






АНОТАЦІЯ  

Даний дипломний проект складається з пояснювальної записки обсягом 

71 сторінки, містить 17 ілюстрацій, 22 таблиці, 10 креслень, 21 посилання, 2 

додатки. 

Метою дипломного проекту є розробка пристрою для цифрової обробки 

вихідного аналогового сигналу високочутливої радіометричної системи (РС), 

та виведення обробленої інформації на екран ПК, що розширює функціона-

льні можливості та покращує метрологічні характеристики РС. 

Проводиться оцінка існуючих технічних рішень подібної апаратури та 

прийнято рішення що до розробки пристрою без зайвої для нас функціональ-

ності. Для цього було розроблено структурну схему, та схему електричну 

принципову. Для розробленої схеми обрано оптимальну компонентну базу. 

На основі отриманих даним було розроблено друковану плату у середовищі 

Altium Designer Summer 09. Також було розроблено корпус для нашого при-

строю. У результаті отримали значно дешевший та більш точний пристрій 

ніж розглянуті аналоги за рахунок зменшення функціональних можливостей . 

Розроблений пристрій може застосовуватись у поєднанні з будь-якою 

системою, де необхідне вимірювання постійної складової сигналу у межах 0 

– 5В. 

Ключові слова: радіометрія, мікроконтролер, інтегратор, усереднення, 

цифрова обробка. 



ANNOTATION 

The degree project consists of an explanatory note on 71 pages, contains 17 il-

lustrations, 22 tables, 10 drawings, 21 link, 2 appendices. 

The aim of the project is development of a device for digital-processing the 

original analog signal from high sensitive radiometric system (RS), and output 

processing information on the PC screen that extends the functionality and im-

proves the metrological characteristics of the RS. 

 Were made assessment of the existing technical solutions for such equipment 

and decided to construct device without unnecessary for us functionality. To do 

this, we developed a block diagram, and electrical circuit. For the developed 

scheme we selected optimal component database. Based on these data, we devel-

oped the PCB in the Altium Designer Summer 09. Also developed a case for our 

device. The result is a much cheaper and more accurate device than considered an-

alogues at the expense of cutting functionality. 

The developed device can be used in conjunction with any system where you 

need to measure the constant component of the signal within 0 – 5V. 

Key words: radiometry, micro-controller, integrator, approximation, digital 

processing. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

 ТЗ — технічне завдання; 

 АЦП — аналого-цифровий перетворювач; 

 BNC — Bayonet Neill-Concelman — електричний роз'єм із байонетною 

фіксацією. Слугує для підключення коаксіального кабелю c хвильовим опо-

ром 50 Ом або 75 Ом і діаметром до 8 мм; 

ICP датчик — Integrated Circuit-Piezoelectric — п'єзоелектричний датчик 

з внутрішнім підсилювачем заряду; 

КЗ — коротке замкнення; 

АЧХ — амплітудно-частотна характеристика; 

ПК — персональний комп'ютер; 

USB — Universal Serial Bus — універсальна послідовна шина; 

RS232 — Recommended Standard 232 — стандарт фізичного рівня для 

асинхронного інтерфейсу (UART) 

UART — Universal Asynchronous Receiver-Transmitter — універсальний 

асинхронний приймач/передавач, вузол обчислювальних пристроїв, призна-

чений для організації зв'язку з іншими цифровими пристроями. 

БЖ — блок живлення; 

ВЧ — високі частоти; 

ПЗЗ — позитивний зворотній зв’язок; 

AVR — родина восьми бітових мікроконтролерів фірми Atmel; 

PDIP — Plastic Dual In-line Package — тип корпусу мікросхеми; 

SRAM — Static Random Access Memory — напівпровідникова оператив-

на пам’ять; 

RAM — Random Access Memory; 

EEPROOM — Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory —

один з видів енергонезалежної пам’яті; 

USART — Universal Syncronic-Asynchronous Receiver-Transmitter; 

https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Neill
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Concelman
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/Atmel
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PWM — pulse-width modulation — широтно-імпульсна модуляція; 

SPI — Serial Peripheral Interface — послідовний периферійний інтерфейс; 

SMD — surface mounted device — компонент поверхневого монтажу; 

SMT — surface mounted technology — технологія поверхневого монтажу; 

ЧПУ — числове програмне управління; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9
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ВСТУП 

Обробка вихідних сигналів являється важливою частиною у області ви-

мірювань. Це пов’язано з тим, що оператор за часту самостійно не здатен 

адекватно обробити та оцінити надану йому інформацію від пристрою. При-

чиною цього є  не низька кваліфікація оператора, а неергономічне, неточне і 

нестабільне представлення вихідної інформації. У даній дипломній роботі 

було спроектовано та розроблено пристрій, який обробляє вихідний сигнал 

високочутливої радіометричної системи. Поштовхом до цього слугувало на-

ступне: вихідний сигнал підводився до стрілового вольтметру і спостеріга-

лись значні флуктуації сигналу, що не давало можливості оцінити значення 

вихідної напруги. Підключення до цифрового вольтметру не давало значного 

покращення, оскільки значення надто швидко змінювалось, спостерігались 

«стрибки» напруги.  

Було прийнято рішення розробити пристрій, який би оцінював вихідний 

сигнал протягом певного часу і на виході якого було б апроксимоване зна-

чення напруги. Цю задачу можна вирішити за допомогою використання ана-

лого-цифрового інтегратора. 

Інтегратором називається пристрій, вихідним сигналом якого є сигнал 

пропорційний інтегралу по часу від вхідного сигналу. Аналого-цифровий са-

ме тому, що на вході буде аналоговий сигнал, а на виході цифровий.  

Апроксимоване значення напруги передається на комп’ютер, де у спеці-

ально розробленому середовищі відображається результат.  

Даний пристрій не прив’язаний до конкретної системи, тому може вико-

ристовуватися скрізь де необхідна апроксимація сигналу по часу. Єдиним 

значним обмеженням слугує максимальне значення вимірюваної напруги, яке 

рівне напрузі живлення пристрою, а саме 5В. 
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1 АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ 

У даному дипломному проекті розробляється пристрій який обробляє 

вихідний сигнал радіометричної системи. Пристрій призначений для викори-

стання в умовах наближених до лабораторних, оскільки він є лише додатко-

вим модулем до системи, яка, як правило, використовуються саме в лабора-

торних умовах. На основі цього важливим критерієм розробки є зручність 

використання. 

Також бажано забезпечити ізольованість внутрішній елементів при-

строю, задля уникнення навмисного або ненавмисного псування. 

Так як пристрій проектується для підвищення точності необхідне хоро-

ше екранування. Самі флуктуації які виникають в радіометричній системі ча-

стково пов’язані з завадами від мережі та інших радіоелектронних пристроїв 

поблизу РС. Саме для того, щоб звести до мінімуму цей фактор і необхідне 

екранування. 

Готовий пристрій у складі системи, тому треба забезпечити достатню 

витривалість до механічних впливів, хоч вони будуть і незначними, так як під 

час роботи він буде нерухомий. 

Враховуючи вищеописані фактори а також умови ТЗ необхідно прийня-

ти рішення по забезпеченню всіх цих норм. 

Проектований пристрій буде використовуватись в умовах помірного і 

холодного клімату. Використання в лабораторних умовах означає, що при-

стрій буде знаходитись і працювати у приміщені з опаленням та штучною 

вентиляцією. 

У такому випадку обираємо УХЛ 4.2. (ГОСТ 15150 – 69), де УХЛ — 

кліматичне виконання, 4.2 — категорія розміщення. 

Далі у (табл. 1.1), (табл. 1.2) наведені параметри, притаманні обраним 

умовам. 
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Таблиця 1.1 — Температурні вимоги. 

 Верхнє значення, °С Нижнє значення, °С 

Робочі температури +35 +10 

Граничні температура +40 +1 

 

 

Таблиця 1.2 — Вимоги до вологості. 

Відносна вологість 

Абсолютна вологість, 

г·м
3
 

Середнє значення Верхнє значення 

60% при 20 °С 80% при 25 °С 10 

 

 За критерієм умов експлуатації обираємо групу H6 (ГОСТ 16019). Апа-

ратура даної групи може переноситись. При експлуатації може розміщува-

тись в одежі або під одежею оператора. Також може розміщуватись в опалю-

ваних наземних і підземних спорудах. 
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Таблиця 1.3 — Вимоги стійкості до механічних і кліматичних факторів.   

Фактор впливу 
Характеристи-

ка 

Значення 

фактору 

для групи 

апарату-

ри (H6) 

Допустимі 

відхилен-

ня норм 

режимів 

1. Синусоїдальна вібрація 

Діапазон час-

тот, Гц 
10 – 70 ±1 

Амплітуда 

прискорення, 

м/с
2 
(g) 

39,2 

(4) 
±2 (0,2) 

Тривалість дії, 

хв 
90  

2. Механічні 

удари 

При експлуата-

ції 

Пікове ударне 

прискорення, 

м/с (g) 

98 

(10) 
±20 % 

Тривалість 

удару, м/с 
16  

К-сть ударів в 

кожному на-

прямку 

1000  

При транспор-

туванні 

Пікове ударне 

прискорення, 

м/с (g) 

250 (25) ±20 % 

Тривалість 

удару, м/с 
6  

К-сть ударів в 

кожному на-

прямку 

4000  
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Таблиця 1.3(Продовження) 

Фактор впливу Характеристика 

Значення 

фактору 

для групи 

апаратури 

(H6) 

Допустимі 

відхилення 

норм ре-

жимів 

3. Вільне падіння 

Висота падіння, 

мм, при масі, 

кг: до 2 

1000 ±10 % 

4. Знижена 

температу-

ра для ви-

конання за 

ступенем 

міцності 

1 

Робоча темпе-

ратура, °С 
+5 ±3 

Гранична тем-

пература, °С 
-40 ±3 

Час витримки, 

год 
2  

2 

Робоча темпе-

ратура, °С 
-10 ±3 

Гранична тем-

пература, °С 
-55 ±3 

Час витримки, 

год 
2  

5. Підвищена температура 

Робоча темпе-

ратура, °С 
+40 ±3 

Гранична тем-

пература, °С 
+55 ±3 

 

Час витримки, 

год 

і 

2  
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Таблиця 1.3(Продовження) 

Фактор впливу Характеристика 

Значення фак-

тору для групи 

апаратури 

(H6) 

Допустимі 

відхилення 

норм ре-

жимів 

Фактор 

впливу 

6. Зміна тем-

ператури 

для вико-

нання за 

ступенем 

міцності 

1 

Діапазон змі-

ни темпера-

тур, °С 

-40…+55 ±3 

Час витримки 

в камері, год 
0,5  

Кількість цик-

лів 
3  

2 

Діапазон змі-

ни темпера-

тур, °С 

-55…+55 ±3 

Час витримки 

в камері, год 
0,5  

Кількість цик-

лів 
3  
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Таблиця 1.3(Продовження) 

7. Вологість 

при підви-

щеній тем-

пературі при 

постійному 

режимові 

для вико-

нання за 

ступенем 

міцності 

1 

Відносна во-

логість, % 
93 ±3 

Температура, 

°С 
25 ±3 

Тривалість дії, 

год 
48  

2 

Відносна во-

логість, % 
93 ±3 

Температура, 

°С 
40 ±3 

Тривалість дії, 

год 
48  

 

Апаратура в експлуатаційних умовах повинна бути стійкою до зовніш-

ніх чинників, характеристики яких наведені у (табл. 1.3).  

