




 



 

АНОТАЦІЯ 

Метою проекту є розробка конструкції системи водяного охолодження у 

складі системного блоку комп’ютера. 

В дипломному проекті спроектовано систему водяного охолодження для 

системного блоку комп’ютера, друковану плату автоматичного регулятора 

обертання швидкості кулера, розроблена конструкторська документація з ви-

користанням сучасної елементної бази та розглянуто основні фактори безпеки 

технологічного процесу і експлуатації, і шляхи їх забезпечення. 

Пояснювальна записка (формат А4) містить 81 сторінку, 10 таблиць, 24 

рисунки, 16 бібліографічних найменувань за переліком посилань, 3 додатки та 

необхідні креслення: схема електрична структурна автоматичного регулятора 

обертання швидкості кулера (формат А3), схема електрична принципова авто-

матичного регулятора обертання швидкості кулеру (формат А3), кресленик 

друкованої плати (формат А2), складальний кресленик друкованого вузла (фо-

рмат А2), габаритний кресленик кулеру водяного охолодження (формат А1), 

складальний кресленик системи водяного охолодження (формат А1) та специ-

фікації (формат А4) до цих креслеників. 

Ключові слова: система водяного охолодження, друкована плата, надій-

ність, вібраційна та ударна міцність, тепловий режим, охорона праці. 



 

ANNOTATION 

The aim of the project is to develop the design of the water cooling system as 

a part of the computer system unit. 

In degree project designed water cooling system for the computer system unit, 

PCB automatic fan speed of rotation regulator, constructional documentation with 

using modern element base was developed and the basic factors of safety and oper-

ation of the process, and ways to support them are considered. 

Explanatory Note (A4) contains 81 pages, 10 tables, 24 drawings 16 biblio-

graphic names on the list of references 3 additions and necessary drawings: electrical 

block diagram of automatic fan speed of rotation regulator (A3 format), electrical 

schematic diagram of automatic fan speed of rotation regulator (A3 format), PCB 

drawings (A2 format), assembly drawing of the printing unit (A2 format), dimen-

sional drawings of cooler water cooling (A1 format), assembly drawings of  water 

cooling system (A1 format) and specifications (A4 format) to these drawings. 

Keywords: water cooling system, printed circuit board, reliability, vibration 

and impact strength, thermal regime, occupational health. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

АС − асинхронний 

СВО – система водяного охолодження 

ПК – персональний комп'ютер 

CPU – central processing unit (центральний процесор) 

НДР – науково-дослідна робота 

ДП – друкована плата 

ДСТУ – державний стандарт України 

ГОСТ – государственный стандарт СССР 

КД – конструкторська документація 

РЕА – радіоелектронна апаратура 

ЕА – електронна апаратура 

ЕРЕ – електрорадіоелементи 

ЕРС − електрорушійна сила 

ОДП – одношарова друкована плата 

ДДП – двошарова друкована плата 

БДП – багатошарова друкована плата 

УГП – умовні графічні позначення 

ПНЧ – підсилювач низької частоти 

ККД – коефіцієнт корисної дії 

ГДК – гранично допустима концентрація 

ПУЕ – плавила улаштування електроустановок 

ДСН – санітарні норми мікроклімату 

ЕМВ – електромагнітне випромінювання 

ВДТ – візуальні дисплейні термінали 

ЕОМ – електронно обчислювальна машина 

ДБН – державні будівельні норми 

ДНАОП – державні нормативні акти з охорони праці 

НАПБ – правила пожежної безпеки  
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ВСТУП 

Одним з невід'ємних елементів персонального комп'ютера (ПК) є система 

його охолодження. Оскільки всі компоненти ПК споживають електричну ене-

ргію, то вони нагріваються, причому ступінь їхнього нагріву пропорційний рі-

вню навантаження. Іншими словами, якщо ви хочете, щоб ПК міг успішно ви-

конувати поставлені завдання і при цьому не перегрівався, то варто приділити 

увагу якісному охолодженню. Базова система охолодження потрібна навіть 

для найпростішого ПК, а коли ви є або ж плануєте стати власником ігрового 

або професійного ПК, то на хорошому охолодженні в жодному разі не варто 

економити. 

У переважної більшості ПК для відводу тепла застосовується повітряне 

охолодження. Своєю популярністю воно завдячує простоті і дешевизні. Прин-

цип такого типу охолодження полягає в наступному − все тепло від нагрітих 

елементів передається навколишньому повітрю, яке за допомогою вентилято-

рів виводиться з корпусу системного блоку назовні. Для підвищення тепловід-

дачі та ефективності охолодження, компоненти, що нагріваються найбільше, 

забезпечують мідними або алюмінієвими радіаторами зі встановленими на них 

вентиляторами.  

Але той факт, що відвід тепла відбувається завдяки рухові повітря, зовсім 

не означає що, чим більше встановлено вентиляторів, тим кращим буде охо-

лодження в цілому. Кілька неправильно встановлених вентиляторів можуть 

нашкодити набагато більше, а не вирішити проблему перегріву, тоді як один 

вірно встановлений вентилятор вирішить цю проблему дуже ефективно.  

Останнім часом гонка продуктивності настільних ПК піднялася на новий 

рівень. Зростають тактові частоти, обчислювальні потужності, перехід на ба-

гатоядерну архітектуру і впровадження архітектури х64 покликане підняти 

продуктивність ПК на новий рівень. Оскільки у електронних схем працездат-

ність забезпечується у вузькому діапазоні температур, то збільшення теплови-

ділення не може відбуватися нескінченно.  

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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B даному дипломному проекті розглянуті загальні принципи побудови 

систем водяного охолодження, також проведено порівняння різних систем 

охолодження. З’ясовано переваги і недоліки основних сучасних систем, про-

ведено їх порівняльний аналіз.  
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1 ОГЛЯД СИСТЕМ ВОДЯНОГО ОХОЛОДЖЕННЯ 

Значне зростання продуктивності ПК спричинило необхідність вдоскона-

лювати і системи охолодження. Якщо раніше про охолодження системного 

блоку знали тільки як про набір вентиляторів і радіаторів, то сьогодні на ринку 

можна зустріти фреонові і комбіновані системи з елементами Пельтьє. Прави-

льне охолодження − запорука стабільної роботи ПК, особливо спекотної пори 

року, коли звичайні вентилятори вже не справляється. Приклад системи водя-

ного охолодження комп’ютера показано на рис.1.1. 

 
Рисунок 1.1 – Система водяного охолодження комп’ютера 

Всі розробки в області систем водяного охолодження (СВО) останнім ча-

сом стосувалися вдосконалення самого холодоагенту і прискорення процесу 

охолодження за рахунок оптимізації системи руху рідини. Причому, діапазон 

цін на такі системи вельми розтягнутий: можна знайти бюджетний варіант з 

невеликим охолоджувальним ланцюжком, де як холодоагент виступає дисти-

льована вода, а можна натрапити й на складні багаторівневі СВО, з дорогими 

брендовими радіаторами і вставками з вуглецевого волокна. Вибір відповід-

ного варіанту буде залежати від умов експлуатації Вашого ПК і від фінансових 
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можливостей, але сама по собі така система дуже ефективна і варта витрачених 

на її установку коштів. 

Перевага СВО над іншими системами полягає у високій теплопровідності 

робочої рідини (на відміну від аерогенних охолоджувачів) і набагато тривалі-

шій експлуатації порівняно з системами відкритого випаровування. Також іс-

нує багато відеоуроків та інструкцій, як сконструювати надійну водяну сис-

тему своїми руками. Найчастіше СВО зроблені самостійно нічим не гірші від 

готових рішень виробників комп’ютерних комплектуючих. 

Принцип роботи водяного охолодження: 

Сам процес охолодження являє собою термодинамічну систему за участю 

провідної теплорідини і нагрівальних елементів. Відведення тепла від проце-

сора, чіпсета, відеокарти, жорсткого диска та ін., відбувається за рахунок пе-

редачі рідиною тепла через герметичний теплообмінник, так званий ватерб-

лок. У складних системах всі ватерблоки під’єднані до розсіювального радіа-

тора, в який поступає вода, де вона і охолоджується, передаючи йому тепло. У 

повітряних системах охолодження надлишки тепла переносить повітря, тепло-

провідність якого набагато нижча ніж у води, а розсіювання тепла відбувається 

тим же чином − через радіатор. Система теплообмінників може бути як послі-

довною, так і паралельною: обидва варіанти є вельми ефективними. Також мо-

жливе змішане підключення, якщо в ньому є необхідність з огляду на констру-

кції ПК. 

Найчастіше в типових СВО використовують дистильовану воду, іноді з 

домішками барвників або компонент, здатних до люмінесценції. Вода здійс-

нює свій цикл в системі завдяки тиску, створюваного помпою. За час прохо-

дження вона встигає нагрітися (відібрати тепло) і охолонути, повернувшись в 

резервуар для повторного циклу. 

Основні елементи СВО: 

– теплообмінник (ватерблок) — не менше 1; 

– радіатор; 

– водяна помпа; 
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– фітинги; 

− шланги; 

– дистильована вода; 

– давачі температури. 

У досконаліших системах використовуються також спеціальні контро-

лери для помпи, що керує потоком, температурою і витратою води. Крім ланки 

керування, в СВО також застосовують давачі температури, які опитуються ко-

нтролером, крани для зливу рідини, фільтри і відсік для води. 

Отже, ватерблок або теплообмінник − це, по суті, основна ланка в охоло-

дженні елементів ПК. Вона складається з металевого блоку (найчастіше мід-

ного), який може мати різну конструкцію, починаючи із мультиканальної і за-

кінчуючи простим плоским дном. Від варіацій структури ватерблока залежить 

ефективність охолодження − чим більша площа дотику, теплопровідність ме-

талу блоку і елемента ПК − тим швидше процесор передасть теплову енергію 

теплообміннику, а той, в свою чергу, воді. Зазвичай ватерблоки ставляться на 

найважливіші, елементи системного блоку, що дуже нагріваються: процесор, 

північний міст, відеокарта та ін. 

Вода — основний провідник тепла в СВО. Важливо використовувати 

тільки очищену від домішок воду: дистильовану або деіонізовану. Це забезпе-

чить тривалий термін служби системи і в рази знизить ймовірність загнивання 

і цвітіння води. Також, дистильована вода гірше проводить електричний 

струм, що теж важливо при застосуванні рідини в пристрої, що живиться від 

електромережі. 

В якості рушійної сили в СВО виступає помпа − це міні-насос, що пере-

качує воду з резервуара в ватерблоці і назад по циклу. Класифікуються помпи 

тільки по типу живлення: від 220 або від 12 В. Сьогодні існує великий вибір 

таких пристроїв, орієнтованих на будь-яку СВО, тому зібрати систему само-

стійно не складе особливих труднощів. 



 

 
Зм. Лис

т 

№ докум. Підпис Дат
а 

Лис
т 
11 РВ21.632579.001ПЗ 

Природно, щоб створити замкнуту систему, знадобляться спеціальні тру-

бки, що з’єднують помпу, ватерблоки і інші компоненти СВО. Зазвичай, за-

стосовують трубки, зроблені з термопластичних полімерів. Вони приєдну-

ються до системи за допомогою фітингів. Вибір відповідного фітинга важли-

вий для герметичності і зручності монтажу. 

Коли вода в ватерблоці достатньо нагрілася, помпа переганяє її до радіа-

тора. Він служить елементом, який розсіює тепло, передане водою. Існує два 

види розсіювальних елементів СВО: активний і пасивний. Активний містить в 

собі вентилятор, який допомагає воді швидше набутити температури навколи-

шнього середовища. Пасивний радіатор значно повільніше охолоджується, але 

в нього є істотний плюс — безшумність. 

Важливо, щоб всі елементи СВО були підібрані правильно: не обов’яз-

ково брати високопотужну помпу і найкращий, дорогий ватерблок з тонкої мі-

дної пластини. Досить розрахувати параметри оптимальної СВО (або взяти го-

тову) з урахуванням особливостей теплових процесів у конкретному ПК і шви-

дкістю розсіювання тепла окремими елементами. Якщо вибір СВО буде зроб-

лений вдало, вона прослужить не один рік. Більше того, існують системи з ти-

повими універсальними елементами, які можуть використовуватися з бага-

тьма іншими компонентами ПК, якщо є необхідність у вдосконаленні і потрі-

бно замінити старі модулі на нові. 

Складнощі, з якими можна зустрітися при експлуатації СВО, обумовлю-

ються необхідністю періодичної заміни води (фахівці наводять різні цифри, 

але в середньому воду необхідно міняти не рідше 1 разу на рік, якщо система 

без фільтрів) та можливою втратою діелектричних якостей, тобто підвищен-

ням електропровідності. Останнє може виникнути при недостатній частоті за-

міни рідини в СВО, та і в самій дистильованій воді при експлуатації системи 

можуть з’явитися домішки, що підвищують провідність електричного струму. 

В цілому, СВО має багато переваг перед іншими способами охолодження, 

оскільки її надійність набагато вище ніж у системи з відкритим випаровуван-
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ням, а ефективність в рази більша, ніж у звичайних вентиляторів. Викорис-

тання СВО на промислових ПК є не тільки корисним в сенсі стабільної роботи 

ПК, але дає і позитивний економічний ефект. 

Якщо вибирати серед готових СВО, то ціни на них можуть бути досить 

високими. Але знаючи фізичні параметри ПК і враховуючи поради фахівця, 

можна уникнути великих витрат і вибрати економну ефективну систему охо-

лодження. 

1.1 Аналіз існуючих рішень 

Розглянемо СВО Cooler Master Seidon 120V [4]. 

Конструкція складається з ватерблока з мідною основою і вбудованою 

помпою, пари гумових шлангів, радіатора розміром 154 x 119 x 27 мм і венти-

лятора з ШІМ-керуванням швидкості обертання в межах 600-2400 об/хв. Ство-

рюваний повітряний потік може сягати 2,44 м³/хв, рівень шуму − до 40 дБА. 

Середній термін напрацювання на відмову вентилятора становить 40 тис. го-

дин; помпи на підшипнику Rifle − 70 тис. годин. Максимальна споживана по-

тужність СВО 7,2 Вт. СВО Cooler Master Seidon 120V зображена на рис.1.2. 

 
Рисунок 1.2 –  Система водяного охолодження Cooler Master Seidon 120V 

На тильній поверхні контактної пластини знаходиться масив з кількох де-

сятків мідних ребер, що сприяють ефективному відведенню тепла з поверхні 

CPU. Зовнішній вигляд контактної пластини зображено на рис.1.3. 
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Рисунок 1.3 – Поверхня контактної пластини Cooler Master Seidon 120V 

В упаковці з Seidon 120V також міститься кріплення для платформ Intel 

LGA775, 1150, 1155, 1156, 1366, 2011 і AMD AM2 (+), AM3 (+), FM1, FM2, і 

шприц-тюбик з термопастою. Кріплення для СВО Cooler Master Seidon 120V 

зображено на рис.1.4.  

 
Рисунок 1.4 –  Кріплення для платформ Cooler Master Seidon 120V 

1.2 Розробка системи водяного охолодження 

Для розробки знадобиться: 

– помпа; 

– теплообмінник; 

– головки охолодження; 
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– вентилятор і кожух; 

– трубки; 

– резервуар. 

1. Перед початком побудови СВО придбайте головки охолодження. Спо-

чатку виберіть потрібну головку, керуючись своїми фінансовими можливос-

тями. Зверніть увагу на матеріал − краще придбати мідні головки. Якщо пот-

рібно підготувати СВО для відеокарти, візьміть дві головки.  

2. Оберіть помпу для побудови СВО. Краще вибрати лінійну помпу з мо-

жливістю підключення живлення до неї від блоку живлення ПК. Переконай-

теся, що помпа створює достатній гідростатичний тиск − він надійний і може 

забезпечити потрібну швидкість потоку. Вставте прокладку між корпусом і на-

сосом. Далі підключіть теплообмінник − це змійовик, що призначений для від-

ведення тепла від рідини. За функціями він нагадує автомобільний радіатор. 

