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АНОТАЦІЯ 

 

У даному дипломному проекті була розроблена система відеореєстрації  

з інтегрованим давачем руху, призначена для охорони об`єктів. Метою прое-

кту є створення додаткової схеми, яка буде керувати відеореєстратором по 

сигналу від давача руху. 

        Розроблена конструкція повністю відповідає вимогам технічного за-

вдання, що підтверджують наведені розрахунки.  

        Основний акцент при розробці був зроблений на досягнення мінімальної 

собівартості, для забезпечення конкурентоспроможності пристрою, при збе-

реженні всіх заданих показників. 
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ANNOTATION 

 

In this diploma project video recording system with integrated motion sensor  

aiming to protect objects was developed. The project aims to create additional cir-

cuit that will control digital video recorder the signal from the sensor movement. 

The design is fully compliant with the specification, confirming the  

mentioned above calculations. 

The emphasis in the design was made to achieve a minimum cost to ensure 

the competitiveness of the device while maintaining all the specified parameters. 
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ВСТУП 

У наш час популярним додатковим обладнанням автомобіля є відеореєс-

тратор. Це компактний пристрій, що нагадує веб-камеру, який встановлюєть-

ся в автомобілі і записує все, що відбувається під час вашої поїздки. Даний 

пристрій дуже корисний оскільки фактично є неупередженим електронним 

свідком і в разі злочинних дій допоможе слідству або суду. 

Метою дипломного проекту є розробка системи відеоспостереження з  

інтегрованим давачем руху. 

Його універсальність полягає в тому, що ця система буде дешевша в  

декілька  разів в порівнянні з комплектом відеоспостереження (відеокамера + 

рекордер + монітор), яка продається в спеціальних охоронних магазинах.  

До основних критеріїв розробки схеми керування відеореєстратором  

варто віднести надійність і стійкість до зовнішніх впливів (зокрема до вібра-

ційних і ударних навантажень). 

Для підвищення надійності блоку, при його проектуванні,  

пропонується: 

- Забезпечити легкі електричні, теплові робочі режими деталей і матері-

алів конструкції, їх правильний вибір; 

- Забезпечити надійний захист від зовнішніх і внутрішніх дестабілізую-

чих факторів; 

- Широко використовувати сучасні інтегральні мікросхеми, а також ста-

ндартні компоненти; 

- Забезпечити ремонтопридатність виробу, використовуючи функціона-

льно-вузловий метод конструювання. 

Головною проблемою є той факт, що відеореєстратор після вклю-

чення і запуску записує все безперервно. Вирішенням даної проблеми є 

додаткова схема, розробка якої також буде представлена в даному дип-

ломному проекті. 
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1 АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ  

В дипломному проекті розроблюється система відеореєстрації  

з інтегрованим давачем руху.  

Схемі  керування відео реєстратором для живлення потрібна напруга 

12 - 14 В постійного струму. Ця напруга подається на відеореєстратор, що 

приєднується до плати керування. Давач руху живиться від мережі 220 В 

змінного струму.  

Корпус пристрою передбачається виготовити із пластмаси у формі  

прямокутного паралелепіпеда. На передній панелі присутні отвори для каме-

ри відеореєстатора та чутливого елемента давача руху, на задній гніздо для 

підзарядки відеореєстратора,USB-вихід для підключення відеоеєстратора до 

ПК,та прорезинений вихід вилки для живлення давача руху. 

Конструктивне виконання повинне забезпечувати можливість  

кріплення блоку в навісному порядку, тому отвір для закріплення блоку зна-

ходиться на стінці основи.  

Еквівалент навантаження повинен експлуатуватися і зберігатися при  

нормальних кліматичних умовах згідно ГОСТ 15150-69 УХЛ 4.2, а саме: 

прилад повинен експлуатуватися в макрокліматичних районах з помірним і 

холодним кліматом в приміщеннях, де коливання температури і вологості 

повітря несуттєво відрізняються від коливань на відкритому повітрі і є порів-

няно вільний доступ зовнішнього повітря.  

Конструкція блоку повинна забезпечувати можливість ремонту, тому  

для зручності всі виводи від відеореєстатора та давача руху зроблені спеціа-

льними клемами. 

Виріб по показникам завадостійкості та ліквідації завад, які впливають 

на роботу інших виробів повинен відповідати ГОСТ 22505-83 і ГОСТ 23511-

79. 

Електрична міцність ізоляції БЖ між струмоведучими колами і корпу-

сом в нормальних кліматичних умовах експлуатації повинна забезпечувати 

відсутність пробоїв. 
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1.1 Шлях реалізації технічного завдання 

Живиться схема від  джерела постійного струму напругою 12 В. У якості 

такого можна використовувати будь-який мережевий адаптер, що видає не-

обхідну напругу. За потужністю потрібно розрахувати так, щоб від нього мо-

гло живитися і зарядний пристрій акумулятора відеореєстратора (контакти 

кабелю до прикурювача, що йдуть в комплекті з відеореєстратором підклю-

чити до виходу цього ж адаптера)[1]. 

Для охорони внутрішніх приміщень найбільшого поширення набули па-

сивні ІЧ-датчики руху та інтегровані датчики типу пасивний + мікрохвильо-

вий. 

      Найбільшою популярністю користуються датчики: 

- серії MH і D & D фірми CROW; 
- серії BRAVO фірми DSC; 
- серії Paradox фірми PIROTEC; 
- серії DXR фірми CROW; 
- серії Force-2 фірми DSC; 
- серії XJ фірми C & K. 

      Суміщені датчики відрізняє набагато більш висока надійність і стій-

кість до помилкових спрацьовувань. 

      Для охорони периметра і приміщень використовуються: 

- активні інфрачервоні датчики руху і присутності; 
- пасивні та дуальні датчики руху; 
- датчики розбиття скла; 
- магнітні датчики; 
- шлейфи. 

Найбільш актуальним варіантом буде датчик руху, який  

використовують в пристроях нічного освітлення периметра. Так як він най-

дешевший з наведених вище варіантів. 

1.2 Функціонування виробу 

Вихідним є той стан схеми, коли в лічильник D2 записано 8192. Тому 

завжди після першого включення живлення схема починає відраховувати 
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тимчасову затримку, так як лічильник після включення живлення або почи-

нає працювати з нуля, або з іншого значення (але не 8192 ). Тому при поста-

новці схеми на охорону потрібно буде виконати деякі дії. 

 

 
Рисунок 1.1 — Схема електрична принципова 

 

Отже, схема (рис 1.1) у вихідному положенні. Одиниця з виводу 3 D2 

блокує мультивібратор на елементах D1.1 - D1.2. Це режим, що чекає. При 

спрацьовуванні датчика відбувається або надходження імпульсу на клему 2, 

або замикаються контакти реле датчика руху, підключення між клемами  

1 і 2. 

Кожного разу на резисторі R2 з'являється напруга логічної одиниці. Лі-

чильник D2 обнуляється логічною одиницею на виведення 11 (R). На виході 

лічильника 8192 (3) при цьому встановлюється логічний нуль. Нуль надхо-

дить на вивід 6 D1.2 і мультивібратор D1.1 - D1.2 запускається. А імпульси з 

його виходу надходять на вхід С (вив. 10) лічильника. Водночас, зміна логіч-

ного рівня на виводі 3 D2 з одиниці на нуль призводить до запуску одновіб-

ратора на елементах D3.2 і D3.3 мікросхеми D3. Цей одновібратор запуска-

ється логічним нулем. На виході елемента D3.3 з'являється негативний ім-
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пульс, який проходить через елемент D3.4 Інвертуємо. У результаті на базу 

транзистора VT1 приходить позитивний імпульс, і відкриває транзистор. У 

колекторного  ланцюга транзистора VT1 включена обмотка реле К1. Реле за-

микає контакти на час дії імпульсу, виробленого одновібратором. Так як ці 

контакти підключені паралельно кнопці « REC / PLAY » відеореєстратора, 

що знаходиться в режимі зупинки (або PLAY), він включається на запис і по-

чинає відеозапис того, що відбувається в приміщенні, що охороняється. 

Лічильник D2 тим часом рахує  імпульси, що надходять на його вхід С. 

Частота мультивібратора D1.1 - D1.2 встановлена так, щоб логічна одиниця 

на виводі 3 D2 виникала приблизно через 5 хвилин після обнулення лічиль-

ника. Однак, рахунок імпульсів починається тільки після того, як на виводі 

11 D2 встановиться логічний нуль. Тобто, тільки після розмикання контактів 

вихідного реле датчика руху або після завершення імпульсу з виходу охо-

ронної системи (залежно від того що подається на вхід схеми). Крім того, 

якщо в перебігу часу  D2 охоронний датчик буде спрацьовувати (наприклад, 

вихідні контакти датчика руху можуть періодично замикатися розмикатися, 

коли в приміщенні ходять люди), після кожного такого спрацьовування від-

лік часу починатиметься з нуля. Таким чином, у випадку з давачем руху, 

зйомка відбувається весь час поки в приміщенні є якась активність, плюс ще 

5 хвилин після припинення цієї активності. 

Лічильник дорахував до 8192. На його вивід 3 встановлюється логічна 

одиниця. Мультивібратор D1.1 - D1.2 блокується. Імпульси з лічильника бі-

льше не надходять. У той же час зміна рівня на виводі 3 D2 з нуля на одини-

цю призводить до запуску одновібратора на елементах D1.3 - D1.4. Він фор-

мує імпульс, який через елементи D3.1 і D3.4 надходить на базу транзистора 

VT1. Реле К1 замикає контакти на час дії цього імпульсу. Так як ці контакти 

підключені паралельно кнопці «REC/PLAY» відеореєстратора, що знахо-

диться в режимі запису (REC), то він переключається на режим зупинки або 

PLAY. Відеозапис припиняється. Схема відеореєстратора завершує файл 

xxx.avi, зберігає його на SD -карті пам'яті. Потім цей файл можна буде перег-
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лянути на персональному комп'ютері, підключивши до нього карту пам'яті 

або відеореєстратор через USB-вхід. 

При наступному спрацьовуванні датчика все повторюється,  формується 

черговий відеофайл[2]. 
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2 КЛАСИФІКАЦІЯ ОХОРОННИХ СИСТЕМ 

2.1 Система охорони периметру 

 
       При необхідності охороняти відкриту чи закриту територію з перимет-

ром від десяти до тисячі метрів - використовується система фотоелектричних 

датчиків. 

      Система охорони периметра встановлюється на огорожах і без них. Вона 

використовується для охорони постійних об'єктів, ділянок будівництва і на 

ділянках тимчасово охоронюваних територій. Основу системи охорони пе-

риметра становлять фотоелектричні датчики. 

      Фотоелектричні датчики складаються з двох частин - приймача і переда-

вача. Вони розставляються вздовж лінії охорони. Між ними проходить сис-

тема модульованих інфрачервоних променів. Датчики спрацьовують при 

спробі перетнути систему променів, відрізняються високою стійкістю і на-

дійністю роботи (наприклад, серія АХ фірми OPTEX). 

      Фотоелектричні датчики AX-70T, AX-130T надійно працюють, незважа-

ючи на зміни погодних умов. У ясну погоду інтенсивність променів автома-

тично зменшується. При розсіянні до 99% енергії променів падаючим снігом 

і дощем датчик продовжує надійно працювати, автоматично, адаптуючись до 

зовнішніх умов. 

      У фотоелектричних датчиках OPTEX використовується система двох па-

ралельних модульованих променів, які прямують від передавачів до прийма-

чів. 

      Система датчиків може утворювати як замкнутий, так і розімкнутий кон-

тур. Датчики можуть розташовуватися на довільній висоті і утворювати ба-

р'єри будь-якої конфігурації. 

      Допустимий час переривання променя може бути відрегульований відпо-

відно до особливостей ділянки установки. При захисті стіни або огорожі дат-

чики регулюються таким чином, щоб вони не реагували на птахів, комах, 

дрібних тварин[3]. 
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      Це дозволяє забезпечити надійність охорони, мінімізуючи помилкові 

спрацьовування. Датчики AX-130T розрізняють активність периметра по ча-

су переривання променя. 

      Спрацювання датчика відбувається тільки при перериванні двох променів 

одночасно. 

      Датчики AX-200SOL - бездротові фотоелектричні бар'єрні датчики з со-

нячною батареєю і автономним живленням. 

      Перший датчик бар'єра двопровідною лінією підключається до пульту-

концентратору. Решта датчиків працюють дистанційно з автономним жив-

ленням і підзарядкою від сонячних елементів. Чотирьох годин помірної осві-

тленості достатньо для повного заряду акумуляторів датчика. У разі розряду 

батарей сигнал про це передається на пульт-концентратор. 

      Зверху, на сонячних батареях, розташовані пружинні штирі, що перешко-

джають знаходженню птахів на корпусі. 

      Датчики цієї моделі оснащені поліпшеною системою вирівнювання, що 

дозволяє одній людині справитися з установкою і юстуванням. Вони призна-

чені для установки в тих місцях, де установка провідних датчиків неможлива. 

      Системи охорони периметра широко застосовуються на об'єктах, які пот-

ребують тимчасової охорони. Наприклад, при сезонних роботах, на будівни-

цтві та в сільському господарстві для забезпечення збереження цінних куль-

тур та техніки[3]. 

2.2 Система охорони приміщень 

 
      Кабелі старіють і дорого коштують, не кажучи про витрати на їх проклад-

ку, подальші витрати на ремонт або пошуки дефектів. 

      Прикладом суміщення функцій охоронної та пожежної сигналізації є без-

дротова система Multi-guard 3000, яка не потребує монтажу. 

      Multi-guard 3000 - бездротова система, стійка до пошкоджень і зломів, яка 

за допомогою пристрою для передачі інформації (ISDN) використовує наявну 

електричну мережу для дистанційної передачі даних. 
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      Вона розпізнає до 1016 датчиків. Кожен сигнал про пожежу, вторгнення 

або виклик допомоги відразу точно визначається за планами розташування 

кімнат або будівель. Кожен сигнал, будь це пожежа або вторгнення, з'явля-

ється на дисплеї і протоколюється на принтері із зазначенням дати, часу і ви-

ду сполучення. 

      Multi-guard 3000 може встановлюватися в офісах, на складах і підключа-

тися до будь-якого використовуваного в країні пульту пожежної охорони або 

міліції. 

      Чотири контрольованих телефонних виходи служать для зв'язку з пожеж-

ною охороною, міліцією або пультом охорони. Можна вибирати інші служби, 

за наявності у них пристроїв розпізнавання сигналів. 

      Система Multi-guard 3000 в будь-який час може бути обладнана без ви-

трат на монтаж. Немає жодних з'єднувальних провідників між датчиками і 

пультом-концентратором. 

      Практика експлуатації систем Multi-guard показала їх високу надійність. 

      Multi-guard 3000 широко використовується в Європі і відповідає наступ-

ним європейським стандартам: DIN 14661; DIN 50050, IP 30; EN50065; 

VDEO833; VDS G 29023, VDS G 28523; BSI, VDS, UL, SEV. 

      Системний блок Multi-guard 3000 підключається до мережі змінного 

струму і ніяких додаткових з'єднань з датчиками і іншими пристроями не 

має. Зв'язок між системним блоком і ретрансляторами передавачів здійсню-

ється через мережу змінного струму за допомогою передачі частотно-

модульованих сигналів 

      Переваги системи Multi-guard 3000 полягають у наступному: 

- датчики можуть включатися окремо або групами; 
- окремий вихід на телефонну лінію для повідомлень про пожежі і 

вторгнення; 
- інтерфейс для підключення комп'ютера; 
- підключення до протипожежного пульту; 
- підключення додаткових пристроїв; 
- можливість протоколювання подій на принтері. 
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      Бездротові датчики диму з сигналізатором тривоги у приміщенні закріп-

люються на стелі. При інсталяції в пам'ять вводиться конфігурація всієї про-

типожежної та охоронної системи. 

      Для підвищення безпеки окремі датчики в приміщеннях сейфів, центрі 

обробки даних і т.д. забезпечуються передавачами інформації або системами 

контролю доступу, які підключаються до Multi-guard 3000. 

      Міні-передавач сигналу виклику допомоги використовується як засоби 

особистої охорони. У разі виникнення небезпеки передає сигнал до міліції 

(тиха тривога). Радіус дії поза приміщенням - 300 метрів[4]. 

 

2.3 Система обмеження доступу 

 

        Традиційні системи контролю доступу ідентифікують користувача за 

допомогою ключа, введення картки або набору коду, щоб дозволити доступ. 

Застосування контактних систем призводить до втрати часу при маніпуляці-

ях. 

      У багатьох областях, де не допустимі втрати часу на дії співробітників, 

пов'язані зі звичайними системами, оптимальним рішенням є безконтактна 

система контролю доступу «АВАКСЕСС». 

      Система «АВАКСЕСС» працює дистанційно в діапазоні низьких частот 

(50 ... 150 кГц). Вона дозволяє здійснювати безконтактну ідентифікацію кар-

ток і запрограмованих в них кодових номерів. Дозволяє зчитувати код через 

такі матеріали, як: одяг, сумки і стіни. 

      Незважаючи на проведення великої кількості перевірок, з метою безпеки, 

цей процес відбувається для користувача автоматично і швидко. Для тих, хто 

має право доступу, вхідні двері здаються незамкненими. 

      Завдяки застосуванню безконтактної технології стають неможливими ма-

ніпуляції зі зчитувачами. Дозвіл на ті чи інші дії даються виключно в підсис-

темах або в центральному комп'ютері, які встановлюються на захищеній ді-

лянці. 
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      Навіть пошкодження зчитувача, ні за яких обставин, не дасть можливості 

несанкціонованого відкриття дверей. 

      Зчитувачі, в першу чергу на зовнішніх входах, повинні монтуватися та-

ким чином, щоб вони були закриті, або встановлюватися на захищених діля-

нках дверей або стін. Завдяки цьому зменшується також ризик пошкодження, 

а встановлені елементи стають недосяжні. 