Для повного забезпечення висунутих критеріїв необхідно виділити кі-

лька вимог, яких слід дотримуватися при подальшому конструюванні: 

 забезпечення екранування; 

 забезпечення ремонтопридатності; 

 забезпечення ергономічності; 

 забезпечення ізольованості; 
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2 АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД 

У даній дипломній роботі розробляється пристрій цифрової обробки си-

гналу, а саме аналого-цифровий інтегратор.  

Цифровий метод інтегрування передбачає наближення інтеграла вихід-

ного сигналу сумою цифрових вибірок АЦП, що перетворює цей сигнал, по-

множеної на час між вибірками.  

Такому досить очевидному способу властиві два принципові джерела 

похибок. Один обумовлений дискретизацією сигналу, тобто заміною безпе-

рервного сигналу послідовністю вибірок. Друге джерело пов’язане з обме-

женням загального числа дискретних вибірок. Тобто дискретна множина має 

кінцеву кількість значень, одне з яких буде обрано в процесі вимірювань. 

2.1 Опис високочутливої радіометричної системи 

Функціональна схема системи зображена на (рис. 2.1). 

 

Рисунок 2.1 — Функціональна схема високочутливої радіометричної 

 системи. 
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U1 – електрично-керований НВЧ-модулятор; А1 – прецизійний атенюа-

тор; А2 – феритовий вентиль; U2 – перетворювач частоти; G1 – генератор 

прямокутних імпульсів; G2 – генератор синусоїдальних НВЧ-сигналів (гете-

родин); А3 – підсилювач проміжної частоти; U3 – квадратичний детектор; А4 

– біквадратний смуговий фільтр; А5 – підсилювач проміжної частоти; U4 – 

синхронний детектор; Z1 – фільтр низьких частот; РА1 – вольтметр В7-26; 

Х – джерело сигналу («Поріг-3»). 

Блок НВЧ радіометричної системи складається з хвилеводного тракту 

НВЧ тракту, до якого входять НВЧ генератор синусоїдальних сигналів, елек-

трично керований модулятор, змінний атенюатор та перетворювач частоти. 

На вхід РС поступає шумоподібний сигнал від джерела Х (апарат «По-

ріг-3»), який модулюється за допомогою електрично-керованого модулятора 

U1. 

Керування роботою модулятора U1 здійснюється за допомогою генера-

тора прямокутних імпульсів G1. Поляризаційний змінний атенюатор А1 пос-

лаблює вхідний сигнал до потрібного рівня  -910 Вт, у разі його перевищення 

(також цей атенюатор використовується при вимірюванні потужності вхідно-

го сигналу методом заміщення). З виходу атенюатора А1 надвисокочастотний 

сигнал надходить на один з входів перетворювача U2, а на другий вхід якого 

поступає сигнал гетеродина G2. Феритовий вентиль А2 служить для забезпе-

чення електродинамічної розв'язки перетворювача з вхідним трактом радіо-

метричної системи. З виходу перетворювача U2 сигнал проміжної частоти 

надходить на вхід підсилювача А5 та після підсилення детектується квадра-

тичним детектором U3. Продетектований сигнал частоти 1 кГц у вигляді 

прямокутних імпульсів далі проходить через біквадратний фільтр А4, на ви-

ході якого отримуємо синусоїдальний сигнал тієї ж частоти, що й сигнал, 

який через фазообертач А3 поступає на один з входів синхронного детектора 

U4. 
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На другий вхід поступає сигнал від генератора G1. Спектр вихідного си-

гналу U4 має постійну складову, що пропорційна потужності джерела Х та 

частоти, кратні 1 кГц. Фільтр Z1 виділяє постійну складову, яка поступає на 

вхід вольтметру В7-26. Рівень напруги, що вимірюється, пропорційний по-

тужності вхідного сигналу. 

2.2 Огляд існуючих рішень 

 Варто зазначити, що в результаті проведеного аналізу не було знайдено 

готових технічних засобів, які виконують лише функцію інтегрування. З точ-

ки зору виробника було вигідніше скласти набір функцій, для багатосторон-

ніх досліджень та вимірювань. 

2.2.1 Система збору даних LTR Модуль LTR210  

Особливості: 

 Два незалежних канали АЦП 14 біт з частотою перетворення 10 МГц 

та покадровим збором даних; 

 Пам'ять на модулі до 16 млн. відліків (0,8 секунди при двоканальному 

введенні на частоті 10 МГц) 

 Режим відсічки постійної складової 

 Входи АЦП (1 МОм) сумісні зі стандартним осцилографічним щупом 

(BNC). 

Призначений для побудови багатоканальних систем запису сигналів з 

частотою дискретизації до 10 МГц. [1] 

LTR210 має 2 канали аналогового введення і одну лінію синхронізації з 

2-ма роз'ємами, використовуваними як вхід, вихід і для послідовного з'єд-

нання в коло синхронізації декількох LTR210. [1] 

Підтримується осцилографічний режим з частотою перетворення АЦП 

до 10 МГц і потоковий режим збору даних до 500 тис. відліків в секунду. [1] 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwjSk8S-wO3MAhWEESwKHde1B4EQFggyMAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.lcard.ru%2Fproducts%2Fltr%2Fltr210&usg=AFQjCNFVEhcd12TmZ73Ln3xdkXqldSoieA&sig2=VJF_sn4HF0F4J2tFpshTyw
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На (рис. 2.2) зображено сам модуль LTR210. 

 

Рисунок 2.2 — Модуль LTR210 

Може бути застосований для великого класу задач багатоканального 

осцилографічного дослідження швидкоплинних фізичних процесів, для за-

вдань багатоканальної реєстрації та вимірювання перехідних процесів у за-

даній умові синхронізації. [1] 

2.2.2 Система збору даних LTR Модуль LTR25 

Особливості: 

 Вісім синхронних каналів, 24 біт 

 Дискретизація до 78 кГц на канал 

 Пряме підключення до 8-ми ICP датчиків без яких-небудь додат-

кових пристроїв 

 Вбудовані джерела струму живлення ICP-датчиків 2,86/10 мА в 

кожному каналі 

 ФЧХ близька до лінійної 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwjSk8S-wO3MAhWEESwKHde1B4EQFggyMAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.lcard.ru%2Fproducts%2Fltr%2Fltr210&usg=AFQjCNFVEhcd12TmZ73Ln3xdkXqldSoieA&sig2=VJF_sn4HF0F4J2tFpshTyw
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 Режим контролю замикання або обриву в ланцюгах ICP-датчиків 

під час вимірювання 

Спеціалізований модуль для підключення до 8-ми каналів ICP датчиків. 

Призначений для застосування в додатках, що вимагають високу якість 

оцифровки змінного сигналу з високою спектральною вірністю перетворен-

ня, з широким динамічним діапазоном і великим співвідношенням сигнал-

шум. Модуль дозволяє виявляти КЗ і обрив ліній ICP-датчиків безпосередньо 

під час вимірювання. Вісім каналів 24-розрядного АЦП LTR25 — строго па-

ралельні, незалежні, без комутаційної затримки між собою [2]. 

Спеціалізований 8-канальний АЦП LTR25, порівняно з універсальним 4-

канальний АЦП LTR24-2, має меншу «вартість» одного каналу вимірювання 

при побудові систем з ICP датчиками. [2] 

На (рис. 2.3) зображено сам модуль LTR25. 

 

Рисунок 2.3 — Модуль LTR25 

Основні області застосування LTR25: вібромоніторинг, вібродіагности-

ка, фазометрія, акустика, сейсмометрія, аудіо обробка. [2] 



 

Зм. Лис № докум. Підпис Дата 

Лист 

18 
РВ22.411613.001ПЗ 

3 ОБГРУНТУВАННЯ ТА ВИБІР СХЕМИ 

Для початку необхідно розробити структурну схему інтегратора. Це по-

легшить нам створення схеми електричної принципової. 

3.1 Розробка структурної схеми 

На (рис. 3.1) зображена структурна схема інтегратора. 

 

Блок

мікроконтролера

Перетворювач інтерфейсів 

USB – RS232(TTL)

Блок живлення

5В

Вхід

ПК

 

Рисунок 3.1 — Структурна схема пристрою 

«Серцем» даної структурної схеми є мікроконтролер, так як він виконує 

основну функцію пристрою — інтегрування. Вбудований АЦП перетворює 

вхідний аналоговий сигнал у цифровий код. 

Схема живиться від зовнішнього блоку живлення з вихідною напругою 

5В. 

По замовчуванню мікроконтролер не розрахований на підключення його 

до комп’ютеру через USB, проте добре працює через шину RS232(TTL), саме  

тому необхідний так званий перетворювач інтерфейсів. 

3.2 Розробка схеми електричної принципової 

На (рис. 3.2) зображена схема електрична принципова розроблюваного 

пристрою. 
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Рисунок 3.2 — Схема електрична принципова 

Схема побудована на базі мікроконтролера DD1. Важливою складовою 

являється також раніше описаний  перетворювач інтерфейсів — A1. 

3.3 Опис параметрів схеми  

Розберемо схему електричну принципову поелементно і розберемося як 

вона працює в цілому. 

Живлення схеми забезпечує зовнішній блок живлення з параметрами, 

які вказані у (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 — Параметри БЖ. 

Параметр Значення 

Вхідна напруга(50/60 Гц), В 100 – 240 

Споживаний струм, А 0,2 

Вихідна напруга, В 5 

Максимальний вихідний струм, мА 550 
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Роз’єм через який подається живлення позначений на схемі як Х1. Для 

зручності підведення до друкованої плати на практиці використовуються 

спеціальні клемники. Х2 — клемник для роз’єму живлення. 