Його ви, звичайно, не зможете використовувати для того, щоб сконструювати 

СВО, але є умільці, які використовують осердя підігрівача. Вичистіть його і 

замініть трубки. 

3. Сконструюйте кожух − це можна зробити, використовуючи лист ме-

талу або картону. Прикріпіть до нього вентилятори, з'єднайте кожух з радіато-

ром за допомогою клейкої стрічки «скотч». Чим більшою буде відстань між 

поверхнею радіатора і вентиляторами, тим краще. Як резервуар можна вико-

ристати простий контейнер, в якому є кришка для заливки рідини, вхідний і 

вихідний патрубки. Також можна зробити закритий цикл − для цього слід ви-

користовувати помпу, яку можна занурювати в резервуар з рідиною. Підклю-

чіть вхідний патрубок до трубки. Додайте до води холодоагент.  

4. Дайте водяному циклу попрацювати кілька годин за межами ПК, щоб 

легше було виявити витік з системи; обмотайте всі з'єднання серветками, щоб 

рідина не потрапила на компоненти системи. 
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2 РОЗРОБКА ЕЛЕКТРИЧНОЇ СХЕМИ 

2.1 Розробка схеми електричної структурної 

Схема електрична структурна визначає основні функціональні частини 

виробу (елементи, пристрої, функціональні групи), їх призначення і зв´язки 

[5]. 

Всі функціональні частини на схемі зображують у вигляді прямокутників 

або умовних графічних позначень (УГП). При зображенні прямокутниками 

найменування, умовні позначення або номери функціональних частин впису-

ють всередині прямокутників.  

Прямокутники чи УГП на схемі з'єднують лініями електричного зв'язку, 

на яких стрілками вказують напрямок ходу робочого процесу. Структурна 

схема повинна давати уявлення про хід робочого процесу в напрямку зліва на-

право, зверху вниз. 

Електрична структурна схема автоматичного регулятора обертання шви-

дкості кулеру зображена на кресленні РВ21.632567.001Е1 і показана на 

рис.2.1. 

 
Рисунок 2.1 – Схема електрична структурна автоматичного регулятора  

обертання швидкості кулера 

Розроблена схема складається з 5 взаємозв’язаних блоків, що являють со-

бою: блок живлення, давач температури, термоперемикач, регулятор напруги 

і двигун. Інформація про температуру повітря в системному блоці ПК зніма-
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ється з давача температури і передається на термоперемикач. З термопереми-

кача вона далі поступає на регулятор напруги, де відбувається підлаштування 

швидкості обертання двигуна. Живлення термоперемикача, регулятора на-

пруги і двигуна здійснюється від блоку живлення ПК. 

2.2 Розробка схеми електричної принципової 

Принципова електрична схема призначена для повного відображення вза-

ємозв’язків пристроїв з урахуванням принципів їх дії і послідовності роботи. 

На принципових схемах за допомогою умовних позначень зображенні при-

строї і лінії зв’язків між окремими елементами, блоками і модулями. На схемі 

міститься така інформація: умовне зображення принципу дії функціональних 

вузлів, пояснювальні написи, частини окремих елементів, діаграми переми-

кання контактів, а також перелік використовуваних в даній схемі пристроїв 

[5]. 

Електрична принципова схема автоматичного регулятора обертання шви-

дкості кулеру зображена на кресленні РВ21.632567.001Е3 і зображена на 

рис.2.2. 

 
Рисунок 2.2 – Схема електрична принципова автоматичного  

   регулятора обертання швидкості кулеру 

Після включення, на вентилятори поступає напруга близько 6 вольт (з ко-

роткочасним підвищенням в початковий момент до 12 вольт – для стійкого 
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запуску), а потім при підвищенні температури вона підвищиться до максима-

льного значення –12 вольт. Коли температура знизиться, напруга на виході ре-

гулятора знову зменшиться до 6 вольт і вентилятора практично не буде чутно. 

Нижній поріг напруги (6 вольт) можна буде змінювати залежно від рівня шуму 

вентилятора. Підстроювальний резистор регулює початкову швидкість обер-

тання ротора.  

Перша складова частина схеми – “Термоперемикач” для вентилятора. Го-

ловне в ній – схема на транзисторах VT1 і VТ2. Термодавач – чотири парале-

льно з’єднаних германієвих діоди типу Д9Б в зворотному ввімкненні. У поча-

тковому стані опір термодавача великий, транзистор VT1 закритий, VТ2 відк-

ритий і напруга на його колекторі мала. Діод VD6 закритий зворотною напру-

гою, струм через його ланцюг не протікає. При підвищенні температури, опір 

термодавача зменшується (зростає зворотний струм діодів), і при подальшому 

зростанні напруги на базі транзистор VT1 відкривається, VТ2 закривається. 

Напруга на колекторі VТ2 збільшується до 12 вольт. Завдяки цьому відкрива-

ється діод VD6 і через резистор R8 починає протікати струм, відкриваючи тра-

нзистор VТ3 і підвищуючи напругу на виході регулятора до максимуму. Рези-

стором R1 встановлюють поріг початку спрацьовування схеми. 

Друга частина схеми – трохи перероблений регулятор напруги. У почат-

ковому стані напруга на базу транзистора подається зі стабілітрона VD7 і діода 

VD8. Напруга на виході регулятора напруги буде приблизно 6 вольт (якщо 

двигун підлаштування резистора знаходиться в нижньому положенні за схе-

мою). Поки на виході тригера рівень напруги низький, діод VD6 закритий, на-

пруга на базу транзистора VТЗ надходить через відкритий діод VD9 і резистор 

R9. Коли температура повітря усередині корпусу зросте і спрацює тригер 

Шмітта, напруга на базу регулюючого транзистора буде надходити вже з ви-

ходу “перемикача” через ланцюг VD6, R8. Таким чином, напруга на виході 

регулятора буде змінюватися при досягненні порогової напруги від +6 до 

+11,5 вольт (в залежності від типу використовуваного в регуляторі транзис-

тора, максимальна вихідна напруга може бути від 11 до 11,5 вольт). 
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Зустрічне включення стабілітрона VD7 і діода VD8 слугує для кращої тер-

мокомпенсації. А зустрічне включення стабілітронів VD11, VD12 слугує для 

компенсації електрорушійної сили (ЕРС) від двигуна.  

Живлення на схему подається через роз’єм Х1, що підключається до 

роз’єму на материнській платі. Роз’єм Х2 (зі штирями) слугує для підключення 

живлення до вентилятора . 

Індикаторні світлодіоди застосовуються такі: “МIN” – червоний, “МАХ” 

– зелений, “WORK” – жовтий. 

Германієві діоди мають сильну залежність зворотного струму від темпе-

ратури в потрібному для нас діапазоні. Саме ця їх особливість і використову-

ється в даній схемі. Чим менші вони за розмірами, тим швидше схема буде 

реагувати на підвищення температури всередині корпусу.  

При настройці пристрою підігрівати діоди можна паяльником, ненадовго 

поміщаючи його жало поряд з корпусами діодів (але не торкаючись їх!). Оста-

точне регулювання температурного порогу потрібно робити після установки 

датчика в корпус, при цьому бічні стінки корпусу мають бути закриті.  

Індикатори напруги конструктивно дуже прості. НL1 – індикатор мініма-

льної напруги на виході регулятора, НL2 – індикатор максимальної напруги, 

НL3 – індикатор справності регулятора (він повинен весь час світитися під час 

роботи при справному регуляторі напруги). 

Даний пристрій, змінює оберти одного з корпусних вентиляторів від 

1700-1800 (при невеликій температурі повітря в корпусі) до 2800 і більше обо-

ротів в хвилину у разі великого навантаження (ігор або інших важких додат-

ків), викликає підвищення температури повітря в корпусі приблизно до 35 С. 

Обороти вентилятора контролюються без збоїв.  
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3 ВИБІР ЕЛЕМЕНТНОЇ БАЗИ 

Елементна база для проектованого пристрою вибирається з таких мірку-

вань:  

– елементна база повинна забезпечити необхідні електричні параметри 

виробу з заданою точністю; 

– елементна база визначає габарити і вагу виробу; 

– елементна база повинна надійно працювати в заданих кліматичних умо-

вах; 

– елементна база визначає надійність пристрою і заданий час його роботи; 

– елементна база повинна добре працювати в умовах зміни механічних 

навантажень; 

– теплові режими роботи виробу не повинні впливати на електричні пара-

метри пристрою; 

– елементна база визначає технологію виготовлення виробу і його вар-

тість; 

– елементна база визначає технологію регулювання приладу і склад вимі-

рювальних пристроїв; 

– елементна база визначає можливості автоматизації і механізації вироб-

ництва приладу; 

– елементна база повинна визначати можливість захисту приладу найпро-

стішими методами. 

В пристрої, що проектується, використовуються активні та пасивні еле-

менти. До активних елементів відносяться пристрої, які збільшують потуж-

ність сигналу. Пасивні – змінюють рівні сигналів по напрузі та струму. Вони 

також можуть змінювати форму сигналу. Потужність сигналу при цьому зме-

ншується, оскільки її споживає пасивний елемент. Ця споживана потужність 

перетворюється в тепло. 
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3.1 Вибір пасивних елементів 

Для остаточного вибору елементів зробимо порівняльний аналіз кількох 

з них і виберемо той, що найкраще підходить за всіма параметрами. 

1) Конденсатори КМ5А, КМ5Б багатошарові, призначені для роботи в 

ланцюгах постійного, змінного та імпульсного струмів. 

Даний тип конденсаторів має такі технічні характеристики: 

Тангенс кута втрат: 

для П33, МПО, М47, М75, М750, М1500 

до 50 пФ ..........................................................................> 1,2 (150/C +7)∙10-4; 

понад 50 пФ ...........................................................................................0,0012; 

для H30, H90 ............................................................................................0,035; 

постійна часу для ємностей понад 0,047 мкФ .....................< 50 МОм∙мкФ. 

Габаритні розміри, зображені на рис.3.1: 

 
Рисунок 3.1 – Габаритні розміри конденсатора С2 типу КМ5А, КМ5Б 

2) Конденсатори КМ 6 монолітні, багатошарові, ізольовані. Використо-

вуються для роботи в ланцюгах постійного, змінного і імпульсного струму. 

Даний тип конденсаторів має такі технічні характеристики: 

Тангенс кута втрат: 

для П33, М47, M75, M750, M1500 ....................................................> 0,0012; 

для H30, H50, H90 ................................................................................> 0,035; 

Постійна часу для номінальної ємності понад 
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0,025 мкФ ...............................................................................<100 МОм∙мкФ. 

Габаритні розміри, зображені на рис.3.2: 

 
Рисунок 3.2 – Габаритні розміри конденсатора С2 типу КМ6 

3) Конденсатор К10-17Б керамічний постійної ємності використовується 

в колах постійного та змінного струмів, і в імпульсних колах. Ізольований, з 

однонапрямленими виводами, працює в умовах підвищеної вологості без до-

даткового захисту.  

Має такі технічні характеристики: 

Тангенс кута втрат, не більше: 

П33, М47, М750, М1500 

від 10 до 50пФ ..............................................................1,5 / (150 / C + 7)∙10-4; 

понад 50пФ ............................................................................................0,0015; 

Н50, Н90 ...................................................................................................0,035; 

Опір ізоляції в нормальних кліматичних умовах, не менше: 

групи П33, М47, М75, М750, М1500 

(Вивід-вивід і вивід-корпус) .......................................................10000 МОм; 

групи Н50, Н90 до 0,025 

(Вивід-вивід) ...................................................................................3000 МОм; 

всі інші ємності 

(Вивід-корпус) ................................................................................5000 МОм; 

Постійна часу (вивід-вивід) 

для ємностей понад 0,025 мкФ, не менше: 

М750, М1500 ..........................................................................250 MOм ∙ мкФ; 
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Н50, Н90 ...................................................................................75 МОм ∙ мкФ. 

Габаритні розміри, зображені на рис.3.3: 

 
Рисунок 3.3 – Габаритні розміри конденсатора С2 типу К10-17Б 

Обираємо цей тип конденсаторів тому, що вони мають високу надійність, 

відповідають вимогам технічного завдання, випускаються масовою промисло-

вістю. Діапазон робочих температур від -60 до 125 °С. 

А тепер розглянемо вибір електролітичних конденсаторів. 

1) Конденсатори оксидно-електролітичні алюмінієві К50-38, К50-38А, 

ОЖ0.464.229 ТУ, призначені для роботи в ланцюгах постійного, пульсуючого 

струмів і в імпульсному режимі. Ущільнені, ізольовані і неізольовані. Випус-

каються в кліматичному виконанні «У» та «УХЛ» для застосування в продук-

ції спеціального призначення. 

Мають такі технічні характеристики: 

Допустиме відхилення ємності …………………..……………+50 / -20%; 

Тангенс кута втрат (tgδ) …………………………………………...15-30%; 

Мінімальний термін зберігання ………………………………….15 років; 

Мінімальне напрацювання:  

при t = + 85 ° С …………………………………………………3000 годин; 

при t = + 70 ° С …………………………………………………7500 годин; 

при t = + 50 ° С ………………………………………………..15000 годин. 

Габаритні розміри, зображені на рис.3.4: 
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Рисунок 3.4 – Габаритні розміри конденсатора С3 типу К50-38 

2) Конденсатори К50-35 оксидно-електролітичні конденсатори (електро-

літи) постійної ємності від 2,2мкф до 4700мкФ при напрузі від 6,3 до 350В в 

ущільненому алюмінієвому циліндричному корпусі. Допустиме відхилення 

ємності складає ± 20%. Застосування − ланцюги постійного або пульсуючого 

струму, імпульсні режими. 

Мають такі технічні характеристики: 

Діапазон напруг, В………………………………………………….6,3 – 100;                              

Діап. роб. темпер., °С……………………………………………..-40 ... + 85;                           

Струм витоку, I……………………………………..I <0,02∙C∙V або +3 мкА; 

С − ємність, мкФ 

V − роб. напруга 

Тангенс кута втрат, (tan δ) 

120 Гц, 20 ° С (25 ° С)……………………………………………0,12 ... 0,25.  

Габаритні розміри, наведені на рис.3.5: 
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Рисунок 3.5 – Габаритні розміри конденсатора С3 типу К50-35 

Обираємо даний тип конденсаторів, бо вони задовольняють вимоги тех-

нічного завдання і є надійними. 

А тепер перейдемо до вибору постійних резисторів. 

1) Резистори С2-23 металодіелектричні, призначені для роботи в ланцю-

гах постійного, змінного і імпульсного струмів. 

Мають такі технічні характеристики: 

Номінальна потужність ………0,062Вт, 0,125Вт, 0,25Вт, 0,5Вт, 1Вт, 2Вт; 

Діапазон номінальних опорів…………………………….10 Ом ÷ 10 МОм;  

Допустиме відхилення від номінального опору ........………....± 2%, ± 5%; 

Температурний діапазон………………………………...-55 ° С ÷ + 125 ° С; 

Температурний коефіцієнт опору…………………...…………..100∙10-6/°С; 

Дуже низький рівень шумів……………………..........................0,2 мкВ / В. 

Габаритні розміри, наведені на рис.3.6: 

 
Рисунок 3.6 – Габаритні розміри резистора R2 типу С2-23 

2) Резистор С2-14 ОЖО.467.151 ТУ постійний недротяний прецизійний, 

всекліматичного виконання, призначений для роботи в електричних ланцюгах 

постійного, змінного та імпульсного струмів. 

Має такі технічні характеристики: 

Проміжні значення номінальних опорів відповідають ряду……...... Е192; 
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Гарантована стабільність протягом мінімального напрацювання 30000 го-

дин при номінальному навантаженні не перевищує величини................± 0,5%; 

Допустиме відхилення від номінального опору………………. ± (0,1-1)%; 

Температурний коефіцієнт опору…………….± (55; 75; 150; 300) ∙ 10-6/°С; 

Діапазон робочих температур……………………………..-60 до + 155 ° С. 