      Практично неможливо підробити картки «АВАКСЕСС» і їх функції. Кар-

тка запатентована в усьому світі і використовується в ній мікрочіп, який був 

розроблений спеціально для цього виробу. 

      Кодування карток і систем здійснюється виробником в Швейцарії фірмою 

"АВАТЕХ АГ". Це, з одного боку, збільшує безпеку щодо структурування 

номерів кодів і, з іншого боку, дозволяє більш гнучко формувати і розміщу-

вати кодову інформацію. 

      Наявний в картці обсяг інформації 65 біт розбитий наступним чином: 

- 16 біт для коду країни; 
- 16 біт для коду клієнта; 
- 32 біт для коду користувача (наприклад, поточні номери для спів-

робітників); 
- 1 біт для ознаки статусу контролю функції карток[5]. 

2.4 Висновки 

Отже, нашу систему можна віднести до системи охорони периметру та 

системи охорони приміщень з певною модифікацією режиму роботи. 

Відмінністю буде саме той факт, що дана система буде фіксувати лиця 

злочинців, при їх вторгненні в зону відеоспостереження, що можна буде ви-

користати в подальшому їх пошуку. 

Якщо до даної системи на вихід давача руху паралельно встановити 

охоронний радіо маячок, вона буде працювати як повноцінна система викли-

ку охоронної служби. 

Тому дана системи відеореєстрації з інтегрованим давачем руху є до-

сить актуальною в сфері охоронних засобів. 
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3 РОЗРОБКА СХЕМИ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ПРИНЦИПОВОЇ 

3.1 Опис схеми електричної принципової 

Розроблювальний пристрій (див. рис 1.1) збудований на трьох  

мікросхемах: К561ИЕ16, К561ЛЕ5, К561ЛА7. Живиться схема від  

джерела живлення постійного струму напругою 12 – 14 В. 

Схема має два стандартних роз`єми: DG126-5, PLD2-06, до яких 

підключається відеореєстратор та давач руху. 

Початковим станом схеми є той стан, коли в лічильник D2 записано  

8192. Тому завжди після першого вмикання живлення схема починає відра-

ховувати тимчасову затримку, так як лічильник починає працювати з нуля, 

або з іншого значення (не 8192). 

Контакти реле TRJ-24-VDC-SB-CD підключаються паралельно до 

кнопки REC/PLAY відеореєстратора і в свою чергу виконують функцію пе-

ремикача. Контакти замикаються на час дії імпульса,створеного мультивіб-

ратором. 

В результаті на базу транзистора VT1 потрапляє позитивний імпульс і  

транзистор відкривається.  

Конструктивно вся схема зібрана на макетній платі 100x60 мм. 

Тривалість запису після виключення давача руху залежить від  

параметрів кола R6-C4. Час «утримання» кнопки REC/PLAY для вимкнення 

запису залежить від кола R3-C2. 

Налаштування заключається лише в перевірці правильності монтажу і  

установці часових інтервалів[1]. 
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3.2 Вибір елементної бази 

3.2.1 Вибір транзисторів  

Зробимо вибір найбільш відповідного напівпровідникового приладу з 

таблиці 3.1 [8]: 

Таблиця 3.1 — Характеристики транзистора 

  
Iкmax, 

mA 

Pкmax, 

Вт 

Uкбо, 

В 

Uкэо, 

В 
h21 

Iкбо, 

мкА 

fгр, 

МГц 

Кш, 

Дб 

КТ3102А 100(200) 0,25 50 50 
100-

200 
<=0,05 >=150 <=10 

КТ3102АМ 100(200) 0.25 50 50 
100-

200 
<=0.05 >=150 <=10 

КТ3102Б 100(200) 0.25 50 50 
200-

500 
<=0.05 >=150 <=10 

КТ3102БМ 100(200) 0.25 50 50 
200-

500 
<=0.05 >=150 <=10 

КТ3102В 100(200) 0.25 30 30 
200-

500 
<=0.015 >=150 <=10 

КТ3102ВМ 100(200) 0.25 30 30 
200-

500 
<=0.015 >=150 <=10 

 

Серед представлених транзисторів вибираємо транзистор з 

мінімальною потужністю розсіювання і максимальним струмом колектора. За 

вартістю, транзистори мають однакову ціну, тому оптимальним є вибір 

КТ3102ВМ. 

КТ3102ВМ - малопотужний кремнієвий транзистор n- p- n структури, 

 розробка радянських часів. Часто застосовується в низькочастотних вузлах 

побутової апаратури з низьким рівнем шумів і високим коефіцієнтом підси-

лення. Випускався в двох різних корпусах, пластмасовому і металевому. Ма-

ркування існує також двох видів, цифро-буквене і колірне[9]. 
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3.2.2 Вибір діодів 

 

Діод повинен бути імпульсним, економним по живленню, не дорогий в 

ціні, з зворотною напругою не більше 40 В, та прямим струмом не більше 500 

мА. 

VD1-КД522А - діоди кремнієві, епітаксійно-планарні, імпульсні.  

Призначені для застосування в імпульсних пристроях. Випускаються в скля-

ному корпусі з гнучкими виводами.  

Основні технічні характеристики діода КД522А:  

- • Uoбp max - Максимальна постійна зворотна напруга: 30 В;  
- • Inp max - Максимальний прямий струм: 100 мА;  
- • Unp - Постійна пряма напруга: не більше 1,1 В при Inp 100 мА;  
- • Ioбp - Постійний зворотний струм: не більше 2 мкА при Uoбp 30 

В;  
- • tвoc обр - Час зворотнього відновлення: 0,004 мкс;  
- • Сд - Загальна ємність: 4 пФ . 

Отже, цей діод задовольняє всім поставленим вимогам, він дешевий і 

дуже економний по живленню[10]. 

3.2.3 Вибір резисторів 

Всі резистори вибираються по необхідному номінального значенню і по-

тужності. Іноді в особливо точних схемах враховується допустиме відхилен-

ня від номінальної величини опору. Допустиме відхилення від номінальної 

величини опору залежить від типу резистора: композиційний, дротовий, ву-

гільний. Вибираючи резистори по потужності, визначається потужність роз-

сіювання на кожному резисторі окремо за формулами  

P = UI, P = U²/R, P = I² R. Отримана величина збільшується вдвічі. Виходячи з 

отриманих значень, вибирають, резистори еталонних потужностей: 0,125 , 

0,25 , 0,5 , 1 , 2 , 5 , 10Вт і т.д.[11]. 

Металооксидні резистори містять резистивний елемент у вигляді дуже 

тонкої металевої плівки, розміщеної на основі з кераміки, скла, шаруватого 

пластику, ситала або іншого ізоляційного матеріалу. Метало-плівкові резис-

тори характеризуються високою стабільністю параметрів, слабкою залежніс-
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тю опору від частоти і напруги і високою надійністю. ТКС резисторів типів 

МТ і ОМЛТ не перевищує 0,02 %. Рівень шумів резисторів групи А не більше 

1мкВ / В, групи Б - не більше 5 мкВ / В[9]. 

3.2.4 Вибір конденсаторів 

При виборі конденсаторів для радіоелектронних пристроїв, доводитися 

вирішувати одну з протилежних за своїм характером проблем. Пряме завдан-

ня - за відомим стандартним значенням напруги конденсатора знайти макси-

мально допустимі значення змінної і постійної складових робочої напруги. 

Зворотне завдання полягає в знаходженні типу та стандартної напруги кон-

денсаторів за робочим режимом. 

Під номінальною напругою розуміється найбільша напруга між обклад-

ками конденсатора, при якій він здатний працювати із заданою надійністю у 

встановленому діапазоні робочих температур. Номінальна напруга, обумов-

лена стандартами, називається стандартною напругою - вона маркується на 

конденсаторах, що випускаються згідно діючих стандартів. Під робочою на-

пругою мається на увазі значення постійної і змінної напруги, які діють на 

конденсаторі при його роботі. 

Пряма задача знаходження робочої напруги за стандартним вирішується 

за допомогою умов, обумовлених у діючих стандартах. Проте ці умови спра-

ведливі лише для тих випадків, коли змінна складова ( пульсація) напруги на 

конденсаторі змінюється за законом гармонійного коливання. 

Для вирішення зворотного завдання - знаходження типу та стандартної 

напруги конденсатора в робочому режимі, необхідно спочатку знайти міні-

мальне напруження, а потім вибрати найближче до нього стандартне значен-

ня. 

Величина робочої напруги конденсатора обмежується трьома вимогами: 

а) конденсатор не повинен перегріватися; 

б) перенапруження на ньому неприпустимо; 

в) він повинен бути захищений від проходження зворотних струмів, як-

що це полярний оксидний конденсатор. 
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Для того щоб конденсатор не перегрівався слід розрахувати реактивну 

потужність що виділяється на ньому. Вона не повинна перевищувати номіна-

льну потужність конденсатора. 

Щоб захистити конденсатор від перенапруги, робоча напруга на ньому 

не повинна перевищувати номінальне значення. Ця умова формулюється в 

стандартах як сума постійної складової і амплітуди змінної складової робочої 

напруги не повинна бути більше стандартної  напруги. 

Полярні оксидні конденсатори, крім перегріву і перенапруги, повинні 

бути захищені від проходження руйнуючих зворотних струмів. Щоб оксидна 

плівка не проводила, потенціал оксидованого метала (анода) повинен завжди 

перевищувати потенціал другого електрода (катода). З цією метою в стандар-

тах обмовляється, що амплітуда змінної складової напруги не повинна пере-

вищувати постійну складову. 

Керамічні конденсатори являють собою пластинки, диски або трубки з 

кераміки з нанесеними на них електродами з металу. Для захисту від зовніш-

ніх впливів ці конденсатори забарвлюють емальованою фарбою або гермети-

зують, покриваючи епоксидами після чого укладають в спеціальний корпус. 

Керамічні конденсатори широко використовуються в якості контурних, бло-

кувальних, розділових. Конденсатори з діелектриком з високоякісної керамі-

ки характеризуються високими електролітичними показниками і порівняно 

невеликою вартістю. Опір  ізоляції цих конденсаторів при 200ºС перевищує 5 

... 10 кОм. 

Електролітичні і оксидно – провідникові  конденсатори відрізняються 

малими розмірами, великими струмами витоку і великими втратами. При од-

накових номінальних напруженнях і номінальних ємностях обсяг танталових 

конденсаторів менше обсягу конденсаторів з алюмінієвими анодами. Танта-

лові конденсатори можуть працювати при більш  високих температурах, їх 

ємність менше змінюється при зміні температури, струми витоку у них мен-

ше. Оксидно - напівпровідникові конденсатори можуть працювати при більш 

низьких температурах, ніж електролітичні. 
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Провідність широко розповсюджених електролітичних і оксидно - напі-

впровідникових конденсаторів сильно залежить від полярності прикладеної 

напруги, тому вони використовуються лише в колах постійних і пульсуючих 

струмів. 

Електролітичні і оксидно - напівпровідникові конденсатори використо-

вуються у фільтрах випрямлячів, як блокуючих і розв'язують в колах звуко-

вих частот, а також в якості перехідних в напівпровідникових підсилювачах 

звукових частот [12]. 

3.2.5 Вибір мікросхем  

В роботі використовуються мікросхеми виробництва СМД, 

які можна замінити аналогами серій К176, КС561, К564, CD. Зарубіжні ана-

логи мікросхем: К561ЛЕ5-CD4001, К561ІЕ16 - CD4020. К561ЛА7-CD4011. 

Мікросхеми можуть бути так само інших серій-аналогів CD, наприклад, 

μPD40xx, GD40xx. НСС40хх, HCF40xx, HEF40xx, MJU40xx та інші аналоги 

CD40xx [13]. 

 

Електричні параметри: 

Напруга живлення  - макс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 В 

Напруга живлення  - мін. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 В 

Вихідний струм вис.рівня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-2,4мА 

Вихідний струм низ.рівня. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32мA  

Мікросхему 561ИЕ16 можна замінити на CD4020A:  

Електричні параметри CD4020A : 

Вихідний струм логічного 0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.075- мА 

При вхідній напрузі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,5В 

Вихідний струм логічної 1. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.09- мА 

При вихідній напрузі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,5В 

Дані мікросхеми повністю можуть замінити свої вітчизняні аналоги,  

вони дешевші та більш поширені в продажу. 
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3.2.6 Вибір реле 

Реле можна використовувати  будь-яке з малою потужністю та замикаю-

чими контактами і обмоткою на 12В. 

Для нашої схеми вибираємо реле TRJ-12VDC-SA-CD-R.  

Технічні параметри [14]: 

Струм живлення обмотки………………………………………постійний 

Класифікація реле за початковим станом ………………моностабільний 

Поляризація……………………………………………………нейтральна 

Кількість обмоток ………………………………………….……………1 

Опір обмотки (Ом) …………………………………………..………..320 

Номінальна робоча напруга (В)……………………………..………. 12 

Контактний набір………………………………………………… 1 перем. 

Максимальна комутуюча постійна напруга (В)……………………..30 

Максимальний комутований постійний струм (А)…………………… 5 

Отже, дане реле повністю задовольняє всі необхідні параметри. 

3.3 Розрахунок вузького місця друкованої плати 

Вузьке місце друкованої плати – це ділянка друкованої плати, де  

елементи провідного малюнка і відстані між ними виконані лише з мінімаль-

но допустимими значеннями[15]. 

Розрахуємо мінімальний діаметр контактної площадки 

D kmin = 2Вm + d0 +1,5 hф +2 Δл + C1 

D kmin = 2∙3 +0,7 +1,5∙0,3 +2∙0,567 + 0,65 

D kmin = 8,9(мм), 

де Вm - відстань від краю просвердленої лінії до краю контактної площадки; 

d0 - номінальний діаметр металізованого отвору; 

hф - товщина фольги; 

∆л = ∆м L/100- зміна довжини друкованої плати при нестабільності лінійних 

розмірів; 

L - розмір найбільшої довжини друкованої плати; 
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∆м - зміна контактної площадки при нестабільності лінійних розмірів (зазви-

чай 0,3 мм); 

С1 - поправочний коефіцієнт враховує похибки під час центрування, сверд-

лінні, при виготовленні фото шаблону та інше. 

Товщина фольги - 0,3 - 0,5 мм 

Друковані плати розміром більше 240∙240 мм - 1 клас щільності 

Для плат розміром менше 240∙240 мм більше 170∙170мм - 1 і 2 класи щільно-

сті, плати менших розмірів 3 клас щільності. 

∆л = ∆м L/100 

∆л = 0.3∙189 / 100 

∆л = 0,567 (мм) 

Розраховуємо максимальний діаметр контактної площадки 

D kmах = 2Вm + d0 +1,5 hф +2 ∆л + C2  

D kmax = 2∙3 + 0,7 +1,5∙0,3 +2∙0,567 +0,77 

D kmax = 9 (мм) 

Мінімальна відстань для прокладки n провідників між двома контактни-

ми площадками повинна забезпечуватися при максимальному діаметрі кон-

тактної площадки і максимальній ширині провідника з урахуванням похибки 

∆ш. 

Мінімальна відстань для прокладки n провідників. 

Lmin = 0,5 ( Dk1min + Dk2max ) + 2∆ш + (Tmax + ∆ш ) n + S ( n +1 ) < kh, 

Tmax = T + ∆ш + 2∆е 

k - число клітинок координатної сітки 

h - крок координатної сітки 

∆е - похибка при експонуванні . 

Lmin = 0,5 ( Dk1min + Dk2max ) + 2∆ш + (Tmax + ∆ш ) n + S ( n +1 ) < kh , 

T max = T + ∆ш + 2∆е 

T max = 0,67 + 0,05 + 2∙0,06 = 0,84 (мм) 

L min = 0,5 (21,806 +21,926) + 2∙0,05 + ( 0,84 +0,05 ) ∙2 + 0,5 ( 2 +1 ) < 20 

L min = 4,45 + 4,5 + 0,1 +1,78 +1,5 < 20 

L min = 12,23 < 20 
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Підрахунок показує, що доріжки розведені правильно, елементи  

будуть встановлені в задані отвори з відповідними зазорами. Проектування 

плати виконано відповідним чином. 

3.4 Трасування друкованих плат 

Друковані плати - це елементи конструкцій призначених для з'єднання 

елементів електричного кола за допомогою друкарських провідників. Друко-

вані плати складаються з діелектричної основи, на якій розташовані плоскі 

провідники. Вони забезпечують з'єднання елементів. Застосування друкова-

них плат дозволяє збільшити щільність монтажу. Вони дають можливість 

отримати в одному технологічному циклі провідники і екрануючі поверхні. 

Підвищується стійкість до механічних і кліматичних впливів, забезпечується 

уніфікація складних виробів і підвищується надійність. Плати дають можли-

вість механізувати й автоматизувати монтажно-складальні, регулювальні та 

контрольні роботи, при цьому знижується трудомісткість робіт і вартість ви-

робу. Недоліком друкованих плат є складність внесення змін у конструкцію і 

погана ремонтопридатність.  

До друкованих плат пред'являється  деякий ряд технічних вимог:  

 Основа - плата повинна бути однорідною за кольором, монолітною,  

без внутрішніх міхурів і раковин, без сторонніх включень, відколів, тріщин і 

розшарувань. Допускаються поодинокі сколи  металу, подряпини, сліди від 

видалення окремих не витравлених ділянок, контурне просвітлення.  

 Сформована топологія має бути чіткою, з рівними краями, без здуття,  

слідів інструменту. Окремі протрави (5 точок на 1 дм²) за умови, що залише-

на ширина провідника відповідає мінімально допустимій за кресленням.  

Допускаються риски глибиною менше 25 мкм і довжиною до 6 мм.  

Допускаються відшарування провідника в одному місці не більше 4мм. 

