будь-якого ЕРЕ для його заміни в осередках 

ремонтопридатної конструкції, а також підбиральним і регу-

лювальним елементам; 

 можливість виконання технологічних процесів ручної або ме-

ханізованої установки ЕРЕ і групової пайки; 

 можливість нанесення вологозахисного покриття без потрап-

ляння на місця, які не підлягають покриттю (контакти роз'ємів, 

контрольні точки); 

 розташування найбільш масивних ЕРЕ і елементів конструкції 

(радіаторів, роз'ємів) ближче до місць кріплення плати для осе-

редків ЕОМ, що працюють при значних механічних наванта-

женнях. 

В осередках різної конструкції і призначення передбачаються: ручки 

або спеціальні отвори і прорізи в друкованих платах для виймання осеред-

ків, контрольні точки для визначення правильності функціонування осере-

дків або при їх попередній перевірці, зовнішні контакти осередків під пай-

ку або накрутку в складі складальних одиниць, шини підводки напруг жи-

влення до ІМС, металеві накладки і рамки для окантовки друкованих плат 

осередків ТЕЗ, використовуваних в умовах значних механічних впливів, 

вузли кріплення друкованих плат до таких накладок і рамок тощо [16]. 

 

3.4 Розрахунок надійності 

Надійність  це властивість виробу виконувати задані функції в пев-

них умовах експлуатації при збереженні значень основних параметрів в 

заданих межах. 

Надійність характеризується рядом розрахункових показників, най-

більш важливими з яких є інтенсивність відмов, середнє напрацювання на 

відмову, імовірність безвідмовної роботи. 
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Імовірність безвідмовної роботи вказує на те, яка частина виробів бу-

де працювати безвідмовно протягом заданого часу   . Для більшості радіо-

електронних пристроїв ймовірність безвідмовної роботи залежить як від 

фізичних властивостей, так і від часу   , протягом якого пристрій повинен 

працювати безвідмовно: 

          .                                          (3.15) 

Інтенсивністю відмов називають кількість відмов за одиницю часу, що 

припадає на один виріб, який продовжує працювати в даний момент часу: 

  
 

    
.                                             (3.16) 

Інтенсивність відмов апарата, що складається з m різних елементів, 

визначають за формулою [17]: 

           . . .        
 
   .                   (3.17) 

Розрахунок надійності проводимо в такій послідовності. 

Складаємо таблицю вихідних даних для розрахунку (див.табл.3.1), ви-

значаємо конструктивну характеристику компонентів, кількість компонен-

тів по групах, розраховуємо інтенсивність відмов    для кожної з груп 

компонентів: 

          ,                                    (3.18) 

де m – кількість компонентів в одній групі. 

Для врахування умов експлуатації знаходимо поправочні коефіцієнти, 

і по формулі розраховуємо поправочний коефіцієнт,приймаємо: 

 

       (од),          (од),          (од) 

           , 

       (од) 

 

Розрахунок інтенсивності відмов проводимо за формулою: 

 

            . . .                
   ,             (3.19) 
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               д  . 

 

Таблиця 3.1   Вихідні дані розрахунку надійності 

 

 

 

 

 

№ Назва груп компонентів Кількість 

       

    д   
    

    

        

1. 

Резистори 

недротяні постійні 1.0, 

недротяні змінні 

 

27 

3 

 

1,0 

2,5 

 

0,42 

0,42 

 

11,34√10
-6

 

3,15√10
-6

 

2. 

Конденсатори кераміч-

ні, 

електролітичні 

13 

4 

1,2 

2,2 

0,1 

0,4 

1,56√10
-6

 

3,52√10
-6

 

3. Транзистори кремнієві 2 1,7 0,35 1,19√10
-6

 

4. 

Діоди, 

Випрямні 

Стабілітрони, 

фотодіод 

 

10 

3 

1 

 

0,7 

2,4 

2,8 

 

0,81 

0,81 

0,81 

 

5,67√10
-6

 

64,8√10
-6

 

5,83√10
-6 

2,27√10
-6

 

5. Інтегральні мікросхеми 6 0,01 1,0 0,06√10
-6

 

6. Котушки індуктивності 2 1,0 1,0 2,0√10
-6

 

7. Корпус пристрою 1 1,0 1,0 1,0√10
-6

 

8. Пайка на платі 910 0,01 1,0 9,1√10
-6

 

9. Тумблер 1 1,1 1,0 1,1√10
-6

 

10. Друкована плата 1 0,1 0,1 0,01√10
-6

 

11. Клеми 2 1,0 1,0 2,0√10
-6

 А.
 С

. К
ру
гал
ь, 
КіВ
РА

 20
15



 

Зм. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

51 РВ11.468185.001 ПЗ 

Середню напрацювання на відмову розраховуємо за формулою: 

 

    
 

 
,                                              (3.20) 

 

    
 

    
                    д . 

Проводимо розрахунок імовірності безвідмовної роботи приладу за 

формулою: 

           ,                                        (3.21) 

 

де    e  основа натурального логарифму;  

  інтенсивність відмов; 

   час випробувань. 

Результати занесемо до Таблиці 3.2. 