Габаритні розміри, наведені на рис.3.7: 

 
Рисунок 3.7 – Габаритні розміри резистора R2 типу С2-14 

Обираємо цей тип резисторів, бо вони характеризуються високою стабі-

льністю параметрів, слабкою залежністю опору від частоти і напруги, низькою 

вартістю і високим діапазоном робочих температур. 

А тепер перейдемо до вибору підстроювальних резисторів. 

1) Резистор PVG3A підстроювальний, має закритий корпус, високу ста-

більність, надійність і зносостійкість. Область застосування: компактні давачі, 

копіри, принтери, оптичні передавальні модулі, бездротові радіопередавальні 

системи. 

Має такі технічні характеристики: 

Функціональна характеристика……………………………..….…..лінійна; 

Діапазон номіналів………………………………..........…..10 Ом − 2 Мом; 

Потужність, що розсіюється…………………………..0,25 Вт (при 70 °С); 

Максимальна робоча напруга.…………………….……...…………..200 В; 

Діапазон робочих температур………………………....……..55 - + 125 °С; 

Кут повороту……………………………………….………….....210° ± 10°; 

Температурна нестабільність…………………… ±100∙10-6/°C, R>100 Ом; 

……………………………………………..…………...± 250∙10-6 /°C, R≤100 Ом; 
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Допустиме відхилення номінального значення опору………......... ± 20%; 

Зміна опору після 50 циклів переналаштувань, 

не більше…………………………………………………..….……..……3%. 

Габаритні розміри, наведені на рис.3.8: 

 
Рисунок 3.8 – Габаритні розміри резистора R1 типу PVG3A 

2) Резистор PV36W багатообертовий вивідний. Має закритий корпус, ви-

соку стабільність, надійність і зносостійкість, розмір − 9,5 мм. Область засто-

сування: медичні та вимірювальні прилади, джерела живлення, копіювальні 

апарати, грошово-рахункові машинки і інші. Специфічність їх застосування 

обумовлена наявністю закритого корпусу і здатністю працювати в апаратурі, 

що використовує підвищені робочі напруги і струми. 

Має такі технічні характеристики: 

Функціональна характеристика…………………………….…..…...лінійна; 

Потужність при 70 ° С…………………………………………………0,5 Вт; 

Потужність при 125 ° С………………………………………………….0 Вт; 

Максимальна робоча напруга…………………………………………300 В; 

Максимальний струм………………………………………….…….100 МА; 

Діапазон робочих температур ………………………………....-55 - 125 ° С; 

Температурна нестабільність……………………….……….± 100∙10-6 / ° C; 



 

 
Зм. Лис

т 

№ докум. Підпис Дат
а 

Лис
т 
27 РВ21.632579.001ПЗ 

Допустиме відхилення номінального значення опору…..….± 10%, ± 20%; 

Зміна опору після 200 обертань…………………………….……....без змін. 

Габаритні розміри, наведені на рис.3.9: 

 
Рисунок 3.9 – Габаритні розміри резистора R1 типу PV36W 

Обираємо цей тип резисторів, бо вони характеризуються високою стабі-

льністю параметрів, більшою робочою напругою, високим діапазоном робо-

чих температур, не мають зміни опору після багаторазового переналашту-

вання і мають більшу надійність. 

Наступну частину елементної бази будемо вибирати за аналогічним алго-

ритмом. 

Роз’єм DJK-05D одноштирковий, призначений для монтажу на друкова-

ній платі (ДП), кабелі або блоці. Розміри центрального штиря: від 1,0 мм до 

2,5 мм. Даний тип роз’ємів має перехідний опір з’єднання не більше 2 мОм, 

опір ізоляції 1000 МОм, максимальний струм на контакт від 3 до 36 А. Діапа-

зон робочих температур від -60 до 100 °С. 

Цей тип роз’ємів обирається завдяки їх надійності, високій механічній мі-

цності та стійкості до зношування, низькій вартості, доступності. 

Світлодіоди обираємо типу АЛ307БМ, АЛ307ВМ і АЛ307ДМ. 
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Світлодіод − напівпровідниковий прилад з електронно-дірковим перехо-

дом, що генерує оптичне випромінювання при пропусканні через нього елект-

ричного струму в прямому напрямку. АЛ307БМ – червоний, АЛ307ВМ – зе-

лений, АЛ307ДМ – жовтий. 

3.2 Вибір активних елементів 

Транзистори КТ315 кремнієві, малопотужні високочастотні, структури 

n-p-n. Призначені для використання в високочастотних пристроях апаратури 

широкого застосування. Має такі параметри:  

− гранична частоту передачі струму ...…………………………...250 МГц; 

− коефіцієнт передачі струму ………………………………….від 20 до 90; 

− максимальна напруга колектор – емітер …………………….………25В; 

− напругу насичення база − емітер при струмі  

колектора 20 мА, а струмі бази − 2 мА …………………………….1,1 В; 

− напруга насичення колектор − емітер при струмі 

колектора 20 мА, а струмі бази 2 мА ……………………………….0,4В; 

− максимальна напруга емітер-база ……………………………………..6В; 

− зворотний струм колектора при напрузі колектор-база 10В ...…..1 мкА; 

− максимальний струм колектора ………………………………….100 мА; 

− максимальна робоча температура ………………………………...110 °С. 

Даний тип транзистора обирається по причині відповідності його параме-

трів до тих, що вимагаються, а також тому, що ціна та доступність підходящі 

для даного випадку. 

Транзистор КТ815 кремнієвий біполярний з провідністю типу p-n-p се-

редньої потужності, призначений для роботи на середніх частотах. Викорис-

товується як правило в вихідних каскадах ПНЧ або ключах.  

Основні параметри:  

− зворотній струм колектора при 40 В  

на переході колектор – база ……………………………………...0,05 мА; 

− коефіцієнт передачі струму …………………………………………...≥40; 

− гранична частота коефіцієнту передачі …………………………..3 МГц; 
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− потужність, що може біти розсіяна з тепловідводом ……………..10 Вт; 

− інтервал робочих температур ………………….……від - 40 до + 100 °С. 

Стабілітрон КС168А сплавний, кремнієвий, малої потужності. Основне 

призначення – стабілізація напруги від 6,12 до 7,48 В. Має діапазон струму 

стабілізації від 3 до 45 мА. КС168А має металоскляний корпус і гнучкі виводи. 

Тип і полярність приладу позначаються за допомогою умовного маркування. 

З боку катоду знаходиться кільцева смужка блакитного кольору, а з боку аноду 

– червоного.  

Стабілітрон КС156А сплавний, кремнієвий, малої потужності. Основне 

призначення – стабілізація напруги від 5,04 до 6,16 В. Має діапазон струму 

стабілізації від 3 до 55 мА. КС156А має металоскляний корпус і гнучкі виводи. 

Тип і полярність приладу позначаються за допомогою умовного маркування. 

З боку катода знаходиться кільцева смужка блакитного кольору, а з боку анода 

– помаранчевого.  

Діод Д9Б германієвий, точковий. Має скляний корпус і гнучкі виводи. На 

корпусі діода Д9Б нанесені кольорові точки або кільця для маркування. Має 

такі параметри:  

− пряма напруга (постійна)……………………………………………....1 В; 

− зворотна напруга (імпульсна).……………………………………….10 В; 

− випрямлений струм (середній)……………………………………..40 мА; 

− прямий струм (імпульсний)……………………………………….125 мА; 

− робоча температура……………………………………..…… -60 + 70 ° C. 

Діод КД105Б  дифузійний, кремнієвий. Має гнучкі виводи і металоскля-

ний корпус. Має такі параметри:  

− пряма напруга при Іпр.ср = 300 мА, не більше………………………...1 В;  

− зворотний струм (середній) при Uзвор = Uзвор.і.макс, не більше:  

при + 25°C…………………………………………………………...100 мкА; 

при + 85 ° C………………………………………………………….300 мкА; 

− імпульсний прямий струм при t ≤ 20 мкс………………………...…15 А; 

− прямий струм (середній)……………………………………..……300 мА; 
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− частота без зниження режимів…………………………………...1000 Гц;  

− робоча температура (навколишнього середовища)………...- 60 + 85 °C. 

Двигун Brushless DC motor (ЕС-двигун) безколекторний синхронний 

двигун постійного струму з вбудованим електронним керуванням. 

EC-технологія − це інтелектуальна технологія, яка використовує інтегра-

льну електронну систему керування, яка забезпечує роботу двигуна з оптима-

льним навантаженням. У порівнянні з асинхронними (AC) двигунами, ефекти-

вність використання енергії в EC-двигунах у багато разів вище. Перевага EC-

вентиляторів в низькому енергоспоживанні і простоті керування. 

Вбудована електронна система керування може змінювати швидкість для 

точної відповідності вимогам по витраті повітря і працювати з високим рівнем 

ефективності. Для однакових витрат повітря EC-вентилятори споживають іс-

тотно меншу кількість енергії, ніж вентилятори з АС двигунами. 

Іншою особливістю EC-двигунів є їх економічність, не тільки при пов-

ному, а й при частковому навантаженні. В такому випадку втрати енергії на-

багато менші ніж у АС двигунів аналогічної потужності. Знижене енергоспо-

живання гарантує зниження експлуатаційних витрат. 

Має такі переваги і технічні характеристики: 

− тривалий термін служби;  

при + 40 ° С……………60 000 годин безперервної роботи або 6,8 років; 

при + 10 ° С……………………………………..80 000 годин або 9 років; 

− діапазон допустимих напруг живлення…….200-277 і 380-480 В ± 15%; 

− повна керованість; 

− рівень шуму нижчий ніж у традиційних вентиляторів…на 20 ÷ 30 дБА; 

− програмування на заданий режим роботи;  

− можливість підстроювання режиму роботи системи безпосередньо на 

об'єкті; 

− повний моніторинг роботи вентиляційної системи, в тому числі з відда-

леним доступом; 

− всебічний захист від небажаних механічних і електричних впливів; 
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− мінімальне виділення тепла в навколишній простір із-за відсутності на-

гріву двигуна; 

− високий ККД…………………………………………………….....до 93%; 

− економія електроенергії забезпечує зниження експлуатаційних витрат 

за рахунок оптимізації режиму роботи вентилятора у відповідності з  

необхідними параметрами (температура, вологість і т.д.)………до 30%; 

− компактні розміри при порівняно високій потужності; 

− вбудована можливість підключення забезпечення живлення давача ти-

ску і температури (Керуюча електроніка і мережевий фільтр вбудовані 

в мотор вентилятора); 

− двигун і електроніка узгоджені; 

− захист двигуна від механічних впливів і електричних перевантажень. 

3.3 Вибір матеріалів і комплектуючих 

Радіатор обираємо Magicool 120 Ultra Radiator. Радіатори Magicool є 

теплообмінниками високого класу. Мідні пластини спеціально розроблені для 

безшумного вентилятора, тоді як паралельні канали для охолоджувальної рі-

дини зменшують опір рідини до мінімуму досягаючи максимальної продукти-

вності з мінімальним шумом. По обидва боки від радіатора зроблені отвори 

M3 для забезпечення гнучкого монтажу вентилятора, а також вбудовані різьб-

лення дозволяють легко встановлювати всі поширені фітинги і хомути. 

Даний радіатор має такі технічні характеристики: 

матеріал……………………………….......Мідні пластини, латунні камери; 

розміри………………………………………………..….156 х 120 х 45 (мм); 

трубка……………………………………………………………..13 х 2 (мм); 

з’єднувальна різьба…………………………………………………..G1 / 4 "; 

маса……………………………………………….….…………………..650 г; 

випробувальний тиск………………………………….…..………….2,5 бар; 

Монтаж / вентилятор………………………………….………........4 шт. M3; 

Установка……………....……сторона для 120-міліметрового вентилятора. 

         Зовнішній вигляд наведений на рис.3.10: 
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Рисунок 3.10 – Зовнішній вигляд Magicool 120 Ultra 

Вентилятор обираємо Blade Master 120. Вентилятор обладнаний криль-

чаткою з сімома гвинтами злегка зігнутої форми, яка виконана з чорного пла-

стику, як і його рамка. У ролі підшипника виступає звичайна втулка.  

Даний вентилятор має такі технічні характеристики: 

діаметр, мм ……………………………………………………………...120; 

товщина, мм …………………………………………………….………..25; 

діаметр ротора, мм ……………………………………………….…..….40; 

довжина проводу, мм ………………………………..…………….…...400; 

швидкість обертання, об / хв …………………...……………...600 – 2000; 

рівень шуму, дБА ………………………...……………………..….13 – 32; 

сила струму, А…………………………………...……………………..0,33; 

підшипник…………………………………..……………....Sleeve Bearing; 

маса, г …………………………………………………………………...156; 

напрацювання на відмову, год………………………………………40000; 

мінімальна напруга, при якій обертається, В……………………….…6,4; 

мінімальна швидкість обертання, об / хв ……………………………..800. 

Зовнішній вигляд, представлений на рис.3.11: 
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Рисунок 3.11 – Blade Master 120 

Помпу обираємо Cooler Master Nepton. Керамічний підшипник забезпе-

чує практично безшумну роботу помпи, а антивібраційна силіконова прокла-

дка ізолює вібрації. Живлення помпи 12V, 4 PIN з можливістю регулювання 

оборотів. Фітинги на помпі поворотні − це полегшить орієнтацію шлангів все-

редині корпусу системного блоку. 

Має такі технічні характеристики: 

розмір, мм……………………………………………………...75×69,7×49,1; 

рівень шуму, дБА…………………...……………………………………...15; 

тип підшипника …..…………………………………………….керамічний; 

роз'єм живлення……….………………………………………………...4 pin; 

продуктивність, л/год………...…………………………………………..120; 

номінальний струм, А…………………………………………………….1,2; 

вхідна напруга, В…………………….…………………………….……....12; 

споживана потужність, Вт………………………………………………..4,8; 

термін служби, год…………………………………………………….70000; 

Має вигляд, представлений на рис.3.12: 
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Рисунок 3.12 – Cooler Master Nepton 

Ватерблок обираємо Nepton 140. Першим з основних елементів СВО є 

водоблок, поєднаний з помпою. Призначений для охолодження графічного 

процесора на відеокарті або на процесорі. Основу ватерблока Nepton 140 ви-

конано з високоякісної міді. Набір кріплень дозволяє встановити ватерблок 

Nepton 140 майже на будь-яку сучасну відеокарту і процесор. Ватерблок Nep-

ton 140 не створює сильного водяного опору, але при цьому демонструє хо-

рошу ефективність охолодження. 

Основні технічні характеристики наступні: 

матеріал……………………………………………………Підкладка – мідь; 

розмір………………………………………………………….72 x 62 x 6 мм; 

різьба……………….……………………………………………….....…1/4 ". 

Зовнішній вигляд наведено на рис.3.13: 
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Рисунок 3.13 – Nepton 140 

Шланги обираємо TFC Feser Tube 10/13 mm. Чорні шланги Feser Tube 

10 /13mm - UV Black – 2,5 m для систем водяного охолодження виконані із 

високоякісного полівінілхлориду і характеризуються відмінними споживчими 

і технічними характеристиками. Розроблені спеціально для використання в си-

стемах водяного охолодження, шланги Feser Tube 10/13 mm - UV Black – 2,5 

m не тільки відрізняючись м'якістю і гнучкістю, але одночасно з цим мають 

підвищений опір згину, що забезпечує їм малий радіус вигину. Крім відмінних 

характеристик і зручності, дані шланги також мають стильний зовнішній ви-

гляд і є флуоресцентними, тобто світяться при підсвічуванні ультрафіолето-

вою лампою або світлодіодами. Поставляються в наборах відрізками довжи-

ною 2,5 метра. 