При наявності критичних дефектів, друковані провідники можуть 

дублюватися навісними 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 них кріпляться елементи. Навколо монтажного отвору 

робиться обідок, який називається контактним майданчиком. Його ширина не 

менше 50 мкм. Розриви не допускаються. Допускаються окремі відшарування 

контактних майданчиків до 2% і їх ремонт за допомогою епоксидного клею, 

після чого вони повинні витримувати три пайки.  

При впливі підвищеної температури, контактні площадки повинні три-

мати температуру порядку 290С не менше 10 сек без розривів і відшаруван-

ня.  

 Друковані плати класифікуються за параметрами і застосуванням.  

Односторонні друковані плати прості й економічні. Застосовуються для мон-

тажу побутової радіоапаратури, техніки зв'язку, джерел живлення і т.д. За-

звичай вони виконуються на шаруватій або листовій  основі: гетинакс, текс-

толіт, склотекстоліт. Монтажні отвори можуть бути металізованими і не ме-

талізованими. На одній стороні розташований друкований монтаж, а на дру-

гий об'ємні елементи: кріплення, арматура, тепло відводи і т.д.  

 Двосторонні друковані плати. У них друкований малюнок розташову-

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

нами здійснюється за допомогою металізованих наскрізних отворів.  

Провідні друковані плати застосовуються в дослідному виробництві при 

макетуванні. На платі роблять контактні площадки, на які розміщують еле-

менти. Зв'язок між ними здійснюють за допомогою проводів.  

Друковані провідники бажано розташовувати паралельно один до одно-

го. При необхідності кут друкованого провідника 45 .  

Вузькі провідники легко відшаровуються. Для їх закріплення використо-

вують наскрізні отвори через кожні 25 - 30 мм, або розширюються контактні 

площадки 1х1 мм. Якщо ширина екрану більше  

5 мм, то в екрані треба робити вирізи, при нагріванні мідь розширюється і 

може пожолобитися.  
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Друковані плати залежно від мінімальної ширини друкованих провідни-

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

ся плати із зниженою щільністю монтажу, у яких ширина провідників і зазор 

між ними повинен бути не менше 0.5 мм. Клас 2 утворюють плати з підви-

щеною щільністю монтажу, 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 застосовувати тільки в 

окремих, технічно обґрунтованих випадках.  

Діаметр отвору в друкованій платі повинен бути більше діаметра, в який 

встановлюється  вивід, що забезпечить можливість вільної установки елект-

ро-радіоелементів. При діаметрі виводів до 0.8мм діаметру неметалізованих 

отворів роблять на 0.2 мм більше діаметру виводу. При діаметрі виводу 

більш 0.8 мм - на 0.3 мм більше.  

Діаметр металізованого отвору залежить від діаметру виводу, який в 

нього встановлюється і від товщини плати. Пов'язано це з тим, що при галь-

ванічному 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 непокрити-

ми. Діаметр металізованого отвору повинен становити не менше половини 

товщини плати.  

Щоб забезпечити надійне з'єднання металізованого отвори з друкованим 

провідником, навколо отвору роблять контактний майданчик. Контактні 

майданчики отворів рекомендується робити у вигляді кільця.  

Для неметалізованих отворів і торців плат шорсткість поверхні роблять 

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

шорсткість повинна бути краще: Rz <40.  

Отвори на платі потрібно розташовувати таким чином, щоб відстань між 

краями отворів була не менше товщини плати. В іншому випадку перемичка 

між отворами не матиме достатньо механічної міцності.  

Контактні майданчики, до яких будуть припаюватися виводи від плана-

рних корпусів, рекомендується робити прямокутними [16]. 

Мо
гир

 О
. С

., К
іВР
А-

20
16



 

Зм. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

27 РВ41.4676119.001 ПЗ 

Друковані провідники рекомендується виконувати прямокутної конфігу-

рації, розташовуючи їх паралельно лініям координатної сітки.  

Провідники по всій довжині повинні мати однакову ширину. Якщо один 

або кілька провідників проходять через вузьке місце, ширина провідників 

може бути зменшена. При цьому довжина ділянки, на якій зменшена ширина, 

повинна бути мінімальною.  

Слід мати на увазі, що вузькі провідники (шириною 0.3 - 0.4 мм) можуть, 

відшаровується від ізоляційного шару при незначних навантаженнях. Якщо 

такі провідники мають велику довжину, то слід збільшувати міцність зчеп-

лення провідника з основою, розташовуючи через кожні 25 - 30 мм по дов-

жині провідника металізовані отвори або місцеві розширення типу контакт-

ної площадки з розмірами 1 х 1 або більше. 

Якщо провідник проходить у вузькому місці між двома отворами, то по-

трібно прокладати його так, щоб він був перпендикулярний лінії, що сполу-

чає центри отворів. При цьому можна забезпечити максимальну ширину про-

відників і максимальна відстань між ними.  

Екрани й провідники шириною більше 5 мм слід виконувати з вирізами. 

Пов'язано це з тим, що при нагріванні плат в процесі пайки ізоляційної осно-

ви можуть виділятися гази. Якщо провідник або екран мають велику ширину, 

то гази, що не знаходять виходу, можуть спучувати фольгу. Форми вирізів 

можуть бути довільною.  

Друковану плату зі встановленими на ній електро-радіоелементами на-

зивають друкованим вузлом [17]. 

Якщо електро-радіоелементи (ЕРЕ) мають штирові виводи, то їх встано-

влюють в отвори друкованої плати і запаюють. Якщо корпус ЕРЕ має плана-

рний вивід, то їх припаюють до відповідних контактних площадок.  

ЕРЕ зі штировими виводами потрібно встановлювати на плату з  

одного боку. Це забезпечує можливість використання високопродуктивних 

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

пайку «хвилею» застосовувати не можна. Тому їх можна розташовувати з 

двох сторін друкованої плати. При цьому забезпечується більша щільність 
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монтажу, так як на одній і тій же платі можна розташувати більшу кількість 

елементів.  

При розміщенні ЕРЕ на друкованій платі необхідно враховувати наступ-

не: 

Напівпровідникові прилади та мікросхеми не слід розташовувати  

близько до елементів, що виділяють велику кількість теплоти, а також до 

джерел сильних магнітних полів (постійним магнітів, трансформаторів та ін);  

Повинна бути передбачена можливість конвенції повітря в зоні  

розташування елементів, що виділяють велику кількість теплоти;  

Повинна бути передбачена можливість легкого доступу до елементів, 

які підбирають при регулюванні схеми  

Якщо елемент має електропровідний корпус і під корпусом проходить  

провідник, то необхідно передбачити ізоляцію корпусу або провідника. Ізо-

ляцію можна здійснювати нанесенням на корпус елемента трубок з ізоляцій-

ного матеріалу, нанесенням тонкого шару епоксидної смоли на плату в зоні 

розташування корпусу, наклеюванням на плату тонких ізоляційних прокла-

док.  

Ці елементи можуть працювати при більш жорстких механічних впли-

вах, ніж встановлені.  

3.5 Особливості компонування друкованої плати 

Основними типами електрорадіоелементів (ЕРЕ) в сучасних радіоапа-

ратів є інтегральні мікросхеми (ІМС).  

Вибір варіанту установки ІМС на платі визначає ряд основних парамет-

рів електронних пристроїв. Чим щільніше установка ІМС на платі, тим мен-

ше будуть габаритні розміри пристрою, довжини сигнальних зв'язків і кіль-

кість підсилювачів - ретрансляторів сигналів; однак при цьому ускладнюєть-

ся завдання автоматизації проектування і виконання монтажу, а отже, і вар-

тість монтажної плати; потрібні друковані плати з підвищеною щільністю 

монтажу, при цьому збільшуються перехресні наведення між сигнальними 

колами; робиться більш напруженим температурний режим ІМС і ускладню-
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ється вирішення завдання тепловідведення в пристрої в цілому. Тому визна-

чення варіанту установки ІМС на платі має проводитися відповідно до вимог 

до конкретного радіоелектронного апарату та з урахуванням характеристик 

ІМС, вибраних для забезпечення цих загальних вимог[18]. 

Для великих універсальних електронних обчислювальних машин (ЕОМ) 

високої продуктивності, в яких використовують найбільш швидкодіючі ІМС, 

що споживають досить високі потужності, надмірне підвищення щільності 

компонування ІМС недоцільно. 

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

ташування ІМС на платі з кроком, кратним 2,5 мм; зазори між корпусами по-

винні бути не менше 1,5 мм. 

ІМС в корпусах зі штировими виводами встановлюють тільки з одного 

боку друкованої плати; штирові виводи монтують в наскрізні металізовані 

отвори, і кінці виводів  виступають із зворотного боку плати. 

Корпуси ІМС з планарними  виводами можна встановлювати на 

друкованих платах з обох сторін, монтуючи виводи  на металізовані контакт-

ні 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  виводами при однаковому 

числі виводів більше, ніж у корпуса з планарними виводами. Враховуючи 

можливість двосторонньої установки ІМС в корпусах з планарними вивода-

ми  на друкованій платі, можна сказати, що за інших рівних умов щільність 

компонування ІМС в корпусах з планарними виводами може в кілька разів 

перевищувати щільність компонування ІМС зі штировими виводами. 

Однак корпуси зі штировими виводами мають істотну перевагу перед 

корпусами з планарними виводами – їх встановлення і пайка на платі прос-

тіше піддаються автоматизації. 

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

ристовують в радіотехнічних системах загального застосування, для яких ва-

жливий фактор низької вартості; ІМС в корпусах з планарних виводів, в ос-
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новному, використовують у військовій, аерокосмічній та іншій спеціальній 

апаратурі. 

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

ним типом виводів. 

Штирові виводи, занурені 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 зазнає помітних 

механічних впливів. У цих випадках має передбачатися додаткове кріплення 

корпусу ІМС до плати, наприклад, за допомогою клею [18]. 

Перед установкою ІМС на друковану плату виводи ІМС повинні бути 

сформовані і підрізані у відповідності з обраним способом установки ІМС. 

При цьому необхідно дотримуватися вимог технічних умов на ІМС відносно 

мінімально допустимої відстані від корпусу до місця вигину виводів, радіусу 

вигину виводів, відстані від корпусу до місця пайки. 

Формування і підрізування виводів роблять за допомогою спеціальних 

пристосувань, що забезпечують непорушність виводу у місцях їх з'єднання з 

корпусом ІМС; це робиться щоб уникнути порушення герметичності корпусу 

і подальшого виходу ІМС з ладу. 

Ізоляційні прокладки встановлюють під корпусом ІМС в тих випадках, 

коли необхідно їх механічне кріплення до плати. При цьому під корпусом 

ІМС проходять металеві провідники сигнальних кіл кіл ланцюгів живлення. 

Металеві прокладки під корпусами ІМС використовуються як радіатори, для 

поліпшення тепловідвідних властивостей таких прокладок їх поверхня може 

бути розвинена за межами корпусу ІМС; один такий радіатор може викорис-

товуватися для установки декількох ІМС. Між металевою прокладкою - раді-

атором і зовнішнім шаром друкованого монтажу плати поміщається ізоля-

ційна прокладка[19]. 

При об'єднанні на одній друкованій платі ІМС в корпусах з планарними і 

штировими виводами останні можна відгинати на 90 ° і припаювати їх як 
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планарні до контактних майданчиків. Таким же чином можна припаювати 

круглі висновки 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 основи плати внаслідок перегріву при пайці більш масивного 

виводу. Сам елемент повинен бути закріплений за корпус (клеєм, спеціаль-

ним тримачем), щоб пайка виводу не несла на собі механічного навантажен-

ня. 

Основний  спосіб закріплення дискретних ЕРЕ з круглими виводами на 

друкованій платі - пайка виводів у металізовані отвори.  

При установці ЕРЕ на друковані плати необхідно забезпечувати:  

- працездатність ЕРЕ в умовах, що відповідають експлуатаційним 
вимогам до радіотехнічних систем; 

- віддалених ІМС і інших напівпровідникових приладів від найбільш 
тепловиділяючих елементів; 

- необхідні зазори навколо ЕРЕ і радіаторів з великим виділенням 
тепла для проходження охолоджуючих потоків повітря; 

- установку ЕРЕ на ізоляційні прокладки, якщо під ними проходить 
друкований монтаж; 

- захист ЕРЕ і монтажу, розташованих поблизу ручок, що викорис-
товуються для вставляння і виймання модулів; 

- вільний доступ до будь-якого ЕРЕ для його заміни в модулях ремо-
нтопридатність конструкції, а також можливість регулювання еле-
ментів; 

- можливість виконання технологічних процесів ручної або механі-
зованої установки ЕРЕ і групової пайки; 

- можливість нанесення вологозахисного покриття без потрапляння 
на місця, що не підлягають захисту (контакти роз'ємів, контрольні 
точки); 

- розташування найбільш масивних ЕРЕ і елементів конструкції  
( радіаторів , роз'ємів) ближче до місць кріплення плати для моду-

лів системи, що працюють при значних механічних навантаженнях. 

В модулях різної конструкції і призначення передбачаються: ручки або 

спеціальні отвори і прорізи в друкованих платах для виймання їх з радіотех-

нічних систем, контрольні точки для визначення правильності функціону-

Мо
гир

 О
. С

., К
іВР
А-

20
16



 

Зм. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

32 РВ41.4676119.001 ПЗ 

вання модулів у складі систем або при їх попередній перевірці, зовнішні кон-

такти осередків під пайку в складі складальних одиниць[17]. 
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4 ІНЖЕНЕРНО-КОНСТРУКТОРСЬКІ РОЗРАХУНКИ 

4.1 Розрахунок конструкції друкованої плати 

4.1.1 Варіантна проробка 

Розглянемо три варіанти конструкції виробу, кожний з яких має перева-

ги перед іншими за окремими показниками якості, але в той же час посту-

пається по іншим. Тому вибір раціональної конструкції робиться методом 

порівняння. 

1. Корпус складається з основи та кришки, з`єднаних між собою герме-

тично. Схема керування відеореєстратором, виконана на одній друкованій 

платі, що розміщується в основі корпусу горизонтально, та закріплюється 

чотирма гвинтами на стійках. Відеореєстратор та давач руху розміщенні на 

одній стороні основи корпусу. Шлейфи з`єднання з зовнішніми приладами та 

всі роз`єми виведені на одну сторону. 

 

 
Рисунок 4.1 — Перший варіант конструкції 
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2. Корпус складається з двох кришок. Схема керування відеореєстратором, 
виконана на одній друкованій платі, що розміщується в верхній кришці кор-
пуса горизонтально та закріплюється чотирма гвинтами на стійках, які в 
свою чергу з`єднують кришки корпусу. Відеореєстратор та давач руху роз-
міщені в нижній частині корпусу. Шлейфи з`єднання з зовнішніми прилада-
ми та роз`єми виведені по різні сторони корпусу. 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 4.2 — Другий варіант конструкції 

3. Корпус складається з двох кришок, та має отвір для теплообміну з 

навколишнім середовищем. Схема керування відеореєстратором, виконана на 

одній друкованій платі, розміщується в корпусі вертикально та закріплюється 

чотирма гвинтами на стійках. Відеореєстратор та давач руху розміщені на 

одній стінці кришки. Шлейфи з`єднання з зовнішніми приладами виведені 

через нижню кришку. 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.3 — Третій варіант конструкції 

Оцінку варіантів конструкції та вибір оптимального варіанту проведе-

мо за допомогою методу парних оцінок. Проведемо порівняння варіантів в 

таблиці 4.1. 
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Таблиця 4.1-- Порівняння параметрів виробу 

Варіанти 
Параметри 

Сумарний 

пріоритет ви-

робу 

X1 Х2 Х3 Х4   

1 0,33 0,67 0,67 0,67 0,58  

2 0,33 0,67 0,33 0,33 0,415  

3 0,33 0,33 0,17 0,17 0,25  

Сума 1,25  

 

Де, 

X1- стійкість до зовнішніх факторів; 

X2- надійність; 

X3-технологічність; 

X4- герметичніcть; 

 

Обраним для розробки є перший варіант. Даний варіант однозначно має 

найбільший сумарний пріоритет виробу. Він має  більш конструктивне роз-

міщення плати керування та відеореєстратора з давачем руху. Що в свою 

чергу полегшує ремонт даної системи. Розміщення виходів на задній стінці 

набагато практичніше, ніж по різні сторони. Цей корпус є герметичний, тому 

його можна буде розміщувати в різних кліматичних умовах. Всі потрібні 

отвори в даному корпусі будуть зроблені методом пресування. 
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4.1.2 Вибір конструктивних матеріалів 

Вибір радіоматеріалів і конструкційних матеріалів проводиться за допо-

могою комплексного показника якості, який обчислюється за формулою[20]: 
n 

Q  i i
*      (4.1), 

 
 i1 

де i - вагові коефіцієнти, що визначають значимість диференціальних показ-

ників якості; i
* - нормовані значення диференціальних показників якості; n - 

число диференціальних показників, за якими проводиться порівняння матері-

алів[14]. 

Для прикладу виберемо матеріал корпусу. Розглянемо кілька  

матеріалів та їх основні показники (табл. 4.2). У дужках наведені показники  

до нормального вигляду. 

Таблиця 4.2— Параметри матеріалів корпусу 

 

Зробимо нормування параметрів матеріалів. Для цього розділимо всі  

елементи кожного стовпця на максимальний елемент стовпця. Результати 

представлені в таблиці 4.3. 