Кнопка, що виконує роль ключа позначена на схемі як SB1. Вона являє 

собою звичайну кнопку з фіксацією положення. Х3 — клемник для кнопки. 

Важливу роль відіграють конденсатори C1 та C2. Вони разом з кварцо-

вим  резонатором ZQ1 є основними складовими так званого генератора Пір-

са. Самі конденсатори потрібні для забезпечення ПЗЗ, без якого неможлива 

генерація. Частота генерації визначається механічними властивостями самого 

кристалу кварцу. Дане коло генерації забезпечує порівняно стабільний такто-

вий сигнал для мікроконтролера. При аматорській розробці деякі конструк-

тори не використовують ці конденсатори і не зважаючи на це генератор пра-

цює. Причиною цього являється наступне: ємність, яка необхідна для генера-

ції, зачасту присутня у вигляді паразитної ємності. Задля стабільності при 

конструюванні рекомендується розміщення кварцового резонатору у безпо-

середній близькості до мікроконтролера. Це саме стосується і щодо розмі-

щення конденсаторів до кварцового резонатору.  

Резистор R3 є нічим іншим як струмообмежуючим резистором.  Він об-

межує струм, який протікає через світлодіод VD1, тим самим не дає йому 

«згоріти» а також керує яскравістю світлодіода. 

Для запобігання ненавмисного скидання даних мікроконтролера викори-

стовується резистор R2. У мікроконтролерах AVR є вмонтований резистор на 

лінії RESET опором 100 кОм [3], проте в умовах сильних завад він виявля-

ється надто великим і за відсутності на лінії RESET сигналу високого рівня 

може відбуватися випадкове скидання мікроконтролера. Резистор R2 ніби 

підтягує лінію RESET до джерела сигналу високого рівня. У нашому випадку 

це джерело живлення. Саме тому даний резистор часто називають «підтягу-

ючим». 
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Конденсатор C3 запобігає протіканню змінного струму по колу живлен-

ня, оскільки для змінного струму даний конденсатор є невеликим опором, а 

для постійного — розривом кола. Іншими словами він являється фільтром ВЧ 

завад. 

Роз’єм X4 є роз’ємом USB. Шина живлення відсутня, так як планується 

живити всю схему лише від зовнішнього блока живлення. 

Резистор R1 має нульовий опір і буде використовуватися як перемичка 

при розробці друкованої плати. 

Роз’єм X6 виступає у ролі приймача напруги, що буде вимірюватися, а 

Х5 — клемник для нього. 

Світлодіод VD1 слугує індикатором живлення пристрою. 

1.4 Вибір елементної та компонентної бази 

У даному пункті буде проведено вибір та розрахунок номіналів елемен-

тів, що входять до розробленої схеми електричної принципової. 

3.4.1 Вибір мікроконтролера 

Для реалізації даної конструкції нам необхідний мікроконтролер з на-

ступними параметрами: 

1. 10-ти бітний АЦП; 

2. 8кб flash пам'яті; 

3. 8-ми бітний таймер; 

4. оптимальна ціна. 

Оцінивши всі вищеописані критерії було прийнято рішення обрати кон-

тролер —  Atmega8A. 

 Основні характеристики та особливості обраного контролера перерахо-

вано нижче: 

 8Кб програмної flash пам’яті (10 000 циклів запису); 

 1024 х 8 біт внутрішньої оперативної пам’яті (SRAM); 

 512 байт пам’яті EEPROM; 
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 захист пам’яті програм (flash и EEPROM); 

 23 програмовані лінії вводу/виводу; 

 два 8-бітних таймери/лічильника; 

 один 16-бітний таймер/лічильник; 

 внутрішні и зовнішні переривання; 

 програмований USART; 

 3 PWM канали; 

 дводротовий послідовний інтерфейс; 

 6-канальниій 10-бітний АЦП; 

 аналоговий компаратор; 

 внутрішньо схемне програмування (SPI порт); 

 watchdog таймер с осцилятором; 

 робоча частота 0..16МГц; 

 внутрішній калібрований RC-генератор; 

 6 режимів пониженого живлення; 

 напруга живлення 2,7 – 5,5В; 

 діапазон температур -40…+85 °С [4]; 

На (рис. 3.3) показано призначення виводів мікроконтролера. 
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Рисунок 3.3 — Призначення виводів Atmega8A. 

Мікроконтролер Atmega8A поєднує в собі функціональність, компакт-

ність і порівняно не високу ціну. Такі якості дали широке розповсюдження 

ATmega8A серед професійних і аматорських конструкцій. Мікроконтролер 

має широкий набір модулів, і може бути використаний у великій кількості 

пристроїв різного призначення, від таймерів, реостатів, систем автоматики до 

генератор спеціальних сигналів, відео сигналів і декодерів стандарту RC5. [9] 

Габаритні розміри Atmega8A зображені на (рис. 3.4) а їх значення при-

ведені у (табл. 3.2). 
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Рисунок 3.4 — Габаритні розміри Atmega8A. 
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Таблиця 3.2 — Значення розмірів Atmega8A у корпусі PDIP  

Символ Мінімальний розмір, мм 
Максимальний розмір, 

мм 

A – 4,5724 

A1 0,508 – 

D 34,544 34,798 

E 7,620 8,255 

E1 7,112 7,493 

B 0,381 0,533 

B1 1,143 1,397 

B2 0,762 1,143 

L 3,175 3,429 

C 0,203 0,356 

eB – 10,160 

e 2,540 (типовий)  

 

Обраний мікроконтролер задовольняє поставленим вимогам.  

3.4.2 Вибір резисторів 

Розрахуємо номінал резистора R1. Вихідні данні наступні: 

1. Напруга живлення — 5В; 

2. Пряма напруга світлодіода — 3,4 В; 

3. Прямий струм світлодіода — 5мА; 

( )
1 ж д

д

U U
R

I


 , 

де R1 — опір стумообмежуючого резистору; 

  Uж — напруга живлення; 

  Uд — напруга живлення світлодіода; 
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  Iд — струм, про проходитиме через світлодіод. 

Підставивши вихідні данні отримаємо наступне: 

3

(5 3,4)
1 320

5 10
R




 


 Ом 

З ряду стандартних опорів обираємо найближче значення — 330 Ом. 

Потужність, що виділятиметься на цьому резисторі визначається насту-

пним чином: 

1 ( )R ж д дP U U I   , 

де PR1 — потужність, що розсіюється на резисторі R1. 

 Підставивши вихідні данні отримаємо наступне  

3
1 (5 3,4) 5 10 8RP       мВт 

Резистор R2 є частиною додаткової обв’язки мікроконтролера, тому у доку-

ментації на контролер зазначене рекомендоване значення опору — 10кОм 

[3]. 

В процесі вибору резисторів як компонентів, варто звернути увагу на на-

ступні характеристики: 

 номінальний опір; 

 розміри; 

 розсіювана потужність; 

 вартість; 

 надійність. 

На основі вищеописаних критеріїв було прийнято рішення обрати SMD 

резистори типорозміру 1206. 

Самі компоненти SMD відрізняються високою стійкістю до механічних 

впливів, гарно піддаються автоматизованому встановленню. Також вони ма-

ють малу масу та габаритні розміри. Завдяки значного зменшення довжини 

виводів знижуються паразитні ємність та індуктивність. Технологія SMT до-

зволяє зменшити кількість отворів на платі, що полегшує технологічний про-

цес. У додаток до усіх преваг такі компоненти ще й дешевші ніж компоненти 
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у класичних корпусах. Проте використання SMD компонентів потребує збі-

льшення точності топології друкованої плати. 

На (рис. 3.5) зображено зовнішній вигляд обраних резисторів. 

 

Рисунок 3.5 — SMD резистор 

Значення габаритних розмірів SMD резистору типорозміру 1206 наведе-

но у (табл. 3.3) [10]. 

 

Таблиця 3.3 — Габаритні розміри SMD 1206 

L, мм W, мм H, мм A, мм 

3,2 1,6 0,5 0,5 

 

У (табл. 3.4) наведено параметри обраного резистору [11]. 

Таблиця 3.4 — Параметри SMD резистору типорозміру 1206. 

Діапазон номіна-

льних значень, 

Ом 

Номінальна по-

тужність, Вт 

Максимально до-

пустима напруга, 

В 

Робочий діапазон 

температур, °С 

0, 1 – 30·10
6
 0,25 400 -55 – +125  
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Обрані резистори нас влаштовують. 

3.4.3 Вибір конденсаторів 

Всі конденсатори, що використовуються у розробленій схемі є також ча-

стиною обв’язки мікроконтролера, тому їх рекомендовані значення також 

вказані у документації [3]. 

На (рис. 3.6) приведена схема підключення конденсаторів та  кварцового 

резонатору до мікроконтролера. 

 

 

Рисунок 3.6 —схема підключення кварцу та конденсаторів [3] 

Нижче приведена (табл. 3.5) рекомендованих значень ємності конденса-

торів C1 та C2 [3]. 

Таблиця 3.5 — Рекомендовані ємності конденсаторів C1 та C2. 

Діапазон частот, МГц 
Рекомендований діапазон ємності для 

конденсаторів C1 та C2, пФ 

0,4 – 0,9 — 

0,9 – 3,0 12 – 22 
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Таблиця 3.5(Продовження) 

Діапазон частот, МГц 
Рекомендований діапазон ємності для 

конденсаторів C1 та C2, пФ 

3,0 – 8,0 12 – 22 

1,0 – 16,0 12 – 22 

  

Із запропонованого діапазону ємностей було вибрано значення — 22 пФ. 

Документація містить також рекомендоване значення конденсатору C3, 

а саме — 100 нФ [3]. 

При виборі конденсаторів як компонентів варто звернути увагу на на-

ступні пункти: 

 робоча напруга; 

 розміри; 

 значення ємності 

 допуски на відхилення ємності; 

На основі переваг SMD компонентів описаних у попередньому пункті 

було прийнято рішення використовувати SMD конденсатори, також типо-

розміром 1206. 

Додатковою превагою зробленого вибору являється наступне: 2 з 3-х 

конденсаторів являються складовою кола кварцового резонатора, а так як 

SMD конденсатори володіють низьким розкидом параметрів — це забезпечує 

кращу стабільність тактового сигналу. 

У (табл. 3.6) наведено параметри обраного конденсатору [12]. 
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Таблиця 3.6 — параметри обраного конденсатору SMD 1206.  

Тип конденсатора Допуск, % 
Номінальна на-

пруга, В 

Робоча темпера-

тура, °С 

Керамічний ±10 50 -55 – +125 

 Обрані конденсатори нас влаштовують. 