Мають такі технічні характеристики: 

матеріал………………………………………….….Полівінілхлорид ПВХ; 

внутрішній діаметр………………………………..………………..9,65 мм; 

зовнішній діаметр…………………..………………………………12,7 мм; 

товщина стінки……………………………………………..……….1,52 мм; 

довжина…………………...……………………………………..……..2,5 м; 

колір………………………………………….Чорний (світитися синім при 

підсвічуванні ультрафіолетом); 

робочі температури……………………………………….-30 ° C до 70 ° C. 

Зовнішній вигляд наведено на рис.3.14: 
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Рисунок 3.14 – TFC Feser Tube 10/13 mm 

Отже, була вибрана широка і різноманітна елементна база, яка підходить 

за всіма параметрами і є надійною у використанні. 
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4 РОЗРАХУНОК ЕЛЕМЕНТІВ ДРУКОВАНОГО МОНТАЖУ 

Для розрахунку елемента друкованого монтажу вибираємо автоматичний 

регулятор обертання швидкості кулеру.  

4.1 Аналіз завдання з конструкторської точки зору  

З точки зору конструктора розглядаємо експлуатаційні вимоги викори-

стання розроблюваного приладу. 

4.1.1 Призначення і об'єкт встановлення  

Система водяного охолодження призначена для підтримання оптималь-

ного теплового режиму системного блоку комп’ютера, регулювання відве-

дення тепла від найгарячіших деталей, які нагріваються в або результаті тертя, 

або контакту з гарячими газами за допомогою  давача контролю температури. 

4.1.2 Умови експлуатації  

Умови експлуатації згідно з ГОСТ 16019-2001, С2 [6]. 

Стаціонарна, встановлюється під навісом, на відкритому повітрі чи в не-

опалюваних наземних і підземних спорудах. 

Кліматичне виконання згідно з ГОСТ 15150-69, УХЛ 4.2 [6]. 

УХЛ — для макрокліматичних районів з помірним і холодним кліматом. 

Для експлуатації в лабораторних, капітальних житлових та інших, подіб-

ного типу приміщеннях. 

4.1.3 Децимальний номер 

Децимальний номер для системи водяного охолодження: 

63 – Устаткування будівельне, дорожне, комунальне, кондиціювання і 

вентиляції повітря, техніка пожежна. 

632 – Устаткування для кондиціювання повітря, вентиляції і опалення. 

6325 – Вентилятори, циркулятори. 

63257 – Вентилятори, багатоступінчаті. 

632579 – Інші. 
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4.2 Аналіз завдання з технологічної точки зору  

З точки зору технолога розглядаємо констуктивно-технологічні умови ро-

зроблюваного приладу. 

4.2.1 Вибір методу виготовлення друкованої плати. 

Для двобічної двошарової друкованої плати (ДДП) доцільне виготов-

лення комбінованим позитивним методом, але враховуючи те, що один шар 

суцільний, можна виготовити хімічним негативним методом, згідно [6]. 

Комбінований позитивний. Фоторезистом захищають прогалини. Потім 

на всю поверхню плати наносять лакову сорочку (оболонку), свердлять мон-

тажні отвори і виконують хімічне міднення (вся плата покривається тонким 

шаром міді − в кілька мікрометрів). Хімреактивом знімається лакова оболо-

нка, а з нею − мідь, (крім того шару, що осів на стінках отворів, бо під ним 

немає лаку). Далі в гальванічній ванні нарощують мідь в отворах, і на незахи-

шених фоторезистом місцях фольги (місця провідників і контактних майдан-

чиків). Потім на провідники та контактні майданчики наносять захисний шар 

металу і усувають фоторезист з незахищених місць (прогалин). Оголений шар 

фольги стравлюють. Таким чином, метод поєднує хімічний метод отримання 

провідникового рисунку і гальванохімічний метод металізації отворів. Метод 

є основним при виготовленні двосторонніх ДП. Застосовують його для бага-

тошарових ДП з діелектриком, що травиться, для односторонніх ДП з підви-

щеними вимогами до надійності. ЕРЕ можна встановлювати з щілиною між 

поверхнею плат. Дорожчий від хімічного. 

Хімічний негативний. Фоторезистом захищають від травлення друковані 

доріжки, а в місцях, де їх не повинно бути, фольгу стравлюють; наносять за-

хисну лакову маску з вікнами для контактних майданчиків. Має точну геоме-

трію провідників, високу продуктивність, високу адгезію, але низьку щіль-

ність монтажу і низьку надійність пайок, тому не придатний для жорстких 

умов експлуатації. Для запобігання відшарування контактних майданчиків 
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при цьому методі всі ЕРЕ ставлять впритул до плати. Це інколи вимагає ізо-

ляційних прокладок, призводить до скупчення пилу та вологи під корпусами 

ЕРЕ. Метод добре освоєний на виробництві. 

4.2.2 Вибір матеріалу основи друкованого монтажу і матеріалу про-

відників 

Для проектування обираємо склотекстоліт FR-4 з товщиною 1,5 мм. Скло-

текстоліт має високу механічну міцність, термостійкість, низькі втрати, висо-

кий поверхневий опір. Основні характеристики наведені в табл.4.1. 

Таблиця 4.1 – Характеристики склотекстоліту FR-4 

Характеристики 
Одиниця ви-

мірювання 

Марка 

FR4 

Міцність на вигині перпендикулярно шарам при но-

рмальних умовах 
МПа 340 

E-1/150: 150±5 ℃ – – 

Ударна міцність при вигині паралельно 

шарам (по Шарлі) 
кДж/м2 33 

Ізоляційний опір при зануренні 

у воду        (D-24/23) 
W 5.0×108 

Електрична міцність перпендикулярно до шарів 

(При 90 ± 2 ℃ в трансформаторному маслі, 1 мм 

товщиною) 

МВ/м 14,2 

Пробивна напруга (при 90 ± 2 ℃ в трансформатор-

ному маслі) 
кВ 40 

Діелектрична проникність (50 Гц) – 5,5 

Діелектрична проникність (1 МГц) – 5,5 

Тангенс кута втрат (50 Гц) – 0,04 

Тангенс кута втрат (1 МГц) – 0,04 

Водопоглинання (D-24/23, 1.6 мм товщиною) мг 19 

Густина г/см3 (1,70- 1,90) 

Горючість – FV0 

Колір – Зелений 
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4.2.3 Вибір класу точності плати та щільності друкованого мон-

тажу 

Для розробки обираємо клас точності плати – 3, згідно [6]. 

Виготовлення ДП певного класу точності забезпечують, застосовуючи 

технологічне оснащення та допоміжні матеріали. 

Плати 1-го та 2-го класів найпростіші у виконанні, надійні в експлуатації 

та мають мінімальну вартість. Застосовують для ОДП і ДДП з дискретними 

ЕРЕ при низькій та середній щільності їх компоновки. Максимальні розміри 

ДП для цих класів − 470x470 мм. Рекомендуються для побутової PEA та PEA, 

некритичної до габаритів. 

ДП більш високих класів вимагають використання високоякісних мате-

ріалів, інструменту і устаткування, а інколи − і особливих умов виробництва. 

Тому вони складніші у виготовленні. 

3-й клас застосовують для ДП з мікросхемами та мікрозбірками, безпро-

водниковими ЕРЕ при середній та високій щільності їх компоновки на платі. 

Максимальні розміри ДП та ДДП − 400x400 мм; БДП − 240x240 мм.  

4-й клас використовують аналогічно 3-му при високій щільності компо-

новки, а 5-й − тільки в окремих, технічно обгрунтованих випадках для особ-

ливо малогабаритної ЕРЕ. Максимальні розміри плат: ОДП − 240x240 мм, 

ДДП та БДП − 170х 170мм.  

ДП 6 і 7 класів − це високощільні ДП, для яких потрібні спеціальні конс-

трукції, матеріали і технологічне оснащення. 

Основні конструктивні розміри для всіх класів ДП наведені в таблиці 4.2. 

Таблиця 4.2 – Основні конструктивні параметри ДП 

Параметри Клас точності 

1 2 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 

Мінімальне значення номінальної 

ширини провідника t, мм 
0,60 0,45 0,25 0,15 0,10 

Номінальна відстань між провідни-

ками S, мм 
0,60 0,45 0,25 0,15 0,10 
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Продовження таблиці 4.2 

1 2 3 4 5 6 

Гарантійний поясок b , мм 

на зовнішньому шарі 

на внутрішньому шарі 

 

0,30 0,20 0,10 0,05 

 

0,025 

  

     0,15 0,10 0,05 0,03 0,013 

Відношення діаметра отвору до тов-

щини 

плати, не менше 

0,50 0,50 0,33 0,33 - 

Допуск на отвір без металізації, Δd, 

мм 

при ø < 1 мм 

при ø > 1 мм 

±0,10 ±0,10 ±0,05 ±0,05 - 

±0,15 ±0.15 ±0,10 ±0,10 - 

Допуск на отвір з металізацією, Δd мм 

при ø < 1 мм 

при ø > 1 мм 

+0,10 +0,10 +0,05 

-0,10 

+0,05 

-0,10 
- 

-0,15 -0,15 

+0,15 +0,15 +0,10 +0,10 - 

Допуск на ширину провідника Δt, мм 

без покриття 

з покриттям 

0,20 0,20 
0,15 

+0,03 
-0,15 - 

±0,15 ±0,10 0,05 ±0,03 - 

+0,25 +0,15 +0,10 ±0,05 - 

Допуск на розташування отворів δd, 

мм, 

при розмірі плати мм 

менше 180 

від 180 до 360 

більше 360 

0,20 0,10 0,08 - - 

0,20 0,15 0,08 0,05 - 

0,25 0,20 0.10 0,08 - 

0,30 0,25 -0,15 0,10 - 

Допуск на розташування контактних 

майданчиків 8р, мм, на ОДП та ДДП при 

розмірі плати, мм 

менше 180 

від 180 до 360 

більше 360 

0,35 0,25 0,20 0,15 - 

0,40 0,30 0,25 0,20 - 

0,45 0,35 0,30 0,25 - 

 

 

 



 

 
Зм. Лис

т 

№ докум. Підпис Дат
а 

Лис
т 
42 РВ21.632579.001ПЗ 

Продовження таблиці 4.2 

1 2 3 4 5 6 

Допуск на розташування контактних 

майданчиків 8р, мм, на БДП при розмірі 

плати, мм 

менше 180 

від 180 до 360 

більше 360 

    - 

0,40 0,35 0,30 0,25 - 

0,50 0.45 0,40 0,35 - 

0,55 0,50 0,45 0,40 - 

Допуск на розташування      - 

провідників Δl, мм 

на ОДП та ДДП 

на БДП 

0,15 0,10 0,05 0,03 - 

0,20 0,12 0,07  - 

Допуск на підтравлення діелектрика 

БДП ΔdTp, мм 
0,03 0,03 0,03 0,05  

4.2.4 Вибір виду друкованої плати 

Для проектування обираємо двошарову ДП [6].  

ОДП: дають можливість забезпечити підвищену точність рисунку; навісні 

ЕРЕ розміщують з протилежного провідникам боку, що дозволяє застосувати 

прогресивні методи пайки і відпадає необхідність в ізоляції корпусів ЕРЕ; мо-

жна використовувати перемички; низька вартість; низька щільність монтажу. 

ДДП без металізації отворів: можливість точного рисунку; застосування 

для з'єднання шарів пустотілих пістонів; вища щільність монтажу; невисока 

вартість. 

ДДП з металізованими отворами: висока механічна надійність пайок; ви-

сока щільність монтажу − висока вартість. 

ДДП з додатковим дротовим монтажем. Якщо ДДП не дозволяє прокла-

сти всі траси, то щоб не застосовувати дуже дорогі БДП, відсутні провідники 

прокламують ізольованим дротом.  

БДП. Застосовують під мікросхеми, коли поверхні ОДП не вистачає для 

прокладання трас усіх провідників. Такі плати дозволяють суттєво підвищити 
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щільність монтажу, що важливо при використанні мікросхем високої інтегра-

ції для малогабаритної PEA, а також для PEA з швидкодіючими логічними схе-

мами, наприклад, обчислювальної PEA.  

Точне суміщення кількох шарів вимагає особливої точності технологіч-

ного процесу. Все це призводить до того, що вартість БДП на порядок вища, 

ніж ОДП тих же розмірів; потенційно нижча надійність.  

Це примушує обмежувати застосування БДП. Їх припустимо застосову-

вати лише в технічно обумовлених випадках, коли неможливо досягти потрі-

бних технічних характеристик виробу з ОДП чи ДДП. 

Вибраний на цьому етапі конструювання вид ДП, як правило, таким і за-

лишається, але при необхідності в подальшому його можна змінити, напри-

клад, з ОДП на ДДП, якщо розміри ОДП будуть завеликі, а дві ОДП застосо-

вувати нераціонально. 

4.2.5 Вибір варіанту електричного приєднання ДП та варіанту її за-

кріплення в приладі  

Плата кріпиться за допомогою 4-х гвинтів М2,5х10 [6]. 

Плата під'єднується за допомогою провіду для монтажу приладів (ПМП). 

Технічні характеристики: 

1) Будівельна довжина ………………….. дорівнює або кратна (520 ±5) м; 

2) Температура експлуатації ……………………………. від -30 до +50 С; 

4) Випробувальна напруга, змінного струму …………………...….. 500 В; 

5) Електричний опір ізоляції, не менше: 

− в нормальних кліматичних умовах ………...…………… 20 МОм/км; 

− після впливу підвищеної вологості повітря …………… 0,3 МОм/км; 

6) Електричний опір струмопровідних жил, не більше ……….. 75 Ом/км; 

7) Термін служби ………………………...………………………... 10 років. 

4.3 Розрахунок необхідної площі плати і вибір її розмірів 

При визначенні розмірів ДП керуються такими даними [6]: 

– встановлювальна площа розміщених на платі ЕРЕ …………………..Sм; 

– площа допоміжних зон ………………………………………………….Sд; 
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− допустимі габарити ДП згідно з вибраним класом точності та щільності 

друкованого монтажу; 

– умови експлуатації; 

– допустимі співвідношення сторін (за жорсткістю зовнішніх впливів,  

способом закріплення ДП, її товщиною, допустимим часом затримки 

сигналу, тощо); 

Для зручності занесемо дані в табл.4.3 і визначимо площу ДП. 

Таблиця 4.3 – Розрахунок площі ДП 

Назва 

компонента 
Довжина, мм Ширина, мм 

Коефіцієнт 

габаритності 
Кількість Площа, мм2 

Cond 0,01 17,4 5,8 1,5 2 302,76 

Cond 1 5,7 5,7 1 3 97,47 

Cond 1000 12,6 12,6 1 1 158,76 

DJK-05D 13,8 8,1 1,5 2 335,34 

KT819 11,3 5,4 1,5 1 91,53 

KT315 7,75 3,6 1,5 3 125,55 

Resistor 17,1 3,6 1,5 12 1108,08 

Resistor 1 10,1 5,7 1,5 2 172,71 

Svetodiod 7,1 7,1 1 3 151,23 

Д9Б 16,5 2,7 1.5 4 267,3 

КД105Б 16 5,7 1.5 4 547,2 

КС156А 17,3 3,7 1.5 1 96,015 

КС168А 17,3 3,7 1.5 3 288,045 

    Отвори 5 5 1 4 100 

    Заг. площа: 3842 

Вибираємо типорозмір ДП із ряду рекомендованих ГОСТ 4.010.020-83. 

ДП має співвідношення сторін 4:2,5. Виходячи з розрахунків площ контакт-

них майданчиків, розрахуємо необхідну площу ДП: 

а=80; b=50; 

S=a*b=80*50=4000мм2. 