 

  

Марка матеріалу 

  Параметри матеріалу  
 

ρ, г/см3
 ρС

.10-7, Ом.м  λ, Вт/м.К 
 

Стальний лист 7,8 (0,13) 0,36  45 
 

Алюмінієвий 2,76 (0,36) 0,29  185 
 

лист Д16      
 

Алюмінієвий 2,85 (0,35) 0,29  200 
 

лист В95      
 

Пластмаса 0,078 (12,82) 1  0,04 
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Таблиця 4.3—Нормовані параметри матеріалів корпусу  

Марка матеріалу 

 Параметри матеріалу  
 

ρ, г/см3
 ρС

.10-7, Ом.м  λ, Вт/м.К 
 

Стальний лист 0,01 0,36  0,225 
 

Алюмінієвий 
0,028 0,29 

 
0,925  

лист Д16  
 

    
 

Алюмінієвий 
0,027 0,29 

 
1  

лист В95  
 

    
 

Пластмаса 1 1  0,0002 
 

 

Задамося ваговими коефіцієнтами. Вага корпусу є для нас основним по-

казником якості, а теплопровідність і електропровідність другорядними. Ви-

ходячи з цього , присвоїмо наступні вагові коефіцієнти : φ1 = 0,6 ; φ2 = 0,2 ; 

φ3 = 0,2. 

Розрахуємо комплексний показник якості для кожного матеріалу. 

Q1 = 0,6·0,01 + 0,20,36 + 0,2·0,225 = 0,1122 (од) 

Q2 = 0,6·0,028 + 0,20,29 + 0,2·0,925 = 0,2598 (од) 

Q3 = 0,6·0,027 + 0,20,29 + 0,2·1 = 0,2742 (од) 

Q4 = 0,61 + 0,21 + 0,2·0,0002 = 0,8004 (од) 

Аналізуючи отримані коефіцієнти якості матеріалів для виготовлення  

корпусу, слід вибрати пластмасу, тому що він найбільш підходить за своїми 

фізичними параметрами. 

Так як обсяг виробництва низький, виготовлення оригінального корпусу 

не доцільно. Слід вибрати корпус з корпусів вироблених серійно. 

Матеріал друкованої плати вибирається аналогічним чином. Для 

виготовлення друкованої плати необхідно вибрати матеріал діелектричної 

основи. 

Існує велика різноманітність фольгованих міддю шаруватих пластиків. 

Їх можна розділити на дві групи: на паперовій основі; на основі склотканини. 
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Ці матеріали у вигляді жорстких листів формуються з декількох шарів 

паперу або склотканини, скріплених між собою сполучною речовиною шля-

хом гарячого пресування. Сполучною речовиною звичайно є фенольна смола 

для паперу або епоксидна для склотканини. В окремих випадках можуть та-

кож застосовуватися поліефірні, силіконові смоли або фторопласт. 

Шаруваті пластики покриваються з одного або обох сторін мідною фо-

льгою стандартної товщини. 

Характеристики готової друкованої плати залежать від конкретного по-

єднання вихідних матеріалів, а також від технології, що включає і механічну 

обробку плат. 

Залежно від основи розрізняють кілька типів матеріалів для діелектрич-

ної основи друкованої плати . 

Фенольний гетинакс - це паперова основа, просочена фенольною смо-

лою. Гетинаксові плати призначені для використання у побутовій апаратурі, 

оскільки дуже дешеві. 

Епоксидний гетинакс - це матеріал на такій же паперовій основі, але 

просочений епоксидної смолою. 

Епоксидний склотекстоліт - це матеріал на основі склотканини, просоче-

ний епоксидної смолою. У цьому матеріалі поєднуються висока механічна 

міцність і хороші електричні властивості. 

Міцність на вигин і ударна в'язкість друкованої плати повинні бути до-

сить високими, щоб плата без ушкоджень могла бути навантажена встанов-

леними на ній елементами з великою масою. 

Як правило, шаруваті пластики на фенольному, а також епоксидному ге-

тинаксі не використовуються в платах з металізованими отворами. 

У таких платах на стінки отворів наноситься тонкий шар міді. Так як те-

мпературний коефіцієнт розширення міді в 6-12 разів менше, ніж у феноль-

ного гетинаксу, є певний ризик утворення тріщин в металізованому шарі на 

стінках отворів при термоударі, якому піддається друкована плата в машині 

для групової пайки. 
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Тріщина в металізованому шарі на стінках отворів різко знижує надій-

ність з'єднання. У разі застосування епоксидного склотекстоліта значення 

температурних коефіцієнтів розширення приблизно дорівнює трьом, і ризик 

утворення тріщин в отворах досить малий. 

З зіставлення характеристик підстав слід відзначити, що в усіх відно-

шеннях (за винятком вартості) переваги епоксидного склотекстоліту переве-

ршують переваги гетинаксу. У результаті був обраний матеріал СФ- 1 -35- 1, 

5 ГОСТ 10316-78. Розміри заготовки для друкованої плати 100х60мм. Плата 

одностороння, клас точності 1 (для здешевлення конструкції). Друкована 

плата виготовляється за допомогою субтрактивного хімічного методу[19]. 

4.1.3 Розробка конструкції плати 

Сумарна площа радіоелементів: SПП  qs  S устэл  5270,042 мм2. Звідси ви-

сновок, всі елементи зможуть бути розміщені на платі з вибраними геомет-

ричними розмірами. Для обраних геометричних розмірів стандартні друкова-

ні плати не підходять, тому необхідно виготовити оригінальну плату. 

 Друкована плата закріплюється на стійках за допомогою гвинтів. Радіо-

елементи розміщуються в довільному порядку і забезпечують відсутність пе-

рехідних отворів і мінімальну сумарну довжину друкованих провідників [19]. 

Оскільки, плата буде жорстко закріплена, а отже не буде піддаватись вібраці-

ям та механічним навантаженням для її закріплення використаємо болти з 

різьбою М3, яке на реальній платі матимуть наступний вигляд (рисунок 4.4). 

 

 
Рисунок 4.4 — Схема закріплення друкованої плати 
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Створення сучасного ЕА нерозривно пов'язане з розробкою та освоєн-

ням нових матеріалів. Від властивостей використовуваних матеріалів зале-

жать як перспективність і конкурентоспроможність ЕА в цілому, так і конк-

ретні характеристики ДП. Проаналізувавши основні характеристики та особ-

ливості умов використання для виготовлення ДП було вибрано матеріал 

ФФ4. 

Метод виготовлення друкованої плати суттєво впливає на схемо-

конструкторські та експлуатаційно-економічні характеристики PEA. Проана-

лізувавши особливості конструкції було вибрано субтрактивний метод з хі-

мічним травленням, завдяки доброму освоєнню цього методу виготовлення 

на виробництві[22]. 

4.1.4 Розрахунок елементів друкованої плати 

Розрахунку підлягають діаметри монтажних отворів і перехідних майда-

нчиків, мінімальна ширина провідників і відстані між ними, а також розраху-

нки провідників на падіння напруг на провідниках, зумовлені їх опором[6]. 

Розрахунки геометричних розмірів елементів проводяться з метою коре-

кції зміни розмірів елемента в процесі виготовлення плати. 

За рахунок підтравлення провідників у процесі травлення міді ширина 

провідників зменшується, тому при виготовленні фотошаблона розміри еле-

ментів повинні бути збільшені на значення технологічних похибок. 

Розрахунок розмірів основних елементів друкованих плат. 

Діаметр перехідного отвору  

d ПО  кдт hПП  d ПО  0,51,5  0,75 ≈ 0,9 (мм). 

Діаметр монтажного отвору  

dМО  dВ  2 hГ  д, 

де dB = 0,6 мм, 1 мм - діаметри висновків радіоелементів, HГ = 0,05 мм - то-

вщина гальванічної осадженої міді в отвори, 0,4 мм - зазор між виводом ра-

діоелементу і стінкою отвору, 

δд = 0,12 мм - похибка діаметра монтажного отвору. 
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Звідси, 

dМО1  0,6  2 0,05  0,4  0,12  1,02 ≈ 1,1 (мм), 

dМО 2  1 2 0,05  0,4  0,12  1,42 ≈1,5 (мм). 

δ0 = 0,07 мм - похибка розташування отвору, δКП = 0,15 мм - похибка  

розташування контактної площадки, δФФ = 0,06- похибка фотошаблона,  

hф = 35 мкм - товщина фольги. 

Мінімальна ширина провідника 

bПР  t  ФФ 1,5 hФ  

Мінімальна відстань між двома провідниками 

S  lОЛ  (bПР  2 СП ),  

де lОЛ = 2 мм - відстань між осьовими лініями провідників, передбачена 

топологією друкованої плати, СП = 0,05 мм - похибка зміщення провідника. 

Звідси, 

S  2  (0,66  2  0,05)  1,24 (мм). 

Розрахунок елементів друкованої плати по постійному струму.  

Електричні розрахунки елементів друкованої плати зводяться до визначення 

падінь напруг на провідниках шин живлення і землі при протіканні через них 

електричних струмів. 

Розрахунок починається з обчислення пікового значення струму  

живлення за формулою: 

I = P/2Uпіт (А), 

де Р - споживана потужність, Uпит - напруга живлення плеча підсилювача. 

I = 10 / 2,15 = 0,33 (А). 

Розрахуємо площу поперечного перерізу струмопровідні доріжки за форму-

лою: 

Sпз 0,017*0,33 0,00935 

 (при цьому ширина шини живлення і землі повинна бути не менше 0,02 

мм)[7]. 
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4.2 Розрахунок надійності 

Розрахунок надійності проводиться на етапі проектування. Для розраху-

нку задаються орієнтирні дані. В якості температури навколишнього середо-

вища може бути прийнято середнє значення температури в середині блоку. 

Для більшості малопотужних напівпровідникових пристроїв вона не переви-

щує 40ºС. Коефіцієнти навантажень для елементів кожного типу по напрузі 

можуть бути визначені за величиною напруги джерела живлення. Рекомен-

довані коефіцієнти наведені в таблиці 4.4. 

 

Таблиця 4.4 — Коефіцієнти навантаження 

 

Допустиму потужність розсіювання резисторів можна визначити від  

прийнятих позначень  на схемі. 

Допустиму потужність розсіювання слід брати в якості номінального па-

раметра, треба брати в половину менше згідно таблиці. 

Для конденсаторів номінальним параметром в розрахунку надійності 

вважається допустима напруга на обкладках конденсатора. У більшості схем 

цей параметр не вказується. Його слід вибирати виходячи з напруги джерела 

живлення (Uн), для конденсатора слід брати в два рази (або в півтора) більше 

Назва елемента Контрольні параметри 

k навантаження 

імпульсний 

режим 

статичний 

режим 

Транзистори Ркдоп
k
н = Рф / Ркдоп 0,5 0,2 

Діоди Iпрмах
k
н = Iф / Iпрт 0,5 0,2 

Конденсатори Uобкл
k
н = Uф / Uобкл 0,7 0,5 

Резистори Pтрас
k
н = Рф / Рдоп 0,6 0,5 

З'єднувачі Iконтактаk
н = Iф / Iкдоп 0,8 0,5 
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напруги джерела живлення. При цьому слід враховувати, що відповідно до 

Держстандарту конденсатори випускаються на допустимі напруги ( у вольтах 

) 1; 1,6; 2,5; 3,2; 4; 6,3; 10; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 

315; 350. 

Для діодів контрольований параметр величини прямого струму Іпр. Взя-

тий з довідника. 

Фактичне значення параметрів цих елементів слід брати виходячи з ре-

комендації таблиці 4.4. 

При збільшенні коефіцієнта навантаження інтенсивність відмов збіль-

шиться. 

Вона так само зростає, якщо елемент експлуатується в більш жорстоких 

умовах: при підвищеній температурі, вологості, при ударах і вібраціях. У 

стаціонарній апаратурі, що працює в опалювальних приміщеннях, найбіль-

ший вплив на надійність апаратури має температура. 

Визначаючи інтенсивність відмов при t = 20ºC наведені в таблиці 4.5. Ін-

тенсивність відмов позначається λ0. Вимірюється λ0 в ( 1/час ). 
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Таблиця 4.5 — Фактичні значення параметрів елементів 

Назва елемента λo*10-6 1/час 

Мікросхеми середнього ступеню  інтеграції 0,013 

Великі інтегральні схеми 0,01 

Транзистори германієві: Малопотужні 0,7 

Середньої потужності 0,6 

Потужністю  більше 200мВт 1,91 

Кремнієві транзистори: Потужністю до 150мВт 0,84 

Пайка 11,31 

Друкована плата 1,25 

 
Порядок розрахунку. 

Фактичні параметри елемента вибирають, керуючись рекомендаціями 

таблиці 4.5. 

Коефіцієнти навантажень. 

Для транзисторів: 

kн = Pф / Pкдоп = Pф / Pн; 

k н = 100 / 200 = 0,5 (од); 

Для діодів: 

kн = Iф / Iпрср = Iф / Iн; 

k н = 0.5 / 1 = 0,5 (од); 

Для резисторів: 

kн = Pф / Pн; 

k н = 0,25 / 0,125 = 0,5 (од); 
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Для конденсаторів:  

kн = Pф / Pн; 

k н = 6 / 12 = 0,5 (од); 

Якщо kн в таблиці для елемента не вказано, то слід брати kн = 0,5 (од). 

Далі визначається коефіцієнт впливу (ά), яке показує, як впливає на інте-

нсивність відмов оточуюча температура у зв'язку з коефіцієнтом наванта-

ження. 

При k = 0,5 і t = 40°С значення, а буде: 

- для напівпровідникових приладів 0,3; 
- для керамічних конденсаторів 0,5; 
- для паперових конденсаторів 0,8; 
- для електролітичних конденсаторів 0,9; 
- для метало діелектричних або метало оксидних резисторів 0,8; 
- для германієвих напівпровідникових діодів ά брати таким, як у  
кремнієвих. 

Якщо виріб відчуває вплив ударних навантажень або реагує, на воло-

гість, атмосферний тиск, слід врахувати цей вплив. У цьому випадку λi: 

λi = λ0∙ а∙ а1∙ а2 ∙а3 

де а - коефіцієнт впливу температури; 

 а1 - коефіцієнт впливу механічних впливів; 

 а2 - коефіцієнт впливу вологості; 

 а3 - коефіцієнт впливу атмосферного тиску. 

Розрахуємо середній час напрацювання на відмову Tср. 

Tcp = 1/Σλс (год) 

Слід пам'ятати, що Σλс - число, помножене на 10−6, тобто при діленні 

10-6 перейде в чисельник 

Σ λс = 5,119∙10−6 

ТСР = 1 / 5,119∙10−6 

ТСР = 19535(год) 

Технічним завданням було задане значення 15000 год., тому отриманий ре-

зультат середнього значення напрацювання на відмову 19535 год. є гарним 

показником.  
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4.3 Розрахунок вібростійкості плати 

Всі радіоелектронні засоби (РЕЗ) піддаються впливу зовнішніх механіч-

них навантажень. Механічний вплив на розроблювальний  пристрій має міс-

це при його транспортуванні в неробочому стані. [22]. 

Так як розроблювальний пристрій відноситься до наземної РЕЗ, то при 

транспортуванні, випадкових падіннях він може піддаватись динамічним 

впливам. Зміна загальних параметрів механічних впливів, яким піддається 

наземна РЕЗ, передбачає: 

- Вібрації: ( 10 ... 70 ) Гц; 

- Віброперевантаження: gn )4...1( ; 

- Удари, струси: gny )15...10( , тривалість мсt )10...5( ; 

- Лінійні перевантаження gnл )4...2( . 

Розрахунок на віброміцність несучої конструкцій зводиться до визна-

чення найбільшої напруги виходячи з виду деформації, яка викликана дією 

вібрації в певному діапазоні частот, і порівнянням отриманого значення з 

припустимим. 

Розрахунок частоти коливань зробимо за методом, викладеним в [22]. 

Власна частота коливань рівномірно навантаженої пластини (друкованої 

плати) визначається за формулою: 

Гц
a

Chf BM 4
2 10



 , 

де: 
 M - Поправочний коефіцієнт для матеріалу; 

 B - Поправочний коефіцієнт для ЕРЕ рівномірно розподілених на ДП; 

 a - Довжина друкованої плати. 

П

E
B

Q
Q





1

1
  , 

де: 

EQ  - Вага елементів рівномірно розміщених на друкованій платі; 

ПQ - Вага друкованої плати. 
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Визначимо вагу друкованої плати: 

 hbaQП   ,  

де 

   - Щільність склотекстоліту, 

  a - Довжина друкованої плати; 

  b - Ширина друкованої плати; 

 h  - Висота друкованої плати. 

 

𝑄п = 2,67 ∙ 103 ∙ 0,1 ∙ 0,06 ∙ 0,002 = 0,03204 

кв =
1

√1 +
0,25

0,03204

= 0,33 (од) 

Розрахуємо поправочний коефіцієнт M : 




 c

c
M E

E
 , 

 де iE  - модуль пружності та щільності матеріалу, який застосовується; 

  cc iE  - модуль пружності та щільності сталі. 

13.0
105.3
1098.11067.1 5

3
5 










M (од) 

кГцГцf 2212710
145.0

002.0862.013.0 4
2 


  

З розрахунку можна зробити висновок, що плата не потребує  

використання демпферів та частотного налагоджування і вона повинна ви-

тримати зовнішній механічний вплив при транспортуванні.  

4.4 Розрахунок теплового режиму 

Розрахунок теплового режиму приладу , виконаний за методикою [22]. 

Вихідні дані: 

- Потужність розсіювань в блоці P=8,8 Вт; 

- Розміри корпусу блоку : 

Мо
гир

 О
. С

., К
іВР
А-

20
16



 

Зм. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

48 РВ41.4676119.001 ПЗ 

мL 15.01  ; мL 086.02   

- Розмір корпусу блоку (навісний), мL 140.03  ; 

- Коефіцієнт заповнення блоку 3.0. ЗK ; 

- Температура середня на вході КTВ 300.  ;( 027C ) 

- Масо витрати повітря скгG /1010 3 ; 

1. Визначимо середній перегрів повітря в блоці за формулою: 

K
G
P

В 4.4
1010
88105105 3

44
. 