3.4.4 Вибір кварцового резонатора 

У зв’язку з тим, що нас не влаштовує внутрішній генератор тактових си-

гналів обраного мікроконтролера було прийнято рішення встановити кварцо-

вий резонатор. 

Основні критерії при виборі кварцу були наступні: 

 Інтервал робочих температур 

 Стабільність в інтервалі температур 

 Динамічний опір 

 Ємність навантаження 

На основі критеріїв описаних вище було обрано кварцовий резонатор з 

параметрами, що вказані у  (табл. 3.7) [5]. 

Таблиця 3.7 — Параметри обраного кварцового резонатора. 

Робоча 

частота, 

МГц 

Інтервал 

робочих 

температур, 

°С 

Стабільність 

в інтервалі 

температур 

Динамічний 

опір, Ом 

Ємність нава-

нтаження, пФ 

16 -40…+70 ±30·10
-6

 25 30 

 

Було вирішено обрати корпус HC-49/U. 

 На (рис. 3.7) позначені габаритні розміри резонатора [5]. 
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Рисунок 3.7 — Кварцовий резонатор у корпусі HC-49/U 

Таким чином обраний резонатор цілком нас задовольняє. 

3.4.5 Вибір кнопки 

Для того, щоб можна було вимикати та вмикати пристрій на передній 

панелі пристрою повинна знаходитися кнопка. Так як за умовою ТЗ наш при-

стрій буде споживати не більше ніж 200 мА та напруга живлення складає 5В 

— візьмемо кнопку DS-226. 

У (табл. 3.8) приведені параметри обраної кнопки [6]. 

Таблиця 3.8 — Параметри обраної кнопки. 

Назва 
Наявність 

фіксації 

Максимальний 

струм, А 

Максимальна 

напруга, В 
Колір 

DS-226 Так 1 250 Зелений 

 

На (рис. 3.8) зображений зовнішній вигляд обраної кнопки та її основні 

розміри у 2-х положеннях. 
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Рисунок 3.8 — Кнопка DS-226 [13]. 

 Обрана кнопка нас влаштовує. 

3.4.6 Вибір клемників 

Клемники у даній конструкції виступають у ролі проміжних елементів 

для надійного переходу друкована плата — провідник. Вони не є 

обов’язковими і не виконують жодної електричної функції. Їх використання 

просто спрощує та робить зручнішою реалізацію пристрою. 

Нам потрібен клемник який у найгіршому випадку повинен витримувати 

максимальний споживаний струм, вказаний у ТЗ — 200мА. Також він пови-

нен бути розрахований на напругу більшу ніж напруга живлення. 

Було обрано клемник з параметрами вказаними у (табл. 3.9) [7]. 

Таблиця 3.9 — Параметри обраного клемника 

Максимальний 

струм, А 

Максимальна на-

пруга, В 

Робоча темпера-

тура, °С 

Кількість контак-

тів 

10 250 -30…+120 2 

 

Було обрано клемник серії 350. Його зовнішній вигляд зображено на 

(рис. 3.9).  
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Рисунок 3.9 — Зовнішній вигляд обраного клемника. 

Його основні розміри показані на (рис. 3.10). 

 

Рисунок 3.10 — Основні розміри обраного клемника. 

Обраний клемник нас задовольняє.  

3.4.7 Вибір світлодіода 

Для індикації роботи пристрою на передній панелі пристрою було вирі-

шено встановити світлодіод(зеленого кольору). 

Характеристики обраного світлодіода вказані у (табл. 3.10) [8]. 
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Таблиця 3.10 — Характеристики світлодіода. 

Мінімальна на-

пруга живлення 

Максимальна на-

пруга живлення 

Максимальний 

споживаний 

струм, мА 

Колір 

2,8 3,6 15 Зелений 

 

Обраний світлодіод має зовнішній вигляд, зображений на (рис. 3.11). 

 

Рисунок 3.11 — Зовнішній вигляд обраного світлодіода 

Також варто зазначити габаритні розміри, вони вказані на (рис. 3.12). 

 

Рисунок 3.12 — Габаритні розміри світлодіода [8]. 

Обраний світлодіод нас влаштовує. 
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4 РОЗРАХУНОК ЕЛЕМЕНТІВ ДРУКОВАНОГО МОНТАЖУ 

Для розробки друкованої плати першочергово необхідно провести роз-

рахунок її мінімальної площі. Це дозволить розробити необхідний корпус для 

нашої конструкції. Також буде проведений розрахунок параметрів друкова-

ного монтажу. 

Перш за все виберемо матеріал основи друкованої плати. Для нашого 

приладу не застосовуються жорсткі обмеження за умовами експлуатації, тож 

можна використати один з найпоширеніших і найдешевших матеріалів – 

склотекстоліт фольгований FR-4, товщина металізації 35 мкм, товщина діе-

лектрика 1 мм.  Він використовується для виготовлення односторонніх і дво-

сторонніх друкованих плат, що використовуються в радіоапаратурі та пра-

цюють в інтервалі температур від -60 до +125 º С. Окрім цього склотекстоліт 

має високу механічну міцність, термостійкість, низькі втрати, високий пове-

рхневий опір. 

Так як ми маємо лабораторний прилад, то точність виконання для нас 

являється важливим показником, у зв’язку з цим обираємо 3-й клас точності 

плати та щільності друкованого монтажу. 

Маючи на увазі те, що отвори у нас будуть не металізовані і плата од-

ношарова (шар міді буде лише на одній стороні) то доцільно використовува-

ти звичайний хімічний субтрактивний метод виготовлення. Забігаючи напе-

ред зауважимо, шо плата буде «залита землею», тому цей метод  є особливо 

вигідним, так як розхід травника і міді буде невеликий. 

Хімічний субтрактивний метод полягає у виготовлення ДП на фольго-

ваному діелектрику шляхом травлення фольги з пробільних місць. При нане-

сенні малюнка схеми провідники і контактні площадки покривають захисним 

шаром, потім стравлюється фольга з пробільних місць. 

Закріплення плати у корпусі буде здійснено за допомогою 4-х гвинтів 

по куткам плати, що саме по собі є досить надійним способом закріплення. 
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4.1 Розрахунок мінімальної площі плати 

Для розрахунку мінімальної площі необхідно врахувати габаритні роз-

міри всіх елементів, що будуть на ній знаходитись. Елементи за габаритними 

розмірами поділяють на наступні 3 групи: 

 малогабаритні; 

 середньогабаритні; 

 великогабаритні. 

Розрахунок площі проводиться за наступною формулою: 

 

1.2 2 2,5мг сг вгS S S S      , (4.1) 

де S — мінімальна площа друкованої плати; 

  Sмг — площа малогабаритних елементів; 

  Sсг — площа середньогабаритних елементів; 

  Sвг — площа великогабаритних елементів. 

У (табл. 4.1) вказані розміри та площі всіх використовуваних компонен-

тів. 

Таблиця 4.1 — Розміри та площі компонентів 

Елемент Кількість Довжина Ширина 
Площа од-

ного 

Загальна 

площа 

Малогабаритні 

SMD резис-

тор (1206) 
2 3,2 1,6 5,12 10,24 
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Таблиця 4.1(Продовження) 

Елемент Кількість Довжина Ширина 
Площа 

одного 

Загальна 

площа 

SMD конден-

сатор (1206) 
3 3,2 1,6 5,12 15,36 

Середньогабаритні 

Світлодіод 1 5,8 5,8 33,64 33,64 

Кварцовий 

резонатор 
1 11,5 5,3 59,89 59,89 

Клемник 3 7,5 6,8 51 153 

Великогабаритні 

Перетворювач 

інтерфейсів 

USB-

RS232(TTL) 

1 30 15 450 450 

Мікроконтролер 

Atmega8A 
1 34.6 8 276,8 276,8 

Сумарна площа 998,93 

 

Тепер підставимо отримані значення у формулу (4.1). 

1,2 25,6 2 246,53 2,5 726,8 2340,78S        мм2 
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Отримане значення являється мінімальним значенням площі друкованої 

плати, розроблюваної конструкції. 

4.2 Розробка корпусу 

Проаналізувавши ринок не було знайдено корпусів які нас цілком задо-

вольняють. Деякі корпуси виявились зроблені з непідходящих матеріалів, 

інші потребували значного перероблення. Корпуси які були близькі до потрі-

бних виявлялись важкодоступними та дорогими. У кінцевому випадку було 

прийнято рішення розробити власний корпус. 

При розробці було звернено увагу на наступні особливості бажаного ко-

рпусу: 

 Корпус повинен бути максимально розбірним; 

 Корпус повинен бути металевим для використання його в якості екра-

ну; 

 Достатня площа передньої та задньої панелі для розміщення всіх 

роз’ємів. 

 

Рисунок 4.1 — Зовнішній вигляд корпусу. 
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 Оскільки майже всі деталі корпусу кріпляться один до одного гвинто-

вим з’єднанням це дає змогу отримати доступ до будь-якої частини констру-

кції без повного її розбору. Це дуже зручно з точки зору ремонтопридатності. 

Отвори на передній та задній панелі корпусу були вирізані за допомогою 

фрезерного станка з ЧПУ. 

Кріплення плати реалізоване за допомогою двох паралельних металевих 

колодок з двома отворами на кожній. Самі ж колодки кріпляться до інших 

частин корпусу. 

Відкручування нижньої кришки дає вільний доступ до металізованої 

сторони плати. 

Варто зазначити габарити плати, яка буде встановлюватися у даний кор-

пус: довжина — 94 мм, ширина — 71 мм. Тобто площа плати складатиме  

6674 мм
2
. 

 У графічному матеріалі до курсового проекту представлено креслення 

деталей корпусу та його складальне креслення. 

4.3 Розрахунок діаметрів монтажних отворів та розмірів контактних 

площинок 

Розрахунок мінімальних діаметрів контактних площинок проводиться за 

наступною формулою [14]: 

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

де d0 — діаметр отвору; 

Δdв.о. — верхнє граничне відхилення діаметру отвору; 

Δtв.о. — верхнє граничне відхилення діаметру контактного майда-

нчика; 

Δtт.р. — значення підтравлення діелектрику в отворі; 

Δtн.о. — нижнє граничне відхилення діаметру контактного майда-

нчика та ширини друкованого провідника; 
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Td — значення позиційного допуску розташування осей отворів у діа-

метральному вираженні; 

TD — значення позиційного допуску розташування центрів контактних 

майданчиків у діаметральному вираженні; 

У (табл. 4.2) знаходяться значення обраних діаметрів отворів вивідних 

елементів та розрахованих діаметрів контактних площинок з урахуванням 

обраної точності плати. 

