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РЕФЕРАТ 

Магістерська дисертація: 95 с., 18 рис., 28 табл., 1 додаток, 13 джерел.  

Ключові слова. ТЕМПЕРАТУРА, НАДІЙНІСТЬ, ТЕРМІСТОРИ, 

ТЕПЛОВІ РЕЖИМИ. 

Актуальність теми. Елементи електронної структури (ЕЕС) РЕА мають 

властивість нагріватись, наслідком чого може бути виникнення їх відмов.  

Мета дослідження.  Удосконалення методів дослідження 

температурних режимів ЕЕС для визначення надійності РЕА. 

Для реалізації поставленої мети були сформульовані такі  завдання 

дослідження, що визначили його логіку та структуру: дослідити температурні 

режими у структурно-конструкційних модулях (СКМ) за допомогою 

спеціального ПЗ; розробити апаратну частину для визначення температур ЕЕС 

та віртуальний пристрій для вимірювання температури на ДП. 

Об’єктом дослідження є температура електричної друкованої 

структури на СКМ. 

Предметом дослідження є методи визначення температури у СКМ. 

Методи дослідження: Проектування в програмному середовищі 

LabVIEW. Метод дослідження температурних режимів на друкованих платах 

за допомогою програм TermoAss2015 та TempPlat2015.  

Наукова новизна одержаних результатів. Змодельовано  апаратну 

частину для визначення температурного режиму друкованої плати. 

Розроблено віртуальний пристрій для вимірювання температур ЕЕС та 

порівняно результати з дослідженнями, що були проведені за допомогою 

спеціального програмного забезпечення.  

Практичне значення одержаних результатів роботи полягає в 

розробці віртуального пристрою для зручного вимірювання температури на 

друкованих платах. 
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ABSTRACT 

Master's thesis: 85 pages, 18 figures, 28 tables, 1 supplement, 13 sources. 

Keywords: TEMPERATURE, RELIABILITY, TEMPERATURE, HEAT 

MODE. 

Actuality of theme. Computer components have the ability to heat up and, as 

a result, fail and break. In 85% of cases, the fact is that the user does not know how 

to find out the temperature of the processor, video card and other components of the 

computer. 

The aim of the study. Improvement of the methods of study of temperature 

regimes of SCM to ensure the reliability of the REA. 

In order to achieve this goal, the following research objectives were 

formulated, which determined the logic of the research and its structure. Investigate 

temperature regimes in SCM using special software. Development of the hardware 

for connecting the DP to the computer and a virtual device for measuring the 

temperature on the DP. 

The object of the study is the temperature of the electric print structure on 

SCM. 

The subject of research is the methods of determining the temperature in SCM 

Research Methods: LabVIEW Designed in the Software Environment. 

Method of study of temperature regimes on printed circuit boards using 

TermoAss2015 and TempPlat2015 programs. 

Scientific novelty of the obtained results. The hardware part for the ability to 

connect the printed circuit board to the computer is simulated. A virtual device for 

temperature processing was developed and comparable results with studies 

conducted with the help of special software. 

The practical value of the results obtained is to develop a virtual device for 

easy measurement of temperature on printed circuit boards. 
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ВСТУП 

Візуалізація програмування за допомогою блок-схем значно полегшує 

створення програми обробки даних, що надходять з мікроконтролера, і 

створення рішень складних задач можливо спростити до мінімуму. Це 

дозволяє забезпечити необхідне рішення поставлених задач та зробити це 

швидко, без знання структури та особливостей програмування 

мікроконтролера, а також дає можливість уникнути складнощів створення 

програм з графічним інтерфейсом.  

Таку можливість реалізовано у програмному середовищі LabVIEW — 

створення програми з графічним інтерфейсом, що мають підтримку провідних 

систем керування та збору даних. Але оскільки периферійні пристрої, що є 

провідними у своїй галузі недоступні для студентів через високу ціну, а більш 

дешеві рішення мають значні недоліки в швидкодії, доцільно знайти 

альтернативу, що буде влаштовувати користувача за ціною і за технічними 

аспектами. 

Метою дослідження є вдосконалення методів дослідження 

температурних режимів структурно-конструкційних модулів для 

забезпечення надійності РЕА. 

Для реалізації поставленої мети були сформульовані наступні завдання 

дослідження, що визначили логіку дослідження та його структуру. Дослідити 

температурні режими у СКМ за допомогою спеціального ПЗ. Розробка 

апаратну частину для підключення ДП до комп’ютера та віртуальний пристрій 

для вимірювання температури на ДП. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота магістра виконувалась у КПІ ім. Ігоря Сікорського у відповідності з 

планом наукових досліджень кафедри радіоконструювання і виробництва 

радіоелектронної апаратури. 
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1 АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ МЕТОДІВ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ 

1.1 Пірометри 

Пірометри це прилади для визначення температури об'єкта 

безконтактним методом. Особливістю пірометра є його невисока вартість. 

Щоб виміряти температуру об'єкта, необхідно направити на нього прилад, в 

результаті визначається його температура. 

Температуру можна вимірювати різними пристроями, які поділяють на 

контактні моделі, і моделі з дистанційним методом вимірювання. Пірометри 

відносяться до приладів з дистанційним принципом дії. Прилади стандартного 

виконання виконані у вигляді пістолета. На ньому є маленький 

рідкокристалічний індикатор, на якому виводиться інформація. Реальні 

показники можуть відрізнятися від температури. 

Зручний корпус і панель управління, лазерне наведення і підвищена 

точність зробили популярним цей інструмент серед інженерно-технічних 

працівників. Дисплей приладу може бути цифровим або аналоговим. Для 

забезпечення необхідної точності вимірювання, діаметр поверхні 

випромінювання допускається не менше 15 мм. 

У функції пірометра зазвичай включені: 

 Візуальний і звуковий сигнал при досягненні певної межі 

вимірювання. 

 Визначення найбільшого і найменшого значення серед серії 

вимірів. 

 Вбудована пам'ять для збереження інформації. 

Інноваційні моделі пірометрів оснащені USB виходом для передачі 

інформації на зовнішній носій або комп'ютер. 

Робота пірометра полягає в ідентифікації теплових хвиль, що 

випромінюються від нагрівається поверхні. Схема приладу зображена на 

рис. 1.1. 
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Рисунок 1.1 — Схема пірометра: 

1 — вимірюваний об'єкт; 2 — теплове випромінювання; 3 — оптика; 4 — 

дзеркало; 5 — відеошукач; 6 — вісь відеошукача; 7 — вимірювально-

лічильний пристрій; 8 — електронний перетворювач; 9 — корпус; 10 — 

кнопка; 11 — давач. 

Теплове випромінювання надходить на давач пірометра через розтруб. У 

давачі енергія тепла перетворюється в сигнал електричного струму. 

Потужність цього отриманого сигналу має залежність від температури 

досліджуваного об'єкта. Чим більше температура, тим більший струм виникає 

в давачі. 

Далі сигнал надходить на електронний перетворювач, який подає 

інформацію на рідкокристалічний екран. Однією з різновидів пірометрів є 

тепловізори, які працюють за принципом порівнювання спектра 

випромінювання тепла зі зразковим спектром [1]. 