Таблиця 3.2  Результати розрахунків імовірності безвідмовної роботи 

пристрою 

№               

1 

2 

3 

4 

5 

6 

0 

10
1 

10
2 

10
3 

10
4
 

10
5
 

0 

-0,0000498
 

-0,000498
 

-0,00498
 

-0,0498
 

-0,498
 

1 

1,0 

0,995 

0,951 

0,608 

0,0068 

 

3.5 Тепловий режим 

Розрахуємо тепловий режим транзистора в імпульсному стабілізаторі 

напруги. 

Повна потужність, яка виділяється в транзисторі під час його роботи 

при перемиканні визначається за формулою: 
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    е     д          ,                             (3.22) 

де     Р  повна потужність, що розсіюється; 

  е   втрати потужності при перемиканні; 

   д    втрати на активному опорі транзистора; 

      втрати на управлінні в колі затвора; 

    втрати потужності за рахунок витоку в закритому стані. 

Відразу можна відзначити, що втрати потужності, що викликані стру-

мом витоку (  ), мають дуже маленьке значення, тому ними можна знехту-

вати. Також втрати, що виникають у колі керування теж мають дуже малі 

значення, тому формула прийме вигляд [18]: 

    е     д  ,                                   (3.23) 

де: 

   д            е 
 ,                                  (3.24) 

 е    .     .                                      (3.25), 

Отже, 

 е                   , 

 

   д                      В  . 

 

Потужність   е  визначається з виразу: 

  е  
  

 
 
      

 
      ,                              (3.26) 

   
  

 
,                                            (3.27) 

   
 

    
        . 

 

Тоді: 

  е  
  

 
 
            

 
                         В  , 
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                  В  . 

 

Перевіряємо тепловий режим роботи транзистора: 

            ,                                 (3.28) 

де: 

     температура навколишнього середовища 35 С. 

     тепловий опір кристал-середовище 75 С / Ут. 

                     

За результатами пророблених розрахунків видно прилад не потребує 

додаткових (примусових) методів охолодження. 

 

3.6 Технологічна частина 

 

Технологічність конструкції виробу  це сукупність властивостей 

конструкції виробу, які проявляються у можливості оптимальних витрат 

праці, коштів, матеріалів і часу при технологічній підготовці виробництва, 

виготовленні, експлуатації та ремонті. 

При визначенні досконалості конструкції виробу використовують які-

сні і кількісні показники технологічності конструкції виробу. До якісних 

характеристик технологічності конструкції виробу відносяться: 

 Взаємозамінність - властивість складової частини конструкції 

виробу, що забезпечує можливість її застосування замість ін-

шої її частини без додаткової обробки із збереженням заданої 

якості виробу; 

 Регулювальність - властивість конструкції виробу забезпечува-

ти можливість і зручність її регулювання при збірці, технічно-

му обслуговуванні та ремонті; 

 Контролопригодність - властивість конструкції виробу забез-

печувати можливість і зручність її контролю при виготовленні, 

випробуваннях, технічному обслуговуванні. 
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Конструкція проектованого пристрою виконана таким чином, щоб за-

довольнити всім якісним показникам. Основний конструктивний елемент - 

друкована плата, розроблена з урахуванням оптимального розташування 

на ній електрорадіоелементів (ЕРЕ), при цьому всі типономінали ЕРЕ, за-

стосованих в схемі пристроях можуть бути легко замінені на аналогічні. 

Контролепригодність пристрою доступу до всіх елементів схеми при пере-

вірці електричних параметрів на їх виводах, а також можливістю читання 

позначення та номіналів ЕРЕ на їх корпусах. 

Кількісна оцінка технологічності виробу проводиться відповідно до 

стандартів ЕСТПП ГОСТ14201  83, ГОСТ14204  73 і ОСТ 4 ГО.091.219. 

Дані стандарти визначають два методи оцінки технологічності виро-

бу: 

1. За приватним показниками   ; 

2. За комплексним показником K, який розраховується за середньоз-

важеною величиною щодо приватних показників з урахуванням вагових 

коефіцієнтів. 

Галузевий стандарт ОСТ4.ГО.091.219 передбачає вибір складу базо-

вих показників ТКI і їх розрахунок. 

1. Розрахуємо коефіцієнт механізації підготовки ЕРЕ до монтажу за 

формулою 

   е е  
   е е

 е е
 

 

де    е е  кількість ЕРЕ, підготовка яких здійснюється автоматично, в 

штуках; 

      е е  Загальна кількість ЕРЕ. 

   е е  
  

  
     (од) 
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2. Розрахуємо коефіцієнт автоматизації та механізації монтажу виробу 

за формулою 

    
   

  
 

де      кількість монтажних з'єднань, які виконуються автоматизовано; 

        Загальна кількість монтажних з'єднань . 

    
   

   
     (од) 

3. Розрахуємо коефіцієнт складності збірки за формулою 

  е    
  е 
  

 

де   е   кількість типорозмірів вузлів, що входять у виріб, що не вимага-

ють регулювання або підготовки; 

 

   загальна кількість типорозмірів. 

       
  

  
     (од) 

 

Вузли, що входять у вироби не вимагають додаткового регулювання, 

тому     =0,1. 

4. Розрахувати коефіцієнт повторюваності    К  ЕРЕ за формулою 

       
  е е

 е е
, 

 

де   е е  кількість типорозмірів ЕРЕ; 

     е е  Загальна кількість ЕРЕ. 