Таблиця 4.2 — Діаметри отворів та контактних майданчиків 

Елемент dв d0 
Δdв.

о. 
b 

Δtв.

о. 

Δtт.

р. 
Td TD 

Δtн

.о. 
Dmin Ds 

Мікрокон-

тролер 

Atmega8A 

0,7 1 0,05 0,1 0,05 0,08 0,08 0,16 0,08 1,656 2 

Світлодіод 0,7 1 0,05 0,1 0,05 0,08 0,08 0,16 0,08 1,656 2 

Перетво-

рювач ін-

терфейсів 

USB-

RS232(TT

L) 

0,8 1 0,05 0,1 0,05 0,08 0,08 0,16 0,08 1,656 2 

Кварцовий 

резонатор 
0,5 1 0,05 0,1 0,05 0,08 0,08 0,16 0,08 1,656 2 

Клемник 0,8 1 0,05 0,1 0,05 0,08 0,08 0,16 0,08 1,656 2 
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Для компонентів поверхневого монтажу типорозміром 1206 використа-

ємо розміри контактних площинок рекомендовані у документації [15]. 

 

На (рис. 4.2) зображені розміри контактних площинок для SMD компо-

нентів. 

 

Рисунок 4.2 — Основні розміри SMD компоненту. 

У (табл. 4.3) вказано значення розмірів SMD компоненту типорозміру 

1206. 

Таблиця 4.3 — Розміри SMD 1206 [15] 

Типорозмір 

корпусу 
A, мм B, мм C, мм D, мм 

1206 4 2 1 2 

 

4.4 Розрахунок ширини доріжок 

 За умовами ТЗ максимальний струм, що може протікати по доріжці — 

200мА. Отже нам потрібно розрахувати мінімальну ширину силового провід-

ника з цим струмом, яка буде гарантувати безвідмовну роботу пристрою. 
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У схемі будуть також присутні сигнальні провідники з максимальним 

струмом 30мА. Отже також буде проведено розрахунок мінімальної ширини 

сигнального провідника. 

4.4.1 Розрахунок ширини силового провідника 

Мінімальне значення ширини доріжки у вузькому місці визначається за 

наступною формулою [16]: 

1.min. . min . .| |в н оt t t   , (4.2) 

де tmin — мінімальне значення номінальної ширини доріжки; 

 Δtн.о. — допуск на ширину доріжки. 

Маючи на увазі обрану точність друкованої плати (третя) маємо насту-

пні значення параметрів: min 0,25t  мм, . . 0,05н оt   мм. 

Підставимо отримані дані у формулу(4.2): 

1.min. . 0,25 | 0,05| 0,3вt     мм 

Тепер розрахуємо мінімальну товщину доріжки у широкому місці. Во-

на розраховується також за формулою (4.2), але тепер параметри будуть мати 

наступні значення: min 0,45t  мм, . . 0,1н оt   мм. 

Підставимо отримані дані у формулу(4.2): 

1.min. . 0,45 | 0,1| 0,55шt     мм 

Далі визначимо мінімально допустиму ширину доріжки з урахуванням 

допустимого падіння напруги на ній (3%). Вона визначається за такою фор-

мулою:  

max
2.min

0.03жив

l I
t

h U

 


 
, (4.3) 

де l — довжина провідника; 

  Imax — максимальний струм у колі;  

  ρ — питомий опір провідника; 

  h — товщина фольги; 

  Uжив — напруга живлення. 
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Використовуючи ТЗ та данні вибрані у попередніх пунктах маємо на-

ступні значення параметрів: 149,77l  мм, max 200I  мА, 0,0175 

Ом·мм
2
/м — питомий опір міді, 35h  мкм, 5живU  В. 

Підставимо отримані дані у формулу(4.3): 

2.min

0,145 0,2 0,0175
0,096

0,035 5 0.03
t

 
 

 
мм 

 Наступним кроком буде розрахунок мінімально допустимої ширини 

доріжки з урахуванням допустимого струму на ній. Вона визначається за на-

ступною формулою: 

max
3.min

I
t

h J



, (4.4) 

де Imax — максимальний струм у колі;  

  h — товщина фольги; 

  J — допустима щільність струму у провіднику. 

Маємо наступні значення параметрів: max 200I  мА, 35h  мкм, 20J 

А/мм
2
. 

Підставимо дані у формулу(4.4): 

3.min

0,2
0,28

0,035 20
t  


мм. 

На основі отриманих результаті бачимо, що мінімальна ширина сило-

вого провідника складає — 0,55мм. Враховуючи те, що реальний розмір пла-

ти у кілька разів більше мінімального ми можемо собі дозволити взяти біль-

шу ширину провідника ніж мінімальне значення. Це покращить електричні 

параметри схеми. Було вирішено взяти ширину провідника — 1мм. 

4.4.1 Розрахунок ширини сигнального провідника 

Мінімальне значення ширини доріжки у вузькому місці визначається за 

формулою (4.2). 

Маючи на увазі обрану точність друкованої плати (третя) маємо наступ-

ні значення параметрів: min 0,25t  мм, . . 0,05н оt   мм. 
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Підставимо отримані дані у формулу(4.2): 

1.min. . 0,25 | 0,05| 0,3вt     мм 

Тепер розрахуємо мінімальну товщину доріжки у широкому місці. Во-

на розраховується також за формулою (4.2), але тепер параметри будуть мати 

наступні значення: min 0,45t  мм, . . 0,1н оt   мм. 

Підставимо отримані дані у формулу(4.2): 

1.min. . 0,45 | 0,1| 0,55шt     мм 

Далі визначимо мінімально допустиму ширину доріжки з урахуванням 

допустимого падіння напруги на ній (3%). Вона визначається за формулою 

(4.3) 

Використовуючи ТЗ та данні вибрані у попередніх пунктах маємо на-

ступні значення параметрів: 149,77l  мм, max 30I  мА, 0,0175  Ом·мм
2
/м 

— питомий опір міді, 35h  мкм, 5живU  В. 

Підставимо отримані дані у формулу(4.3): 

2.min

0,145 0,03 0,0175
0,0145

0,035 5 0.03
t

 
 

 
мм 

 Наступним кроком буде розрахунок мінімально допустимої ширини 

доріжки з урахуванням допустимого струму на ній. Вона визначається за фо-

рмулою(4.4). 

Маємо наступні значення параметрів: max 30I  мА, 35h  мкм, 20J  А/мм
2
. 

Підставимо дані у формулу(4.4): 

3.min

0,03
0,043

0,035 20
t  


мм. 

На основі отриманих результаті бачимо, що мінімальна ширина сило-

вого провідника складає — 0,55мм. Враховуючи те, що реальний розмір пла-

ти у кілька разів більше мінімального ми можемо собі дозволити взяти біль-

шу ширину провідника ніж мінімальне значення. Це покращить електричні 

параметри схеми. Було вирішено також взяти ширину провідника — 1мм. 
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4.5 Розрахунок зазорів між елементами друкованого монтажу 

Розрахунок мінімального зазору між елементами друкованого монтажу 

проходиться за наступною формулою [17]: 

. .m в оS S t  , (4.5) 

де Sm — мінімально допустима відстань між сусідніми друкованими 

об’єктами; 

Δtв.о. — допуск на ширину провідника. 

Спираючись на обраний клас точності маємо наступні значення параме-

трів: 0,25mS  мм, . . 0,1в оt  мм. 

Підставимо дані у формулу(4.5): 

0,25 0,1 0,35S    мм. 

Для надійності при розробці топології було обрано значення 0,5мм. 

 

Зробивши необхідні і достатні розрахунки друкованого монтажу, була 

спроектована друкована плата у середовищі Altium Designer Summer 09. За 

допомогою даного САПР було розроблено власну бібліотеку компонентів, на 

основі якої було спроектовано схему електричну принципову. Було також 

розроблено топологію самої плати. Дане середовище автоматизованого прое-

ктування дозволяє одразу отримати всі необхідні креслення, що стосуються 

безпосередньо друкованої плати. 
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5 РОЗРАХУНОК НАДІЙНОСТІ 

По закінчені розрахунків друкованого монтажу, вибору необхідної ком-

понентної бази — необхідно привести розрахунки, що підтверджують праце-

здатність розроблюваного пристрою. 

В процесі експлуатації неможливо уникнути різних факторів, що можуть 

негативно вплинути на роботу пристрою включаючи його повну відмову. Бі-

льшість таких факторів є випадковими тому неможливо їх відслідкувати у 

процесі розробки. У зв’язку з цим необхідно провести розрахунок часу гара-

нтованої безвідмовної роботи. 

Розрахунок проводитиметься за методикою приведеною в [18]. Початко-

вими даними є схема електрична принципова з переліком елементів. 

Перед безпосередніми розрахунками приймають два наступних припу-

щення: 

1. Відмови елементів системи статично незалежні: 

2. Відмова будь-якого елемента системи приводить до відмови систе-

ми(ніби послідовне з’єднання). 

Тепер можна проводити розрахунок. 

Формула для розрахунку інтенсивності відмов виглядає наступним чи-

ном [18]: 

1

N

i Б n
n

K 


  , (5.1) 

 де λБ — вихідна інтенсивність відмов елемента; 

  N — кількість коефіцієнтів, що будуть враховані; 

  Kn — n-й коефіцієнт впливу. 

  

Для початку проведемо розрахунок резистори. Коефіцієнт навантажен-

ня для всіх резисторів буде невеликим, так як кола в яких вони знаходяться є 

кола з малим струмом. Візьмемо цей коефіцієнт з запасом — 0,1.  
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Для резистора формула (5.1) виглядає так: 

i б Н Е ПK K K      

Коефіцієнти для даної формули візьмемо звідси [19]. 

0,034 0,1 3 10 0,102i       

При розрахунку конденсаторів потрібно врахувати коефіцієнт наванта-

ження, який залежить від напруги живлення та максимальної напруги, що 

витримує конденсатор. Розрахуємо даний коефіцієнт: 

max
Н

доп

U
K

U
  

Дані параметри були визначені раніше, тому підставимо їх. 

5
0,1

50
НK    

Для конденсатора формула (5.1) виглядає так: 

i б Н Е С ПK K K K       

Коефіцієнти для даної формули візьмемо звідси [19]. 

Для конденсатора ємністю 0,1мкФ результат буде наступним: 

0,022 0,1 3 1,59 10 0,105i        

Для конденсатора ємністю 22пФ результат буде наступним: 

0,022 0,1 3 0,58 10 0,038i        

Для кварцового резонатора формула (5.1) виглядає так: 

i б T Е ПK K K      

Коефіцієнти для даної формули візьмемо звідси [19]. 