Вибираємо значення габаритних розмірів друкованої плати 80х50 мм. 
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4.4 Розрахунок діаметра монтажних отворів та діаметра контактних 

майданчиків 

Розрахунок діаметра контактних майданчиків будемо проводити за фор-

мулою [6]: 

1

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

, 
(4.1) 

де: Δdв.о − верхнє граничне відхилення діаметра отвору;  

Δtв.о − верхнє граничне відхилення діаметра контактного майданчика;  

Δtтр − значення підтравлення діелектрика в отворі; 

Δtн.о − нижнє граничне відхилення діаметра контактного майданчика та 

ширини друкованого провідника; 

Td – значення позиційного допуску розташування осей отворів у діамет-

ральному вираженні; 

TD − значення позиційного допуску розташування центрів контактних 

майданчиків у діаметральному вираженні; 

dв − діаметр вивода; 

d0 − діаметр отвору; 

b  − відстань від краю отвору до краю контактної площадки. 

Розраховані діаметри занесемо в табл. 4.4. 

Таблиця 4.4 – Розраховані діаметри контактних майданчиків 

Назва dв d0 ∆dво b ∆tво ∆tно Td TD Dроз Dрек Dк 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Cond 0,01 0,5 0,7 0,05 0,2 0,1 -0,1 0.1 2,0 1,65 1,7 1,7 

Cond 1 0,8 1 0,1 0,2 0,1 -0,1 0.1 2,0 1,89 1,9 2 

Cond 

1000 
0,8 1 0,1 0,2 0,1 -0,1 0.1 2,0 1,89 1,9 2 

Resistor 0,4 0,6 0,05 0,2 0,1 -0,1 0.1 2,0 1,54 1,6 1,7 

Resistor 1 0,5 0,7 0,05 0,2 0,1 -0,1 0.1 2,0 1,54 1,6 1,7 

Svetodiod 0,4 0,6 0,05 0,2 0,1 -0,1 0.1 2,0 1,54 1,6 1,7 

Д9Б 0,5 0,7 0,05 0,2 0,1 -0,1 0.1 2,0 1,54 1,6 1,7 

КД105Б 0,3 0,5 0,05 0,2 0,1 -0,1 0.1 2,0 1,44 1,5 1,7 

КС156А 0,4 0,6 0,05 0,2 0,1 -0,1 0.1 2,0 1,54 1,6 1,7 
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Продовження таблиці 4.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

КТ315Б, 

КТ819Б 
0,95 1,15 0,1 0,2 0,1 -0,1 0.1 2,0 1,98 2 2 

КС168А 0,4 0,6 0,05 0,2 0,1 -0,1 0,1 2,0 1,54 1,6 1,7 

DJK-05D 1 1,2 0,1 0,2 0,1 -0,1 0,1 2,0 1,99 2 2 

Діаметри монтажних та перехідних отворів вибираються з ряду рекомен-

дованих ГОСТ 4.070.010-78. 

4.5 Розрахунок ширини друкованих провідників 

Ширина друкованого провідника залежить від електричних, конструкти-

вних і технологічних вимог. Найменше номінальне значення ширини друко-

ваного провідника, розраховують за наступною формулою [6]: 

                               min .D н оt t t  
,                                           (4.2) 

 

тут tminD − мінімально допустима ширина провідника, що розраховується 

залежно від допустимого струмового навантаження;  

Δtн.о − нижнє граничне відхилення розмірів ширини друкованого провід-

ника. 

𝑡 = 0,45 + |−0,1| = 0,55 мм. 

Значення допустимого струмового навантаження залежно від допусти-

мого перевищення температури провідника щодо температури навколиш-

нього середовища обирають: 

для мідної фольги - (100 ... 250)∙106 А/м2 (100 ... 250 А/мм2);  

для гальванічної міді - (60 ... 100) ∙106 А/м2 (60 ... 100 А/мм2).  

Мінімально допустиму ширину провідника по постійному струму для 

ланцюгів живлення і заземлення з урахуванням допустимого струмового на-

вантаження визначають за формулою: 

min
max

D

доп

I
t

j h


 , (4.3) 

де Imax - максимальний постійний струм, що протікає в провідниках; ви-

значають з аналізу електричної принципової схеми;  
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h - товщина фольги на ДП із склотекстоліту; 

jдоп – допустима щільність струму в провіднику. 

𝑡𝑚𝑖𝑛𝐷 =
0,2

35∙10−3∙20
= 0,286 мм. 

Найменше номінальне значення ширини провідника встановлюється  за-

лежно від класу точності ДП. 

З розрахованих даних обираємо ширину провідника рівною 0,55 мм. 

4.6 Розрахунок зазорів s між елементами друкованого монтажу 

Найменша номінальна відстань між елементами провідникового малю-

нка (між двома провідниками) [6]: 

.м мд в оS S t  , (4.4) 

де Sм.д – мінімально допустима відстань між сусідніми друкованими об'є-

ктами; 

∆𝑡в.о – допуск на ширину провідника. 

𝑆м = 0,25 + 0,1 = 0,35 мм. 

Розрахований зазор S має конкретне значення різниці потенціалів, яку 

він може витримувати. Тому розрахований зазор S необхідно перевірити, чи 

витримує він робочу напругу. Допустиме значення напруги для склотексто-

літу при розрахованому зазорі становить 150 В. 

4.7 Вибір відстані від краю ДП до елементів друкованого малюнка 

Відстань має бути не меншою від товщини ДП з урахуванням допусків 

на розміри сторін, крім екранів, шин землі, кінцевих друкованих контактів. 

Отже, відстань від краю ДП до елементів друкованого малюнка обираємо бі-

льшою ніж 1,5 мм [6]. 
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5 РОЗРАХУНКИ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ 

ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ КОНСТРУКЦІЇ 

При розробці приладу важливо забезпечити виконання певних функцій 

при збереженні значень параметрів в межах, заданих нормативно-технічною 

документацією при певних умовах експлуатації. Тому, потрібно враховувати 

надійність, теплову і механічну дію на розроблюваний прилад, згідно [7]. 

5.1 Розрахунок ДП на надійність 

Надійність – це властивість виробу виконувати задані функції в певних 

умовах експлуатації при збереженні значень основних параметрів в заданих 

межах [7]. 

При розрахунку безвідмовності технічного пристрою за раптовими 

відмовами визначають такі показники: ймовірність безвідмовної роботи за 

заданий час Р(t) інтенсивність відмов λ(t) або параметр потоку відмов Λ(t) та 

напрацювання до відмови або на відмову T0. 

Розрахунок проводиться за умови виконання таких припущень: 

− кожний елемент та пристрій в цілому знаходяться в одному з двох 

можливих станів: працездатному або непрацездатному; 

− відмови елементів є подіями випадковими і незалежними; 

− інтенсивність відмов елементів є величина постійна, що не залежить 

від часу; 

− середній час напрацювання до відмови елементів розподілений за 

показниковим законом. 

Порядок проведення розрахунку такий: 

1. На основі електричної схеми пристрою складається логічна схема 

надійності, на якій зображають всі елементи та зв’язки між ними; 

2. Визначається кількість груп однотипних елементів, що входять в 

пристрій, та кількість елементів в кожній групі; 

3. Визначається електричний режим роботи кожного елемента з  

урахуванням умов роботи пристрою; 

4. Визначається критерій відмови пристрою. 



 

 
Зм. Лис

т 

№ докум. Підпис Дат
а 

Лис
т 
49 РВ21.632579.001ПЗ 

Розрахунок загального параметра потоку відмов пристрою проводиться 

за формулою: 

                                        



n

i

iiN
1

 ,                                                  (5.1) 

де п – загальна кількість груп однотипних елементів, що входять до 

складу пристрою; Ni λi – число та інтенсивність відмов елементів і-ї групи, від-

повідно. 

Однотипні елементи з приблизно однаковими коефіцієнтами 

електричного навантаження допускається об’єднувати в одну групу. 

Інтенсивність відмов елементів i-ї групи λi в робочому режимі 

визначається за формулою: 

                                        iiii aa 021 λλ  ,                                                (5.2) 

де а1i – коригуючий коефіцієнт, який враховує умови роботи (кліматичні 

та механічні дії) залежно від призначення та умов експлуатації пристрою;  

а2i – коригуючий коефіцієнт, який враховує електричне навантаження 

елементів та температуру зовнішнього середовища; 

λ0i − інтенсивність відмов елементів (комплектуючих виробів) в нормаль-

них умовах (при температурі зовнішнього середовища 25±5 °С, відносній во-

логості 30-70% та атмосферному тиску 618,9...795,2 мм рт. ст., без механічних 

дій). 

Коефіцієнт a1i визначається за формулою: 

                                           




n

i

ii Ka
1

1

,                                                   (5.3) 

де Ki – коефіцієнти, призначення яких та номера таблиць їх значень, 

наведені в довідниках; п – кількість коефіцієнтів. 

Температура всередині пристрою визначається для найгірших умов за 

формулою: 

                                            махоточtt . ,                                          (5.4) 

де tоточ.макс. – максимальна температура зовнішнього середовища;  
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Θ – температура перегріву всередині пристрою відносно зовнішнього се-

редовища. 

Значення температури зовнішнього середовища для кожного варіанта за-

вдання слід визначати згідно з варіантом його кліматичного виконання та клі-

матичної категорії. 

За знайденим значенням параметра потоку відмов визначають ймовір-

ність безвідмовної роботи пристрою для заданого часу t за формулою: 

                                               
tetP )( .                                              (5.5) 

Напрацювання на відмову визначають за формулою: 

                                                 


1
0 T .                                                    (5.6) 

Система призначена для роботи в умовах помірного клімату: діапазон ро-

бочих температур від –30°С +40°C, відносна вологість повітря до 80% при 

30°С, конструктивне виконання УЗ (для роботи в закритих приміщеннях із 

природною вентиляцією без штучно регульованих умов). 

Значення коефіцієнта а1  знаходиться за формулою: 

                                         а1 = K1 K2 K3 K4,                                             (5.7) 

де K1, K2, K3, K4,– коефіцієнти, значення яких обираємо з довідкової літе-

ратури згідно з вказаними вище умовами. 

Критерієм відмови схеми вважається відмова будь-якого елементу, що 

призводить до порушення працездатності системи. 

При розрахунках приймаємо такі припущення: 

● відмова елементу схеми є подією випадковою; 

● відмова будь-якого елементу призводить до відмови вузла системи в 

цілому; 

● інтенсивність відмов елементів протягом періоду їх служби при незмін-

них робочих режимах та умовах є постійною; 

● коефіцієнт навантаження всіх елементів рівний 0,7, що відповідає най-

гіршим умовам експлуатації; 

Розрахунок надійності проводимо в такій послідовності: 
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1. Складаємо таблицю вихідних даних для розрахунку, визначаємо 

конструктивну характеристику компонентів, кількість компонентів по групах, 

розраховуємо інтенсивність відмов λi для кожної з груп компонентів, 

враховуючи коригуючі коефіцієнти, розраховуємо інтенсивність відмов. 

Вихідні дані для розрахунку надійності зводимо в табл.5.1. 

Таблиця 5.1 – Дані для розрахунку надійності 

№ 

 
    Елементи 

Інтенсив-

ність відмов 

6

0 10i , 1/год. 

Коеф. 

1a  

Коеф. 

2a  

Кількість 

елементів 

       iN
 

Загальна інте-

нсивність 

610i , 1/год. 

1 Конденсатори К10-17Б 0,1 1,05 1,0 2 0,21 

3 Конденсатори К50-35 0,02 1,12 1,0 4 0,089 

2 Резистори С2-23 0,01 1,13 1,0 12 0,13 

 Резистори PV36 0,1 1,02 1,0 2 0,204 

4 Світлодіоди АЛ307 0,3 1,1 1,0 3 0,99 

5 Діоди Д9Б 0,025 1,13 1,0 4 0,113 

6 Діоди КД105Б 0,02 1,134 1,0 4 0,09 

7 
Стабілітрони КС168А, 

КС156А 
0,01 1,2 1,0 4 0,048 

8 Транзистори КТ315 0,2 1,32 1,0 3 0,792 

9 Транзистори КТ815 0,1 1,1 1,0 1 0,11 

10 Двигун 0,4 1,4 1,0 1 0,56 

11 Роз’єми DJK-05D 0,21 1,2 1,0 2 0,504 

 Інтенсивність відмов
610 , 1/год.   3,84 

 

2. Розраховуємо середнє напрацювання на відмову: 

260416
1084,3

11
60 





T год. 

3. Проводимо розрахунок імовірності безвідмовної роботи пристрою для 

заданого часу за формулою 5.5 і будуємо графік рис.5.1. 
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Рисунок 5.1 – Графік імовірності безвідмовної роботи автоматичного регуля-

тора обертання швидкості кулера 

Отримані значення показників надійності відповідають вимогам ТЗ, на-

віть перевищують їх. 

5.2 Розрахунок ДП на вібраційну та ударну міцність. 

Розрахунок проведено за методикою, використовуючи модель, у якої за-

кріплені чотири сторони, згідно [8]. 

Визначаємо масу ДП без ЕРЕ за формулою: 

 т = ρ·a·b·h,     (5.8) 

ρ – густина матеріалу плати, кг/м3;  

a, b, h – габаритні розміри плати, м. 

m = 1800·0,08·0,05·0,0015 = 0,01 кг. 

Визначаємо поправочний коефіцієнт, який враховує масу ЕРЕ зап фор-

мулою: 

Кере=

m

M
1

1
,     (5.9) 

де М – маса ЕРЕ, кг. 
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Кере=

01,0

97,0
1

1



 = 0,1. 

Визначаємо частоту власних коливань ДП: 

 f0= ЕРЕK
h

D

b





 



 22

1
,   (5.10) 

де D – циліндрична жорсткість пластини; 

а – довжина плати; 

α – коефіцієнт, що залежить від способу кріплення плати. 

D = 
)1(12 2

3



 hE
,    (5.11) 

де ε – коефіцієнт Пуасона; 

Е – модуль пружності; 

D = 
)2,01(12

0015,01027
2

310




= 79 Н/м2 

                                  α=22,37·
4

4

2

2

61,01
a

b

a

b
           (5.12) 

α=22,37·
4

4

2

2

80

50

80

50
61,01  =26,27. 

f0= 1,0
0015,01800

79

05,0

37.22

2

1
2







=769,4 Гц. 

Визначаємо коефіцієнт запасу міцності плати: 

N = n1·n2·n3,     (5.13) 

де n1 – коефіцієнт ймовірності визначення розрахункових навантажень та 

напружень;  

n2 – коефіцієнт, що враховує ступінь відповідальності деталі, який зумов-

лений вимогами коефіцієнту надійності; 

n3 – коефіцієнт, що враховує однорідність механічних властивостей мате-

ріалу. 

N = 2·1,3·2,5=6,5. 

Проводимо розрахунок при дії удару для найгіршого випадку − ударного 

імпульсу прямокутної форми. 
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Параметри ударного імпульсу наведені в табл.5.2: 

Таблиця 5.2 – Параметри ударного імпульсу 

Тривалість, мс 11 

Амплітуда переван-

таження, g 
15 

Форма прямокутна 

Визначаємо умовну частоту ударного імпульсу: 

                                             fb=1/(2·t),                     (5.14) 

де t – тривалість ударного імпульсу; 

fb = 1/(2·11·10-2) = 45 Гц. 

Коефіцієнт передачі при ударі визначається на частотах 10Гц, 45Гц, 70Гц: 

                                    Кy =2·sin(π/ 2·у),                      (5.15) 

у – частотний розлад; 

y = fвіб/f0,      (5.16) 

де fвіб – частота вібрацій у діапазоні 10...70 Гц; 

у10 = 10/769,4 = 0,012; 

y45=45/769,4 = 0,058; 

y70=70/769,4 = 0,09. 

Тоді отримуємо ряд наступних значень: 

К10 = 2·sin(π/2·0,012) = 1,51; 

К45 = 2·sin(π/2·0,058) = 0,9; 

К30 =2·sin(π/2·0,09) = 0,59. 

Визначаємо ударне прискорення: 

                                             ау= Ну·Кy,             (5.17) 

де Ну – амплітуда прискорення ударного імпульсу; 

а10 = 15·1,51 = 22,65 м/с2; 

а45 =15·0,9 = 13,5 м/с2; 

а70 = 15·0,59 = 8,85 м/с2. 