       
  

  
    . (од) 

Результати розрахунків зведені в таблиці 3.3. 

 

 

 

А.
 С

. К
ру
гал
ь, 
КіВ
РА

 20
15



 

Зм. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

56 РВ11.468185.001 ПЗ 

Таблиця 3.3—Результати розрахунків 

Назва показника Позначення Ваговий 

коефіцієнт 

Отримання зна-

чень 

1 Коефіцієнт механіза-

ції підготовки монтажу 
   е е 1,0 0,77 

2 Коефіцієнт автома-

тизації і механізації 

монтажа виробу 

    1,0 0,72 

3 Коефіцієнт складно-

сті збірки 
     0,75 0,1 

 

Розрахуємо комплексний показник технологічності K по формулі  

  
     

  
, 

де     отримані показники;  

        вагові коефіцієнти.  

  
   

    
=0,81 (од) 

Для радіотехнічних виробів при сталому серійному виробництві  

базовий показник технологічності повинен бути не менше 0,3. У розг-

лянутому проекті цей показник дорівнює 0,81, що говорить про технологі-

чність конструкції виробу[19]. 
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4 ОХОРОНА ПРАЦІ 

У даному дипломному проекті проводиться розробка вимірювача сві-

тлопропускання скла, а саме — друкованої плати, таким чином, у цьому 

розділі доцільно розглянути  питання з охорони праці при виготовленні 

друкованих плат та при виконанні пайки. В ході проведення цих робіт 

утворюється низка шкідливих та небезпечних факторів, розгляд яких і буде 

проведено в цьому розділі. 

Також доцільним буде й розгляд електробезпеки та пожежної безпеки 

на робочому місці при виконанні описаних вище робіт. 

Вимоги до безпеки організації робіт при виконанні технологічних 

процесів виробництва. 

При виконанні технологічних процесів виробництва необхідно вико-

нувати вимоги зазначені правилами з охорони праці. Далі розглянуто ос-

новні такі вимоги.  

Організація і проведення робіт з пайки виробів повинні відповідати 

вимогам міжгалузевим правилам з охорони праці при проведенні робіт з 

пайки і лудіння виробів і чинних нормативних актів, що містять державні 

нормативні вимоги охорони праці. 

На працівників, зайнятих паянням виробів, можливий вплив наступ-

них небезпечних і шкідливих виробничих факторів: 

 підвищена загазованість повітря робочої зони парами 

шкідливих хімічних речовин; 

 підвищена температура поверхні виробу, обладнання, 

інструменту, розплавів припою і солей; 

 підвищена температура повітря робочої зони; 

 підвищений рівень шуму від двигунів вакуумних насосів, ульт-

развукового устаткування; 

 підвищений рівень вібрації на робочому місці від двигунів ва-

куумних насосів; 
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 підвищений рівень електромагнітного випромінювання від не-

екранованих індукторів, трансформаторів, конденсаторів; 

 підвищений рівень ультразвуку; 

 підвищений рівень ультрафіолетової радіації під час виконання 

пайки; 

 пожежонебезпека; 

 рухомі механізми і машини; 

 бризки припоев і розчинів. 

Вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони не повинен переви-

щувати гранично допустимих концентрацій. 

У таблиці 4.1 приведено шкідливі речовини,їх вплив на організм лю-

дини та гранично допустимі концентрації їх у повітрі. 

Визначення концентрації в атмосфері ферозолю свинцю при пайціі 

залеженні хвилею: 

        
 

 
                                            (4.1) 

де,   y — питоме утворення аерозолю свинцю   
      д; 

S — площа поверхні хвилі,   ; 

t — тривалість зміни, год; 

N — кількість робочих місць; 

V — об‘єм приміщення. 

Питоме утворення аерозолю свинцю при залуженні та паянні хвилею 

олов’яно-свинцевим припоєм складає 3000-5000   
      д. Площа пове-

рхні хвилі дорівнює 0,004 м
2
, тривалість зміни — 8 годин, об’єм примі-

щення — 360 м
3
, а кількість робочих місць дорівнює 1. Виходячи з таких 

даних ми можемо визначити концентрацію аерозолю свинцю: 
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Таблиця 4.1 

Компоненти Характер токсичності 
Клас 

небезпеки 

ГДК у 

повітрі 

робочої 

зони, 

мг/м
3 

Олово 

Ураження бронхів, викликає пролітеративно- 

критичну реакцію в бронхах. При тривалому 

впливі можливий пневмоконіоз 

3 
10 — для 

окису олова 

Свинець 

При отруєнні спостерігається ураження 

нервової системи, крові, серцево-судинної  

системи, шлунково-кишкового тракту, поло-

вої системи  

1 0,01 

Каніфоль 

соснова 

Має дратівну дію. При тривалому впливі на 

шкіру викликає дерматит 
  

Спирт 

етиловий 

Має наркотичну та дратівну дію. Викликає 

зміни в печінці, серцево-судинній системі, 

сухість шкіри при тривалому контакті  

4 1000 

Бензин 

Діє як дратівник та наркотик. Функціональні 

нервові розлади, що супроводжуються 

м’язовою слабкістю, млявістю чи сонливіс-

тю, безсонням. 