На багатобарвному екрані з'являється проекція картинки від впливу 

теплового випромінювання об'єктів, що потрапили в зону дії приладу. За 

допомогою параметрів спектра визначають значення температури і наочно 

спостерігають її динамічну зміну на поверхні матеріалу. Тепловізори стали 

популярними для контролю функціональності опалення житлових будинків, а 

також виявлення місць витоку теплоносія, що знаходиться в прихованій 

області. 
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Функціонування пірометрів супроводжується своїми певними 

параметрами, які враховуються при виборі моделі приладу, основні з таких 

параметрів розглянемо докладніше. 

a) Оптичний дозвіл 

Цей параметр визначає площу досліджуваного предмета для вимірювання 

температури, і залежить від кута огляду об'єктива приладу, чим більше кут 

огляду, тим більше можлива площа дослідження, з урахуванням віддаленості 

до об'єкта. 

Основною умовою виконання точного дослідження є наведення приладу 

саме на вимірювану поверхню. Якщо захоплення площі буде більше, то 

температура визначиться з великою похибкою. Оптичним дозволом 

називається величина відношення розміру (діаметра) захоплення пірометра до 

віддаленості до об'єкта. 

Цей параметр залежить від моделі пристрою і коливається в значних 

межах: від 2:1 до 600:1. Показник з більш високою роздільною здатністю 

відноситься до професійних пірометрів, використовуваним для вимірювання 

температури поверхонь в промисловому виробництві. Для побутових умов 

цілком будуть доречними моделі пірометрів з оптичним дозволом 10:1. 

b) Робочий діапазон 

Діапазон роботи залежить від властивостей датчика приладу. Найчастіше 

цей параметр знаходиться в межах –30…+360 градусів. Для побутових потреб 

цілком підійдуть будь-які види пірометрів, так як в системі опалення 

найбільша температура теплоносія не перевищує 110 градусів. 

c) Точність 

Ця величина показує межі коливань температури при вимірюванні, і 

залежить від правильності налаштування приладу. Середня значення точність 

пірометрів дорівнює 2%. 

d) Коефіцієнт випромінювання 

Відношення потужності випромінювання тепла досліджуваної поверхні 

до потужності випромінювання абсолютно чорного тіла називають 
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коефіцієнтом випромінювання. Чорні неблискучі предмети мають коефіцієнт 

випромінювання, що дорівнює 0,95. Тому багато приладів дистанційного 

вимірювання температури мають налаштування на цю величину. 

Однак, при спробі вимірювання температури предмета, виконаного з 

алюмінію, і відполірованого до блиску, значення температура на екрані 

приладу буде мати великі відмінності від дійсної температури. 

Для забезпечення необхідної точності досліджень температурного 

режиму більшість приладів оснащують лазерною указкою, за допомогою якої 

пляма світла знаходиться не в центрі, а визначає оптимальну границю 

вимірювання. 

1.1.1 Види 

Пірометри класифікуються за певними ознаками, і поділяються на 

основні види. 

За основним принципом дії: 

Оптичні пристрої, що діють в діапазонах спектру видимого світла і 

інфрачервоних невидимих променів. Схема оптичного пірометра зображена на 

рис. 1.2. 
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Рисунок 1.2 — Схема оптичного пірометру: 

 1 — об'єктив; 2 — послаблюючий світлофільтр; 3 — лампа; 4 — нитка 

розжарювання лампи; 5 — мілівольтметр; 6 — реостат; 7 — двигун реостата; 

8 — монохроматичний світлофільтр; 9 — окуляр; 10 — кільцева рукоятка 

реостата; 11 — рукоятка приладу. 

Принцип його роботи заснований на порівнянні яскравості 

випромінювання об'єкта з яскравістю нитки, випромінювання якої заздалегідь 

відомо. Промінь світла від нагрітого об'єкта по об'єктиву потрапляє в прилад. 

Далі по окуляру спостерігач бачить і порівнює яскравість об'єкта з яскравістю 

нитки температурної лампи. Таке порівняння роблять в монохроматичному 

світлі, яке створює спеціальний світлофільтр. Нитка розжарюється від 

акумулятора, її напруження регулюють реостатом. Температуру визначають 

за показаннями мілівольтметра пірометра, який має градуювання в градусах 

відповідно напруженням нитки. 

Радіометри (інфрачервоні), які застосовують радіаційний спосіб для 

обмеженого інтервалу інфрачервоних променів. Оснащуються лазерною 

вказівкою для забезпечення точності наведення. Схема радіометра наведена на 
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Рисунок 1.3 — Схема радіометра: 

1 — об'єктив; 2 — діафрагма; 3 — лампа; 4 — мідний кожух; 5 — корпус; 6 

— світлофільтр; 7 — окуляр; 8 — напруження; 9 — мілівольтметр; 

10 — накал. 

Принцип їх роботи полягає в тому, що теплове випромінювання від 

нагрітого об'єкта ловиться і фокусується чутливим елементом приладу, який 

з'єднаний з термопарою. Прилад складається з корпусу з об'єктивом. Чутлива 

частина пірометра виконана у вигляді хрестоподібної платинової пластини, до 

якої припаяні 4 спаяних термопари, виконаних у вигляді термобатареї. При 

охолодженні або нагріванні чутливого елемента нагріваються і ці термопари. 

Термопари і платинова пластина знаходяться в скляній лампі, закритою 

мідним кожухом, в якому є отвори для теплових променів, що проходять на 

чутливий елемент. З цоколю лампи відведені кінці термопар і підключені до 

клем. При наведенні пірометра необхідно досягти того, щоб об'єкт опинився в 

телескопі і закрив поле зору. Чіткість зображення досягають пересуванням 

окуляра. Для запобігання ока людини від яскравого світла користуються 

світлофільтром. Він пересувається ручкою, що знаходиться біля клем. 

Перевагами оптичних пірометрів є порівняно висока точність 

вимірювання, компактність приладу і простота роботи з ними. До недоліків 

варто віднести потребу в джерелі живлення, неможливість стаціонарного 

вимірювання температури і автоматичного її запису, а також суб'єктивність 
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методу вимірювання, заснованого на спектральній чутливості очей 

спостерігача. 

1.2 Термопари 

Термопара є простим, широко використовуваним компонентом для 

вимірювання температури.  

Термопара, показана на рис. 1.4, складається з двох провідників 

різнорідних металів, з'єднаних разом на одному кінці, званому вимірювальним 

( «гарячим») спаєм.  

 
Рисунок 1.4 — Схема термопари 

Інший кінець, де провідники пов'язані, підключений до доріжок схеми 

обробки сигналу, зазвичай зробленим з міді. Це перехід між металами 

термопари і мідними доріжками називається еталонним ( «холодним») спаєм. 

Напруга, що генерується еталонним спаєм, залежить від температури і на 

вимірювальному, і на еталонному спаї. Оскільки термопара є 

диференціальним пристроєм, а не приладом для вимірювання абсолютної 

температури, температура еталонного спаяний повинна бути відомою, щоб 

отримати точні свідчення абсолютної температури. Цей процес відомий як 

компенсація еталонного спаю (компенсація холодного спаю). 

Термопари використовуються в стандартних промислових методах 

економічно ефективного вимірювання температури в широкому діапазоні з 

прийнятною точністю. Вони використовуються в різноманітних 

застосуваннях аж до +2500 °С в бойлерах, водонагрівачах, печах, літакових 

двигунах тощо. Найбільш популярною термопарою є термопара типу К, що 
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складається з хромеля і алюмелю (марки сплаву нікелю, що містять хром і 

алюміній, магній і кремній відповідно), з температурним діапазоном від -200 

до + 1250 °С [2]. 