0,026 0,92 1,7 10 0.4i       

Для світлодіода формула (5.1) виглядає так: 

i б Е ПK K     

 

Коефіцієнти для даної формули візьмемо звідси [19]. 

0,034 2 10 0,68i      

Для мікроконтролера формула (5.1) виглядає так: 



 

Зм. Лис № докум. Підпис Дата 

Лист 

48 
РВ22.411613.001ПЗ 

0,5i б Е кор ПK K K K       

Коефіцієнти для даної формули візьмемо звідси [19]. 

0,023 4,9 6 10 6,76i       

Тепер можемо розрахувати загальну інтенсивність відмов пристрою. 

Вона визначається як сума інтенсивностей   відмов кожного елемента 

[19]: 

0
1

k

i i
i

N 


   

Підставимо розраховані щено значення: 

0 2 0,102 0,105 2 0,038 0,4 0,68 6,76 8,225          ·10
-6

 1/год 

Середній час роботи пристрою на відмову за даних умов експлуатації 

становить: 

0 6
0

1 1
121580

8,225 10
T

 
  


год 

Отримане значення задовольняє умовам ТЗ. 
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6 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЯХ 

Даний дипломний проект присвячений розробці аналого-цифрового ін-

тегратора для високочутливої радіометричної апаратури. Проводиться розро-

бка друкованої плати, що спонукає детально розглянути питання з охорони 

праці при виготовлені друкованих плат, та при виконанні пайки. Вищеописа-

ні процеси неодмінно супроводжуються рядом шкідливих та небезпечних 

факторів, розглядом яким ми будемо займатися надалі. 

 Необхідною умовою є також розгляд електробезпеки та пожежної без-

пеки на робочому місці, при виконанні згаданих робіт.  

При виконанні технологічних процесів виробництва необхідно викону-

вати вимоги зазначені правилами з охорони праці. Далі розглянуто основні 

такі вимоги. 

6.1 Вимоги до безпеки організації робіт при виконанні технологіч-

них процесів виробництва 

При виконанні технологічних процесів виробництва необхідно викону-

вати вимоги зазначені правилами з охорони праці. Далі розглянуто основні 

такі вимоги. 

6.1.1 Загальні вимоги 

1. Організація i проведення робіт з пайки виробів повинна відповідати 

вимогам міжгалузевим правилам з охорони праці при проведенні робіт з пай-

ки лудіння виробів i чинних нормативних актів, що містять державна норма-

тивні вимоги охорони праці. 

2. На працівників, зайнятих паянням виробів, можливий вплив наступ-

них небезпечних i шкідливих виробничих факторів: 

 підвищена загазованість повітря робочої зони парами шкідливих хімі-

чних речовин; 
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 підвищена температура поверхні виробу, обладнання, інструменту, ро-

зплавів припоїв i солей; 

 підвищена температура повітря робочої зони; 

 небезпечний рівень напруги в електричному колі, замикання якого 

може відбутися через тіло людини; 

 підвищений рівень шуму від двигунів вакуумних насосів ультразвуко-

вого устаткування; 

 підвищений рівень вібрацій на робочому місці двигунів вакуумних на-

сосів; 

 підвищений рівень електромагнітного випромінювання від неекрано-

ваних індукторів, трансформаторів, конденсаторів; 

 підвищений рівень ультразвуку; 

 підвищений рівень ультрафіолетової радіації під час виконання пайки; 

 рентгенівське випромінювання через незахищені частини вакуумних 

камер електронно-променевих установок; 

 пожежонебезпека 

 рухомі механізми і машини; 

 бризки припоїв i розчинів. 

 

3. Вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони не повинен переви-

щувати гранично допустимих концентрацій [20]. 

У (табл. 6.1) приведено шкідливі речовини, їх вплив на організм людини 

та гранично допустимі концентрації їх у повітрі. 
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Таблиця 6.1 — Вплив речовин на організм людини. 

Компоненти Характер токсичності 
Клас не-

безпеки 

ГДК у 

повітрі 

робочої 

зони, 

мг/м
3
 

Олово 

Ураження бронхів, викликає 

пролiтеративно-критичну реакцію в 

бронхах. При тривалому впливі мож-

ливий пневмоконiоз. 

3 

10 — 

для оки-

су олова 

Свинець 

При отруєнні спостерігається ураження 

нервової системи, крові, серцево-

судинної системи, шлунково-

кишкового тракту, статевої системи. 

1 0,01 

Каніфоль 

соснова 

Має дратівну дію. При тривалому 

впливі на шкіру викликає дерматит. 
  

Спирт 

етиловий 

Має наркотичну та дратівну дію. Ви-

кликає зміни в печінці, серцево-

судинній системі, сухість шкіри при 

тривалому контакті. 

4 1000 

Бензин 

Діє як дратівник та наркотик. Функціо-

нальні нервові розлади, що супрово-

джуються м’язовою слабкістю, млявіс-

тю чи сонливістю, безсонням. 

Розлад травлення, печінки, тремтіння 

пальців та мови, ураження шкіри. Ха-

рактерний розвиток судом, зниження 

кров’яного тиску, сповільнення пульсу. 

4 300 
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Необхідно визначити концентрацію аерозолю свинцю в атмосфері при пайці і 

залужені хвилею. Для цього скористаємось наступною формулою: 

N
C y S t

V
     

де C — концентрація; 

 y — питоме утворення аерозолю свинцю, мг / м2 · год; 

 S — площа поверхні хвилі, м2; 

 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 мг / м
2
 · год. Площа поверх-

ні хвилі дорівнює 0,004 м
2
, тривалість зміни — 8 годин, об’єм приміщення —

360 м
3
, а кількість робочих місць дорівнює 1. Виходячи з таких даних ми мо-

жемо визначити концентрацію аерозолю свинцю: 

3

1
3000 0,004 8 0,266

360
мгC

м
      

Згідно ГОСТ 12.1.005-88 та (табл. 6.1), гранично допустима концентра-

ція аерозолю свинцю дорівнює 0,01мг/м
3
, таким чином, концентрація аерозо-

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

ту. 

4. Рівні шуму, вібрації, ультразвуку та інших небезпечних і шкідливих 

факторів на робочих місцях не повинні перевищувати допустимих рівнів, 

встановлених санітарними нормами та іншими нормативними актами. 

5. Мікроклімат виробничих приміщень повинен відповідати гігієнічним 

вимогам. 
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У (табл. 6.2) наведено норми мікроклімату виробничих приміщень, згід-

но ГОСТ 12.1.005-88 і ДСН 3.3.6.042-99. 

 

Таблиця 6.2 — Норми мікроклімату виробничих приміщень 

Період 

року 

Кате

те-

горія 

робіт 

Температура, °С 
Відносна воло-

гість повітря 

Швидкість руху 

повітря, м/с 

Оп-

тима-

льна 

Допустима на 

робочих місцях 

Оп-

тима-

льна 

Допус-

тима на 

постій-

ному і 

непо-

стійному 

робочих 

місцях 

Оп-

тима-

льна 

Допус-

тима на 

постій-

ному і 

непо-

стійно-

му ро-

бочих 

місцях 

Пос-

тій-

них 

Непо-

стійних 

Холо-

дний 
Ia 22–24 21–25 18–26 40–60 75 0,1 ≤0,1 

Теплий Ia 23–25 22–28 20–30 40–60 
55 при 

28°С 
0,1 0,1–0,2 

 

Температура в приміщенні ділянки, де виконується пайка, через джерела 

тепла може перевищувати границю припустимої норми. Для видалення над-

лишку тепла використовується місцева механічна вентиляція. У теплий пері-

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

зволяє знизити температуру до нормального значення. У холодний період 

року може застосовуватись система центрального опалення у відповідності з 

вимогами СНиП 2.04.05-84 та ГОСТ 12.4.021-75. 
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6. Роботи із шкідливими і вибухо-пожежонебезпечними речовинами при 

нанесенні припоїв, флюсів, паяльних паст, сполучних і розчинників повинні 

проводитися при діючій загально обмінній і місцевій вентиляції. 

7. Нагріті в процесі роботи вироби і технологічне оснащення повинні 

розміщуватися в місцях, обладнаних ефективною витяжною вентиляцією. 

8. Пайка виробів в замкнутих просторах повинна проводитися не менше 

ніж двома працівниками. Для здійснення контролю безпечного проведення 

робіт один з працівників повинен перебувати поза замкнутого об'єму. Пра-

цівник, що знаходиться в замкнутому просторі, крім спецодягу повинен за-

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

електрозахистні засоби (діелектричні рукавички, калоші, килимки) і запобіж-

ний пояс з канатом, кінець якого повинен знаходитися у спостерігача поза 

замкнутого об'єму. 

9. При проведенні технологічних процесів пайки повинні виконуватись 

вимоги пожежної безпеки, передбачені Правилами пожежної безпеки. 

10. Інструмент, що застосовується в технологічних процесах пайки, по-

винен відповідати вимогам державних стандартів, технічних умов та техно-

логічної документації. 

11. Відходи виробництва повинні збиратися в спеціально відведених мі-

сцях і піддаватися утилізації, знешкодження або іншим видам переробки від-

повідно до нормативно - технічною документацією на проведений технологі-

чний процес, що враховує хімічний склад і фізичний стан відходів. 

6.1.2 Вимоги до виробничих приміщень 

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

лянки слід будувати з вогнестійкого матеріалу, розміщувати по відношенню 

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

повідно до розрахунку розсіювання шкідливих речовин, але не менше 50 м 

від житлових забудов; 
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  На території організації повинно бути ізольоване приміщення для 

збору, короткочасного зберігання та утилізації відходів, отриманих при ви-

конанні робіт по пайку; 

  У виробничих приміщеннях повинні бути передбачені безпечні про-

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

новлюється залежно від габаритів транспортних засобів і виробів. Межі про-

ходів та проїздів повинні бути відзначені білими смугами шириною не менше 

50 мм, металевими кнопками або іншими способами. Відстань від межі прої-

жджої частини до елементів конструкції будівель та обладнання повинна бу-

ти не менше 0,5 м, при русі людей - не менше 0,8 м.; 

  У виробничих приміщеннях має бути не менше двох евакуаційних ви-

ходів. Двері повинні мати ширину не менше 0,8 м і висоту – не менше 2,0 м. 

Ворота, двері та інші прорізи в капітальних стінах, зроблені для технологіч-

них цілей, повинні бути утеплені й обладнані тамбурами або тепловими пові-

тряними завісами. Двері повинні мати пристосування для примусового за-

кривання; 

  На ділянках пайки повинні знаходитися первинні засоби пожежога-

сіння відповідно до вимог Правил пожежної безпеки. Не допускається засто-

совувати для гасіння магнієвих сплавів воду та пінні вогнегасники. 