Розлад травлення, печінки, тремтіння пальців 

та 

мови, поразка шкіри. Характерний розвиток 

судом, зниження кров’яного тиску, сповіль-

нення пульсу. 

4 300 

 

Згідно ГОСТ 12.1.005-88 та таблиці 4.1, гранично допустима концент-

рація аерозолю свинцю дорівнює 0,01мг/м
3
, таким чином, концентрація 
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аерозолю свинцю перевищує ГДК, що потребує введення додаткових захо-

дів захисту.  

Мікроклімат виробничих приміщень повинен відповідати гігієнічним 

вимогам. 

У таблиці 4.2 наведено норми мікроклімату виробничих приміщень, 

згідно ГОСТ 12.1.005-88 і ДСН 3.3.6.042-99. 

Таблиця 4.2 

Період 

року 

Кате-

горія 

робіт 

Температура, ºС 
Відносна вологість 

повітря 

Швидкість руху 

повітря, м/с 

Опти- 

мална 

Припустима на 

робочих місцях 

Опти

ма-

льна 

Припусти-

ма на пос-

тійному 

і непостій-

ному робо-

чих 

місцях 

Отима- 

льна 

Припус-

тима на 

постій-

ному і 

непостій-

но-му 

робочих 

місцях 

Потій-

них 

Непстій- 

них 

Холод-

ний 

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 дже-

рела тепла може перевищувати границю припустимої норми. Для видален-

ня надлишку тепла використовується місцева механічна вентиляція. У теп-

лий період року використовується природна вентиляція через віконні про-

різи. Це дозволяє знизити температуру до нормального значення. У холод-

ний період року може застосовуватись система центрального опалення. 

Пайка виробів в замкнутих просторах повинна проводитися не менше 

ніж двома працівниками. Для здійснення контролю безпечного проведення 
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робіт один з працівників повинен перебувати поза замкнутого об'єму. Пра-

цівник, що знаходиться в замкнутому просторі, крім спецодягу повинен 

застосовувати: захисні каски (поліетиленові, текстолітові або вініпластові), 

електрозахисні засоби (діелектричні рукавички, калоші, килимки) і запо-

біжний пояс з канатом, кінець якого повинен знаходитися у спостерігача 

поза замкнутого об'єму [20].  

При проведенні технологічних процесів пайки повинні виконуватися 

вимоги пожежної безпеки, передбачені Правилами пожежної безпеки.  

Інструмент, що застосовується в технологічних процесах пайки, пови-

нен відповідати вимогам державних стандартів, технічних умов та техно-

логічної документації.  

 

Вимоги до персоналу. 

До проведення вимірювань та випробувань електрообладнання допус-

кається персонал, що пройшов спеціальну підготовку і перевірку знань 

правил охорони праці (правил безпеки) при експлуатації електроустановок 

(далі  правил) комісією, до складу якої включаються фахівці з випробу-

вань обладнання і мають V групу  в електроустановках напругою понад 

1000 В і IV групу  в електроустановках напругою до 1000 В. 

До проведення вимірювань та випробувань електрообладнання допус-

каються працівники не молодше 18 років, які пройшли попередній медич-

ний огляд і не мають протипоказань до виконання зазначеної роботи. 

Для виробничого навчання працівнику має бути наданий строк, доста-

тній для ознайомлення з обладнанням, апаратурою, оперативними схемами 

і одночасного вивчення необхідної для даної посади нормативної і техніч-

ної літератури. 
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Вимоги до виробничих приміщень 

Будівлі, в яких розташовуються ділянки пайки, а також інші цехи і ді-

лянки слід будувати з вогнестійкого матеріалу, розміщувати по відношен-

ню до житлових забудов з підвітряного боку і на відстані, що визначається 

відповідно до розрахунку розсіювання шкідливих речовин, але не менше 

50 м від житлових забудов; 

На території організації повинно бути ізольоване приміщення для 

збору, короткочасного зберігання та утилізації відходів, отриманих при 

виконанні робіт по пайку; 

У виробничих приміщеннях повинні бути передбачені безпечні про-

ходи і проїзди для руху людей і транспортних засобів. Ширина проїздів 

установлюється залежно від габаритів транспортних засобів і виробів. Ме-

жі проходів та проїздів повинні бути відзначені білими смугами шириною 

не менше 50 мм, металевими кнопками або іншими способами. Відстань 

від межі проїжджої частини до елементів конструкції будівель та облад-

нання повинна бути не менше 0,5 м, при русі людей - не менше 0,8 м. 

Вимоги до освітлення 

У виробничих приміщеннях, призначених для пайки, має передбача-

тися природне і штучне освітлення відповідно до вимог будівельних норм і 

правил; 

Для місцевого освітлення робочих місць при виконанні робіт з паяння 

виробів повинні бути світильники з непросвечивающими відбивачами. 