Переваги:  

 Температурний діапазон. Найбільш реальні температурні діапазони 

від кріогеники до вихлопу реактивного двигуна – можуть бути 

перекриті за допомогою термопар. В залежності від 

використовуваного металу провідників, термопара повинна 

вимірювати температуру в діапазоні від -200 до +2500 ̊С. 

 Надійність. Термопари є надійними пристроями, які не реагують на 

удари та вібрації та які підходять для використання в небезпечних 

оточуючих умовах. 

 Швидкий відгук. Завдяки невеликим розмірам та низькій 

теплоємності, термопари швидко дають відгук на зміну 

температури, особливо якщо під дією вимірювальний спай. Вони 

можуть реагувати на температуру, що швидко змінюється в межах 

декількох сотен мілісекунд. 

 Відсутній саморозігрів. Оскільки термопарам не потрібні енергії 

живлення, вони не мають самонагріву і від природи безпечні. 

Недоліки: 

 Складна обробка сигналу. Необхідна істотна обробка сигналу, щоб 

перетворити напругу термопари в корисний показник температури. 

Традиційно, обробка сигналу вимагала великих затрат часу, щоб 

уникнути привнесених похибок, які знижували точність. 

 Точність. Окрім внутрішніх неточностей в термопарах, що 

обумовлені їх металургійними властивостями, що вимірюються за 

допомогою термопари, є настільки точними, наскільки точно може 

бути віміряна температура еталонного спаю, традиційно в межах 

1…2 ̊С. 
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 Схильність до корозії. Оскільки термопари складаються з двох 

різнорідних металів, в деяких оточуючих умовах корозія з плином 

часу може призвести до погіршення точності. Тож ці метали 

потребують захисту, а догляд та обслуговування є необхідними 

процедурами.  

 Схильність до перешкод. При вимірах змін сигналу на рівні 

мікровольт, перешкоди від паразитних електричних та магнітних 

полів можуть бути проблемою. Скручування пари дротів 

термопари може значно зменшити наводку від магнітного поля. 

Використання екранованого кабелю або укладка дротів в 

металічний лоток та захисний екран можуть знизити наводку від 

електричного поля. Вимірювальний пристрій повинен 

забезпечувати фільтрацію сигналу на апаратному або на 

програмному рівні, з інтенсивним придушенням частоти мережі 

(50 або 60 Гц) та її гармонік. 

1.3 Термістори 

Термістор є резистивний елемент, як правило, виготовлений з полімеру 

або напівпровідника, опір якого змінюється в залежності від температури. Цей 

тип пристрою не слід плутати з резистивним датчиком температури (RTD). 

Зазвичай RTD набагато точніше, коштують дорожче і охоплюють більш 

широкий діапазон температур. 

Існують два типи термісторів, що відрізняються характером залежності 

опору від температури. Якщо значення опору зменшується з ростом 

температури, ми називаємо цей пристрій  термістором з негативним 

температурним коефіцієнтом (NTC). Якщо опір з ростом температури зростає, 

цей пристрій відомо як термістор з позитивним температурним коефіцієнтом 

(PTC). Як правило, PTC-пристрої використовуються як засоби захисту, а NTC-

пристрої застосовуються в якості термодатчиків. Дуже часто NTC термістори 

застосовуються для контролю pn-переходів широкосмугових лазерних діодів. 
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Ще однією характеристикою термістора є вартість. У невеликих партіях 

типовий термістор варто, як правило, від $ 0,05 до $ 0,10 за штуку. Низька ціна 

і простота підключення роблять ці пристрої досить привабливими для 

вбудованих додатків. 

Типовий діапазон виміру температури термістора становить від –50°C до 

+125°C. Більшість додатків, що використовують термістори, працює в 

діапазоні від –10°C до +70°C, або, як його називають, в комерційному 

діапазоні температур навколишнього середовища. 

Типова похибка опору термістора досить велика. Більшість термісторів 

виготовляється з допустимим відхиленням опору ± 5%. 

Однак їх точність цілком прийнятна. Як правило, ми можемо 

розраховувати, що вона знаходиться в діапазоні від ± 0.5% до ± 1.0% [3]. 

На рис 1.5 показаний графік залежності опору від температури для NTC 

термістора ERTJZET472 компанії Panasonic. Цей графік показує, що на 

лінійній шкалі залежність опору від температури дуже нелінійна. 

 
Рисунок 1.5 — Графік залежності опору від температури 

для NTC термістора компанії Panasonic 

Як правило, термістори оцінюються по параметру, відомому як значення 

𝑅25. Це типовий опір термістора при 25°C. Значення 𝑅25 для даного 

термистора становить 4700 Ом. 

Ми можемо легко підключити термістор до малопотужного джерела 

струму. Потім ми можемо рахувати напругу за допомогою АЦП і порівняти 

отриманий результат з відповідним рядком переглядовій таблиці, щоб 
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дізнатися справжню температуру. Ми також можемо спробувати 

лініаризувати залежність опору від температури. 

У деяких системах з обмеженою пам'яттю ми просто не можемо 

дозволити собі такий спосіб, як створення таблиці перетворення. Тому в 

такому додатку показання термістора ми спробуємо лініаризувати. 

Наближення першого порядку показує нам, що опір термістора 

приблизно обернено пропорційний температурі. З огляду на це, ми можемо 

створити схему зворотній пропорції, щоб спробувати лініаризувати криву 

залежності опору від температури. Це зображено на рис.1.6. 

 
Рисунок 1.6 — Схема лінеаризації характеристики 

NTC термістора 

Мідні терморезистори ідеальні, коли необхідний тривалий вимір робочої 

температури, при цьому діапазон коливається в межах мінус 200 – плюс 200 

градусів. Переваги міді, як матеріалу: недорогий, без домішок, технологічний, 

опір лінійно залежить від температури. До недоліків можна віднести: опір 

питомий невисокий, сильне окислення. Ці недоліки призводять до обмежень 

використання мідних терморезисторів. 
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Нікелеві терморезистори чудово підходять, що вимірювати температуру, 

що знаходиться в межах мінус 100 – плюс 300 градусів. До переваг можна 

віднести невисоку теплову інерцію, опір номіналу ідеальний. Недоліки: 

нелінійність, нестабільні номінальні статичні характеристики, неможливість 

їх взаємозаміни, присутність значного розкиду опору номінального. 
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2 ФУНКЦІОНАЛЬНА ТА КОНСТРУКТИВНА ІЄРАРХІЯ РЕA 

Радіоелектронна апаратура серед інших технічних об’єктів виділяється 

такими особливостями: 

– ієрархічною структурою; 

– домінантною роллю електричних та електромагнітних зв’язків між 

елементами апарату; 

– суттєвим впливом електромагнітних, теплових та механічних 

паразитних завад на функціонування апарату; 

– слабким зв’язком внутрішньої структури із конструктивним 

оформленням РЕA [4]. 

“Ієрархія — створення структури об’єкту із супідрядних елементів, що 

утворюють рівні послідовно зростаючої складності. Сучасні РЕA мають 

ієрархічну структуру як за своїми функціональними властивостями, так і за 

конструктивними ознаками. 