  ; 

2. Визначимо площу поперечного перерізу  в направленні продуву перетину 

корпусу блока за формулою: 

 2
21 013.0086.015.0 мLLS  ; 

3. Визначимо коефіцієнт 3
1 1010 m  за графіком [22; рис.4.15 ; стр. 174]; 

4. Визначимо коефіцієнт 9.42 m  за графіком [22; рис.4.16; стр. 174]; 

5. Визначимо коефіцієнт 6.83 m
 
за графіком [22; рис.4.17 ; стр. 174]; 

6. Визначимо коефіцієнт 25.14 m  за графіком [22; рис.4.18 ; стр. 175]; 

7. Розрахуємо перегрів нагрітої зони за формулою: 

KmmmmGPВз 864.425.16.89.410101010884.4 33
4321..    ; 

8. Розрахуємо умовну поверхню нагрітої зони за формулою: 
2

.23131. 0569.0)3.0086.0)14.015.0(14.015.0(2))((2 мKLLLLLS ЗЗ  ; 

9. Розрахуємо питому потужність нагрітої зони за формулою: 

2

.
. /1545

0569,0
88 мВт

S
Pq

З
З  ; 

10. Визначимо температуру нагрітої зони за формулою: 

KTT ВЗЗ 86.304300864.4..  ;( 032~ C ) 

11. Визначимо середню температуру в блоці: 

КTT ВВВ 4.3043004.4..1  ;( 032~ C ) 

12. Визначимо температуру повітря на виході з блоку: 

.8.3083004.422 ..2 KTT ВВВ   ( 035~ C ) 
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Проаналізувавши отримані результати, робимо висновок, що при зада-

них умовах експлуатації розроблювального пристрою забезпечується норма-

льним тепловий режим радіоелементів які застосували, тобто робочі темпе-

ратури не перевищують гранично допустимі норми. 

Таким чином, зроблені розрахунки підтверджують що конструкція кор-

пусу не потребує зміни.  
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5 ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА 

5.1 Оцінка технологічності конструкції 

Технологічність конструкції є однією з найважливіших характеристик, 

що визначає точність, якість і собівартість апаратури[23]. 

Під технологічністю розуміється така якість конструкції виробів, яка до-

зволяє застосувати прогресивні методи технології та організації виробничих 

процесів, що забезпечують високу продуктивність праці і мінімальну собіва-

ртість при дотриманні заданих вимог. 

Забезпечення технологічності включає в себе: 

- Відпрацювання конструкції на технологічність ; 

- Створення оптимальних умов, що виконують результат при виробни-

цтві; 

- Кількісну та якісну характеристики; 

- Технологічний контроль конструкції. 

5.1.1 Якісна оцінка технологічності 

Якісна оцінка технологічності проводиться за результатами аналізу 

конструкторської документації. 

Під технологічністю розуміється сукупність властивостей виробу , 

визначають його пристосованість до досягнення оптимальних витрат при ви-

робництві, експлуатації та ремонті для заданих показників якості, обсягу ви-

пуску і умов виконання робіт. 

Провівши аналіз елементної бази виробу можна сказати, що всі 

використовувані ЕРЕ є стандартними і широко застосовуються в радіоелект-

ронній промисловості. 

При виготовленні функціонального осередку виробу використовуються 

тільки типові технологічні процеси, що оптимізують витрати на спеціальну 

технологічну оснастку. Оригінальним виробом в конструкції є друкована 

плата, для її виробництва використовуються найпоширеніші матеріали (скло-

текстоліт фольгований, припій ПОС- 61, каніфоль).У процесі виробництва 
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використовуються сучасні засоби автоматизації та механізації. Виходячи з 

вищевикладеного, можна сказати, що конструкція виробу є технологічною. 

Враховуючи певну суб'єктивність цієї оцінки , необхідно з метою об'єктивно-

сті перейти до кількісної оцінки[23]. 

5.1.2 Кількісна оцінка технологічності 

Кількісна оцінка технологічності конструкції виробу виражається конс-

трукторськими і виробничими показниками, чисельні значення яких характе-

ризують ступінь задоволення вимог технологічності конструкції і здійсню-

ються системою чисельних показників. Розрахунок технологічності макета 

доцільніше провести для основного функціонального вузла - друкованої пла-

ти. Розрахунки проводяться по[23]. 

5.2 Розрахунок конструкторських показників технологічності 

Технологічність конструкції виробу - це сукупність властивостей конс-

трукції виробу, які проявляються у можливості оптимальних витрат праці, 

коштів, матеріалів і часу при технологічній підготовці виробництва, виготов-

ленні, експлуатації та ремонті. 

При визначенні досконалості конструкції виробу використовують якісні 

і кількісні показники технологічності конструкції виробу. До якісних харак-

теристик технологічності конструкції виробу відносяться: 

- Взаємозамінність - властивість складової частини конструкції виробу, що 

забезпечує можливість її застосування замість іншої її частини без додаткової 

обробки із збереженням заданої якості виробу; 

- Регулювальність - властивість конструкції виробу забезпечувати можли-

вість і зручність її регулювання при збірці, технічному обслуговуванні та ре-

монті; 

- Контролопригодність - властивість конструкції виробу забезпечувати мож-

ливість і зручність її контролю при виготовленні, випробуваннях, технічному 

обслуговуванні. 

Конструкція проектованого пристрою виконана таким чином, щоб задо-

вольнити всім якісним показникам. Основний конструктивний елемент - дру-
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кована плата, розроблена з урахуванням оптимального розташування на ній 

електрорадіоелементів (ЕРЕ), при цьому всі типономінали ЕРЕ, застосованих 

в схемі пристроях можуть бути легко замінені на аналогічні. 

Кількісна оцінка технологічності виробу проводиться відповідно до ста-

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

Дані стандарти визначають два методи оцінки технологічності виробу: 

1. За приватним показниками Кi; 

2. За комплексним показником К, який розраховується за середньозваженою 

величиною щодо приватних показників з урахуванням вагових коефіцієнтів. 

Галузевий стандарт ОСТ4.ГО.091.219 передбачає вибір складу базових 

показників ТКИ і їх розрахунок[23]. 

1. Розрахуємо коефіцієнт механізації підготовки ЕРЕ до монтажу за форму-

лою 

эрэ

мпэрэ
мпэрэ Н

Н
К  ,                                           

де мпэрэН - кількість ЕРЕ, підготовка яких здійснюється автоматично, в шту-

ках; 

        эрэН   - Загальна кількість ЕРЕ. 


17
13

мпэрэК 0,78 (од) 

2. Розрахуємо коефіцієнт автоматизації та механізації монтажу виробу за фо-

рмулою 

м

ам
ам Н

НК  , 

де амН  - кількість монтажних з'єднань, які виконуються автоматизовано; 

         мН - Загальна кількість монтажних з'єднань . 

амК = 43/78 = 0,56 

3. Розрахуємо коефіцієнт складності збірки за формулою 

т

тсп
ссб Е

ЕК 1  
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де тспЕ - кількість типорозмірів вузлів, що входять у виріб, що не вимагають 

регулювання або підготовки; 

      тЕ     - Загальна кількість типорозмірів. 


8
71ссбК  0,125 

   Вузли, що входять у вироби не вимагають додаткової регулюються - , 

тому ссбК  = 0,1. 

4. Розрахувати коефіцієнт повторюваності повК  ЕРЕ за формулою 

эрэ

тэрэ
пов Н

Н
К 1  

де тэрэН - кількість типорозмірів ЕРЕ; 

        эрэН - Загальна кількість ЕРЕ. 

повК = 1 - 7/18 = 0,61 

Результати розрахунків зведені в таблиці 5.1. 

 

Таблиця 5.1—Результати розрахунків 

Назва показника Позначення 
Ваговий 

коефіцієнт 

Отримання 

значень 

1 Коефіцієнт механі-

зації підготовки мон-

тажу 

мпэрэК  1,0 0,78 

2 Коефіцієнт автома-

тизації і механізації 

монтажа виробу 
амК  1,0 0,56 

3 Коефіцієнт складно-

сті збірки 
ссбК  0,75 0,1 
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Розрахуємо комплексний показник технологічності К  по формулі  

i

iiK
К




 , 

де Кi - отримані показники;  

               i   - Вагові коефіцієнти.  

               К =2,05/2,75 =0,745 (од). 

Для радіотехнічних виробів при сталому серійному виробництві  

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

му проекті цей показник дорівнює 0,745, що говорить про технологічність 

конструкції виробу[24]. 

5.3 Вибір і обґрунтування технологічного процесу виготовлення 
плати 

 Проектувати друковані плати найбільш зручно в масштабі 2:1 на мілі-

метрівці або іншому матеріалі, на якому нанесена сітка з кроком 5мм. При 

проектуванні в масштабі 1:1 малюнок виходить дрібним, погано читаним і 

тому при подальшій роботі над друкованою платою неминучі помилки. Ма-

сштаб 4:1 призводить до великих розмірів креслення і незручності в роботі. 

 Всі отвори під  виводи  деталей в друкованій платі доцільно розміщува-

ти у вузлах сітки, що відповідає кроку 2,5 мм на реальній платі. З таким кро-

ком розташовані виводи у більшості мікросхем в пластмасовому корпусі, у 

багатьох транзисторів і інших радіо компонентів. Меншу відстань між отво-

рами слід вибирати лише в тих випадках, коли це необхідно. 

 В отвори з кроком 2,5 мм, що лежать на сторонах квадрата 7,5 х7,5 мм, 

зручно монтувати мікросхему в круглому метало скляному  корпусі. Для 

установки на плату мікросхеми в пластмасовому корпусі з двома рядами жо-

рстких виводів в платі необхідно просвердлити два ряди отворів. Крок отво-

рів - 2,5 мм, відстань між рядами кратна 2,5 мм, зауважимо, що мікросхеми з 

жорсткими виводами вимагають більшої точності розмітки і свердління 

отворів. 
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 Цифрові мікросхеми попередньо розставляють на платі рядами з міжря-

дними проміжками 7,5 мм. Якщо мікросхем не більше п'яти, всі друковані 

провідники зазвичай вдається розмістити на одній стороні плати і обійтися 

невеликим числом дротяних перемичок, впаюємо з боку деталей. Спроби ви-

готовити односторонню друковану плату для великого числа цифрових мік-

росхем призводять до різкого збільшення трудомісткості розводки і надмірно 

великому числу перемичок. У цих випадках розумніше перейти до двосто-

ронньої друкованої плати. 

 Мікросхеми розміщують так, щоб всі з'єднання на платі були можливо 

коротше, а число перемичок було мінімальним. У процесі розведення прові-

дників взаємне розміщення мікросхем доводиться міняти не раз. 

 Малюнок друкованих провідників аналогових пристроїв будь-якої скла-

дності зазвичай вдається розвести на одній стороні плати. Аналогові пристрої 

працюють зі слабкими сигналами, і цифрові на швидкодіючих мікросхемах 

(наприклад, серій КР531, КР1531, К500, КР1554) незалежно від частоти їх 

роботи доцільно збирати на платах з двостороннім фольгуванням, причому 

фольга з того боку плати, де розміщені деталі, буде грати роль загального 

проводу і екрану. Фольгу загального проводу не слід використовувати в яко-

сті провідника для великого струму, наприклад від випрямляча блоку жив-

лення, від вихідних ступенів, від динамічної головки. Далі можна починати 

власне розведення. Корисно заздалегідь виміряти і записати розміри місць, 

займаних використовуваними елементами. Резистори МЛТ - 0,125 встанов-

люють поруч, дотримуючись відстань між їх осями 2,5 мм, а між отворами 

під виводами одного резистора- 10 мм. Так само розмічають місця для чергу-

вання резисторів МЛТ - 0,125 і МЛТ - 0,25, або двох резисторів МЛТ - 0,25, 

якщо при монтажі злегка відігнути один від іншого (три таких резистора пос-

тавити впритул до плати вже не вдається). З такими ж відстанями між виво-

дами і осями елементів встановлюють більшість малогабаритних діодів і 

конденсаторів КМ - 5 і КМ - 6, аж до КМ - 66 ємністю 2,2 мкФ. Не треба роз-

міщувати пліч -о-пліч дві " товсті " (більше 2,5 мм) деталі, їх слід чергувати з 

" тонкими ". Якщо необхідно, відстань між контактними майданчиками тієї 
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чи іншої деталі збільшують щодо необхідного. У цій роботі зручно викорис-

товувати невелику пластину- шаблон з склотекстоліту або іншого матеріалу, 

в якій з кроком 2,5 мм свердлять рядами отвори діаметром 1 ... 1,1 мм, і на 

ній можливе взаємне розташування елементів. 

 Якщо резистори, діоди та інші деталі з осьовими виводами розташову-

вати перпендикулярно друкованої платі, можна істотно зменшити її площу, 

проте малюнок друкованих провідників ускладниться. 

 При використанні мікросхем, у яких виводи розташовані в площині ко-

рпусу (серії 133, К134), їх можна змонтувати, передбачивши для цього відпо-

відні фольгові контактні площадки з кроком 1,25 мм, однак це помітно 

ускладнює і розводку, і виготовлення плати. Набагато доцільніше чергувати 

підпайки виводів мікросхем до прямокутних майданчиків з боку деталей і до 

круглих майданчикам через отвори на протилежній стороні. Плата - двосто-

роння. Подібні мікросхеми, що мають довгі виводи (наприклад, серії 100 ), 

можна монтувати так само, як пластмасові, згинаючи виводи і пропускаючи 

їх в отвори плати. Контактні майданчики в цьому випадку розташовують у 

шаховому порядку. 

 Для свердління плат зручно користуватися мініатюрним  електродри-

лем.  

 Змонтовану плату бажано відмити спиртом, користуючись невеликим 

жорстким пензлем, а потім покрити каніфольним лаком - таке покриття, як не 

дивно, дуже вологостійке і збереже на довгі роки, що зручно при ремонті та 

доопрацюванні пристрою[23]. 
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6 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ  

В даному розділі дипломного проектування будемо проводити аналіз 

доцільності системи відео реєстрації з інтегрованим давачем руху. Для цього 

проведемо опис нового виробу, проаналізуємо ринок, проведемо оцінку рівня 

якості виробу, розрахунок собівартості, визначимо ціну виробу та мінімаль-

ний обсяг виробництва, при якому буде досягнутий запланований рівень 

рентабельності. 

6.1 Аналіз ринку 

Основні технічні та споживчі характеристики системи: 

напруга живлення постійного струму – 12 В; 

час запису  (год.)  – 48; 

габаритні розміри плати – 120х80 мм, маса – 0,216 кг. 

Пропонований виріб є оригінальною системою відеоспостереження. 

Серед переваг приладу можна визначити такі: виняткова простота при-

ладу, простота в експлуатації та підготовці до застосування; особливістю да-

ного пристрою являється збереження пам`яті відео реєстратора та енергії 

акумулятора  за рахунок введення даних схемних рішень. 

Продаж виробу буде здійснюватись на внутрішньому ринку України. 

Продаж планується проводити всім компаніям, які займаються  охоронними 

системами. Їх нараховується більше 100. Буде організовано гарантійне та пі-

слягарантійне обслуговування приладів. 

Орієнтований обсяг виробництва буде складати не більше 40 шт./рік. Це 

малосерійне виробництво. 

Найбільш наближеним по технічним характеристикам до  системи віде-

ореєстрації, що проектується, є система з наступними характеристиками: 

напруга живлення постійного струму – 12 В; 

час запису (год.) -9. 
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габаритні розміри плати – 80х50 мм, маса – 0,15 кг. 

Ціна на прилад –  2599 грн. 

6.2 Оцінка рівня якості виробу 

6.2.1 Вихідні положення 

Рівень якості – це кількісна характеристика придатності того чи іншого 

виду продукції задовольняти конкретний попит на неї у порівнянні з відпові-

дними базовими показниками. 

Оцінка рівня якості виробу проводиться з метою порівняльного аналізу і 

визначення найбільш ефективного в технічному відношенні варіанта інжене-

рного рішення. Така оцінка проводиться на стадіях створення нової і модер-

нізації діючої техніки, при впровадженні її в виробництво, в процесі прове-

дення функціонально-вартісного аналізу тощо. 

На різних етапах оцінка рівня якості виробу має свої особливості. 

На стадії створення нових або модернізації діючих виробів при наявнос-

ті кількісної характеристики властивостей виробу в першу чергу розрахову-

ють узагальнюючий показник рівня якості – коефіцієнт рівня якості за фор-

мулою: 





n

i
iiЯР qK

1
..  ,     (6.1) 

де i   – коефіцієнт вагомості i -го параметра якості; 

iq  – відносний (одиничний) i -ий показник якості[25]. 

6.2.2 Обґрунтування системи параметрів виробу і визначення 
відносних показників якості 

На основі даних про зміст основних функцій, які повинен реалізовувати 

виріб, вимог замовника, а також умов, які характеризують експлуатацію ви-

робу, визначають основні параметри виробу, які будуть використані для роз-

рахунку коефіцієнта технічного рівня виробу. 
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Відносні показники якості по будь-якому параметру iq , якщо вони зна-

ходяться в лінійній залежності від якості, визначаються за формулами: 

iБ

iН

P
P

iq  ,      (6.2) 

iН

iБ

Р
P

iq  ,      (6.3) 

де HP , БP  – числові значення i -го параметру відповідно нового і базового ви-

робів. 

Формула 10.2 використовується при розрахунку відносних показників 

якості, коли збільшення величини параметра веде до покращення якості ви-

робу (наприклад, продуктивність виробу), а формула 10.3 – коли зі збільшен-

ням величини параметра якість виробу погіршується (наприклад, маса, спо-

живча потужність). 

Коли зв’язок між параметрами і якістю виробу нелінійний, слід викори-

стовувати наступні формули[25]: 

1lg 
















iБP
iHP

iq ,     (6.4) 

1lg 

















iHP
iБP

iq ,    (6.5) 

Значення відносного показника якості повинно бути більше одиниці при 

покращенні i -го показника якості і менше одиниці – при його погіршенні. 