Світильники повинні розташовуватися таким чином, щоб їх світяться, не 

влучали в поле зору працівників; 

На робочих місцях, призначених для виконання робіт з використан-

ням мікроскопа, освітленість від системи комбінованого освітлення по-

винна бути не нижче 2500 лк; 
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Контрольні вимірювання освітленості на робочих місцях в цехах і на 

ділянках пайки необхідно проводити не рідше двох разів на рік і результа-

ти вимірювань заносити у відповідний журнал реєстрації; 

У цехах і на ділянках пайки повинно бути обладнане автоматичне 

аварійне освітлення. До мережі аварійного освітлення не допускається 

приєднувати інші струмоприймачі; 

Для очищення світильників, ліхтарів і вікон необхідно застосовувати 

пристрої, що забезпечують безпеку робіт (сходи, пересувні підйомники 

тощо). Очищення світильників загального освітлення повинна проводити-

ся два рази на місяць. Скло вікон і ліхтарів повинні очищатися періодично, 

не рідше двох разів на рік. 

Вимоги до вентиляції виробничих приміщень 

Виробничі приміщення, в яких знаходяться ділянки пайки, повинні 

бути обладнані постійно діючою загальнообмінної та місцевої припливно - 

витяжною вентиляцією з розводкою припливу в робочу зону; 

На ділянках, де застосовуються речовини першого класу небезпеки 

(олов‘яно - свинцеві припої, берилій і його сплави, флюси та інші сполу-

ки), системи місцевих відсмоктувачів повинні включатися до початку ро-

біт і вимикатися після їх закінчення. Робота вентиляційних установок по-

винна контролюватися за допомогою світлової та звукової сигналізації, 

автоматично включатися при зупинці вентиляції; 

Приймачі повітря повинні кріпитися на гнучких або телескопічних 

повітроводах, здатних переміщатися в процесі монтажних робіт для мак-

симального наближення до місця пайки, при цьому повинна бути надійна 

фіксація положення приймачів повітря; 

Повітря, що видаляється витяжними установками з виробничих при-

міщень і від устаткування, що містить токсичні гази і пил, повинне перед 

викидом в атмосферу проходити очищення через фільтри  вловлювачі. 
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Небезпечні та шкідливі виробничі фактори при монтажі друкова-

них плат 

Фактори, що мають місце при технологічному 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; 

Всі різновиди процесів пайки і залуження супроводжуються забруд-

ненням повітряного середовища: аерозолями припою і флюсу, парами різ-

них рідин, які використовуються для змивання флюсу та розчинення лаків. 

Таблиця 4.3 

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 

 

А.
 С

. К
ру
гал
ь, 
КіВ
РА

 20
15



 

Зм. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

65 РВ11.468185.001 ПЗ 

Операції пайки і залужування супроводжуються забрудненням повіт-

ряного середовища в приміщеннях парами окису свинцю, олова, сурми та 

інших елементів, що входять до складу припою, а також парами каніфолі. 

Пари, потрапляючи в атмосферу цеху, конденсуються і перетворюються в 

аерозоль конденсації, дисперсний склад якого приведений в таблиці 4.3. 

Знаходячись у запиленій атмосфері, робітники піддаються впливу пи-

лу та парів, шкідливі речовини осідають на шкірі, потрапляють на слизову 

оболонку порожнини рота, очей, верхніх дихальних шляхів, зі слиною пот-

рапляють у травний тракт, вдихаються в легені. Поряд із забрудненням по-

вітряного середовища забруднюються робочі поверхні й одяг працюючих. 

Ступінь впливу аерозолів залежить від хімічного складу, який визначаєть-

ся хімічним складом припою [21]. 

Електробезпека у виробничих приміщеннях 

Згідно ГОСТ 12.2.007.0-75 все електрообладнання, що знаходиться в 

робочому приміщені можна віднести до 0І та І класу по електрозахисту (0І 

класс — обладнання, що має робочу ізоляцію, елемент заземлення і провід 

без заземлюючої жили; І клас — обладнання, що приєднується до ланцюга 

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

заземленим контактом розетки).  

При нормальному (неаварійному) режимі роботи електрообладнання, 

гранично припустимі рівні напруг дотику і струмів через людину не по-

винні перевищувати значень, які приведені в таблиці 4.4 (ГОСТ 12.1.038-

88 ССБТ). 

Таблиця 4.4 

№ п/п Рід струму U, В I, мА 

1 Змінний 50 Гц, не більш 2 0,3 

2 Постійний, не більш 8 1 

А.
 С

. К
ру
гал
ь, 
КіВ
РА

 20
15



 

Зм. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

66 РВ11.468185.001 ПЗ 

При виникненні аварійного режиму роботи електрообладнання, на-

пруги дотику і струми, що протікають через людину, не повинні переви-

щувати значень, які приведені в таблиці 4.5 (ГОСТ 12.1.038-88).  

Таблиця 4.5 

Струм 
Нормована 

величина 

Гранично допустимі струми, мА, і напруги, В, при трива-

лості дії, с 

0,01-

0,08 
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

біль-

ше 1 

Змінний 

50 Гц 

Iд 650 500 250 165 125 100 85 70 65 55 50 6 

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

Постій-

ний 

I 650 600 500 330 250 200 170 140 130 110 
10

0 
8 

U 650 600 500 330 250 200 170 140 130 110 
10

0 
36 

 

В робочому приміщені передбачене захисне відключення напруги жи-

влення мережі при аварійному режимі роботи обладнання. Для зменшення 

значення напруги дотику і відповідних їй величин струмів при нормально-

му і аварійному режимах роботи електрообладнання необхідно виконати 

повторне захисне заземлення нульового дроту [22]. 