Функціональна ієрархія. Рівні функціональної складності: 

– радіоелектронний функціональний вузол (РЕФВ) — функціонально 

закінчений РЕA, що виконує функцію перетворення сигналу, але не має 

самостійного експлуатаційного використання (наприклад, підсилювач, 

модулятор тощо); 

– радіоелектронний пристрій (РЕП) — функціонально закінчений РЕA, 

що реалізує функцію передавання, приймання, зберігання чи перетворення 

інформації (наприклад, радіоприймач, радіопередавач, вимірювальний 

пристрій тощо); 

– радіоелектронний комплекс (РЕК) — сукупність функціонально 

пов’язаних РЕП, зі структурою, що можна змінювати для зберігання 

працездатності, та який призначений для самостійної експлуатації згідно з 

функціональним призначенням(наприклад, музичний центр, ПК, 

радіолокаційна станція тощо); 

– радіоелектронна система (РЕ-система) — сукупність функціонально 

пов’язаних РЕП та РЕК, що діють як єдина система зі структурою, яка може 
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змінюватися з метою раціонального вибору та використання засобів, які до неї 

входять, у процесі експлуатації (наприклад, система керування рухом літаків 

в аеропортах, системи керування технологічними процесами на підприємствах 

тощо). 

Конструкційні системи. РЕA будь-якого функціонального рівня 

розміщується на несівній конструкції (НК), тобто на елементі конструкції чи 

сукупності таких елементів, які забезпечують функціонування РЕA в умовах 

експлуатації. 

Конструкційну ієрархію забезпечують використанням конструкційних 

систем (КС) — сукупності несівних конструкцій, створених на базі єдиного 

розмірного модуля та оптимальної технології. 

Значення розмірного модуля у метричній системі (розміри електронної 

апаратури у європейських країнах) — 20 мм; у дюймовій системі 

(обчислювальна техніка англомовних країн), два модулі: 19” (482,6 мм) та 

1,75” (44,45 мм),основою для яких є дюйм 1” = 25,4 мм. Розмір1,75” 

позначається як 1 unit—1U. 

Для малих розмірів у метричній системі прийнятий модуль 2,5 мм; менші 

розміри одержують з параметричних рядів — геометричних прогресій із 

знаменниками, що є коренями відповідних степенів із 10 — основи десяткової 

системи числення: 

𝑅𝑎5 = √10
5

≈ 1,6; 𝑅𝑎10 = √10
10

≈ 1,25; 𝑅𝑎20 = √10
20

≈ 1,12; 𝑅𝑎40 = √10
40

= 1,06. 

Таким чином з’являються розміри 1,25 мм; 0,625 мм і так далі. Для мікро 

розмірів (у мікроелектроніці) використовують 1 мкм. 

У дюймовій системі малі розміри одержують, як частки дюйма: 

наприклад,(1/10)” = 2,54 мм, 1 міл = (1/1000)” = 25,4 мкм. 

Модульна ієрархія. Якщо РЕA завершені конструктивно і функціонально 

одночасно, їх називають радіоелектронними модулями (РЕМ). Структурні 

елементи конструктивної складності РЕА у модульному виконанні такі: 
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– РЕМ нульового рівня (РЕМ0) — елементи (ЕЕС, мікросхеми, елементи 

функціональної електроніки), що не мають самостійного застосування; 

– РЕМ першого рівня (РЕМ1) — чарунка, плата, МЗб, які виконують 

функції РЕФВ чи РЕП; 

– РЕМ другого рівня (РЕМ2) — блок (рама, корпус), призначений 

виконувати функції РЕП; 

– РЕМ третього рівня (РЕМ3) — шафа (стояк, контейнер, пульт), 

призначений виконувати функції РЕП чи РЕК [4]. 

2.1 Несівні конструкції 

Розміри несівних конструкцій визначаються за ГОСТ 20504-81 та ДСТУ 

2521-94. Розглянемо розміри несівних конструкцій за стандартами. 

Ієрархія НК. Структурні елементи конструктивної складності: 

– чарунка — РЕА, призначений для реалізації функцій приймання та 

перетворення інформації, розміщений на НК; може мати власний корпус із 

елементами електромагнітного екранування та охолодження; 

– блок (рама, корпус) — сукупність чарунок, з’єднаних загальною НК, 

призначена виконувати функції РЕП; 

– шафа (стояк, контейнер, пульт) — сукупність блоків та чарунок, 

з’єднаних загальною НК, призначена виконувати функції РЕП чи РЕК. 

Структурні елементи несівних конструкцій: 

1. Несівна конструкція першого рівня (НК1) — конструкція, призначена 

для розміщення РЕМ 0, електронних та електротехнічних виробів; 

виконується як корпус чарунки (касети) та входить у склад НК більш високого 

рівня. 

2. Несівна конструкція другого рівня (НК2) — конструкція, призначена 

для розміщення РЕА, які виконані на основі НК1; виконується як рама, корпус 

блока чи приладу. 

3. Несівна конструкція третього рівня (НК3) — конструкція, призначена 

для розміщення РЕА, які виконані на основі НК1 та НК2; виконують як корпус 

шафи, стояка, контейнера, пульта. 
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Уніфіковані типові та базові конструкції. Несівні конструкції РЕА 

уніфіковані як за формою корпусів і деталей, так і за розмірами, що дає 

можливість користуватися існуючими технологічними обладнанням та 

процесами, забезпечує оптимальність розміщення на об’єкті експлуатації — 

це уніфіковані типові конструкції (УТК) [5]. 

Базові НК (БНК) — конструкції із стандартизованими розмірами. 

Застосування БНК надає такі переваги створюваним РЕA: 

– при проектуванні: 

a. скорочення строків створення апарату; 

b. удосконалення конструктивних рішень; 

c. використання існуючих НК; 

d. мінімуму оригінальних деталей; 

– у виготовленні: 

a. використання існуючої технології; 

b. автоматизації процесів складання; 

– у експлуатації: 

a. надійності; 

b. ремонтопридатності. 

Конструктивне виконання РЕA, вибір конструкційних матеріалів, а також 

і технологічних процесів для виготовлення залежить від призначення 

пристрою, умов експлуатації; у відповідності до цього виділяють апаратуру 

наземну (у тому числі таку, що встановлюється на рухомих об’єктах), морську, 

авіаційну. 

Типи конструктивних елементів НК та їх розміри регламентовані 

відповідними стандартами: для КС з метричними модулями – це ГОСТ 20504-

81 та ДСТУ 2521-94, для КС з дюймовими модулями – стандартом ІЕС 

(Міжнародної електротехнічної комісії) МЕК 60297. 

Система УТК-20 (ГОСТ 20504-81) – це НК із розмірним модулем 20 мм, 

із всувними монтажними платами) має чотири порядки конструктивної 

складності; її структура наведена на рисунку 2.1. 
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Рисунок 2.1 — Структура системи УТК-20: 0.1 — монтажні всувні плати; 

1.1–1.3 — часткові каркаси; 2.1–2.4 — комплектні та блочні каркаси; 3.1 —

3.13 — кожухи, шафи, стояки, столи, підставки, секції пультів 

Нульовий порядок — монтажна плата; перший — часткові каркаси 

перехідні та приладів; другий — каркаси блочні, комплектні, приладів; третій 

— кожухи, шафи, стояки, столи, пульти. 

Частковий каркас призначений для розміщення та з’єднання 

електричними та механічними зв’язками чарунок (касет) на всувних 

монтажних платах. Блочний каркас крім чарунок може об’єднувати також і 

часткові каркаси; комплектний каркас — каркас із передньою панеллю. На базі 

каркасів приладів блочних та комплектних створюють автономні прилади і 

пристрої закритого типу [6]. 