Визначаємо максимальне відносне переміщення: 

                             Zmax = (2·Ну)/(2·π· fb)
2 · sin(π/(2·y);                   (5.18) 

Z max10 = (2·15)/(2·π·10)2 · sin(π/(2·0,012) = 0,0057; 
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Z max45 = (2·15)/(2·π·45)2 · sin(π/(2·0,058)=16,84·10-5; 

Z max70 = (2·15)/(2·π·70)2 · sin(π/(2·0,09)= 4,49·10-5. 

Умова ударної міцності для ДП з ЕРЕ: 0,00015 

                                         Z max <0,3·b,                        (5.19) 

b – ширина ДП, м; 

Z max10 =5,7·10-3 <1,5·10-2. 

Умова ударної міцності виконується при частотах вібрації 10 Гц, 50 Гц, 

70 Гц. Вібраційна міцність конструкції на цій частоті забезпечується констру-

ктивними особливостями конструкції. 

Визначаємо напруження, що виникають на ДП при вібрації на часто-

тах   10 Гц, 70 Гц: 

Σ = (3·M·η·n·a)/(b·h2);   (5.20) 

σ10 = (3·0,97·1,001·6,5·0,08)/(0,05·0,00152) = 13,4·106 Н /м2; 

σ70 =(3·0,97·1,036·6,5·0,08)/(0,05·0,00152)= 13,9·106 Н /м2. 

З розрахунку випливає, що обраний метод закріплення ДП задовольняє 

вимогам вібраційної міцності з даним коефіцієнтом запасу міцності. 

5.3 Розрахунок ДП на тепловий режим 

Цей розрахунок проводиться з метою з'ясування необхідності викорис-

тання радіаторів для розсіювання теплової потужності, що виділяється на де-

яких елементах схеми. Розрахунок теплового режиму виконаємо для елемента, 

який розсіює найбільшу потужність – транзистор КТ815. В найгіршому випа-

дку максимальний споживаний струм становить 0,5А при напрузі 12В [9].  

Розрахуємо, яка потужність розсіюється на стабілізаторі: 

                P = U·I,                      (5.21) 

де: U − напруга, що виділяється на транзисторі; 

I – струм, що протікає через транзистор. 

P = 12·0,5 = 6 Вт. 

На транзисторі можливо розсіювати потужність до 10 Вт. Таким чином, 

робимо висновок, що для транзистора КТ815 радіатора не потрібно. 
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Необхідність проведення теплового розрахунку для інших елементів 

схеми немає, бо використовуються елементи пристрою не схильні до пере-

гріву. Це випливає з того, що всі елементи пристрою малопотужні (напруга 

живлення складає всього 5 В, а струми споживання не перевищують 50 мА). 

Отже, увесь пристрій в цілому буде працювати в умовах, специфікованих в 

технічному завданні. 
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6 ОПИС КОНСТРУКЦІЇ 

Спроектована конструкція кулера водяного охолодження призначена для 

використання як в лабораторіях (закритих приміщеннях), так і на відкритому 

повітрі, яке і виконує функцію охолодження. Спроектована конструкція сис-

теми водяного охолодження зображена на рис.6.1. 

 
Рисунок 6.1 – Кулер водяного охолодження 

Спроектована конструкція має зручну компоновку, оскільки система яв-

ляє собою поєднання радіатора з вентилятором і блоку помпи з ватерблоком, 

з'єднаних трубками. 

Радіатор складається з 14 плоских каналів, якими рухається холодоагент 

і між якими приклеєна перфорована гофрострічка. Радіатор має довжину 156 

мм і ширину 120 мм, при цьому товщина його робочого тіла становить 26 мм. 

Так що на верхній поверхні корпусу системного блоку повинні існувати вен-

тиляційні решітки саме таких розмірів. 

Встановлювати ватерблок на процесор чи відеокарту досить зручно. До 

самого ватерлбоку елементи кріплення прикручуються гвинтами. Його мікро-

канальна структура має поздовжнє заглиблення в середній частині, а також ла-

мель для рівномірнішого розподілу потоку рідини по звсій площі ребер. Підк-

ладка ватерблоку оброблена цілком рівно.  
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Помпа працює безшумно, вібрацій немає. Довжина і ширина помпи скла-

дає 75 х 70 мм, відповідно. Висота помпи становить усього 49 мм. Продукти-

вність помпи складає 120 л/год. Швидкість ротора помпи складає 1800 об/хв, 

а максимальне енергоспоживання − 4,8 Вт. Термін служби керамічного підши-

пника помпи − не менше 70 000 годин, або 8 років безперервної роботи, а рі-

вень шуму не перевищує 15 дБА. Фітинги на помпі поворотні для полегшення 

орієнтації шлангів всередині корпусу системного блоку. Повертаються вони з 

складністю.  

На систему водяного охолодження встановлюються 120-мм вентилятор зі 

113-мм семигвинтовою крильчаткою і великим 47-мм статором. Вентилятор 

повністю покриває поверхню радіатора, гвинтове кріплення надійно притис-

кує його до радіатора. Для зниження передачі вібрацій і зменшення рівня шуму 

вентилятор оснащений м'якими силіконовими накладками на кутках кріп-

лення. Вентилятор стикається з радіатором тільки через ці прокладки. Його 

заявлений термін служби становить 40 000 годин. При напрузі 12 В і силі 

струму 0,6 А енергоспоживання цих моделей може досягати 8,6 Вт. Швидкість 

обертання вентилятора регулюється в діапазоні від 800 до 2000 об/хв за допо-

могою автоматичного регулятора. 

Шланги мають довжину 250 мм, зовнішній діаметр 13 мм і 8 мм – внутрі-

шній. Щоб уникнути перегинів, шланги мають рифлену зовнішню поверхню, 

але вони все ж таки не надмірно жорсткі. На фітингах радіатора шланги на-

дійно опресовані. 

Таким чином, отримано просту, компактну і надійну конструкцію кулера 

водяного охолодження з усіма параметрами заданими в ТЗ.  

 

 

 

 

 

 



 

 
Зм. Лис

т 

№ докум. Підпис Дат
а 

Лис
т 
59 РВ21.632579.001ПЗ 

7 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЯХ 

Охорона  праці – це  система  законодавчих  актів,  соціально-економіч-

них,  гігієнічних  та  лікувально-профілактичних  заходів  і  засобів, які  забез-

печують  безпеку,  збереження  здоров’я  і  працездатності людини  в  процесі  

праці. 

Завдання  охорони  праці – звести  до  мінімуму  імовірність  ураження 

або  захворювання  працюючого  з  одночасним  забезпеченням комфорту при  

максимальній  продуктивності  праці.  Реальні  виробничі  умови  характери-

зуються,  як  правило,  наявністю  деяких  небезпечних  і шкідливих  виробни-

чих  факторів. 

В даному розділі виконується оцінка потенційно шкідливих і небезпечних 

виробничих чинників, що виникають при розробці, виробництві та експлуата-

ції пристрою. На підставі цих оцінок розроблюються заходи щодо зменшення 

шкідливих впливів цих факторів на людину як в процесі експлуатації виробу, 

так і при його виробництві. В рамках даного розділу розглядаються найбільш 

небезпечні фактори, що виникають при технологічному процесі пайки, а також 

розглянуті можливі комплексні заходи щодо запобігання впливу цих факторів 

на людину і навколишнє середовище. Також розглядається питання пожежної 

безпеки та електробезпеки. 

7.1 Виявлення небезпечних та шкідливих виробничих факторів при 

розробці, виготовленні та експлуатації приладу 

В процесі виконання ДП розроблюваний прилад використовується в пер-

сональних комп’ютерах (ПК). При роботі на ПК людина піддається впливу іо-

нізуючого, інфрачервоного й ультрафіолетового випромінювань (моніторів, 

ламп сканерів, принтерів і т.д.) рівні яких повинні відповідати вимогам ДСан-

ПіН 3.3.2.007-98 «Державні санітарні правила і норми роботи з ВДТ ПЕОМ», 

згідно[11].  

При проведенні повного циклу робіт з проектування потенційно небез-

печними та шкідливими факторами можуть бути: 
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1. Підвищені рівні електромагнітного поля (рівні випромінювання по-

винні відповідати ГОСТ 12.1.006-84); 

2. Недостатня освітленість робочої зони (умови освітленості       виробни-

чих приміщень повинні задовольняти нормам, відзначеним у ДБН  В 2.5-28-

2006, згідно [12]; 

3. Можливість ураження електричним струмом; 

4. Незадовільні параметри мікроклімату робочої зони (величини показни-

ків мікроклімату у виробничих приміщеннях повинні задовольняти нормам, 

відзначеним у ГОСТ 12.1.005-88 і ДСН 3.3.6.042-99), згідно[13]; 

5. Вміст (у повітрі робочої зони) шкідливих речовин різного характеру в 

небезпечних концентраціях, що перевищують гранично припустимі (ГДК шкі-

дливих речовин у повітрі робочої зони повинна задовольняти нормам, відзна-

ченим у ГОСТ 12.1.005-88 і ГОСТ 12.1.007-80); 

 6. Підвищений рівень шуму на робочому місці (припустимі рівні звуко-

вого тиску, рівні звуку й еквівалентні рівні звуку на робочих місцях варто 

приймати відповідно до санітарних норм припустимих рівнів шуму на робо-

чих місцях ДСН 3.3.6.037-99), згідно [14]; 

 7. Наявність вібрацій на робочому місці і при експлуатації приладу (рі-

вень вібрацій на робочому місці має задовольняти нормам, відзначеним у 

ГОСТ 31319-2006); 

 8. Підвищена напруженість електричного поля промислової частоти на 

робочому місці (напруженість електричних полів промислової частоти на ро-

бочих місцях повинна задовольняти нормам, відзначеним у ГОСТ 12.1.002-

88); 

 9. Відсутність вентиляції, як на робочому місці, так і в місці експлуатації 

приладу; 

         10. Можливість виникнення пожежі внаслідок протікання води зі шлангу, 

помпи, радіатора або при її подачі, або при короткому замкненні компонентів 

чи комплектуючих приладу; 
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         11. Неправильно виконаний монтаж і встановлення приладу, який може 

призвести до пожежі, несправності і.т.д.; 

         12. Ремонт приладу, при якому можна зазнати ушкодження; 

         13. Одним з найбільш небезпечних і шкідливих факторів є пайка виводів 

радіо компонентів для автоматичного регулятора обертання швидкості кулера. 

При пайці використовується припій ПОС-61, до складу якого входить свинець, 

що відноситься до першого класу небезпеки. Процесу пайки притаманні шкі-

дливі та небезпечні фізичні, хімічні, біологічні і психофізичні фактори. Спі-

льна дія декількох останніх може привести до травм і профзахворювань, і так 

само до виникнення пожеж, вибухів. 

Потенційно небезпечними і шкідливими, факторами при пайці є: 

– пил і загазованість в повітрі робочої зони; 

– наявність інфрачервоного випромінювання від паяльника; 

– незадовільна освітленість робочих місць або підвищена яскравість сві-

тла; 

– незадовільні метеорологічні умови в робочій зоні; 

– вплив бризків та крапель розплавленого припою; 

– група психологічних шкідливих виробничих факторів: напруженість 

праці, нервово-психічні перевантаження; 

Біологічна дія, клас небезпеки і гранично допустимі концентрації в пові-

трі робочої зони вихідних компонентів, що входять до складу аерозолю, наве-

дені в табл.7.1. 

Таблиця 7.1 – Класифікація шкідливих компонентів 

Компонент         Характер токсичної дії 
Клас 

небезпеки 

ГДК, 

мг/м3 

1 2 3 4 

Свинець 

При отруєнні спостерігається ураження 

нервової системи, шлунково-кишкового тра-

кту, серцево-судинної системи, статевої сис-

теми. 

1      0,01 
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Продовження таблиці 7.1. 

1 2 3 4 

Олово 

Поразка бронхолегеневої системи, ви-

кликає проліферативно-клітинну реакцію в ле-

генях. При тривалому впливі можливий пнев-

моконіоз. 

3       10 

Спирт ети-

ловий 

Володіє наркотичною й дратівливою 

дією. Викликає зміни в печінці, серцево-су-

динній системі і нервовій системі; сухість 

шкіри при довготривалому контакті. 

4     1000 

Каніфоль 

соснова 

Володіє дратівливою дією. При трива-

лому впливі на шкіру викликає дерматит. 
- - 

7.2 Технічні рішення та організаційні заходи з безпеки і гігієни праці 

та виробничої санітарії 

7.2.1 Електробезпека 

Згідно ГОСТ 12.2.007.0-75, пристрій, що розробляється відноситься до I 

класу електробезпеки (живиться напругою 12 В від блоку живлення, викорис-

товується робоча ізоляція і елемент для заземлення і приєднується до електро-

мережі за допомогою трьох контактних вилок, один з контактів якої з'єдну-

ється з контактом розетки, який заземлений). Все інше електрообладнання мо-

жна віднести до 0І та II (ВДТ, ПЕОМ) класів електрозахисту. Для 0І класу 

устаткування має робочу ізоляцію і елемент для заземлення, а для II класу - 

устаткування має подвійну робочу ізоляцію і приєднується до електромережі 

за допомогою трьох контактних вилок, один з контактів якої з'єднується з ко-

нтактом розетки, який заземлений. 

У процесі експлуатації електронно-обчислювального обладнання людина 

може доторкнутися до частин електроустаткування, які перебувають під на-

пругою. Оцінка небезпеки дотику до струмоведучих частин відноситься до ви-

значення сили струму, що протікає через тіло людини, і порівняння його із 

допустимим значенням відповідно до ГОСТ 12.1.038-88. У загальному випа-

дку допустима величина струму, що протікає через тіло людини, залежить від 



 

 
Зм. Лис

т 

№ докум. Підпис Дат
а 

Лис
т 
63 РВ21.632579.001ПЗ 

схеми підключення електроустаткування до електромережі, роду й величини 

напруги живлення, схеми включення. 

При виконанні розрахунків для дипломного проекту використовувався 

кулер водяного охолодження і автоматичний регулятор обертання швидкості 

кулера, що експлуатується в персональному комп'ютері - І і II клас захисту і 

живиться напругою 220 В. Для правильного визначення необхідних засобів та 

заходів захисту від ураження електричним струмом необхідно знати допус-

тимі значення напруги дотику та струмів, що проходять через тіло людини. 

Напруга дотику – це напруга між двома точками електричного кола, до 

яких одночасно доторкається людина. Гранично допустимі значення напруги 

дотику та сили струму для нормального (безаварійного) та аварійного режимів 

електроустановок при проходженні струму через тіло людини по шляху «рука 

– рука» чи «рука – ноги» регламентуються за ГОСТ 12.1.038-88. Необхідні дані 

для подальшого розрахунку наведені в табл.7.2. 

Таблиця 7.2 – Граничнодопустимі значення напруги дотику𝑈доп та сили 

струму 𝐼л, що проходить через тіло людини при нормальному режимі електро-

установки 

Рід струму 𝑈доп, В 𝐼л, мА 

 не більше 

Змінний, 50 Гц 2,0 0,3 

Змінний, 400 Гц 3,0 0,4 

Постійний 8,0 1,0 

Примітки: 

1 Напруги дотику й струми наведені при тривалості впливів не бі-

льше 10 хв у добу й установлені, виходячи з реакції відчуття. 

2 Напруги дотику й струми для осіб, що виконують роботу в умовах 

високих температур (вище 25°С) і вологості (відносна вологість бі-

льше 75%), повинні бути зменшені в три рази. 
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Граничнодопустимі значення сили струму (змінного та постійного), що 

проходить через тіло людини при тривалості дії більше ніж 1 с нижчі за поро-

говий струм, тому при таких значеннях людина, доторкнувшись до струмоп-

ровідних частин установки, здатна самостійно звільнитися від дії електрич-

ного струму. Необхідні дані для подальшого розрахунку наведені в табл.7.3. 