6.1.3 Вимоги до вентиляції виробничих приміщень 

Відповідно до СHиП 2.09.02-85 «Производственные здания»: 

 Виробничі приміщення, в яких знаходяться ділянки пайки, повинні 

бути обладнані постійно діючою загально обмінної та місцевої припливно - 

витяжною вентиля  цією 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 сполуки), 

системи місцевих відсмоктувачів повинні включитися до початку робіт і ви-

микатися після їх закінчення. Робота вентиляційних установок повинна кон-
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тролюватися 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 макси-

мального наближення до місця пайки, при цьому повинна бути надійна фік-

сація положення приймачів повітря; 

 Повітря, що видаляється витяжними установками з виробничих при-

міщень і від устаткування, що містить токсичні гази і пил, по-винне перед 

викидом в атмосферу проходити очищення через фільтри – вловлювачі; 

 Внутрішні поверхні повітроводів витяжних систем і вентилятори по-

винні періодично очищатися від флюсу, забрудненого свинцем; 

 Аналіз повітряного середовища повинен проводитися за графіком, що 

затверджується роботодавцем, не менше 1 разу на місяць. Крім того, незале-

жно від існуючого графіка, аналіз повітряного середо-вища повинен прово-

дитися після кожної зміни технологічного процесу. 

6.1.4 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 непросвічуваними відбивачами. Світиль-

ники 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 повинна 

бути не нижче 2500 лк; 

 Контрольні вимірювання освітленості на робочих місцях в цехах і на 

ділянках пайки необхідно проводити не рідше двох разів на рік і результати 

вимірювань заносити у відповідний журнал реєстрації; 
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 У цехах і на ділянках пайки повинно бути обладнане автоматичне 

аварійне освітлення. До мережі аварійного освітлення не допускається приє-

днувати інші струмоприймачі; 

 Для очищення світильників, ліхтарів і вікон необхідно застосовувати 

пристрої, що забезпечують безпеку робіт (сходи, пересувні підйомники то-

що). Очищення світильників загального освітлення повинна проводитися два 

рази на місяць. Скло вікон і ліхтарів повинні очищатися періодично, не рідше 

двох разів на рік. 

6.1.5 Вимоги до водо підведення та промислової каналізації 

 Усі приміщення повинні бути забезпечені водою для виробничих та 

господарських потреб і пиття, а також для пожежогасіння; 

 Внутрішні протипожежні водогони та пожежні гідранти необхідно 

встановлювати відповідно до діючих вимог пожежної безпеки; 

 Станції нейтралізації повинні забезпечувати такі концентрації шкід-

ливих речовин у стічних водах, які після розведення основною масою побу-

тових стічних вод не перевищують гранично допустимих концентрацій шкід-

ливих речовин у водоймах і не впливають на хід біологічної очистки стоків; 

 На ділянках приготування флюсів повинні бути водопровідний кран з 

раковиною і нейтралізуючі рідини для видалення паяльних флюсів, що міс-

тять фтористі і хлористі солі, у випадках їх потрапляння на шкіру. 

6.1.6 Вимоги до персоналу 

 До виконання процесів пайки допускаються особи не молодше 18 ро-

ків, які пройшли попередній (при вступі на роботу), а потім періодичний ме-

дичний огляд згідно з чинним законодавством; 

 Усі працівники, зайняті проведенням робіт з пайки виробів, повинні 

проходити інструктаж і навчання безпечним методам праці і мати групу з 

електробезпеки не нижче II. 
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6.2 Небезпечні та шкідливі виробничі фактори при монтажі друко-

ваних платі 

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

логічному процесі пайки: 

 запиленість та загазованість повітря робочої зони; 

 наявність інфрачервоного випромінювання від розплавленого припою 

в ванні чи від паяльника; 

 наявність електромагнітного випромінювання високої частоти; 

 дія ультразвуку на організм людей при використанні технологічного 

процесу пайки хвилею; 

 вплив електростатичного розряду; 

 незадовільна освітленість робочого місця чи підвищена яскравість; 

 незадовільні метеорологічні умови в робочий зоні; 

 вплив бризок та капель розплавленого припою; 

 можливість ураження електричним струмом; 

 група психофізіологічних шкідливих виробничих факторів: фізичні 

перевантаження (статичні та динамічні), нервово-психічні перевантаження 

(монотонність роботи, емоційні перевантаження). 

6.2.1 Видалення шкідливих речовин при монтажі друкованої плати 

Всі різновиди процесів пайки і залуження супроводжуються забруднен-

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

дин, які використовуються для змивання флюсу та розчинення лаків.  

Операції пайки і залужування супроводжуються забрудненням повітря-

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

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

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

золь конденсації, дисперсний склад якого приведений в (табл. 6.3). 
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Таблиця 6.3 — Дисперсійний склад аерозолю. 

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 

 

Знаходячись у запиленій атмосфері, робітники піддаються впливу пилу 

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

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

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

ного середовища забруднюються робочі поверхні й одяг працюючих. Ступінь 

впливу аерозолів залежить від хімічного складу, який визначається хімічним 

складом припою. 

6.3 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 

клас — 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) [21]. 
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Робоче приміщення за ступенем небезпеки ураження людей електричним 

струмом можна віднести, згідно ПУЕ та ГОСТ 12.1.013-78, до приміщень 

без підвищеної небезпеки, так як: 

 відносна вологість повітря не перевищує 75%; 

 матеріал підлоги (паркет) є діелектриком; 

 температура повітря не досягає значень, більших 35°С; 

 відсутня можливість одночасного торкання людини до елементів ме-

талоконструкцій будівель, технологічних апаратів, механізмів, що мають 

з’єднання з землею, з одного боку і до металевих корпусів електрообладнан-

ня з іншого. 

При нормальному (неаварійному) режимі роботи електрообладнання, 

гранично припустимі рівні напруги дотику і струмів через людину не повинні 

перевищувати значень, які приведені в (табл. 6.4) (ГОСТ 12.1.038-88 ССБТ). 

 

Таблиця 6.4 — Граничні значення при нормальному режимі. 

№ п/п Рід струму U, B I, мА 

1 Змінний 50Гц, не більше 2 0,3 

2 Постійний, не більше 8 1 

 

При виникненні аварійного режиму роботи електрообладнання, напруги 

дотику і струми, що протікають через людину, не повинні перевищувати зна-

чень, які приведені в (табл. 6.5) (ГОСТ 12.1.038-88). 
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Таблиця 6.5 — Граничні значення при аварійному режимі 

Струм 

Нор-

мована 

вели-

чина 

Гранично допустимі струми, мА і напруги, В при тривалості 

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 >1 

Змін-

ний 

50Гц 

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 

Пос-

тій-

ний 

Iд 650 600 500 330 250 200 170 140 130 110 100 8 

Uд 650 600 500 330 250 200 170 140 130 110 100 36 

 

В робочому приміщені передбачене захисне відключення напруги жив-

лення мережі при аварійному режимі роботи обладнання. Для зменшення 

значення напруги дотику і відповідних їй величин струмів при нормальному і 

аварійному режимах роботи електрообладнання необхідно виконати повтор-

не захисне заземлення нульового дроту [20]. 

6.3.1 Розрахунок електромережі на вимикаючу здатність 

Сила струму при виникненні однофазного короткого замикання на кор-

пус електроприладу, у разі, якщо знехтувати індуктивною складовою опорів 

фазного та нульового дротів та еквівалентним опором трансформатору елек-

тромережі: 
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 А, 

де Iкз — струм короткого замкнення; 

Rф — активний опір фазового дроту, Rф = 6 Ом; 

  R0 — активний опір нульового дроту, R0 = 4Ом; 

  Uф — напруга фази. 

Максимальне значення напруги, яка появиться на корпусах електрооб-

ладнання при його аварійному режимі роботи, буде дорівнювати: 

 

max 0 22 4 88кзU I R      В. 

 

Таким чином при часі спрацювання автоматів максимального струмово-

го захисту менше 0,1 сек., напруга дотику на корпусах електрообладнання не 

буде перевищувати допустиме значення. 

 

max допU U , при 0,1 500допt U    В, згідно ГОСТ 12.1.038-88. 

 

Для надійної роботи автоматів струмового захисту номінальний струм їх 

спрацювання повинен задовольняти умові: 

 

1,4кз

сп

I

I
  

 

У робочому приміщені лабораторії ця вимога виконується. 

Безпека експлуатації електричного устаткування і захист від можливого 

ураження електричним струмом у приміщені лабораторії забезпечується за-

стосуванням ряду захисних заходів [20]: 

- персонал, що працює з приладами повинний бути технічно грамот-

ним; 
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- забезпечена недоступність і відповідна робоча ізоляція струмоведучих 

частин обладнання; 

- ремонтний персонал, що виконує ремонтні роботи в електричних 

установках, має необхідну групу допуску; 

- регулярно проводиться перевірка знань ТБ та інструктаж з надання 

першої медичної допомоги при уражені електричним струмом. 

6.4 Пожежна безпека 

При монтажі друкованої плати застосовуються різні речовини і матері-

али, деякі з них пожежно та вибухонебезпечні. 

Пожежа може виникнути у тому випадку, якщо не будуть дотримані 

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

приміщення за вибухопожежною небезпекою відповідає категорії В 

(вибухо, пожежонебезпечне), тобто приміщення з горючими та важко- 

горючими рідинами, твердими горючими речовинами та матеріалами. Згі-

дно з класифікацією пожежних зон (у відповідності з НПАОП 40.1-1.32-01 

та ПУЕ) робоча зона приміщення належить до класу П-ІIа – пожежно без-

печні зони приміщення. 

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. 

Пожежні показники деяких речовин та матеріалів приведені у (табл. 

6.6) 
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Таблиця 6.6 — Пожежні показники деяких речовин. 

Найменування 

речовин та 

матеріалів 

Температура 

спалаху, °С 

Температура 

само заго-

рання, °С 

Межа вибуху 
Засоби поже-

жогасіння 
Нижня Верхня 

Каніфоль – 850 
12,6 

г/м
3
 

– 

Хімічна і пові-

тряно-

механічна пі-

на, розпилена 

вода 

Спирт етило-

вий 
18 404 

3,6 % 

68 г/м
3
 

19% 

340 

г/м
3
 

Хімічна піна, 

вода, водяний 

пар, інертні 

гази 

 

На випадок виникнення пожежі повинна бути забезпечена можливість 

безпечної евакуації людей через евакуаційні виходи. 