Ця КС дає можливість проектувати апаратуру будь-якого 

функціонального рівня і за необхідності — модульної ієрархії. 

КС УТК-20 визначає такі розміри структурних елементів: 

– монтажні всувні плати (нульовий порядок) — розміри H0, L0, крок 

встановлення у каркасі кратний 5 мм; 

– каркаси часткові всувні (перший порядок) — розміри H1, L1, В1; 

– каркаси комплектні приладів (другий порядок) — розміри H2, L2,В2; 
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– кожухи, шафи, стояки, столи, підставки, секції пультів (третій 

порядок) — розміри H3, L3, В3. 

 
Рисунок 2.2 — Розміри структурних елементів УТК-20: а — нульового 

порядку; б — першого порядку; в — другого порядку 

Таблиця 2.1 — Розміри структурних елементів УТК-20 (у мм) 

монтажні всувні плати — нульовий порядок 

1 2 3 

𝐻0 115 155, 195, 235 

𝐿0 80, 100, 120, 140, 160, 200, 220 100, 120, 140, 160, 200, 220 

каркаси часткові всувні — перший порядок 

𝐻1 58 98 138 178 218 258 178, 132 

𝐵1 20, 40, 220 60 80 120 160 200, 220, 240, 330 400 

𝐿1 155 275 395 275, 395 

каркаси комплектні приладів — другий порядок 

𝐻2 78 118 158, 198, 338 

𝐿2 180 300 420 

несівні конструкції третього порядку 

стояки без дверей стояки з дверима 

𝐻3 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200  800, 1600, 1800, 2200 

𝐵3 600 max 600 max 

𝐿3 450, 650 400, 600, 800 
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шафи підлогової без дверей шафи підлогові з дверима 

𝐻4 800, 1000, 1600, 1800, 2000, 2200 1600, 1800, 2200 

𝐵4 800, 1000 600, 800 

𝐿4 450,650 400, 600, 800 

 

Конструктивне виконання чарунок, каркасів, блоків, а також вибір 

відповідних матеріалів дозволяє застосовувати їх для апаратури, що буде 

експлуатуватися у різних умовах [6]. 
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3 РОЗРОБКА ВІРТУАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ 

3.1 Вибір програмного середовища 

LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench  — 

середовище розробки лабораторних віртуальних приладів) є середовищем 

програмування, за допомогою якої ви можете створювати додатки, 

використовуючи графічне представлення всіх елементів алгоритму, що 

відрізняє її від звичайних мов програмування, таких як С, C ++ або Java, де 

програмують, використовуючи текст. Однак LabVIEW є значно більше, ніж 

просто алгоритмічна мова. Це середовище розробки і виконання програм, 

призначена для дослідників - науковців і інженерів, для яких програмування є 

лише частиною роботи. LabVIEW функціонує на комп'ютерах, що працюють 

під управлінням всіх поширених операційних систем: Windows, MacOS, Linux, 

Solaris і HP-UX. 

Потужна графічна мова програмування LabVIEW дозволяє в сотні разів 

збільшити продуктивність праці. Створення закінченого додатка за 

допомогою звичайних мов програмування може відняти дуже багато часу – 

тижні або місяці, тоді як з LabVIEW потрібно лише кілька годин, оскільки 

пакет спеціально розроблений для програмування різних вимірів, аналізу 

даних і оформлення результатів. Так як LabVIEW має гнучкий графічний 

інтерфейс і простий для програмування, він також відмінно підходить для 

моделювання процесів, презентації ідей, створення додатків загального 

характеру і просто для навчання сучасному програмуванню. 

Вимірювальна система, створена в LabVIEW, має велику гнучкість в 

порівнянні зі стандартним лабораторним приладом, тому що вона 

використовує різноманіття можливостей сучасного програмного 

забезпечення. І саме користувач, а не виробник обладнання, визначає 

функціональність створюваного приладу. Комп'ютер користувача, 

обладнаний вбудованою вимірювально-керуючою апаратною частиною, і 

LabVIEW складають повністю настроюється віртуальний прилад для 

виконання поставлених завдань. За допомогою LabVIEW допустимо створити 
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необхідний тип віртуального приладу при дуже малих витратах в порівнянні 

зі звичайними інструментами. При необхідності ви можете ввести в нього 

зміни буквально за хвилини. 

LabVIEW створений для полегшення роботи з програмування ваших 

завдань. Для цієї мети є розширена бібліотека функцій і готових до 

використання підпрограм, які реалізують велику кількість типових задач 

програмування і тим самим позбавляють нас від рутинної метушні з 

покажчиками, розподілом пам'яті та іншого шаманства, притаманного 

традиційним мовам програмування. У LabVIEW також містяться спеціальні 

бібліотеки віртуальних приладів для введення / виведення даних з вбудованих 

апаратних засобів (data acquisition — DAQ), для роботи з каналом загального 

користування (КЗК, GeneralPurposesInterfaceBus - GPIB), управління 

пристроями через послідовний порт RS-232, програмні компоненти для 

аналізу, представлення і збереження даних, взаємодії через мережі Internet. 

Бібліотека аналізу (Analysis) містить безліч корисних функцій, включаючи 

генерування сигналу, його обробку, різні фільтри, вікна, статистичну обробку, 

регресійний аналіз, лінійну алгебру і арифметику масивів. 

Завдяки своїй графічній природі LabVIEW — це пакет ефективного 

відображення і представлення даних. Вихідні дані можуть бути показані в 

будь-якій формі, яку ви побажаєте. Діаграми, графіки стандартного виду, а 

також оригінальна призначена для користувача графіка (user-definedgraphics) 

складають лише малу частину можливих способів відображення вихідних 

даних. 

Програми LabVIEW легко взаємодіють з іншими платформами: ви 

можете створити додаток на Macintosh, а потім запустити його в Windows, для 

більшості додатків практично нічого не змінюючи в програмі. Ви побачите, 

що додатки, створені на LabVIEW, якісно покращують роботу у багатьох 

сферах діяльності людини - як в автоматизації технологічних процесів, так і в 

біології, сільському господарстві, психології, хімії, фізиці, освіті і безлічі 

інших. 
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3.1.1 Потоки даних і мова графічного програмування 

Розробка додатків в середовищі LabVIEW відрізняється від роботи в 

середовищах на основі С або Java однією дуже важливою особливістю. Якщо 

в традиційних алгоритмічних мовах програмування засноване на введенні 

текстових команд, що послідовно утворюючих програмний код, в LabVIEW 

використовується мова графічного програмування, де алгоритм створюється в 

графічній іконній формі (pictorialform), що утворює так звану блок-діаграму 

(block-diagram), що дозволяє виключити безліч синтаксичних деталей. 

Застосовуючи цей метод, ви можете сконцентрувати увагу лише на 

програмуванні потоку даних; спрощений синтаксис тепер не відволікає вас від 

аналізу самого алгоритму. На рис. 3.1 показаний простий користувальницький 

інтерфейс LabVIEW. 

 

Рисунок 3.1 — Фронтальна панель ВП 

На рис. 3.2 показаний графічний код, що реалізує користувальний 

інтерфейс LabVIEW. 
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Рисунок 3.2 — діаграма ВП 

B LabVIEW використовується термінологія, малюнки іконок і основні 

ідеї, знайомі вченим і інженерам. Ця мова базується на графічних символах, а 

не на тексті для опису програмованих дій. Основоположний для LabVIEW 

принцип потоку даних (dataflow), згідно з яким функції виконуються лише 

тоді, коли вони отримують на вхід необхідні дані, однозначно визначає 

порядок виконання алгоритму. Ви можете освоїти LabVIEW при невеликому 

або навіть відсутньому досвіді традиційного програмування, хоча знання його 

принципів було б дуже корисним. 