Таблиця 7.3 – Гранично допустимі значення напруги дотику 𝑈доп та 𝐼л, що 

проходить через тіло людини при аварійному режимі електроустановки 

Вид струму 
Нормоване 

значення 

Тривалість дії струму t, с 

0,1 0,2 0,5 0,7 1,0 >1,0 

Змінний,50 

Гц 

𝑈доп, В 500 250 100 70 50 36 

𝐼л, мА 500 250 100 70 50 6 

Постійний 
𝑈доп, В 500 400 250 230 200 40 

𝐼л, мА 500 400 250 230 200 15 

7.2.2 Розрахунок електромережі на вимикаючу здатність 

Захист електромережі здійснюється автоматом струмового захисту, що 

має час спрацьовування tспр = 0,2 сек та номінальний струм Іном = 15А. 

Напруга корпуса Uк електроустановки відносно землі в аварійному ре-

жимі роботи при однофазному короткому замиканні розраховується за форму-

лою: 

                                                Uк= Uф· R0 / (R0 + Rф + Zт/3),                              (7.1) 

де Uф – напруга фази, В;  

Rф – опір фазового проводу, Ом;  

R0 – опір нульового проводу, Ом;  

Zт/3 – еквівалентний опір трансформатору.  

Приймається  Uф =220В, Rф = R0 = 1 Ом, Zт/3 = 0,2 Ом.  

Uк= 220·1/(1 + 1+0,2) = 100 В. 

Отримана напруга згідно з ГОСТ 12.1.038-88 не перевищує гранично при-

пустимого значення напруги дотику Uпр = 250 В, при тривалості дії tд = 0,2 сек. 

Струм короткого замикання:  

                                                   Ік.з. = Uф/ (R0 + Rф + Zт/3);                                (7.2) 



 

 
Зм. Лис

т 

№ докум. Підпис Дат
а 

Лис
т 
65 РВ21.632579.001ПЗ 

Ік.з. = 220/(1+1+0,2) =100 А. 

Для обраного автомату струмового захисту номінальний робочий струм 

зпрацювання Іном =15 А. Придатність використання автомату випливає з вико-

нання нерівності: 

                                                              Ік.з.> 1,25·Іном;                                                                 (7.3) 

1,25·Іном=1,25·15 = 21 А; 

Ік.з. = 100 А > 1,25·Іном=21 А. 

7.2.3 Розрахунок заземлюючого пристрою 

За ПУЕ та ГОСТ 12.1.030-81 для електроустановок з напругою до 1000 В 

опір заземлення пристроїв не повинен перевищувати 4 Ом. 

Ґрунт який знаходиться біля будинку, де може розташовуватися зазем-

лення характеризується, як садова земля, і має рекомендований для розрахун-

ків питомий опір 5000 Ом·см. 

Для стрижневого типу заземлювача, рис.7.1: 

 
Рисунок 7.1 – Схематичне зображення стрижневого заземлення 
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де l>>d; 

        ρ – питомий опір ґрунту. 

Вертикальні електроди виконують у вигляді стрижнів (d = 12 мм, 1 = 5 м), 

як заземлюючий провідник, з смугової сталі. 

Провідники, що заземлюють, між собою і з заземленням з'єднуються зва-

рюванням, а з корпусом устаткування, що заземлюють, за допомогою болтів: 

R 1електрода =(5000/ 2π·500)·ln(4·5·1000/12) = 11,13 Ом. 
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Визначається необхідна кількість рівнобіжних з'єднаних заземлювачів за 

формулою: 

                                               n= R 1електрода/ R макс. допустиме ·η1,             (7.5) 

де η1 – коефіцієнт використання заземлювача, який дорівнює 0,4 при від-

ношенні довжини до відстані між ними а:1=1:1,тоді:  

n=11,13/4·0,4 = 6,95. 

Результат округлюється до більшого цілого числа – до 7, тоді фактичне 

значення вторинного опору: 

                                                             Rфакт = R1/n·η;                                          (7.6) 

Rфакт =11,13/7·0,4=3,95 Ом. 

Для зв'язку заземлювача використовується смуга шириною b=20мм, її до-

вжина для рядового з'єднання визначається за формулою: 

                                                              l=1,05·7·(n-1);                  (7.7) 

   l =1,05·7(7-1)= 44,1 м. 

Опір смуги зв'язку визначається за формулою: 
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,                                 (7.8) 

де q=0,5 м – глибина на якій приварюється смуга зв’язку. 
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Коефіцієнт використання смуги η=0,7.  

Фактичний опір струму розтікання смуги визначається за формулою: 

                                                              Rф.с.з.=Rф.с.з/η;                     (7.9) 

Rф.с.з.= 95,6/0,7= 136,6 Ом. 

Фактичний опір струму розтікання всього заземлення визначається за фо-

рмулою: 
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З порівняння випливає, що 3,84 < 4. Таким чином RΣ відповідає вимогам 

ГОСТ 12.1.030-81. 

7.2.4 ЕМВ радіочастотного діапазону 

Основна міра захисту від ЕМВ радіочастотного діапазону - це викорис-

тання металевого екрану для екранування джерела ЕМВ. 

Ковпак мікрохвильової установки виконує роль екрану. Він виконаний з 

алюмінію товщина якого становить 0,2 мм, якого багаторазово перевищує скін 

шар. Крім того в місці з’єднання ковпака з корпусом використовуються пру-

жинні гнучкі контакти, що підвищують ступінь екранування. 

Коефіцієнт екранування становить не менше 40 дБ. 

Розрахуємо потужність випромінювання при використанні екрану: 

                     Вт
ВтP

P ИЗЛ
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.
.   ,                       (7.11) 

де Pизл- потужність джерела всередині екрану; 

Розрахуємо щільність потоку енергії: 
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,                       (7.12) 

де Pср- середня потужність випромінювання; 

Ơ- коефіцієнт зміни випромінювання, приймаємо Ơ = 1; 

R- відстань від джерела ЕМВ до екрану, R = 1 - min значення. 

Визначимо гранично допустиме значення ППЕ відповідно до вимог ГОСТ 

12.1.006-84: 
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ЭНпред.доп - гранично допустиме електромагнітне навантаження, відпо-

відно до ГОСТу ЭНпред.доп = 2 Вт ∙ год / м2; 

Т- роботи установки; 

Таким чином ППЕфакт <ППЕпред.доп. Це відповідає вимогам ГОСТ 

12.1.006-84. 
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7.2.5 Визначення концентрації аерозолю свинцю 

Як видно з табл.7.1. найбільш небезпечною речовиною є свинець. 

На ділянці пайки 3 робочих місця. Питоме утворення аерозолю свинцю 

при пайці електропаяльником потужністю 36 Вт складає 0,02мг / 100 пайок. 

Концентрація аерозолю в атмосфері: 

             
3/008,0

216

38602,0
6,06,0 ммг

V

Ntny
C 





 ,                   (7.14) 

де y- питоме утворення свинцю, у = 0,02 мг / 100 пайок; 

n- кількість пайок за хвилину, n = 6; 

t- тривалість зміни, t = 8 год; 

N- кількість робочих місць, N = 3; 

V- об'єм приміщення, V = 216 м3. 

З наведеного розрахунку видно, що концентрація аерозолю свинцю не пе-

ревищує ГДК по ГОСТ 12.1.005-85. За цим ГОСТ ГДК аерозолю свинцю ста-

новить 0,01 мг/м3. 

7.2.6 Вплив інфрачервоного випромінювання 

При пайці використовується припій ПОС-61. Його температура плав-

лення дорівнює 190 0С. Для якісної пайки температура паяльника повинна 

бути на 40 0С більше і вона дорівнює 230 0С. 

Знайдемо довжину хвилі максимальної інтенсивності випромінювання: 

L=2,88/T=2,88/503=5,73 мкм. 

T- температура випромінюючої поверхні, дорівнює 503 К. 

Визначимо площу поверхні випромінювання паяльника, згідно рис.7.2. 

 
Рисунок 7.2– Випромінююча поверхня паяльника 
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d1=0,004 м;                     d2=0,01 м;                          d3=0,005 м; 

L2=0,03 м;                       L1=0,03 м;                         L3=0,05 м. 

Визначимо інтенсивність випромінювання. Так як відстань від джерела 

випромінювання до людини r=0,1 м > .ПОВS  =0,046 м, то застосовується точко-

вий метод: 

22424 /1031,0/]85)100/503[(0021,091,0/])100/[(91,0 мBтrATSq   (7.16) 

А для шкірного покриву людини дорівнює 85. 

При довжині хвилі l = 5,73 мкм qдоп= 150 Вт/м2. Так як q<qдоп, то додатко-

вих заходів захисту робити не потрібно. 

7.2.7 Мікроклімат робочої зони 

Мікроклімат у виробничих умовах визначається наступними парамет-

рами: температурою повітря, відносною вологістю повітря, швидкістю руху 

повітря й інтенсивністю теплового випромінювання на робочому місці, темпе-

ратурою поверхні. 

Для забезпечення нормального мікроклімату в робочій зоні «Санітарні 

норми мікроклімату виробничих приміщень» ДСН 3.3.6.042-99 встановлюють 

оптимальне й допустиме значення параметрів мікроклімату залежно від пері-

оду року й категорії робіт. У таблиці наводяться оптимальні й допустимі зна-

чення параметрів мікроклімату для категорій тяжкості робіт «Іа»  ( роботи, ви-

конувані сидячи й не потребуючі фізичної напруги при витраті енергії не бі-

льше 120 ккал/година). Параметри мікроклімату наведені в табл.7.4. 

Таблиця 7.4 – Оптимальні й допустимі параметри (для постійного робо-

чого місця) мікроклімату в приміщенні. 

Параметри 

Холодний період Теплий період 

оптимальні допустимі оптимальні допустимі 

Температура 0С 22-24 21-25 23-25 22- 28 

Відносна вологість, % 40-60 80 40-60 75 

Швидкість руху повітря, м/с 0,1 0,1 0,1 0,1-0,2 

У приміщенні використовуються дві восьми секційні чавунні батареї цен-

трального опалення для підтримки нормальної температури повітря в холодну 
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пору року. Виконана тепло ізоляція вікон. Також є кондиціонер для підтримки 

постійної температури в приміщенні. 

Для підтримки необхідних параметрів повітря в приміщенні використо-

вується природна  вентиляція. У приміщенні є два вікна, які можна відкривати, 

якщо буде потреба в теплий період. Шкідливі речовини в приміщенні не збе-

рігаються й не використовуються. 

Фактичні параметри мікроклімату в робочій зоні відповідають приведе-

ним вище нормам ДСН 3.3.6.042–99. 

7.2.8 Виробничий шум робочої зони 

Допустимі шумові характеристики на робочих місцях регламентуються 

ДСН 3.3.6.037-99.  

Зовнішні джерела шуму відсутні. Джерелами шуму в приміщенні є пер-

сональні комп'ютери, телефон, принтер, кондиціонер, голоси людей і т.д.  

Допустимі рівні звукового тиску, рівні звуку й еквівалентні рівні звуку на 

робочих місцях нормуються відповідно до НПАОП 0.00-1.28-10 та ДСН 

3.3.6.037-99, згідно[15]. Загальний рівень звуку не перевищує 50 дБА. 

Відповідно до ГОСТ 12.1.003-83 та ДСН 3.3.6.037-99 захист від шуму в 

приміщенні, створеного на робочих місцях внутрішніми джерелами повинен 

здійснюватися наступними методами: зменшенням шуму в джерелі, раціона-

льним плануванням і оздобленням робочого приміщення звукоізоляційними 

матеріалами. 

7.2.9 Рівень освітленості робочої зони 

Технічні та організаційні рішення щодо організації робочих місць  кори-

стувачів ПК повинні відповідати ДСанПіН 3.3.2.007-98 "Державні санітарні 

норми і правила роботи з візуальними дисплейними терміналами (ВДТ) елек-

тронно-обчислювальних машин", який встановлює норми щодо забезпечення 

охорони праці користувачів ПК.  Дотримання вимог цих правил може значно 

знизити наслідки несприятливої дії на працівників шкідливих та небезпечних 
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факторів, які супроводжують роботу з матеріалами через графічні дисплеї, зо-

крема можливість зорових, нервово-емоційних переживань, серцево-судинних 

захворювань. 

 Для того щоб забезпечити точне та швидке зчитування інформації в зоні 

найкращого бачення, площина екрана монітора повинна бути виставлена пер-

пендикулярно нормалі лінії зору. При цьому передбачена можливість перемі-

щення монітора навколо вертикальної осі має бути в межах ±30° (справа на-

ліво) та нахилу вперед до 85° і назад до 105° з фіксацією в цьому положенні. 

Клавіатура має бути розміщена на поверхні столу на відстані 100-300 мм від 

краю поверхні робочого простору столу. Кут нахилу клавіатури до столу має 

бути в межах від 5 до 15° так, щоб зап'ястя на долонях рук розташовувалися 

горизонтально до площини столу. Таке положення клавіатури є зручним для 

праці обома руками. 

Робочі місця з ПК  мають бути розташовані від стіни з вікнами на відстані 

не менше 1,5м, від інших стін — на відстані 1 м, відстань між собою - не менше 

ніж 1,5 м. Причому так, щоб природне світло падало збоку, переважно зліва. 

Для захисту від прямих сонячних променів, які створюють прямі та відбиті 

відблиски з поверхні екранів ПК передбачаються сонцезахисні жалюзі. 

Штучне освітлення робочого місця, обладнаного ПК, здійснюється систе-

мою загального рівномірного освітлення. Як джерело штучного освітлення ма-

ють застосовуватись люмінесцентні лампи ЛБ. 

Вимоги до освітлення приміщень та робочих місць під час роботи з ПК: 

– освітленість на робочому місці повинна відповідати характеру зорової 

роботи, який визначається трьома параметрами: об'єктом розрізнення - найме-

ншим розміром об'єкта, що розглядається на моніторі ПК; фоном, який харак-

теризується коефіцієнтом відбиття; контрастом об'єкта і фону; 

– необхідно забезпечити достатньо рівномірне розподілення яскравості на 

робочій поверхні монітора, а також в межах навколишнього простору; 

– на робочій поверхні повинні бути відсутні різкі тіні; 
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– в полі зору не повинно бути відблисків (підвищеної яскравості повер-

хонь, які світяться та викликають осліплення); 

– величина освітленості повинна бути постійною під час роботи; 

Тривалість регламентованих перерв під час роботи з ЕОМ становить 10 

хвилин через кожну годину роботи. 

Для зниження нервово-емоційного напруження, втомленості зорового 

аналізатора, для поліпшення мозкового кровообігу і запобігання втомі доці-

льно деякі перерви використовувати для виконання комплексу вправ, які пе-

редбачені ДСанПіН 3.3.2.007-98. 

Штучне освітлення робочих місць користувачів ВДТ ПЕОМ, а саме від-

сутність у спектрі ламп денного світла й ламп накалювання біологічно актив-

ної ультрафіолетової складової при тривалому впливі може призвести до уль-

трафіолетової недостатності, при якій знижуються бактерицидні властивості 

шкіри та імунітет. 

Істотне значення для збереження тривалої працездатності, підвищення 

продуктивності праці має забезпечення норм освітленості на робочому місці. 

Величина освітленості регламентується нормами  ДБН В.2.5-28-2006. Робоче 

приміщення, що розглядається в даному розділі належить до І групи – примі-

щення, у яких розрізнення об'єктів зорової  роботи здійснюється при фіксова-

ному напрямку лінії зору працюючих на робочу поверхню. 

Нормування штучного освітлення також здійснюється згідно ДБН В.2.5-

28-2006.  

Загальне штучне освітлення на робочому  місці забезпечується за допо-

могою світильників з лампами денного світла типу ЛБ-40, потужністю 40Вт, а 

місцеве за допомогою настільних світильників з лампами накалювання поту-

жністю 75Вт. 