Пожежна безпека 

При монтажі друкованої плати застосовуються різні речовини і мате-

ріали, деякі з них пожежно - та вибухонебезпечні. 

За вогнестійкістю приміщення відноситься до ІІ ступеню (ГОСТ 

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

теріалів, найменша межа вогнестійкості яких складає 2 години. 
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Пожежа може виникнути під час виконання операцій виготовлення 

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

після пайки (суміш спирту та бензину, ацетон). 

Пожежні показники деяких речовин та матеріалів приведені у таблиці 

4.6. 

Таблиця 4.6 

Наймену-

вання 

речовин та 

матеріалів 

Темпера-

тура спала-

ху, ºС 

Температура 

самозагоран-

ня, ºС 

Межа вибуху 
Засоби 

пожежогасін-

ня 
нижня верхня 

Каніфоль - 850 12,6 г/м
3 

- 

Хімічна і по-

вітряно- ме-

ханічна піна, 

розпилена 

вода 

Спирт 

етиловий 
18 404 

3,6 % 

68 г/м
3
 

19 % 

340 

г/м
3
 

Хімічна піна, 

вода, водяний 

пар, інертні 

гази 

 

В якості пожежних оповіщувачів у цехах пайки друкованих плат не-

обхідно використовувати автоматичний пожежний оповіщувач димовий 

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

розпочинається з виділення диму (наприклад, загорання при короткому 

замиканні, оплавлення ізоляції і т.п.), а матеріали, що використовуються в 

монтажному цеху, виділяють велику кількість тепла [23]. 

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

гасіння. Вони призначені для ліквідації невеликих осередків пожежі, а та-
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кож для гасіння пожеж у початковій стадії їхнього розвитку силами персо-

налу об'єкту до прибуття штатних підрозділів пожежної охорони. 

Відповідно до ISO 3941-77 в робочому приміщені необхідно встано-

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

застосовуються для гасіння електроустановок і електромереж, що знахо-

дяться 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 використо-

вувати не можна, в них СО2 добре розчиняється).  

Таким чином, даний розділ дипломного проекту дає змогу ознайоми-

тися з основними правилами пожежної безпеки та охороною праці при ви-

готовленні друкованої плати. 
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5 ВИСНОВКИ 

Під час виконання дипломного проекту був розроблений вимірювач 

світлопропускання скла. 

Після проведення аналізу існуючих на сьогоднішній день приладів 

для вимірювання світлопропускання скла було визначено та обґрунтовано 

структурну схему тауметра. Це дозволило повністю визначити вимоги до 

розв'язуваних пристроєм проблем для контролю метрологічних показників, 

безпосередньо пов’язаних з затемненням скла. Визначено технічні вимоги. 

Проектування було виконано за допомогою спеціалізованих засобів 

САПР, що дозволило побудувати пристрій повністю на сучасній елемент-

ній базі. Також в процесі виконання дипломної роботи були досягнуті ві-

дповідні технічні показники, які задовольняють вимоги технічного завдан-

ня. А також забезпечено належний рівень якості виробу, що відповідає за-

гальноприйнятим стандартам. 

Також розглянуті питання щодо охорони праці при виробництві 

спроектовваного пристрою. 

Вцілому пристрій задовольняє вимоги ТЗ та може бути викорис-

таний органами ДАІ, на станціях технічного обслуговування транспор-

тних засобів. 
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1 Назва і підстави для виконання роботи 

Назва: бортовий комп’ютер на базі мікроконтролера  

Підстави для виконання: Наказ по факультету №____ від _________. 

Завдання видано кафедрою КіВРА __.__.2015р. 

2 Мета дипломного проекту (ДП) 

Метою роботи є розробка портативного пристрою за допомогою якого 

здійснюється процедура вимірювання коефіцієнта світло пропускання скла, а 

також вибір корпусу виробу, зручного та простого в експлуатації і з належною 

якістю роботи. 

3 Технічні вимоги 

Конструкція системи тауметра повинна бути раціональної форми, 

ціліснісної композиції. . На приладі повинні бути нанесені чіткі написи, що 

пояснюють призначення органів керування та індикації і пристроїв 

перемикання. 

4 Вихідні дані для проведення ДП 

При проведенні ДП необхідно враховувати характеристики системи 

автоматизації: 

4.1 Діапазон напруги живлення:10−14 В 

Номінальне значення−12 В 

4.2 масогабаритні вимоги: 

- висота не більше 40 мм; 

- ширина не більше  121 мм; 

- довжина не більше  171 мм; 

- маса не більше 0,9 кг. 

-  
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5 Вимоги до ДП 

Середнє напрацювання на відмову – не менше 15000 годин. 

ДП має бути виконаний якісно та у встановлений календарним планом 

термін. 

Звіт (дипломний проект) має бути оформлено згідно ДСТУ 3008-95. 

 

5.1 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 для переносною РЕА. 

 

5.2 Умови експлуатації і вимоги до технічного обслуговування і 

ремонту 

Кліматичне виконання  ГОСТ 15150–69, УХЛ1  

Умови експлуатації за ГОСТ 16019, В4. 