Порівняльна характеристика параметрів нового і базового виробів наве-

дена в табл. 6.1. 

Відносні показники якості: 
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.5
9
45;5.1

10000
15000;5,0

2.0
1.0;69.0

216.0
15,0

4321  qqqq   

Таблиця 6.1 – Характеристика параметрів нового і базового виробів 

Назва параметра Параметр 
Одиниця 

виміру 

Значення параме-

трів 
iq , віднос-

ний показ-

ник якості новий базовий 

1. Маса Х1 кг 0.216 0.15 0,69 

2. Струм спожи-

вання 
Х2 А 0.2 0.1 0,5 

3. Напрацювання 

на відмову 
Х3 год 15000 10000 1,5 

4. Час запису Х4 год 48 9 5 

6.2.3 Визначення коефіцієнтів вагомості параметрів 

Вагомість кожного параметра в загальній кількості параметрів визнача-

ється методом попарного порівняння. Оцінку проводить експертна комісія, 

кількість членів якої повинна дорівнювати непарному числу (не менше 5 чо-

ловік). Експерти повинні бути фахівцями у даній предметній галузі. 

Визначення коефіцієнтів вагомості передбачає: визначення ступеня важ-

ливості параметрів шляхом присвоєння їм різних рангів; перевірку придатно-

сті експертних оцінок для подальшого використання; виявлення і оцінку по-

парного пріоритету параметрів; обробку результатів і визначення коефіцієн-

тів вагомості i . 

Після детального обговорення та аналізу кожний експерт оцінює ступінь 

важливості параметрів шляхом присвоєння їм рангів. Результати експертного 

ранжування заносимо в таблицю 6.2. 
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Таблиця 6.2 – Результати ранжування параметрів 

Параметр 

Ранг параметра за оцінкою ек-

сперта 
Сума ра-

нгів, iR  

Відхилення, 

i  
2

i  

1 2 3 4 5 6 7 

Х1 4 4 4 4 4 4 4 28 10,5 110,25 

Х2 3 2 3 3 3 2 3 19 1,5 2,25 

Х3 1,5 3 2 1,5 2 3 2 15 -2,5 6,25 

Х4 1,5 1 1 1,5 1 1 1 8 -9,5 90,25 

 10 10 10 10 10 10 10 105 0 209 

Перед подальшою обробкою результатів перевіримо суму рангів по ко-

жному із стовпчиків рангу параметрів за оцінкою експерта, яка має дорівню-

вати 10
2

)14(4
2

)1(





 nn
, де n  — кількість оцінюваних параметрів. 

Визначення можливості використання результатів ранжування парамет-

рів для подальших розрахунків проводять на підставі розрахунку коефіцієнта 

конкордації (узгодженості) експертних оцінок. Для цього: 

а) визначаємо суму рангів кожного показника(по рядках): 





N

j
iji rR

1
      (6.6) 

де ijr  – ранг i -го параметра, визначений j -м експертом; 

N – кількість експертів. 

Проводимо перевірку загальної суми рангів, яка повинна дорівнювати: 

70
2

)14(47
2

)1(








nnNR .    (6.7) 
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б) обчислюємо середню суму рангів T  за формулою: 

5.1770
4
11

 R
n

T ,     (6.8) 

де n –кількість оцінюваних параметрів; 

в) визначаємо відхилення суми рангів кожного параметру ( iR ) від серед-

ньої суми рангів (T ): 

TiRi  .      (6.9) 

Сума відхилень за всіма параметрами дорівнює 0, що свідчить про те, 

що розрахунки, проведені вище, виконані правильно. 

г) обчислюємо квадрат відхилень за кожним параметром ( 2
i ) та загальну 

суму квадратів відхилень: 

20925,9025,625,225,110
1

2 


n

i
iS ;  (6.10) 

д) визначаємо коефіцієнт узгодженості (конкордації) за даними 

табл. 10.2: 

)(

12
32 nnN

S
W


 ;      (6.11) 

853,0
2940
2460

6049
2460

)44(7
20912
32 







W . 

Так, як розрахункове значення коефіцієнту узгодженості більше норма-

тивного (для радіотехнічних виробів H 0.77W  ), то визначені дані придатні до 

використання. 

Використовуючи отримані від кожного експерта результати ранжування 

параметрів (табл. 6.2), проведемо попарне порівняння всіх параметрів і ре-

зультати заносимо в таблицю 6.3. Експерти оцінюють лише перевагу одного 

показника над іншим (більш важливий, менш важливий, рівноцінні). Знакам 
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“>”, “<”, “=” відповідає визначений коефіцієнт надання переваги, на основі 

якого розраховують відносні оцінки – пріоритет. 

Таблиця 6.3 – Попарне порівняння параметрів 

Параметри 
Експерти Підсумкова оці-

нка 
Числове значення 

1 2 3 4 5 6 7 

Х1і Х2 < < < < < < < < 0.5 

Х1 і Х3 < < < < < < < < 0.5 

Х1 і Х4 < < < < < < < < 0.5 

Х2 і Х3 < > < < < > < < 0.5 

Х2 і Х4 < < < < < < < < 0.5 

Х3 і Х4 = < < = < < < < 0.5 

Найбільш широко використовуються наступні значення коефіцієнтів пе-

реваги ( ija ): 

















ji

ji

ji

xx
xx
xx

ija
  при  5.0

   при  0.1
  при  5.1

 

де ix  і jx  – параметри, які порівнюються між собою. 

На основі числових даних ija  складають квадратну матрицю ijaA   

(табл.6.4). 
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Таблиця 6.4 – Розрахунок вагомості параметрів 

Парамет-

ри 

Параметри Перша ітерація Друга ітерація 

Х1 Х2 Х3 Х4 ib  i  ib  i  

Х1 1 0,5 0,5 0,5 2,5 0,156 9,25 0,16 

Х2 1,5 1 0,5 0,5 3,5 0,219 12,25 0,21 

Х3 1,5 1,5 1 0,5 4,5 0,281 16,25 0,28 

Х4 1,5 1,5 1,5 1 5,5 0,344 21,25 0,35 

Сума 16 1,0 59 1,0 

 

Розрахунок вагомості (пріоритетності) кожного параметра i  прово-

диться за наступними формулами: 




 n

i
i

i
i

b

b

1

 ,      (6.12) 





n

i
iji ab

1
,      (6.13) 

де ib  – вагомість i -го параметра за результатами оцінок всіх експертів (ви-

значається як сума значень коефіцієнтів переваги ( ija ) даних усіма експерта-

ми по i  -му параметру). 

Відносні оцінки вагомості i  розраховуються декілька раз, доки насту-

пне значення буде незначно відхилятися від попереднього (менше 5%). На 

другій ітерації значення коефіцієнта вагомості '
i  розраховується так: 




 n

i
i

i
i

b

b

1

'

'
' ,      (6.14) 

де '
ib  визначається за формулою: 
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niniii bababab  ...2211
' .    (6.15) 

Результати розрахунків заносяться в таблицю 10.4. 

Відносна оцінка, яка отримана на останній ітерації розрахунків, прийма-

ється за коефіцієнт вагомості i  i -го параметру. 

За отриманими значеннями i  і iq  визначаємо коефіцієнт рівня якості за 

формулою (10.1): 

38,235,0528,05,121,05,016,069,0.. ЯРK  

Отже, коефіцієнт рівня якості системи відео реєстрації з інтегрованим 

давачем руху відносно його основного конкурента складає 2,38. 

6.3 Розрахунок собівартості 

Собівартість – це грошова форма поточних витрат підприємства на ви-

робництво і реалізацію продукції[25]. 

Проведено розрахунок собівартості виробу, що проектується. Розраху-

нок собівартості передбачає складання калькуляції відповідно до встановле-

ного в галузі переліку статей витрат. 

Собівартість продукції має важливе значення для підприємства, вона 

показує на скільки ефективно використовується засоби і предмети праці при 

виготовленні продукції. Від собівартості залежать такі показники підприємс-

тва, як прибуток і рівень рентабельності, тому аналіз собівартості виступає як 

важливий інструмент пошуку нових резервів підвищення ефективності підп-

риємств. 

Калькуляцію собівартості складаємо згідно з "Типовим положенням 

планування, обліку і калькулювання собівартості (робіт, послуг) у промисло-

вості". Будемо враховувати калькуляції, які найчастіше використовуються на 

підприємствах приладобудівних галузей виробництва. 
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Ціни, наведені для розрахунку, відповідають цінам радіо ринку та інтер-

нет-магазинам [26], [27] на 30.12.2015р. 

6.3.1 Сировина та матеріали 

Витрати на придбання матеріалів обчислюємо на підставі норм їх витра-

чання та цін з урахуванням транспортно-заготівельних витрат. 





n

i
iМiВМЗТм ЦqКC

1
.. , (6.16) 

де iВМq  – норма витрат і-го матеріалу на одиницю продукції, грн.; 

iМЦ – ціна одиниці і-го матеріалу, грн.; 

..ЗТK – коефіцієнт, який враховує транспортно-заготівельні витрати 

( 1,105,1.. ЗТK ) 

Розрахунки зводимо у табл. 6.5. 
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Таблиця 6.5 – Витрати на матеріали 

Матеріал 
Стандарт або 

марка 

Одиниця 

виміру 

Норма 

витрат на 

виріб 

Ціна одини-

ці, грн. 

Сума, 

грн. 

Припій ПОС-61 кг 0,08 460 36,8 

Фольгований 

склотекстоліт 
СФ-1Н-50-2,0 см2 360 0,05 18 

Корпус НМ-46 шт. 1 40 40 

Флюс ФКСП кг 0,05 120 6 

Провід ПВ-1 м 1,5 6 9 

Лак МЛ-133 л 0,5 10 5 

Спирт техніч-

ний 
–– л 0,5 10 5 

Разом 119,8 
Невраховані матеріали, 5 % 5,99 
Транспортно-заготівельні витрати, 10 % 12 
Всього 137,79 

Отже, витрати на матеріали MC  складають 137,79 грн. 

6.3.2 Покупні комплектуючі вироби, напівфабрикати 

Ця стаття включає до себе витрати на купівлю комплектуючих виробів і 

напівфабрикатів, інструменту з урахуванням транспортно-заготівельних ви-

трат. Розрахунок зводимо до таблиці 6.6. 
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Таблиця 6.6 – Витрати на покупні вироби та напівфабрикати 

Вироби, напівфаб-
рикати Стандарт або марка К-ть Ціна за оди-

ницю, грн. 
Сума, 
грн. 

Резистор C1-4 0,25 Вт  3 0,20 0,6 

Резистор С1-4 0,5 Вт 2 0,50 1 

Резистор С1-4 0,25 Вт 1 0,20 0,2 

Конденсатор K73-17 0.1 мкФ 1 4,50 4,5 

Конденсатор  K10-17A 0,68 мкФ 2 5,50 11 

Конденсатор  К50-35*16В 1000 
мкФ 2 7,50 15 

Транзистор KT3102 1 16,50 16,5 

Мікросхема К561ЛЕ5 1 4,50 4,5 

Мікросхема К561ИЕ16 1 8,75 8,75 

Мікросхема К561ЛА7 1 3,50 3,5 

Діод КД522Б 1 0,75 0,75 

Реле TRJ-24VDC-SB-CD 1 13 13 

Роз`єм DG126-5 1 9,75 9,75 

Роз`єм PLD2-06 1 19,25 19,25 

Разом 89,05 

Транспортно-заготівельні затрати, 10% 8,9 

Всього 98,4 

6.3.3 Основна заробітна плата 

Витрати за цією статтею розраховуємо по кожному виду робіт (опера-

цій) залежно від норми часу (нормативної трудомісткості) та погодинної та-

рифної ставки робітників: Мо
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n

i
iШiTОЗ tCC

1
.. , (6.17) 

де iTC  – погодинна тарифна ставка для і-го виду робіт (операцій), гри.; 

iШt  – норма часу для і-го виду робіт (операцій), н. годин. 

Перелік робіт (операцій) відповідає технологічному процесу виробницт-

ва виробу. Норми часу для монтажних робіт визначаються типовими норма-

ми часу на монтажні роботи. 

Таблиця 6.7 – Основна заробітна плата 

Найменування робіт (опе-

рацій) 

Середня часова 

тарифна ставка, 

грн. 

Норма часу, годин 
Сума, 

грн. 

1. Підготовка друкованої 

плати 
25 0,5 12.5 

2. Підготовка радіоелемен-

тів до монтажу 
25 0,5 12.5 

3. Встановлення радіоеле-

ментів на друковану плату 
30 1,5 45 

4. Підпайка 30 0,5 15 

5. Збірка корпусу 30 0,2 6 

6. Встановлення плат в ко-

рпус 
30 0,2 6 

7. Інші невраховані роботи 30 0,2 6 

Разом 3,6 103 

Преміальні доплати (30 %) 30,9 

Всього 133,9 

Згідно розрахунку основна заробітна плата ..ОЗC  становить 133,9 грн. Мо
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6.3.4 Єдиний соціальний внесок 

Нарахування на фонд оплати праці складають суму від 36,76% до 49,7%, 

в залежності від класу професійного ризику виробництва. Тоді відрахування 

на соціальне страхування складуть: 

.59,509,1333778,03778,0 ... грнСC ОЗстрахсоц   (6.19) 

6.4 Загальновиробничі витрати 

Враховуючи, що собівартість виробу визначається на ранніх стадіях йо-

го проектування в умовах обмеженої інформації щодо технології виробницт-

ва та витрат на його підготовку, у загальновиробничі витрати включаються, 

крім власне цих витрат, витрати на освоєння основного виробництва; відш-

кодування зносу спеціальних інструментів і пристроїв цільового призначен-

ня; утримання та експлуатацію устаткування. При цьому загальновиробничі 

витрати визначаються у відсотках до основної заробітної плати. При такому 

комплексному складі загальновиробничих витрат їх норматив досягає 200 – 

300 %. Візьмемо норматив загальновиробничих витрат 3.. ВЗn . Тоді маємо: 

.7,4019,1333...... грнСnС ОЗВЗВЗ   (6.20) 

  

6.4.1 Адміністративні витрати 

Ці витрати відносяться на собівартість виробу пропорційно основній за-

робітній платі і на приладобудівних підприємствах вони становлять 100 – 200 

%. Візьмемо норматив загальногосподарських витрат 5,1.. ГЗn . Тоді маємо: 

.85,2009,1335,1...... грнСnC ОЗГЗГЗ   (6.21) 

6.4.2 Витрати на збут 

Витрати за цією статтею визначаються у відсотках до виробничої собі-

вартості (звичайно 0,5 – 2 %). Візьмемо норматив позавиробничих витрат 

02,0.. ВПn . Тоді маємо: 

.68,29,13302,0...... грнСnС ОЗВПВП   (6.22) 
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Сума за усіма наведеними вище статтями калькуляції являє собою повну 

собівартість продукції. 

Результати виконаних розрахунків зводимо до табл. 6.8. 

Згідно з проведеними розрахунками повна собівартість розроблюваного 

виробу становить 1033,35 грн. 

Таблиця 6.8 – Калькуляція собівартості виробу 

№ Статті витрат 
Сума, 

грн. 

Питома вага, 

% 

1 Матеріали 137,79 13,36 

2 
Покупні комплектуючі вироби, напівфабрика-

ти 
89,05 8,61 

3 Основна заробітна плата 133,9 12,9 

4 Єдиний соціальний внесок 50,59 4,9 

5 Загальновиробничі витрати 401,7 38,87 

6 Адміністративні витрати 200,85 19,4 

 Виробнича собівартість 1013,09 98,04 

7 Витрати на збут 20,26 1,96 

 Повна собівартість 1033,35 100 

6.4.3 Визначення ціни виробу 

Для визначення ціни виробу на стадії проектування застосуємо метод 

лімітних цін. При цьому визначається нижня та верхня межа ціни. 

6.4.4 Нижня межа ціни 

Нижня межа ціни ( ..МНЦ ) захищає інтереси виробника продукції і перед-

бачає, що ціна повинна покрити витрати виробника, пов'язані з виробницт-

вом та реалізацією продукції, і забезпечити рівень рентабельності не нижчий 

за той, що має підприємство при виробництві вже освоєної продукції[25]. Мо
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де ..ПОПТЦ  – оптова ціна підприємства, грн.; 

.ПОВС – повна собівартість виробу, грн.; 

НР – нормативний рівень рентабельності, % ( %20НР ); 

ПДВ – податок на додану вартість, % ( %20ПДВ ). Тоді маємо: 

.02,1240
100
20135,1033.. грнЦ ПОПТ 








 ,  

.02,1488
100
20102,1240.. грнЦ МН 










 
 

 

6.4.5 Верхня межа ціни 

Верхня межа ціни ( ..МВЦ ) захищає інтереси споживача і визначається ті-

єю ціною, яку споживач готовий сплатити за продукцію з кращою спожив-

чою якістю. 

.4,233238,2980.... грнКЦЦ ЯРБМВ   (6.25) 

де БЦ  – ціна базового виробу,; 

..ЯРК – рівень якості нового виробу відносно базового (порахований за фор-

мулою 6.1). 

6.4.6 Договірна ціна 

Договірну ціну ( .ДОГЦ ) встановлюємо за домовленістю між виробником 

та споживачем в інтервалі між нижньою та верхньою лімітними цінами. 

..... МВДОГМН ЦЦЦ    Мо
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В нашому випадку: .4,2332.02,1488 . грнЦгрн ДОГ  . Приймаємо договірну 

ціну нового виробу .2000. грнЦ ДОГ   

6.5 Визначення мінімального обсягу виробництва продукції 

Економічні показники визначають мінімальний обсяг виробництва, 

при якому випуск продукції є доцільним. Це залежить від відношення 

умовно-змінних й умовно-постійних витрат у складі собівартості продук-

ції й договірної ціни. 