3.1.2 Опис роботи LabVIEW 

Програми LabVIEW називаються віртуальними приладами (ВП, 

virtualintruments — VI), так як вони функціонально і зовні подібні реальним 

(традиційним) приладам. Однак вони настільки ж подібні програмам і 

функціям на популярних мовах програмування, таких як С або Basic, тут і далі 

ми будемо називати програми LabVIEW віртуальними приладами або ВП, 

причому незалежно від того, співвідноситься їх вид і поведінка з реальними 

приладами чи ні. 

Віртуальний прилад складається з трьох основних частин: 
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– лицьова панель (FrontPanel) являє собою інтерактивний 

користувальницький інтерфейс віртуального приладу і названа так тому, що 

імітує лицьову панель традиційного приладу. На ній можуть знаходитися 

ручки управління, кнопки, графічні індикатори та інші елементи управління 

(controls), які є засобами введення даних з боку користувача, а елементи 

індикації (indicators) — вихідні дані з програми. Користувач вводить дані, 

використовуючи мишу і клавіатуру, а потім бачить результати дії програми на 

екрані монітора; 

– блок-діаграма (BlockDiagram) є вихідним програмним кодом ВП, 

створеним на мові графічного програмування LabVIEW, G (Джей). Блок-

діаграма являє собою реально виконуваний додаток. Компонентами блок-

діаграми є: віртуальні прилади нижчого рівня, вбудовані функції LabVIEW, 

константи і структури управління виконанням програми. Для того щоб задати 

потік даних між певними об'єктами або, що те ж саме, створити зв'язок між 

ними, ви повинні намалювати відповідні провідники (wires). Об'єкти на 

лицьовій панелі представлені на блок-діаграмі у вигляді відповідних 

терміналів (terminals), через які дані можуть надходити від користувача в 

програму і назад; 

– для того щоб використовувати деякі ВП як підпрограми в блок-діаграмі 

іншого ВП, необхідно визначити його іконку (icon) і сполучну панель 

(connector). Віртуальний прилад, який застосовується всередині іншого ВП, 

називається, віртуальним підпристроєм (ВПП, SubVI), який аналогічний 

підпрограмі в традиційних алгоритмічних мовах. Іконка є однозначним 

графічним представленням ВП і може використовуватися в якості об'єкта на 

блок-діаграмі іншого ВП. Сполучна панель являє собою механізм передачі 

даних в ВП з іншої блок-діаграми, коли він застосовується в якості 

піппристрою. Подібно аргументів і параметрів підпрограми, сполучна панель 

визначає вхідні та вихідні дані віртуального приладу. 

Віртуальні прилади є ієрархічними і модульними (modular). Ви можете 

використовувати їх як окремі програми (top-levelprograms), так і в якості 
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віртуальних підпристроїв. Згідно з цією логікою, LabVIEW слідує концепції 

модульного програмування (modularprogramming). Спочатку ви поділяєте 

велику прикладну задачу на ряд простих підзадач. Далі створюєте віртуальні 

прилади для виконання кожної з підзадач, а потім поєднуєте ці ВП на блок-

діаграмі приладу більш високого рівня, який виконує прикладну задачу в 

цілому. 

Технологія модульного програмування дуже хороша, тому що ви можете 

працювати з кожним віртуальним підпристроєм окремо, що полегшує 

налагодження програми. Більш того, ВПП низького рівня часто виконують 

завдання, типові для декількох додатків і тому можуть використовуватися 

незалежно у багатьох окремих додатках. 

Для створення коду віртуального приладу використовується палітра 

компонентів, що містить стандартний набір готових ВП, що дозволяють 

реалізовувати складні алгоритми. Панель інструментів показана на рис. 3.3. 

 
Рисунок 3.3 — Панель інструментів для створення блок-діаграми 

Панель інструментів для створення лицьової панелі показана на рис. 3.4. Ку
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Рисунок 3.4 — Панель інструментів для створення лицьовій панелі 

Така панель інструментів містить набір цифрових індикаторів, кнопок, 

лампочок, рукояток, графічних індикаторів тощо. 

3.2 Вибір макету 

Для розробки віртуального пристрою в якості макету було обрано плату 

з високоякісного ППЗЧ типу циклотрон. Принципова схема підсилювача 

приведена на рис. 3.5 
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Рисунок 3.5 — Сема електрична принципова підсилювача 

Його технічні характеристики: 

1. Номінальний магніто-сигнальний діапазон відтворюваних частот при 

рівномірності АЧХ не більше ±1 дБ —1… 1500000Гц. 

2. Швидкість наростання вихідної напруги (разом з вхідним 

фільтром) — 40 В/мкс. 

3. Номінальна вихідна потужність на навантаженні 4 Ом — 45 Вт. 

4. Максимальна вихідна потужність на навантаженні 4 Ом — 55 Вт. 

5. Рівень гармонічних спотворень, при потужності -3дБ від номінальної 

не більше –88 дБ. 

6. Рівень шумів на виході не більше –120 дБ. 

7. Рівень фону на виході не більше –120 дБ. 

8. Вхідний опір — 5±0,2 кОм. 

Вихідний каскад підсилювача виконаний за схемою циклотрону, в 

кожному плечі паралельно ввімкнені чотири транзистора типу 2П904А (VT1, 

VT2, VT4, VT5, VT9, VT11, VT12 та VT13). Вихідний каскад разом с двома 

незалежними джерелами живлення утворює мостовий ППЗЧ. Випрямлячі 

Ку
ли
к В

. О
., Р
І-6

1м
, 2

01
8



 37 

живлення кожного плеча виконані на потужних діодах Шотткі  с шунтуючими 

конденсаторами. На платі підсилювача встановлений тільки один конденсатор 

фільтру на кожен випрямляч. Для збільшення ємності фільтру є клеми для 

підключення зовнішніх конденсаторів. 

Збудження ланцюгів затворів транзисторів вихідного каскаду 

здійснюється від драйверів, виконаних на ОП DA3 та DA5 типу ОР42 з 

додатковим транзисторним буфером на виході. Використання такого буферу 

на виходах ОП дозволило істотно знизити спотворення на високих частотах. 

Це також покращило стійкість драйверів при роботі на вхідну ємність 

польового транзистору (ПТ) та знизило навантаження на верхнє плече 

вихідного каскаду ОП за рахунок струму кола, що задає зміщення вихідних 

транзисторів.  

Плечі циклотрону виконані у вигляді ідентичних підсилювачів, що 

охвачені глибоким НЗЗ. Живлення драйверу вибрано ±18В (максимально 

допустиме для більшості типів ОП). 

Зміщення транзисторів вихідного каскаду задається за допомогою 

регулюючого ГСС на транзисторі VT13. Його струм створює стабільний спад 

напруги при протіканні через резистори R17 та R36. Струм спокою вихідного 

каскаду встановлюється за допомогою потенціометру R28, що задає струм 

ГСС. 

Вхідний аудіо сигнал поступає на ІМС DA4, на якому виконаний 

фазоінвентор. Обидва плеча підсилювача потужності отримують протифазні 

вхідні сигнали від фазоінвентора на ІМС типу THS4131. 