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

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

Відстань від найбільш віддаленого робочого місця до найближчого ева-

куаційного виходу з приміщення безпосередньо на зовні або на сходову кліт-

ку не повинна перевищувати значення, що регламентуються СНиП 2.09.02-

85. 

У даному випадку: 

- об'єм приміщення — 360 м
3
; 

- категорія приміщення — В; 

- ступінь вогнестійкості будівлі — ІІ. 
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Отже, відстань, при щільності людського потоку в загальному проході від 1 

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

Для запобігання пожежі та пожежного захисту на підприємстві згідно з 

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

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

про виникнення пожежі в одному з приміщень чи споруд підприємства. 

Установка ЕПС складається з наступних основних частин: 

- пожежних оповіщувачів, що встановлюються в приміщеннях; 

- блоків живлення від електромережі та резервного акумулятора; 

- системи переключення з одного живлення на інше; 

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

льно-контрольним приладом. Приймально-контрольні прилади встановлю-

ються в приміщенні цілодобовим перебуванням чергового персоналу, що 

знаходиться на першому поверсі. 

В якості пожежних оповіщувачів у цехах пайки друкованих плат необ-

хідно використовувати автоматичний пожежний оповіщувач димовий ДПС-

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

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

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

цеху, виділяють велику кількість тепла. 

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

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

для гасіння пожеж у початковій стадії їхнього розвитку силами персоналу 

об'єкту до прибуття штатних підрозділів пожежної охорони. 

Відповідно до ISO 3941-77 в робочому приміщені необхідно встановити 

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

совуються для гасіння електроустановок і електромереж, що знаходяться під 

напругою до 1000 В (клас пожежі «Е»). 
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В коридорі знаходиться додатковий вогнегасник хімічний пінний ВХП-

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

сіння спирту, ацетону і т.д. вуглекислотні вогнегасники використовувати не 

можна, в них СО2 добре розчиняється). 

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

дить: 

- пожежне покривало розміром 2x2 м – 1 шт; 

- гаки – 3 шт.; 

- лопати – 2 шт.; 

- сокири – 2 шт.; 

- ящик з піском не менше 0,1 м
3
 – 1 шт. 

 

Таким чином, даний розділ дипломного проекту дає змогу ознайомитися 

з основними правилами пожежної безпеки та охороною праці при виготов-

ленні друкованої плати. 
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ВИСНОВКИ 

1. У даному дипломному проекті була проведена розробка при-

строю цифрової обробки вихідного сигналу високочутливої радіометричної 

системи. Було розраховано на спроектовано друковану плату у САПР — 

Altium Designer Summer 09. Також було розроблено корпус, який задовольняє 

поставлені вимоги. 

2. У результаті проведеного аналітичного огляду було розроблено 

пристрій дешевший ніж розглянуті аналоги, проте містить менше функціона-

льних можливостей. 

3. Було розроблено друковану плату та корпус, габаритні розміри 

яких вказано нижче: 

Друкована плата — 94 х 71 х 1мм. Корпус — 112 х 74 х 38мм.  

4. Отриманий пристрій є працездатний та дає відчутне покращення, 

що підтверджує графічний матеріал. 

5. Середній час безвідмовної роботи пристрою — 120000 годин, що 

задовольняє умови ТЗ. 

6. Графічне зображення розробленого програмного забезпечення 

вказане у графічних матеріалах. 

7. Розроблений пристрій може виступати у ролі своєрідного модуля 

для будь-якої системи, що потребує усереднення по часу вихідного сигналу 

постійної складової та амплітуди не більше 5В. 
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1. НАЗВА ДП, ПІДСТАВА ДЛЯ ВИКОНАННЯ 

Назва: Цифрова обробка вихідного сигналу високочутливої 

радіометричної системи для медико-біологічних досліджень. 

Підставою до виконання є завдання видане кафедрою 

радіоконструювання та виробництва радіоапаратури «__» __________ 2016 р. 

2. ВИКОНАВЦІ 

Виконавець – Доліч Денис Олегович. 

Керівник – Яненко Олексій Пилипович; 

3. МЕТА ВИКОНАННЯ І ПРИЗНАЧЕННЯ ПРОДУКЦІЇ:  

Метою розробки являється покращення візуального представлення 

вихідного сигналу системи, усереднення флюктуючого вихідного сигналу з 

можливістю вибору точності та подальшим виведенням результатів на 

комп’ютер. 

Актуальність даної розробки, полягає в тому, що самостійно оператор не 

спроможний адекватно оцінити числове значення вихідного флуктуючого 

сигналу радіометричної системи, що знижує точність вимірювань. 

4 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 

3.1 Вимоги призначення 

 Напруга живлення приладу: +5В±10%; 

 Максимальний споживаний струм 200мА; 

 Вимірювана напруга у межах 0 – 5В. 

 Часові інтервали виміру — 5, 10, 20 с. 

 Виведення та введення необхідної інформації з ПК. 

 Розробка програмного забезпечення. 

Зчитування напруги вхідного каналу та програмне усереднення 

останньої, з подальшим виводом на екран комп’ютера. 

3.2 Вимоги життєздатності та стійкості до зовнішніх впливів і 

чинників 

Кліматичне виконання УХЛ 4.2 за ГОСТ 15150-69.  
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Критерій умов експлуатації H6 за ГОСТ 16019. 

3.3 Вимоги надійності: 

Час безвідмовної роботи 100000 годин. 

3.4 Вимоги до конструкції: 

Прилад повинен знаходиться у металевому корпусі, який виступає у ролі 

протектора від механічних пошкоджень плати та її елементів, та своєрідного 

екрану, оскільки корпус заземлений через нульовий потенціал лінії 

живлення. На передній панелі приладу повинна бути кнопка живлення, 

світлодіод у якості індикатора живлення та гніздо BNC, яке є каналом вхідної 

вимірюваної напруги. Задня панель приладу містить роз’єм живлення, а 

також універсальну послідовну шину (USB) типу A, для «спілкування» 

розроблюваного приладу з комп’ютером. 

3.5 Вимоги уніфікації та стандартизації 

Використовувати уніфіковану та стандартизовану елементну та 

матеріальну базу. 

3.6 Вимоги щодо метрологічного забезпечення виробництва і 

експлуатації: 

Виріб повинен відповідати ГОСТ 8711-78 

3.7 Вимоги до дизайну і ергономіки 

Прилад повинен виглядати як металева коробка і тому з точки зору 

безпеки оператора, кути повинні бути заокруглені для запобігання отримання 

травм. Так як передбачається можливість переносу пристрою то розмір 

корпусу має бути підібраний таких розмірів, аби зручно лягав у руку 

середньостатистичної людини. Ця умова переслідує 2 цілі: 

1. Запобігання нанесення травм оператору (як приклад — падіння на 

ногу людини). 

2. Захист самого приладу від понаднормових ударних навантажень і, як 

наслідок, подовження працездатності. 
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3.8 Вимоги до експлуатації, зручності технологічного 

обслуговування та ремонту 

Передбачити гвинти для можливого зняття верхньої частини корпусу, 

для найбільш зручного доступу до всіх нутрощів приладу з ціллю загального 

огляду та подальшим ремонтом. Також передбачені гвинти для виймання 

самої плати, також для зручності ремонту.  

3.9 Вимоги безпеки життя, здоров’я, майна громадян та охорони 

довкілля 

Керуватися положеннями стандартів про вимоги техніки безпеки, 

електробезпеки, а саме ГОСТ 1220070-75, ГОСТ 12.1.019-79, ГОСТ 12.1.038-

88. 

3.10 Вимоги сумісності 

Повинен відповідати нормам допустимих завад згідно ГОСТ 28934 та 

ДСТУ 2793. 

3.11 Вимоги взаємозамінності 

Необхідне використання стандартизованої елементної бази, а також 

розробку корпусу приладу, придатного для серійного виготовлення.  

3.12 Вимоги до транспортування і зберігання 

Транспортування можливе людиною. Особливих вимог до зберігання 

немає, окрім спеціальної заглушки на роз’єм BNC. 

4 ВИМОГИ ДО КОНСЕРВАЦІЇ, ПАКУВАННЯ І 

МАРКУВАННЯ 

Пакування та маркування виконується за ДСТУ 4171-2003. Консервація 

не передбачена. Упаковка повинна мати достатню міцність щоб зберегти 

виріб при транспортуванні. Також повинна вміщати прилад з літературою, 

яка надається кінцевому споживачу. 

5 ВИМОГИ ДО РОЗРОБЛЮВАНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

За результатами дослідно-конструкторської роботи необхідно 

підготувати наступну текстову та графічну документацію: 
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1) Пояснювальна записка; 

2) Схема структурна; 

3) Схема електрична принципова; 

4) Перелік елементів; 

5) Креслення друкованої плати; 

6) Креслення друкованого вузла; 

7) Специфікація; 

8) Креслення деталей корпусу; 

9) Складальне креслення пристрою; 

10) Специфікація. 

 

3.13 Орієнтовний зміст бакалаврського проекту 

1 Аналіз технічного завдання  

2 Аналітичний огляд  

3 Обгрунтування та вибір схеми  

4 Розрахунок елементів друкованого монтажу  

5 Розрахунок надійності  

6 Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях  

Висновки  

Перелік посилань  

Додаток А Технічне завдання 

Додаток Б Специфікації та перелік елементів 

 

6  СТАДІЇ І ЕТАПИ ДКР 

Робота виконується в 10 етапів: 

Етап Терміни Форма звітності 

Аналіз технічного завдання  Розділ 1 

Аналітичний огляд  Розділ 2 
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Обґрунтування та вибір схеми  Розділ 3 

Розрахунок елементів 

друкованого монтажу 
 Розділ 4 

Розрахунок надійності  Розділ 5 

Охорона праці  Розділ 6 

Розробка і оформлення 

конструкторської документації 
 

Текстова і графічна 

документація 

Розробка робочого пристрою  Готовий макет 

Надання проекту на перевірку   

Захист проекту.   

 

7 ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ДКР І МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ 

ПОДАЮТЬ ПО ЗАКІНЧЕННІ ЕТАПІВ ДКР ВЦІЛОМУ 

Проміжні матеріали дипломного проекту у вигляді його розділів 

подаються на перевірку керівникові. По закінченню виконання дипломний 

проект представляється та захищається на Державній екзаменаційній комісії. 

ПОГОДЖЕНО 

Науковий керівник 

 

 

________________ О.П. Яненко 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Завідувач кафедри 

радіоконструювання та виробництва 

радіоапаратури НТУУ «КПІ» 

_________________ Є. А. Нелін 

д. т. н., професор 
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