Собівартість річного випуску продукції: 

 .. ПОВПОВР CbQCaС , (6.26) 

де .ПОВС  – повна собівартість одиниці продукції, 1033,35 грн; 

ba,  – відповідно змінні та умовно-постійні витрати у складі собівартості 

одиниці продукції ( 2286,0;7714,0  ba ); 

  – розрахункова виробнича потужність підприємства з випуску продукції, 

шт./рік ( 100  шт./рік); 

Q  – річний обсяг випуску продукції, шт./рік ( 20Q  шт./рік). 

Тоді маємо: 

.87,4747785,2834602,191311001033,352286,0201033,357714,0 грнCР    

Вартість річного випуску продукції: 

.40000202000. грнQЦQ ДОГР   (6.27) 

Визначимо, при якому обсязі продукції ( 1Q ) виторг від реалізації проду-

кції та її собівартість співпадають (прибуток дорівнює 0), що відповідає без-

збитковості виробництва: 

.25
55,9562000

64,28346
1033,357714,02000

1001033,352286,0

..

.
1 шт

СaЦ
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Визначимо, при якому обсязі продукції ( 2Q ) буде досягнуто запланова-

ний рівень рентабельності: 























100
1

100
1

..

.
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; (6.29) 

.40
55,9562000

34016

100
2011033,357714,02000

100
2011001033,352286,0

2 штQ 
























  

Річний прибуток при досягненні запланованого рівня рентабельності 

складе: 

    .2,38666401033,3520002,. грнQСЦП ПОВДОГ   
 

(6.30) 

6.6 Висновки 

В даному розділі були проведені аналіз ринку, рівень якості і конкурен-

тоспроможності системи відео реєстрації з інтегрованим давачем руху, роз-

рахунки собівартості виробництва, визначено мінімальний обсяг виробницт-

ва продукції, визначення ціни виробу. Отже, можна сказати, що він є конку-

рентоспроможним. 

Повна собівартість ― .1033,35. грнСПОВ   

Нижня межа ціни ― .02,1488.. грнЦ МН   

Верхня межа ціни ― .4,2332.. грнЦ МВ   

Договірна ціна ― .2000. грнЦ ДОГ   

Обсяг продукції, при якому буде досягнутий рівень беззбитковості – 
.251 штQ   Мо
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Обсяг продукції, при якому буде досягнуто запланований рівень рента-

бельності – .402 штQ   

Шляхи зниження собівартості: 

 вибір уніфікованих, стандартних виробів; 

 оптимізація електричної, принципової, функціональної схем; 

 вибір матеріалів; 

 розробка конструкції придатної до автоматизованого виробництва; 

 вибір та обґрунтування найбільш досконалих та економічних тех-
нологічних процесів і методів організації виробництва. 
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7 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

Даний дипломний проект представляє розробку системи відеореєстра-

ції з інтегрованим давачем руху. Виконаємо оцінку потенційно шкідливих і 

небезпечних виробничих чинників, що виникають при розробці, виробництві 

та експлуатації пристрою. На підставі цих оцінок необхідно розробити захо-

ди щодо зменшення шкідливих впливів цих факторів на людину як в процесі 

експлуатації виробу, так і при його виробництві. В першу чергу, розглянемо 

найбільш небезпечні фактори, що виникають при технологічному процесі 

пайки, а також  можливі комплексні заходи щодо запобігання впливу цих фа-

кторів на людину і навколишнє середовище. В даному розділі запропоновано 

технічні рішення з безпеки гігієни праці виробничої санітарії, а також визна-

чені основні заходи з безпеки в незвичайних ситуаціях. 

7.1 Визначення основних потенційно небезпечних та шкідливих ви-
робничих факторів при розробці, виготовленні та експлуатації приладу 

Проаналізуємо потенційно шкідливі і небезпечні фактори, що виника-

ють при виготовленні даного пристрою і, зокрема, в процесі ручної пайки. 

Одним з найбільш небезпечних і шкідливих факторів є пайка виводів 

радіо компонентів. При пайці використовуємо припій ПОС–61, до складу 

якого входить свинець, що відноситься до першого класу небезпеки. Процесу 

пайки притаманні шкідливі та небезпечні фізичні, хімічні, біологічні і психо-

фізичні фактори. Спільна дія декількох останніх може привести до травму-

вання і профзахворювань, і так само до виникнення пожеж, вибухів[28]. 

Потенційно небезпечними і шкідливими виробничими факторами при 

ручній пайці є: 

 наявність в повітрі  робочої зони шкідливих речовин; 
 наявність інфрачервоного випромінювання від паяльника; 
 можливість поразки електричним струмом. 
 незадовільна освітленість робочих місць або підвищеною яскра-

вістю світла; 
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 незадовільні метеорологічні умови в робочій зоні; 
 вплив бризів та крапель розплавленого припою; 
 група психологічних шкідливих виробничих факторів: напруже-

ність праці,  
 нервово–психічні перевантаження;  

Проаналізуємо потенційно шкідливі і небезпечні фактори, що виника-

ють при виготовленні даного пристрою і, зокрема, в процесі ручної пайки. 

Ручна пайка супроводжується забрудненням повітряного середовища 

аерозолем припою. Знаходячись у запиленій атмосфері, робітники піддають-

ся впливу пилу та пару, шкідливі речовини осідають на шкірному покриві, 

попадають на слизову  оболонку  порожнини  рота, очей, верхніх дихальних 

шляхів, зі слиною заковтуються в травний тракт, вдихаються в легені. Поряд 

із забрудненням повітряного середовища забруднюються робочі поверхні й 

одяг робітників. Ступінь впливу аерозолів залежить від хімічного складу. Бі-

льшість елементів, що входять до складу застосовуваних припоїв, є шкідли-

вими для здоров'я та життя людини. У розроблювальному технологічному 

процесі застосовується припій ПОС-61 ГОСТ1499-79. Пайка проводиться 

електропаяльником потужністю 36 Вт. До складу припою входить 60–62% 

олова, інше ― свинець. Біологічна дія, клас небезпеки і ГДК в повітрі робо-

чої зони вихідних  компонентів, що входять до складу аерозолю  приведені в 

таблиці 7.2. 

Біологічна дія, клас небезпеки і ГДК у повітрі робочої зони вихідних 

компонентів, що входять до складу аерозолю. 
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Таблиця 7.2 – Біологічна дія, клас небезпеки і ГДК в повітрі робочої 

зони 

Компоненти Характер токсичності дії 
Клас небе-

зпеки 

ГДК у повіт-

рі робочої 

зони, мг/м3 

Свинець При отруєнні спостерігається по-

разка нервової системи, крові, серцево-

судинної системи, шлунково-

кишкового тракту, статевої системи. 

1 0,01 

Олово Поразка бронхів. При тривалому 

впливі можливий пневмоконіоз. 
3 10,0 

Спирт етило-

вий 

Має наркотичну і дратівну дію 

при тривалому контакті. 
4 1000 

Каніфоль  со-

снова 

Має дратівну дію. При тривало-

му впливі на шкіру викликає дерматит. 

― ― 

Як видно з таблиці 7.2 найбільш небезпечною речовиною аерозолю є 

свинець. Виходячи з вищесказаного, небезпека процесу визначається токсич-

ністю свинцю, причому наявність олова знижує токсичний ефект. 

7.2 Технічні рішення та організаційні заходи з безпеки і гігієни праці 
та виробничої санітарії 

Виконувані роботи при пайці згідно з ДСН 3.3.6.042-99 відповідають 

категорії II, а робота ― сидяча, з підняттям ваги до 1кг. Розглядається холо-

дний період року. 
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Таблиця 7.1– Параметри мікроклімату 

Назва Припустимі па-

раметри 

Фактичні пара-

метри 

Температура повітря 21–25 0С 20–25 0С 

Швидкість руху повітря 0,1м/з 0.1м/з 

Відносна вологість повітря 55% 50% 

Параметри мікроклімату, як видно з таблиці 7.1, для даної робочої зони 

відповідають нормам за ДСН 3.3.6.042–99. 

7.2.1 Електробезпека  

Відповідно до ГОСТ 12.2.007.0-75, спроектована установка відноситься 

до 0I класу електробезпеки. Все інше наявне в приміщенні обладнання, де 

виготовляється прилад можна віднести до I  класу щодо електрозахисту(крім 

ВДТ ПЕОМ- I I клас), це устаткування, яке має робочу ізоляцію і приєдну-

ється до електро мережі за допомогою трьох контактних вилок, один з конта-

ктів якої з'єднується з контактом розетки, яка заземлена. 

Приміщення цеху за ступенем небезпеки поразки людей електричним 

струмом згідно ОНТП 24-86 та ПБЕ можна віднести до приміщень без під-

вищеної небезпеки, тому що: 

― відносна вологість повітря не перевищує 75%; 

― матеріал підлоги (паркет) є діелектриком; 

― температура повітря не досягає значень, великих 35 0С; 

― відсутня можливість одночасного дотику людини до заземлених ме-

талоконструкцій будинків та технологічних апаратів, механізмів і ін., з одно-

го боку, і до металевих корпусів електроустаткування ― з іншого. 
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Використовується 3-х фазна мережа з глухо заземленою нейтраллю та 

зануленням з використанням автоматів струмового захисту. 

Розрахунок електромережі на вимикаючу здатність у таблиці 7.3 при-

ведені гранично допустимі значення напруг дотику, В, та сили струмів, мА, 

при аварійному режимі електроустановок напругою до 1000 В з глухозазем-

леною нейтраллю чи ізольованою нейтраллью на частоті 50 Гц. 

Захист мережі здійснюється автоматом струмового захисту, що має час 

спрацьовування tСПР = 0,2 сек та номінальний струм І ном =15 А. 

Напруга корпуса Uк електроустановки відносно землі в аварійному 

режимі роботи при однофазному короткому замиканні становить: 

Uк = Uф∙R0/(R0 + Rф+Zt/3), 

де Uф ― напруга фази; Rф ― опір фазового проводу; R0 ― опір ну-

льового проводу;Zt-еквівалентний опір тр-лу 

Приймаємо Uф =220В, Rф = R0 = 1 Ом; Zt=0,11 Ом. 

Uк = 220∙1/(1 + 1+0,11) =100 В. 

Таблиця 7.3– Гранично припустимі рівні 

 

Вплив 

 Гранично припустимі рівні напруги і сили 

струму при тривалості впливу струму, сек. 

 0,01

…0,08 

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

>1 Змінна напруга 

U, B 

650 500  250   165  125  100  85   70   65   55  

50  36 
Перемінний струм 

I, ма 

650 500  250   165  125  100  85   70   65   55  

50   6 
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Отримана напруга згідно з ГОСТ 12.1.038-88 не перевищує гранично 

припустимого значення напруги дотику Uпр = 250 В, при  тривалості дії  

tд = 0,2 сек. 

Для надійної роботи автоматичного вмикання струмового захисту не-

обхідно виконати наступні умови: 

Iк.з.. = 220/(1+1+0,11) = 100 А. 

Iк.з.> 1,25∙Iном =1,25∙15 = 21 А,  110 А > 21 А. 

Умови виконуються. 

За ПУЕ та ПБЕ для електроустановок з напругою до 1000 В опір зазем-

лення пристроїв не повинно перевищувати 4 Ом. 

7.2.2 Розрахунок  концентрації аерозолю свинцю в повітрі робочої зо-
ни 

Зробимо  розрахунок  концентрації аерозолю свинцю в повітрі робочої 

зони. На робочих місцях питоме утворення аерозолю свинцю при пайці елек-

тропаяльником з потужністю 36 Вт складає 0,02 мГ/100 пайок. Концентрація 

аерозолю в атмосфері складає[28]: 

,де                                      (7.1) 

y = 0,02 мГ/100 пайок ― питоме утворення свинцю; n =4 ― кількість 

пайок за хвилину, шт.; t = 8 год. ― тривалість зміни; N = 1 ― кількість робо-

чих місць, де ведеться пайка, шт.; V =22,5 м3 ― об’єм приміщення. 

С = 0,6∙0,02∙4∙8∙1/22,5 = 0,017 мг/м3 > 0,01мг/м3. 
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З приведеного розрахунку видно, що концентрація аерозолю свинцю 

перевищує ГДК, тому необхідні відповідні заходи щодо поліпшення умов 

праці. 

7.2.3 Відповідні параметри штучного освітлення на робочому місці. 
Санітарні норми 

Розрахунок штучного освітлення на робочих місцях виконано відпові-

дно до ДБН В.2.5-28-2006. Перевіримо освітленість, що забезпечується зага-

льним рівномірним штучним освітленням. Для визначення освітленості за-

стосуємо метод коефіцієнта використання світлового потоку. 

Як джерело світла використовуємо люмінесцентні лампи ЛБ–80 поту-

жністю 80 Вт. Застосовуються світильники ПВЛМ чи ЛСПО62∙80–08.  

Освітленість дорівнює: 

                                             (7.2) 

де N =12 ― кількість світильників у приміщенні; Ф0 =5220 Лм ― світ-

ловий потік світильника; Kз – коефіцієнт запасу; S = 35 м2 ― площа освіт-

люваного приміщення; – коефіцієнт використання світлового потоку. Ви-

значається в залежності від індексу примі-щення i коефіцієнтів відбиття сте-

лі, 1= 0,7, стін 2= 0,5, підлоги 3 = 0,1. 

                                            (7.2) 

де l = 7м ― довжина приміщення; b = 5м ― ширина приміщення; h = 

3м ― висота підвісу світильників; i = 7∙5/(3∙(7+5)) = 0,96. 

Визначаємо  = 0,34. 
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При використанні люмінесцентних ламп у приміщеннях з повітряним 

середовищем, що містить менше за 1мг/м3 пилу; Кз = 1,5; Z=1,1 ― коефіці-

єнт нерівномірності освітлення 

E =12∙5220∙0,34/(35∙1,5∙1,1) =368,78 Лк. 

Норма загального освітлення робочих місць (контраст об'єкта розріз-

нення середній, фон середній, розряд зорової роботи 3В; робота високої точ-

ності)  складає 300 Лк. Фактичне Е більше необхідного, і норми ДБН В.2.5-

28-2006 виконуються. 

На робочому місці монтажу РЕА комбіноване освітлення повинне за-

безпечити освітленість місця Енорм =750Лк. Загальне освітлення забезпечує 

369 Лк, місцеве повинно бути Енорм – Езаг = 750 – 369 = 381Лк. Застосуємо 

джерело місцевого освітлення МЛ–2x80. Перевіримо чи забезпечить даний 

світильник необхідну освітленість 

,                                     (7.3) 

де N =1 ― число світильників; Е ― освітленість, яку забезпечує місце-

вий світильник; Кз =1,5 ― коефіцієнт запасу; n = 2 ― число ламп у світиль-

нику; 

Ф0 = 4070 Лм ― світловий потік лампи ЛД80;  = 1,2 ― коефіцієнт, 

який враховує збільшення освітленості від навколишніх предметів; L =100 ― 

умовна освітленість за графіком; =1 ― враховує кут нахилу робочої пло-

щини, тоді 

E=2∙4070∙100∙1∙1,2∙1/1000/1,5 = 651,2. 

Комбіноване освітлення з джерелом МЛ–2x80 забезпечить необхідну 

освітленість на робочому місці монтажника (651,2 >381). 
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7.2.4 Заходи щодо поліпшення умов праці на робочих місцях 

Експлуатація ділянок пайки, які не обладнаних місцевою витяжною 

вентиляцією, забороняється. Вентиляційні установки повинні включаться до 

початку робіт і виключаться після їхнього закінчення. Робота вентиляційних 

установок повинна контролюватися спеціальною світловою сигналізацією. 

Місцеві відсоси від зон пайки повинні обслуговуватися окремою, вентиля-

ційною установкою. 

В зоні ручної пайки швидкість спрямованого потоку, створюваного мі-

сцевими відсосами повинна на 0,2м/с перевищувати рухливість повітря в зоні 

пайки і бути не менше 0,5м/с. 

Застосуємо шарнірно–телескопічні відсоси прямокутної форми з гост-

рими крайками, які встановлюємо у вертикальній площині столу. 

Кількість повітря, що відсмоктується, для прямокутних отворів з гост-

рими крайками: 

L = (S +7,7∙E
0.63

∙Х1,4)VX , 

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

кутного усмоктувального отвору, м; E =(0,14 0,28) м; X ― відстань до зони 

пайки, 

(Х = 0,1 0,3 м). 

Менша сторона прямокутного усмоктувального отвору визначається з 

оптимального співвідношення між сторонами всмоктувальної щілини В і Е, 

при якому кількість  повітря, що відсмоктується, буде мінімальним. 

Вибираємо Е = 0,2м, Х = 0,2м; тоді одержуємо B/E = 0,24, В = 0,24∙E = 

0,24∙0,2  = 0,048 м. 

Площа усмоктувального отвору дорівнює 

 S  = B∙E = 0,2∙0,048 = 0,0096 м². 
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Визначимо кількість повітря, що відсмоктується: 

L = (0,0096 + 7,7∙0,2∙0,36∙0,211,4)∙0,5 = 280 м³/год. 

Визначимо концентрацію аерозолю свинцю в повітрі робочої зони за 

формулою  

С = 0,6. y. n. t.N/(V+L.t), 

де у ― питоме утворення аерозолю свинцю; n ― кількість пайок за 

хвилину; 

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

зборки виробу, год. 

У нашому випадку:y = 0,02мг/100 пайок, n =4, T = 8 год, N = 1, V = 

22,5м³. 

Тоді  

С = 0,6∙ 0,02∙4∙8∙2/(22,5 + 280∙8) = 0,0001мг/м³. 

Отже, за даних умов технологічного процесу концентрація аерозолю 

свинцю в повітрі робочої зони не буде перевищувати гранично допустиму 

концентрацію 0,01мг/м³ за ГДК, тобто немає необхідності у вентиляції діля-

нок пайки. 