Ця ІМС володіє дуже низькими власними спотвореннями і дає на виході 

строго симетричні сигнали у широкому діапазоні частот (до кількох МГц).  

Ця ІМС дає кращі результати як за об’єктивними параметрами так і за 

суб’єктивною оцінкою звучання в порівнянні з фазоінвентором, виконаним на 

трансформаторі, на каскаді з роздільним навантаженням, на диференційному 

каскаді та на інвенторі, виконаному на ОП. 
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Щоб полегшити тепловий режим мікросхеми та знизити її термодрейф, 

живлення цього каскаду обрано трохи зниженим, в порівнянні з номінальним. 

Встановлення нуля на виході підсилювача здійснюється регулюванням 

зміщення в фазоінвенторі за допомогою потенціометру R4. 

На вихідному каскаді, біля польових транзисторів VT1, VT2, VT4, VT5, 

VT9, VT11, VT12 та VT13 встановлено вісім термісторів, для знаття 

температури нагрівання елементів вихідного каскаду, та подальшого 

оброблення температури для досліджень. Для підключення термісторів до ПК 

створена апаратна частина, що дозволяє вивести показання температури на 

віртуальний пристрій. На вхід віртуального пристрою буде поданий струм з 

термісторів, і за допомогою інвертора перетворений на температуру. 

Автоматизований розрахунок теплових режимів у СКМ 

3.3 Автоматизований розрахунок теплових режимів у СКМ 

Автоматизований розрахунок теплових режимів можна провести за 

допомогою програмного модуля (програми) TempPlat2015. Температурне поле 

є суперпозицією теплових полів, що створює кожний з багатьох ТВЕ. 

Пластина з однієї сторони охолоджується зовнішнім теплоносієм (потоком 

повітря чи рідини), коефіцієнт тепловіддачі до якого задається чи може 

розраховуватися. У самій пластині тепло поширюється кондукцією. Критерії 

охолодження зовнішніх поверхонь кожного з ТВЕ можна задати. Тепловіддача 

з торців пластини не враховується. Теплота від кожного ТВЕ відводиться 

кондукцією у плату, конвекцією до охолоджуючого повітря, радіацією у 

оточуючий простір. Модель (3.1) враховує взаємне опромінювання бічних 

поверхонь ТВЕ: 
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𝛼𝑘1𝑆𝑘1(𝑇1−𝑇𝑐)+
𝜆𝛿

𝜃1(𝑥,𝑦)
(𝑇1−𝑇𝑐)+𝑐0 1𝑆𝑝1(𝑇1

4−𝑇𝑐
4)−

−∑
𝜆𝛿

𝜃1𝑗(𝑥,𝑦)
(𝑇1−𝑇𝑗)+∑ 𝑐0 𝑛𝑗(𝜙1𝑗𝐹1𝑇1

4−𝜙𝑗1𝐹𝑗𝑇𝑗
4)−𝑄1=0

𝑚
𝑗=1

𝑚
𝑗≠𝑖

𝛼𝑘2𝑆𝑘2(𝑇2−𝑇𝑐)+
𝜆𝛿

𝜃2(𝑥,𝑦)
(𝑇2−𝑇𝑐)+𝑐0 2𝑆𝑝2(𝑇2

4−𝑇𝑐
4)−

−∑
𝜆𝛿

𝜃2𝑗(𝑥,𝑦)
(𝑇2−𝑇𝑗)+∑ 𝑐0 𝑛𝑗(𝜙2𝑗𝐹2𝑇2

4−𝜙𝑗2𝐹𝑗𝑇𝑗
4)−𝑄2=0

𝑚
𝑗=1

𝑚
𝑗≠𝑖

…

𝛼𝑘𝑚𝑆𝑘𝑚(𝑇𝑚−𝑇𝑐)+
𝜆𝛿

𝜃𝑚(𝑥,𝑦)
(𝑇𝑚−𝑇𝑐)+𝑐0 𝑚𝑆𝑝𝑚(𝑇𝑚

4 −𝑇𝑐
4)−

−∑
𝜆𝛿

𝜃𝑚𝑗(𝑥,𝑦)
(𝑇𝑚−𝑇𝑗)+∑ 𝑐0 𝑛𝑗(𝜙𝑚𝑗𝐹𝑚𝑇𝑚

4 −𝜙𝑗𝑚𝐹𝑗𝑇𝑗
4)−𝑄𝑚=0𝑚

𝑗=1
𝑚
𝑗≠𝑖

}
 
 
 
 

 
 
 
 

 (3.1) 

У системі окремі складові для кожного ТВЕ визначають: 

𝛼𝑘𝑖𝑆𝑘1(𝑇1 − 𝑇𝑐) — теплообмін конвекцією з оточуючим простором; 

𝜆𝛿

θ1(𝑥,𝑦)
(𝑇1 − 𝑇𝑐)— теплообмін кондукцією з матеріалом плати;  

𝑐0휀1𝑆𝑝1(𝑇1
4 − 𝑇𝑐

4)— теплообмін радіацією з оточуючим простором;  

∑
𝜆𝛿

𝜃1𝑗(𝑥,𝑦)
(𝑇1 − 𝑇𝑗)

𝑚
𝑗≠𝑖 — теплообмін кондукцією з іншими ТВЕ через матеріал 

плати; 

∑ 𝑐0휀𝑛𝑗(𝜙1𝑗𝐹1𝑇1
4 − 𝜙𝑗1𝐹𝑗𝑇𝑗

4) —𝑚
𝑗=1  теплообмін радіацією з іншими ТВЕ; 

𝑄𝑖  — теплова потужність самого ТВЕ. 

Аналіз структури рівнянь показує, що найбільші складнощі виникнуть під час 

визначення взаємного радіаційного теплообміну між окремими ТВЕ, а 

розрахунки його параметрів повинні базуватися на рівнянні (3.2): 

𝑄12 = 𝑐0휀𝑛 [𝜑12𝐹1 (
𝑇1

100
)
4
− 𝜑21𝐹2 (

𝑇2

100
)
4

].                         (3.2) 

Температури ТВЕ знаходять послідовними ітераціями із системи рівнянь 

(3.1) — це система нелінійних рівнянь Σ𝑛𝑓(𝑥1, 𝑥2…𝑥𝑛) = 0 із n невідомими. 

Початкові значення температур ТВЕ можна знайти з умови, що вся 

теплота відводиться тільки конвекцією та кондукцією: 

𝑇𝑖 =
𝑄𝑖

𝛼𝑆𝑘𝑖+
𝜆𝛿

Θ𝑖(𝑥𝑦)

− 𝑇𝑐 . 

Під час налагодження програми з’ясувалося, що метод простої ітерації 

призводить до “розходження” ітераційного процесу. Тому для визначення 

температур 𝑇𝑖 на кожному кроці застосований метод Ньютона, коли 
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формується система лінійних рівнянь із матрицею частинних похідних 

𝜕𝑓𝑗(𝑥𝑖) 𝜕𝑥𝑖⁄ , вектoрaми нев’язок ∆𝑥𝑖 та самих функцій 𝑓𝑗(𝑥𝑖) : 

[
 
 
 
𝜕𝑓1

𝜕𝑥1
⋯

𝜕𝑓1

𝜕𝑥𝑛

⋮ ⋱ ⋮
𝜕𝑓𝑛

𝜕𝑥1
⋯

𝜕𝑓𝑛

𝜕𝑥𝑛]
 
 
 

× [
∆𝑥1
⋯
∆𝑥𝑛

] = [
−𝑓1
⋯
−𝑓𝑛

]. 