5.3 Вимоги до електромагнітної сумісності і до індустріальних 

радіозавад 

Пристрій повинен відповідати вимогам до електромагнітної сумісності і 

індустріальним радіозавадам по ГОСТ 22505–83. 

5.4 Вимоги до безпеки обслуговування 

Керуватися загальними вимогами техніки безпеки за ГОСТ 1220070-75, 

ГОСТ 12.1.019-79, ГОСТ 12.1.038-88, ГОСТ 12.2.007.0-76. На приладі повинна 
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бути нанесена наступна інформація: номінальна напруга живлення, позначення 

контактуючихих пристроїв та надписи застереження. 

5.5 Механічний вплив 

Пристрій повинен відповідати вимогам ГОСТ 22261. 

6 Вимоги до маркування і пакування 

 Прилад повинен бути упакований в індивідуальну тару. Маркування на 

виробі і тарі проводити згідно ГОСТ 24388–88.  

7 Вимоги до транспортування і зберігання 

Транспортувати в упакованому вигляді згідно ГОСТ 23088–80  

8 Вимоги до охорони природи 

Пристрій повинен задовольняти вимогам ГОСТ 12.2.006–87.  

9 Етапи ДП та форма звітності 

Етап проектування Дата Форма звітності 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

10 Матеріали які подаються після закінчення ДП та його етапів. 

Після закінчення етапів надаються проміжні звіти (окремі розділи 

дипломного проекту); після закінчення надається підсумковий звіт (дипломний 

проект на присвоєння кваліфікації «Бакалавр») та комплект конструкторської 

документації на розроблюваний прилад. 
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11 Порядок приймання ДП та його етапів 

Після виконання етапів ДП проміжні звіти, окремі розділи дипломної 

роботи, виконавець захищає перед науковим керівником. 

Після виконання наукового звіту (дипломного проекту) виконавець подає 

його для захисту в державну комісію захисту дипломних робіт для одержання 

кваліфікації «Бакалавр».  
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12 Вимоги щодо технічного захисту інформації з обмеженим 

доступом (за необхідністю) 

Дана робота не має конфіденційної інформації, яка потребує технічного 

захисту. 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри КіВРА                                                       /Є. А. Нелін/ 

 

Керівник дипломної роботи                                                    /М. В. Зінченко/ 

 

Виконавець НДР                                                                       /А. С. Кругаль / 
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Позначення Найменування Кільк. Примітка 

    

 Конденсатори   

    

С1, С2 К53-30-6,3В-0,15 мк ±20% 2  

С3 К50-35-16В-1000 мк±20% 1  

С4 К53-30-6,3В-0,15 мк ±20% 1  

С5 К53-30-6,3В-10 мк ±20% 1  

С6 К50-35-16В-10 мк±20% 1  

С7, С8 К53-30-6,3В-0,15 мк ±20% 2  

C9 К50-35-16В-10 мк±20% 1  

С10, С11 К53-30-6,3В-0,015 мк ±20% 2  

С12 К53-30-6,3В-0,1 мк ±20% 1  

С13 К53-30-6,3В-0,68 мк ±20% 1  

С14 К53-30-6,3В-1 мк ±20% 1  

С15 К53-30-6,3В-220 мк ±20% 1  

С16 К50-35-16В-10 мк±20% 1  

С17 К53-30-6,3В-47 мк ±20% 1  

    

 Мікросхеми   

    

DD1 К561ЛА7 1  

DD2 К561СА1 1  

DA1 КР142ЕН5А 1  

DA2 КР140УД1408 1  

DA3 К554СА3 1  

DA4 КР572ПВ5А 1  

    

EL1 Лампа MH6,3×0,3 1  

    

GB1 Індикатор 3241-BSR 1  
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Вимірювач світло 
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Позначення Найменування Кільк. Примітка 

    

 Резистори   

    

R1, R2 C2-33H 1М 0,25 Вт 2% 2  

R3 C2-33H 100к 0,25 Вт 2% 1  

R4 C2-33H 1М 0,25 Вт 2% 1  

R5 C2-3 C2-33H 100к 0,25 Вт 2% 1  

R6 СП3-19а 6,8к 0,25 Вт 2% 1  

R7 C2-33H 100к 0,25 Вт 2% 1  

R8 C2-33H 56к 0,25 Вт 2% 1  

R9 C2-33H 39к 0,25 Вт 2% 1  

R10 C2-33H 1М 0,25 Вт 2% 1  

R11 C2-33H 1М 0,25 Вт 2% 1  

R12 C2-33H 820 0,25 Вт 2% 1  

R13, R14 C2-33H 2,2к 0,25 Вт 2% 2  

R15 C2-33H 820 0,25 Вт 2% 1  

R16 3266W-1-103 10к 0,25Вт 2% 1  

R17 C2-33H 15к 0,25 Вт 2% 1  

R18 C2-33H 910 0,25 Вт 2% 1  

R19 C2-33H 5к 0,25 Вт 2% 1  

R20 СП4-1 2,2к 0,25Вт 2% 1  

R21 C2-33H 1к 0,25 Вт 2% 1  

R22 C2-33H 620 0,25 Вт 2% 1  

R23 C2-33H 2,2к 0,25 Вт 2% 1  

R24 C2-33H 220 0,25 Вт 2% 1  

R25 C2-33H 51к 0,25 Вт 2% 1  

R26 C2-33H 100к 0,25 Вт 2% 1  

R27 C2-33H 2,2к 0,25 Вт 2% 1  

    