Для розрахунку загального штучного освітлення в робочому приміщені 

використовується метод коефіцієнта використання світлового потоку, призна-

ченого для розрахунку загального рівномірного освітлення горизонтальних 
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поверхонь, при відсутності предметів, що затемнюють. При цьому в розраху-

нках враховується пряме та відбите світло. Фактичне освітлення робочих 

місць штучним освітленням визначається як 

                                                       ,                                          (7.17)          

де N – кількість світильників, шт, N=10; 

n – кількість ламп у світильнику, шт, n=4; 

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

Ф– світловий потік світильника, Ф = 3120 Лм; 

S – площа приміщення, S=54 м2; 

K – коефіцієнт запасу, K=1,5; 

Z – коефіцієнт нерівномірності висвітлення, Z=0,8; 

        Е – нормоване значення світлового потоку лампи, лм. 

Для визначення коефіцієнта використання світлового потоку визнача-

ється  індекс приміщення i, коефіцієнт відбиття стелі ρп, стін ρс, робочої по-

верхні ρр. Коефіцієнт використання світлового потоку визначається 

                                                        ,                                                  (7.18)          

де l – довжина приміщення, м, l=9; 

b – ширина приміщення, м, b=6; 

h – висота підвісу світильників, м, h=2,6. 

. 

Коефіцієнт відбиття побіленої стелі ρп = 0,7, побілених стін при незавіше-

них вікнах ρс = 0,5, середніх робочих поверхонь ρр = 0,3. 

Для визначення коефіцієнта використання світлового потоку необхідно 

знати, що використовуються лампи ЛБ-40 серії УСП5-4х40 (чотири лампи з 

розсіювачами). Тоді на підставі вище викладеного знаходиться коефіцієнт, ви-

користовуючи табличні дані  ДБН В.2.5-28-2006, який рівен  η=0,44. 

Фактичне освітлення робочих місць штучним освітленням становить 

η
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Eф 






 blh

bl
i






 
1,4

692,6

69
i 








 

 
Зм. Лис

т 

№ докум. Підпис Дат
а 

Лис
т 
74 РВ21.632579.001ПЗ 

=847 лк. 

Для зорової  роботи категорії VIб при загальному освітленні це 750 лк. У 

даному випадку фактичне освітлення більше припустимих норм, тому потрі-

бно збільшувати кількість світильників, або змінювати лампи на більш кращі. 

7.3 Пожежна безпека та профілактика 

В робочому приміщенні виконуються усі вимоги НАПБ.А.01.001-14 

«Правил пожежної безпеки в Україні», згідно [16]. 

Причиною виникнення пожежі можуть стати порушення ізоляції струмо-

ведучих дротів, коротке замикання, паління в приміщенні, порушення правил 

експлуатації електроприладів і потрапляння води з помпи, радіатора або шла-

нгу на електричні контакти, плату і.т.д. 

Технічні рішення та організаційні заходи щодо забезпечення безпеки в 

надзвичайних ситуаціях регламентуються планами локалізації та ліквідації 

аварійних ситуацій відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.33-99  (ПЛАС). Од-

нією з основних складових ПЛАС є розробка технічних рішень та організацій-

них заходів з пожежної безпеки та заходів з евакуації та оповіщення персоналу 

у разі виникнення надзвичайних ситуацій.  

Відповідно до НАПБ Б.07.005-86 та НАПБ Б.03.002-2007 робоче примі-

щення КБ відноситься до категорії В по вибухопожежній небезпеці.  Відпо-

відно  до НПАОП 40.1-1.32-01 клас робочих зон приміщення КБ по пожежо-

небезпеці - П-IIа. У зв’язку з цим, відповідно до вимог ПБЕ та ПУЕ, необхідно 

передбачити наступні заходи: 

– постійний контроль стану засобів пожежогасіння; 

–   контроль за станом ізоляції струмоведучих дротів і з’єднань; 

–   заборонено паління в приміщенні; 

– неприпустимість перевантажень, перегріву при роботі обладнання; 

–   заборона експлуатації обладнання з саморобними запобіжниками; 

–   неприпустимість знаходження в приміщенні горючих та вибухонебез-

печних речовин. 

0,44
0,81,554

3120410
Eф 
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Приміщення обладнане чотирма пожежними датчиками типу ДТЛ 

(площа, що знаходиться під захистом одного датчика, становить 15 м2), відс-

тань між датчиками рівна 4 м, що відповідає нормам ДБНВ 2.5 - 13 – 98. Від-

повідно до ГОСТ 12.4.009-75 й ISO 3941-77 для гасіння пожежі  в робочому 

приміщені КБ (клас пожежі „Е”- наявність електрообладнання під напругою) 

використовуються два вогнегасники вуглекислотно-брометиленові ВВБ-3. 

Вибір вогнегасної речовини ґрунтується на тому, що у вогні можуть опинитись 

електричні пристрої, що знаходяться під напругою.  

Таким чином, кількість, розміщення й вміст первинних засобів гасіння 

пожеж цілком задовольняють всім вимогам ГОСТ 12.4.009-75 й  ISO 3941-77. 

Крім того, у коридорі є пожежний гідрант і ящик з піском. Дотримано усіх 

заходів безпеки відповідно до ГОСТ 12.3.019-80 і      НАПБ А.01.001-14 «Пра-

вила пожежної безпеки в Українi». 
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ВИСНОВКИ 

В даному дипломному проекті була розроблена система водяного охоло-

дження для системного блока комп’ютера. Пристрій розміщується всередині 

системного блока комп’ютера і складається з термодавача, автоматичного ре-

гулятора обертання швидкості кулера та самого кулера водяного охоло-

дження, який складається з ватерблоку, помпи, вентилятора, радіатора та з’єд-

нувальних шлангів.  

Актуальність і необхідність розробки даного пристрою була обумовлена 

низкою факторів. Як показав аналітичний огляд, існуючі конструкції кулерів 

мають завеликі габарити, вони не завжди задовільно справляються з відведен-

ням тепла, та створюють помітний шум під час своєї роботи. 

Розроблений кулер за рахунок специфіки своєї конструкції має компакт-

нішу форму, а використання рідинного теплоносія забезпечує краще відве-

дення тепла. При цьому він вигідно відрізняється від розглянутих у аналітич-

ному огляді, суттєво меншим рівнем шуму (менше 23 дБА), є менш енергови-

тратним та має більший час безвідмовної роботи.    

Розрахунки підтвердили працездатність пристрою, зокрема, надійність 

його роботи за умови дії на нього механічних ударів тряски та вібрацій. Об-

ґрунтовано також виконання умов нормального теплового режиму пристрою. 

В цілому розроблений кулер відповідає вимогам технічного завдання. Він 

забезпечує працездатність при температурі навколишнього середовища від -

5°С до +60°С, при відносній вологості повітря до 90% та атмосферному тиску 

від 530 мм рт. ст. до 800 мм рт. ст. Встановлені технічним завданням норми на 

механічні удари, тряски та вібрації не порушують працездатності пристрою. 

Розрахункова тривалість безвідмовної роботи приладу складає не менше 200 

000 годин. 

Робота виконана згідно зі стандартами, що регламентують виконання та-

кого роду робіт. 
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ДОДАТОК А ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 
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ДОДАТОК Б ВІДОМІСТЬ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ 



 

 
Зм. Лис

т 

№ докум. Підпис Дат
а 

Лис
т 
81 РВ21.632579.001ПЗ 

ДОДАТОК В КОМПЛЕКТ КД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Позначення Найменування Кільк. Примітка 

  

 
  

 Конденсатори   

  

 

 

  

С1, С2 К10-17Б імпортні – 0,01мкФ ±10% ОЖО.464.043 ТУ 2  

С3  К50-35 50В- 1мкФ ±10% ОЖО.464.043 ТУ 1  

C4 К50-35 16В- 1000мкФ ±10% ОЖО.464.043 ТУ 1  

С5, С6 К50-35 50В- 1мкФ ±10% ОЖО.464.043 ТУ 2  

    

 Світлодіоди   

    

HL1 АЛ307БМ(ч) ГОСТ Р 54814-2011 
 

1  

HL2 АЛ307ВМ(з) ГОСТ Р 54814-2011 1  

HL3  АЛ307ДМ(ж) ГОСТ Р 54814-2011 1  

    

M Brushless DC motor (ЕС-двигун) 1  

    

 Резистори   

    

R1 PV36– 47 кОм  ОЖО.437.180 ТУ 1  

R2 С2-23 –300 кОм  ОЖО.437.180 ТУ 1  

R3          С2-23 – 3,3 кОм  ОЖО.437.180 ТУ 1  

R4 С2-23 – 240 Ом  ОЖО.437.180 ТУ 1  

R5 С2-23 – 15 кОм  ОЖО.437.180 ТУ 1  

R6 С2-23 – 2,4 кОм  ОЖО.437.180 ТУ 1  

R7 PV36– 1 кОм  ОЖО.437.180 ТУ 1  

R8 С2-23 – 100 Ом  ОЖО.437.180 ТУ 1  

R9 С2-23 – 1,5 кОм  ОЖО.437.180 ТУ 1  

R10 С2-23 – 3,6 кОм  ОЖО.437.180 ТУ 1  

R11, R12  С2-23 – 1 кОм  ОЖО.437.180 ТУ 2  

 R13 С2-23 – 100 Ом  ОЖО.437.180 ТУ 1  

 R14 С2-23 – 2,4 кОм  ОЖО.437.180 ТУ 1  
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Позначення Найменування Кільк. Примітка 

    

 Діоди   

    

VD1- VD4 Д9Б ГОСТ 19613-80 4  

VD5, VD6  КД105Б 3.362.060 ТУ 2  

VD7 КС168А 3.362.812 ТУ 1  

VD8, VD9  КД105Б 3.362.060 ТУ 2  

VD10 КС156А СМ3.362.812 ТУ 1  

 VD11, VD12 КС168А 3.362.812 ТУ 2  

    

 Транзистори   

    

VT1, VT2 КТ315Б ЖКЗ.365.200 ТУ 2  

VT3 КТ815 0.336.185 ТУ 1  

VT4 КТ315Б ЖКЗ.365.200 ТУ 1  

    

 Роз’єми   

    

XP1 DJK-05D ГОСТ 51323.3-99 1  

XS1 DJK-05D ГОСТ 51323.3-99 1  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    
    
    

    
    
    

    

      Аркуш 

     
   2 
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Позначення 

 

 

Найменування 
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Прим. 

    
 

  

    
Документація 

  

    
 

  

А2 
 

 РВ21.752579.003СК Складальний кресленик  1  

А3 
 

 РВ21.632579.001Е3 Схема електрична принципова 1  

  
 РВ21.758710.001Т1М 

Топологія нижнього шару 

плати 
1 

 

  
 РВ21.758710.001Т2М 

Топологія верхнього шару 

плати 
1 

 

   РВ21.758710.001Т3М Координати отворів 1 
 

   РВ21.758710.001Т4М Захисна маска нижнього шару 1  

   РВ21.758710.001Т5М Захисна маска верхнього шару 1 
 

      
 

    Деталі   

      
 

А2  1 РВ21.758710.001 Друкована плата 1  

       

    Інші вироби   

       

  2  
Конденсатор  

К10-17Б – 0,01мкФ ±10%  
2 С1, С2 

    ОЖО.464.043 ТУ   

  3  
Конденсатор  

К50-35 50В- 1мкФ ±10% 
3 

С3, С5, 

С6 

    ОЖО.464.043 ТУ   

       

     

РВ21.632579.003      
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Прим. 

  
    

 

 
 

4  
Конденсатор  

К50-35 16В- 1000мкФ±10% 
1 С4 

  
  ОЖО.464.043 ТУ   

 
 

5  
Світлодіод АЛ307БМ(ч)  

ГОСТ Р 54814-2011 
1 HL1 

 
 

6  
Світлодіод АЛ307ВМ(з)  

ГОСТ Р 54814-2011 
1 HL2 

 
 

7  
Світлодіод АЛ307ДМ(ж) 

ГОСТ Р 54814-2011  
1 HL3 

 
 

8  Brushless DC motor(ЕС-двигун) 1 M 

 
 

9  
Резистор С2-23 – 100 Ом 

ОЖО.437.180 ТУ 
2 R8, R13 

  
10   Резистор С2-23 – 240 Ом  

ОЖО.437.180 ТУ 
1 R4 

 
 

11  Резистор С2-23 – 1 кОм  

ОЖО.437.180 ТУ   
2 R11, R12 

 
 

12  
Резистор PV36– 1 кОм  

ОЖО.437.180 ТУ  
1 R7 

 
 

13  Резистор С2-23 – 1,5 кОм  

ОЖО.437.180 ТУ   
1 R9 

  14  
Резистор С2-23 – 2,4 кОм  

ОЖО.437.180 ТУ   
2 R6, R14 

  15  Резистор С2-23 – 3,3 кОм  

ОЖО.437.180 ТУ   
1 R3 

  16  Резистор С2-23 – 3,6 кОм  

ОЖО.437.180 ТУ   
1 R10 

  17  
Резистор С2-23 – 15 кОм  

ОЖО.437.180 ТУ   
1 R5 

  
18           Резистор PV36– 47 кОм 1 R1 

  
19  

Резистор С2-23 – 300 кОм  

ОЖО.437.180 ТУ   
1 R2 

  
20  Діод Д9Б ГОСТ 19613-80 3 VD2-VD4 

  
21  Діод КД105Б 3.362.060 ТУ 4 

VD5,VD6, 

VD8, VD9 
  

22  Діод КС168А 3.362.812 ТУ 3 
VD7,VD11

VD12  

  23  Діод КС156А СМ3.362.812 ТУ 1 VD10 

  24  
Транзистор КТ315Б 

ЖКЗ.365.200 ТУ 
3 

VT1, VT2, 

VT4 

  25  
Транзистор КТ815 

0.336.185 ТУ 
1 VT3 
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26  
Роз’єм DJK-05D  

ГОСТ 51323.3-99 
1 XP1 

  
27  

         Роз’єм DJK-05D  

         ГОСТ 51323.3-99 
1 XS1 

 
 

     

 
 

  Матеріали   

 
 

     

 
 

28  
 Провід ПМП 4х0,25 

ТУ 16.К18-043-99 
2  
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 РВ21.632579.002СК Складальний кресленик  1  

А4 
 

 РВ21.632579.001ПЗ Пояснювальна записка 1  

 
 

    
 

 
 

  Стандартні вироби  
 

  
    

 

  
1  Гвинт М3х10 ГОСТ 1491-80 12 

 

  2  Гвинт М3х35 ГОСТ 1491-80 4 
 

       

    Інші вироби  
 

      
 

  3  Радіатор Magicool 120 Ultra  1  

  4  Вентилятор Blade Master 120 1 
 

  5  Помпа Cooler Master Nepton 1  

  6  Ватерблок Nepton 140 1  

  7  Шланги TFC Feser Tube 2  
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Документація 

  

    
 

  

А1 
 

 РВ21.632579.001СК Складальний кресленик  1  

А4 
 

 РВ21.632579.001ПЗ Пояснювальна записка 1  

А3 
 

 РВ21.632579.001Е1 
Схема електрична 

структурна 
1 

 

А4 
 

 РВ21.632579.001ПЕ Перелік елементів 1 
 

  
    

 

 
 

  Складальні одиниці  
 

  
    

 

А1 
 

1 РВ21.632579.002 
Система водяного 

охолодження 
1  

А2  2 РВ21.632579.003 Друкований вузол 1 
 

      
 

    Стандартні вироби   

      
 

  3  Гвинт М3х10 ГОСТ 1491-80 8  

  4  Гвинт М3х15 ГОСТ 1491-80 4  

  5  
Втулка ВД4х2,5х20 

ОСТ 92-9628-82  
4  

       

    Інші вироби   

       

  6  Діод Д9Б ГОСТ 19613-80 1 VD1 
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