7.3 Безпека в надзвичайних ситуаціях 

Безпека в надзвичайних ситуаціях регламентується ПЛАС (ДНАОП 

0.00-4.33-99). Основними складовими частинами ПЛАС є розробка технічних 

рішень та організаційних заходів щодо оповіщення, евакуації та дій персона-

лу у разі виникнення надзвичайних ситуацій, а також вирішення питань з 

пожежної безпеки[28]. 
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7.3.1 Вимоги щодо організації ефективної роботи системи оповіщен-
ня персоналу при надзвичайних ситуаціях 

Для підвищення безпеки в надзвичайних ситуаціях (НС) пропонується 

встановлення системи оповіщення (СО) виробничого персоналу. 

Оповіщення виробничого персоналу у разі виникнення НС, наприклад  

при пожежі, здійснюється відповідно до вимог   НАПБ А.01.003-2009. 

Необхідність обладнання виробничих приміщень певним типом СО ви-

значається згідно з додатком Е до ДБН В.1.1-7-2002 "Захист від пожежі. По-

жежна безпека об'єктів будівництва".  

Розміри зон оповіщення, черговість оповіщення та час початку опові-

щення людей в окремих зонах визначаються, виходячи з умов забезпечення 

безпечної та своєчасної евакуації людей у разі виникнення НС.  

Як правило, СО вмикається автоматично від сигналу про пожежу, який 

формується системою пожежної сигналізації або системою пожежогасіння. 

Також з приміщення оперативного (чергового) персоналу СО (диспетчера 

пожежного поста) слід передбачати можливість запуску СО вручну, що за-

безпечує надійну роботу СО не тільки при пожежі, а і у разі виникнення 

будь-якої іншої НС. 

СО повинна розпочати трансляцію сигналу оповіщення про НС 

/пожежу/, не пізніше трьох секунд з моменту отримання сигналу про НС 

/пожежу/.  

Пульти управління СО необхідно розміщувати у приміщенні пожежно-

го поста, диспетчерської або іншого спеціального приміщення (в разі його 

наявності). Ці приміщення повинні відповідати вимогам пунктів 1.6.13, 

1.6.14, 1.6.15 ДБН В.2.5-13 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Поже-

жна автоматика будинків і споруд".  

Встановлення звукових та мовних оповіщувачів у виробничих примі-

щеннях повинно виключати можливість концентрації та нерівномірного роз-

поділу звуку.  Мо
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Настінні звукові та мовні оповіщувачі кріпляться на висоті не менше 

2,2 м від підлоги, при цьому відстань від стелі до оповіщувача повинна ста-

новити не менше 150 мм.  

Звукові оповіщувачі повинні комбінуватися зі світловими, які працю-

ють у режимі спалахування, у таких випадках:  

- у приміщеннях, де люди перебувають у шумозахисному спорядженні;  

- у приміщеннях з рівнем шуму понад 95 дБ.  

Евакуаційні світлові покажчики "Вихід" слід вмикати разом з основ-

ними освітлювальними приладами робочого освітлення.  

Допускається використовувати евакуаційні світлові покажчики, що ав-

томатично вмикаються при отриманні СО командного імпульсу про початок 

оповіщення про НС /пожежу/ та (або) аварійному припиненні живлення ро-

бочого освітлення.  

7.3.2 Обов’язки та дії персоналу у разі виникнення надзвичайних си-
туацій (НС) 

У разі виявлення ознак НС працівник,який їх помітив,повинен:  

- негайно повідомити про це засобами зв’язку органи МНС та держав-

ної пожежної охорони, вказати при цьому адресу, кількість поверхів, місце 

виникнення пожежі, наявність людей, а також своє прізвище ; 

- організувати оповіщення людей про НС ; 

- вжити заходів щодо еввакуації людей та матеріальних цінностей ; 

-вжити заходів щодо ліквідації наслідків НС з використанням наявних 

засобів. 

Керівник та пожежна охорона установи, яким повідомлено про виник-

нення НС, повинні : 

- перевірити, чи викликано підрпозділи МНС та державної пожежної 

охорони ; 

- вимкнути у разі необхідності струмоприймачі та вентиляцію ; 
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- у разі загрози життю людей негайно організувати їх евакуацію та їх 

рятування , вивести за межі небезпечної зони всіх працівників, які не беруть 

участь у лікцвідації наслідків НС ; 

- перевірити здійснення оповіщення людей про НС;  

 - забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть 

участь у ліквідації наслідків НС ; 

- організувати зустріч підрозділів МНС та державної пожежної охоро-

ни, надати їм допомогу у локалізації пожежі. 

Після прибуття  підрозділів МНС та  Державної пожежної охорони по-

винен бути забезпечений безперешкодний доступ їх до місця, де виникла НС. 

7.3.3 Пожежна безпека 

Проаналізуємо можливі причини виникнення пожежі і речовини, що 

можуть горіти. Можливими причинами виникнення пожежі можуть бути: 

– несправність в електроустаткуванні – наприклад, пробій ізоляції, 
несправності, що виникли внаслідок механічних ушкоджень і т.д.; 

– порушення протипожежного режиму – наприклад, паління в 
недозволених місцях, користування побутовими електронагрівальними 
приладами і т.д.. 

          Речовинами які можуть горіти є: 

 –   меблі – столи, стільці, тумбочки, виготовлені з дерева; 

 –   папір – документація, папір для принтера, шпалери; 

– конструктивні елементи приміщення – покриття підлог (лінолеум),  
двері (дерево, дерматинова оббивка), віконні рами (дерево); 

– кабельні лінії та радіодеталі. 

Так як усі вище перераховані речовини є твердими речовинами і 

матеріалами, здатними при взаємодії з повітрям горіти, то розглянуте 

приміщення, згідно НАПББ07.005-86, можна віднести до пожежонебезпечної 

категорії “В”. 

Згідно з ДНАОП 0.00-132-01 робочі зони у приміщенні відносяться до 

пожежонебезпечних робочих зон П-ІІа. 
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Приміщення обладнане пожежними сповіщувачами теплової дії типу 

ДТЛ. Вони встановлені в кожному приміщенні на стелі по дві штуки. Від них 

інформація по лініям зв’язку надходить на охоронно-пожежний пристрій 

СИГНАЛ-37М, обладнаний звуковими сповіщувачами. 

У приміщенні знаходяться первинні засоби пожежогасіння - це 

вуглекислотний вогнегасник марки ОУ-5 у кількості трьох штук. 

Застосування вогнегасника даної марки можливо при пожежогасінні 

електромереж і електроустановок, що знаходяться під напругою до 1000 В, 

що відповідає класу пожежі «Е». Відповідно до ДСТУ 3675-98 норматив на 

кількість вогнегасників виконується. 

З метою профілактики загоряння електропроводки необхідно не менш 

одного разу в три місяці проводити профілактичні огляди електромережі.  

Рубильники для відключення мережі знаходяться на видному місці, 

підходи до них звільнені. 

У випадку виникнення пожежі в приміщенні, згідно ДБН, забезпечена 

можливість безпечної евакуації людей, що знаходяться в приміщенні, через 

евакуаційні виходи. 

Коридор і ґанок не повинні бути захаращеними, мати аварійне 

освітлення (у даному випадку штучне), міститися в чистоті і порядку. 

Основні параметри еваковиходів вказані у ДБН.  

Засоби пожежного зв'язку і сигналізації визначені ГОСТ 12.6.004-76. В 

відділі знаходитися телефон загальноміської мережі. Виклик пожежної охо-

рони здійснюється набором номера 101. План евакуації знаходиться на вид-

ному місці. 
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7.3.4 План евакуації персоналу при пожежі 
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ВИСНОВКИ 

У дипломі було розкрито основні принципи побудови систем  

відеореєстрації, описана структура і принцип роботи системи відео реєстрації 

з інтегрованим давачем руху, наведені різні схемотехнічні рішення.  

Було проведено розрахунок схеми керування відеореєстратором, а також 

була розроблена компоновка пристрою, і були проведені розрахунки на ме-

ханічну міцність, вібростійкість, електромагнітну сумісність і надійність ро-

боти пристрою. 

Також були визначена технологічність конструкції виробу, і в результаті 

був отриманий коефіцієнт технологічності виробу К = 0,64, що говорить про 

придатність даного виробу для серійного виробництва. 

В даному дипломному проекті наведені інструкції з техніки безпеки та  

охорони праці. 

Я вважаю, що тему дипломного проекту розкрив повністю. 
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Система відеореєстрації з 
інтегрованим давачем руху 

Технічне завдання 

Літ. Аркушів 
 3 

НТУУ "КПІ" РТФ 

1 Найменування та область використання виробу  
 

Найменування: Система відеореєстрації з інтегрованим давачем руху. 

Область застосування: Охоронні та відео реєстраційні системи 
 

2 Мета та призначення розробки 
 

Метою розробки є створення схеми яка буде керувати відео реєстратором по сигналу 

від давача руху. 

Призначення розробки - створення функціонально закінченого пристрою, який за-

безпечує відеоспостереження тільки в тому випадку, коли на ділянці на якій він буде зосе-

реджений, будуть знаходитись  сторонні особи. 

 

3 Підстави для розробки 
 

Завдання на випускну роботу спеціаліста, видане кафедрою КІВРА НТУУ «КПІ» 
 

4 Технічні  умови 
 
4.1 Склад виробу і вимоги  до конструкції 
 

Пристрій повинен бути конструктивно і функціонально завершеним. Пристрій складаєть-

ся з плати давача руху, плати керування відео реєстратором та відповідно відео реєстратора, які 

конструктивно  встановлені в корпусі. 

 

4.2 Основні функціональні параметри  
 

Напруга живлення 12-14В; 
Cтрум постійний; 
Автономність роботи не менше 18 годин; 
Кут огляду датчика 105°; 
Дальність не менше 10м; 
Чутливість не менше 10 мВМо
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4.3 Вимоги до надійності 
 

Пристрій повинен бути відновлюваним і ремонтопридатним згідно ГОСТ 27.002-89 
Середній наробіток на відмову, не менше 15000 год. 
Гарантований термін служби, не менше, 1 року 
Середній термін збереження, не менше, 5 років 
 

4.4 Вимоги до технологічності і метрологічного забезпе-
чення 

 
Рівень технологічності повинен відповідати вимогам ГОСТ 14.201-83 
 

4.5 Вимоги до рівня уніфікації та стандартизації 
 

Рівень уніфікації і стандартизації повинен відповідати вимогам ГОСТ 14.201-83. Коефіці-
єнт уніфікації, не менше 0,6; Коефіцієнт стандартизації , не менше 0,4. 
 

4.6 Вимоги по охороні праці і безпеки обслуговування 
 

Пристрій повинен відповідати вимогам ГОСТ 12.2006. На пристрої повинна бути нанесена 
наступна інформація: вид живлення і номінальна напруга живлення, позначення контакт-
них пристроїв та застерігаючи надписи 
 

4.7 Естетичні і ергономічні вимоги 
Ергономічні вимоги повинні відповідати ГОСТ 12.2032-78, ГОСТ 12.2033-78 і ГОСТ 
26035-81. На пристрій повинні бути нанесені  чіткі умовні позначення органів керування. 
Умовні функціональні позначення повинні  відповідати ГОСТ 25844-83. Естетичні вимоги 
за ГОСТ 23852-79 
 

4.8 Патентні вимоги 
 

Вимоги до патентної  частини не висуваються. 
 

4.9 Умови експлуатації 
Кліматичне виконання виробу УХ.1.1 за ГОСТ 15150-69; 
Робочий діапазон температур, °С – (-10…+40); 
Граничні температури, °С – (-20…+50); 
Атмосферний тиск, кПа- 70; 
Вологість -100% (при 24°С); 
Вібраційні навантаження: 
- діапазон частот, кГц- 1..80; 
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Зм. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

3 РВ41.4676119.001 ТЗ 

4.10 Вимоги до пакування і маркування  
 

Блок з датчиком та відео реєстратором пакувати в окремий захисний пакет; 
Забезпечити захист при транспортуванні та зберіганні; 
Маркування на виробі та пакунку робити відповідно до ГОСТ 24388-88. 

 
4.11 Вимоги до транспортування та зберігання 
 

Транспортування здійснювати будь якими засобами; 
Зберігати в опалювальних приміщеннях без регулювання кліматичних умов; 
Температура повітря °С (0….25). 
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Позначення Найменування Кільк. Примітка 

 Конденсатори   
    

С1 K73-17 0.1 мкФ ± 10% ОЖ0.461.104 ТУ 1  
С2 K10-17A 0,68 мкФ ± 10% ОЖ0.460.172 ТУ 1  
C3 К50-35*16В 1000 мкФ ± 20% ОЖ0.464.214 ТУ 1  
С4 К50-35*16В 1000 мкФ ± 20% ОЖ0.464.214 ТУ 1  

    
 Мікросхеми   
    

DD1 К561ЛЕ5 ЖК3.365.200 ТУ 1  
DD2 К561ИЕ16 бК0.348.457-014 ТУ 1  
DD3 К561ЛА7 бК0. 348.457-01 ТУ 1  

    
 Реле   

K1 TRJ-24VDC-SB-CD 1  
    
 Резистори 

 
  

    
R1 C1-4 0,25 Вт 1 МОм ± 5% ШКАБ.434113.016 1  
R2 С1-4 0,5 Вт 10кОм±5% ШКАБ.434113.016 1  
R3 C1-4 0,25 Вт 1 МОм ± 5% ШКАБ.434113.016 1  
R4 С1-4 0,5 Вт 10кОм±5% ШКАБ.434113.016 1  
R5 С1-4 0,25 Вт 220 Ом±5% ШКАБ.434113.016 1  
R6 C1-4 0,25 Вт 1 МОм ± 5% ШКАБ.434113.016 1  

    
 Діоди   
    

VD1 КД522 дР3.362.029 ТУ 1  
    
 Транзистори   
    

VT1 KT3102 аА0.336.122 ТУ 1  
      
     

Зм Арк     № докум.  Підпис Дата 
Розроб Могир О.   

Друкований вузол 

Літера Аркуш   Аркушів 
Перев       1 1 
Т.контр    

 Н.контр Попсуй  В.І.   

Утв. Дюжаєв Л.П.   
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Позначення Найменування Кільк. Примітка 

 Роз`єми   
    

X1 DG126-5 1  
X2 PLD2-06 1  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    

    
      Аркуш 

        2 Зм Арк     № докум.  Підпис Дата 
 
 

РВ41.468231.001 ПЕ 
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Обозначение 

 
 

Наименование 
 

К
о
л
. 

 
 
Прим. 

    Документація   

А1   РВ41.468231.001СК Складальний кресленик 1  

А1   РВ41.468231.001Е3 Схема електрична принципова 1  

А4   РВ41.468231.001ПЕ Перелік елементів 1  

       

    Деталі   

А1  1 РВ41.758723.001 Друкована плата 1  

       

    Інші вироби   

    Конденсатори   

  2  
K10-17A 0,68 мкФ ± 10% ОЖ0.460.172 
ТУ 1 С1 

  3  
К50-35 1000 мкФ*16В ± 20%  
ОЖ0.464.214 ТУ 1 С3 

  4  
K73-17 0.1 мкФ ± 10% 
ОЖ0.461.104 ТУ 2 С2,C4 

       

    Мікросхеми   

       

  5  К561ИЕ16 бК0.348.457-014 ТУ 1 DD2 

  6  К561ЛА7  бК0. 348.457-01 ТУ 1 DD3 

  7  К561ЛЕ5 ЖК3.365.200 ТУ 1 DD1 

       

     

РВ41.468231.001      
Изм Лист № докум. Подп Дата 

Разраб. Могир     
Друкований вузол 

Лит. Лист Листов 

Пров.     1 2 

Т.конт    

НТУУ «КПІ» РТФ Н.конт Попсуй    
Утв Дюжаєв    
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    Резистори   

  8  С1-4 0,25 220 Ом±5% ШКАБ.434113.016ТУ 1 R5 

  9  C1-4 0,25  1 МОм ± 5% ШКАБ.434113.016ТУ 3 R1,R3,R6 

  10  
С1-4 0,5  10кОм±5% 
ШКАБ.434113.016ТУ 

2 R2, R4 

       

  11 Реле TRJ-24VDC-SB-CD 1 K1 

       

  12 Діод КД522 дР3.362.029 ТУ 1 VD1 

       

  13 Транзистор KT3102 аА0.336.122 ТУ 1 VT1 

       

    Роз`єми   

  15  DG126-5 1 X1 

  16  PLD2-06 1 X2 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     

РВ41.468231.001 2      
Изм Лист № докум. Подп Дата 
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Обозначение 
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Прим. 

    Документація   

А1   РВ41.4676119.002СК Система відеореєстрації   1  

    з інтегрованим давачем руху   

       

    Складальні одиниці   

А1  1 РВ41.4676119.001 Друкований вузол 1  

       

    Деталі   

А1  2 РВ41.7276119.003 Основа 1  

А1  3 РВ41. 7276119.004 Кришка 1  

  4 РВ41.  Стійка 1  

    Стандартні вироби   

  5  Гвинт М3х8 ГОСТ 1491-80 4  

  6  Гвинт M3х8 S.11809 DIN7991 6  

    Інші вироби   

  7  
Відеореєстратор TrendVision 
TV-107   

1  

  8  Давач руху ДД-024  1  

  9  Шлейф  DG126 1  

  10  Шлейф PLD2 1  

  11  Шлейф CCP-USB2-AMBM-15 1  

     

РВ41.468181.001      
Изм Лист № докум. Подп Дата 

Разраб. Могир О.    
Система 

відеореєстрації з 
інтегрованим давачем 

руху 

Лит. Лист Листов 

Пров.     1 1 
Т.конт    

НТУУ «КПІ» РТФ Н.конт Попсуй В.   
Утв Дюжаєв Л.   
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  12  Кабель FLRYY DIN 72551 1м  

  13  
Втулка кабельна МУВП  
ГОСТ 21424-93 

1  
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