S1 ПД9-2 1  
    
 Діоди   

    
VD1 КД522 1  
VD2 ФД-24К 1  

VD3 – VD6 КД208 1  
    

      Аркуш 

     
   2 
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Позначення Найменування Кільк. Примітка 

    

 Конденсатори   

    

С1, С2 К53-30-6,3В-0,15 мк ±20% 2  

С3 К50-35-16В-1000 мк±20% 1  

С4 К53-30-6,3В-0,15 мк ±20% 1  

С5 К53-30-6,3В-10 мк ±20% 1  

С6 К50-35-16В-10 мк±20% 1  

С7, С8 К53-30-6,3В-0,15 мк ±20% 2  

C9 

 
К50-35-16В-10 мк±20% 1  

С10, С11 К53-30-6,3В-0,015 мк ±20% 2  

С12 К53-30-6,3В-0,1 мк ±20% 1  

С13 К53-30-6,3В-0,68 мк ±20% 1  

С14 К53-30-6,3В-1 мк ±20% 1  

С15 К53-30-6,3В-220 мк ±20% 1  

С16 К50-35-16В-10 мк±20% 1  

С17 К53-30-6,3В-47 мк ±20% 1  

    

 Мікросхеми   

    

DD1 К561ЛА7 1  

DD2 К561СА1 1  

DA1 КР142ЕН5А 1  

DA2 КР140УД1408 1  

DA3 К554СА3 1  

DA4 КР572ПВ5А 1  

    

 Резистори   

    

R1, R2 C2-33H 1М 0,25 Вт 2% 2  

R3 C2-33H 100к 0,25 Вт 2% 1  
R4 C2-33H 1М 0,25 Вт 2% 1  
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Позначення Найменування Кільк. Примітка 

    

VD7 – VD9 КД522 3  

VD10 Стабілітрон КС156А 1  

VD11 КД522 1  

VD12 Стабілітрон КС133А 1  

VD13 Стабілітрон КС191А 1  

    

 Транзистори   

VT1 КТ3102 1  

VD2 КТ626А 1  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    

    
    
    
    
    

    

      Аркуш 
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Документація 

  

 
  

   
 

А2 
 

 РВ11.464339.001СК Складальний кресленик 1  

А1 
  

РВ11.464339.001 Е1 Схема структурна 1  

A2 
 

 РВ11.464339.001 Е3 Схема електрична принципова 1 
 

А4  
 РВ11.464339.001 ПЕ Перелік елементів 1 

 

  
 РВ11.758722.001 Т1М Машинний носій 1  

 
  РВ11.758722.001 Т2М Машинний носій 1 

 

  
 РВ11.758722.001 Т3М Машинний носій  

 

  
   

 
 

 
  

 Деталі  
 

  
     

А2  1 РВ11.758722.001 Друкована плата   

А1   РВ11.759015.001 Корпус   

       

 
 

  Інші вироби   

 
 

     

 
 

  Біполярний транзистор РMBS3904 2 VT1-VT2 

       

    Вилка штирьова PLS-20 2.54мм 1x20 1 PLS1 

       

     

РВ11.757711.001      
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Розроб. .Артеменко Д. С.    

Бортовий комп‘ютер 

Літер. Аркуш Аркушів 

Перев. .    1 3 

Т.контр    
НТУУ «КПІ», РТФ, 

гр. РВ-11 
Н.контр .Попсуй В.І   

Затв. Погребняк В.П   
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Прим. 

  
    

 

 
 

5  
Кварцовий резонатор KX-327FT 

32.768 кГц 
1 ZQ1 

  
6  

Кварцовий резонатор КХ – 8 12 

МГц 
1 ZQ2 

 
 

  
 

  

 
 

  Діоди   

 
 

     

 
 

7  
Стабілітрон BZV55C4V7 

 
2 

VD1, 

VD3 

 
 

8  Діод Шотткі SK24-TP 
1 VD2 

  
     

    Конденсатори   

       

  9   0805 X7R 1 мк ±20% 1 C1 

  10  
0805 X7R 0,1 мк ±20% 

6 

C2-С4, 

С7,С8, 

С12 

  11  К53-15 47 мк х 16 В ±20% 1 C5 

  12  К53-15 33 мк х 6,3 В ±20% 1 C6 

  13  
0805  X7R 22п ±20% 

2 C9, С10 

  
14  0805  X7R 0,33мк ±20% 

1 С11 

  
   

  

  
  Мікросхеми 

  

  
   

  

  
15  DS 1307 

1 DD1 

  16  
MK AVR 8 BIT ATmega 16 

1 DD2 

  17  
DS18B20Z 

2 
DD3, 

DD4 

  18  CD4093B 1 DD5 

  19  L7805AB 1 DD6 
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  Мікросхеми   

  
     

 
 

41  К561ЛА7 1 DD1 

 
 

42  К561СА1 1 DD2 

 
 

43  КР142ЕН5А 1 DA1 

 
 

44  КР140УД1408 1 DA2 

 
 

45  К554СА3 1 DA3 

  
46  КР572ПВ5А 1 DA4 
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