Функції 𝑓𝑗(𝑥𝑖)сформовані із відповідних рівнянь системи (3.1): 

𝑓𝑖 =
1

𝛼𝑆𝑘𝑖 +
𝜆𝛿

Θ𝑖(𝑥,𝑦)

[𝑄𝑖 − 𝑐0휀𝑖𝑆𝑝𝑖(𝑇𝑖
4 − 𝑇𝑐

4)

+∑
𝜆𝛿

Θ𝑖(𝑥, 𝑦)
(𝑇𝑖 − 𝑇𝑐) + 𝑐0𝐹𝑖𝑗(𝑇𝑖

4 − 𝑇𝑐
4) + 𝑇𝑐

𝑛

𝑗=𝑖

] − 𝑇𝑖 

Визначення ∆𝑥𝑖, провадиться методом Гаусcа-Жордана. Коли досягається 

∆𝑥𝑖 ≤ 10
−3, вважається, що температури 𝑇𝑖 визначені. 

У файлі вхідних даних програми повинні бути задані: 

а) розміри плати 𝑙1 × 𝑙2 × ℎ (довжина, ширина, товщина); 

б) критерії теплопровідності матеріалу плати λ, конвективної 

тепловіддачі 𝛼𝐾 до оточуючого теплоносія від поверхонь плати, тепловіддачі 

𝛼ке  від бічних поверхонь ЕЕС (останні критерії можуть враховувати 

збільшення поверхонь ЕЕС за рахунок додаткових радіаторів; 

в) теплові потужності встановлених на платі ТВЕ; 

г) розміри корпусів ТВЕ (розміри контактної площинки та висота 

корпусу); 

д) координати встановлення ТВЕ на платі.  

Крім температур самих ЕЕС програма розраховує усереднену 

температуру всіх ЕЕС: 

�̅� =
1

𝑛
∑ 𝑇𝑖
𝑛
𝑖 , 

а крім того — визначає ЕЕС з максимальною температурою 𝑇𝑖𝑚𝑎𝑥. 
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Інтегральним показником теплового режиму чарунки може бути 

дисперсія температур всіх ТВЕ: 

𝐷𝑇 =
1

𝑛−1
∑ (𝑇𝑖 − �̅�)

2𝑛
𝑖 , 

тому програма розраховує значення цього показника. 

 Для розрахунку теплових режимів будемо враховувати 14 елементів, 

котрі мають масу 1 грам і більше. Інші елементи мають невелику масу і не 

значно впливають на теплові режими. В таблиці 3.1 наведені параметри 

елементів, які будуть враховані в розрахунках [7]. 

Таблиця 3.1 — Параметри елементів  

п/п Елемент 
На 

платі 
Модель m, г dx dy dz P, Вт 

S, 

мм2 

1 ОУ DA2,3 OP42FJ 1 0,84 0,84 0,4 1,25 0,336 

2 
Від’ємний 

регулятор 
DA4,5 LT317T 1.39 0,4 0,18 0,52 

0,097

5 
0,208 

3 
Від’ємний 

регулятор 
DA6,7 LT337T 1.39 0,4 0,18 0,52 

0,097

5 
0,208 

4 
Транзисто

р 
VT5-12 2П904А 35 25,4 22 31,5 75 558,8 

 

Результати розрахунків за допомогою програми для матеріалу плати — 

склотекстоліт: 

ПАРАМЕТРИ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМУ СКМ1     

ВХІДНІ ДАНІ: 

довжина плати,       мм        170,0              

ширина плати,        мм         92,5       

товщина плати,       мм         2,000 

ТЕПЛОФІЗИЧНІ ПАРАМЕТРИ ПРОЦЕСУ ТЕПЛООБМІНУ 

критерій тепловіддачі від              

бічних поверхонь плати         20,0 Вт/м^2.K              
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бічних поверхонь ТВЕ           20,0 Вт/м^2.K              

критерій теплопровідності              

матеріалу плати                        0,4 Вт/м.K 

Таблиця 3.2 — Параметри тепловиділяючих елементів  

N 
Розміри, мм 

Координати, 

мм 

Потуж-

ність, 

Вт 

Бічна 

поверхня, 

мм2 

Темпера-

тура, ̊С 
dxis dyis dzis xis yis 

1 25,4 22,0 31,5 20,0 20,0 3 559 134,3 

2 25,4 22,0 31,5 20,0 72,5 3 559 134,3 

3 25,4 22,0 31,5 40,0 20,0 3 559 134,0 

4 25,4 22,0 31,5 40,0 72,5 3 559 134,0 

5 25,4 22,0 31,5 130,0 20,0 3 559 134,0 

6 25,4 22,0 31,5 130,0 72,5 3 559 134,0 

7 25,4 22,0 31,5 150,0 20,0 3 559 134,0 

8 25,4 22,0 31,5 150,0 72,5 3 559 134,0 

9 0,4 0,2 0,5 50,0 35,0 0,098 0 62,4 

10 0,4 0,2 0,5 50,0 46,2 0,098 0 62,3 

11 0,4 0,2 0,5 120,0 35,0 0,098 0 62,4 

12 0,4 0,2 0,5 120,0 46,2 0,098 0 62,3 

13 0,8 0,8 0,4 60,0 35,0 1,25 0 156,6 

14 0,8 0,8 0,4 110,0 35,0 1,25 0 156,6 

 

     температура оточуючого середовища, град С: 

    Тос = 20.0 

     Параметри теплового режиму:             

     Тср = Tsum/ku - усереднена температура всіх ТВЕ                 

     Tmax - максимальна температура з усіх температур ТВЕ                 

     sigT - середньоквадратичне відхилення з delT 

     Tcp=124.0  Tmax=156.6  sigT=165.337 
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Результати розрахунків за допомогою програми для матеріалу плати — 

FR-4: 

ПАРАМЕТРИ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМУ СКМ1     

ВХІДНІ ДАНІ: 

довжина плати,       мм        170.0              

ширина плати,        мм         92.5       

товщина плати,       мм          2.000 

ТЕПЛОФІЗИЧНІ ПАРАМЕТРИ ПРОЦЕСУ ТЕПЛООБМІНУ 

критерій тепловіддачі від              

бічних поверхонь плати         20.0 Вт/м^2.K              

бічних поверхонь ТВЕ           20.0 Вт/м^2.K              

критерій теплопровідності              

матеріалу плати                 1.5 Вт/м.K 

Таблиця 3.3 — Параметри тепловиділяючих елементів 

N 
Розміри, мм 

Координати, 

мм 

Потуж-

ність, 

Вт 

Бічна 

поверхня, 

мм2 

Темпера-

тура, ̊С 
dxis dyis dzis xis yis 

1 25,4 22,0 31,5 20,0 20,0 3 559 105,7 

2 25,4 22,0 31,5 20,0 72,5 3 559 105,7 

3 25,4 22,0 31,5 40,0 20,0 3 559 103,0 

4 25,4 22,0 31,5 40,0 72,5 3 559 103,0 

5 25,4 22,0 31,5 130,0 20,0 3 559 103,0 

6 25,4 22,0 31,5 130,0 72,5 3 559 103,0 

7 25,4 22,0 31,5 150,0 20,0 3 559 105,7 

8 25,4 22,0 31,5 150,0 72,5 3 559 105,7 

9 0,4 0,2 0,5 50,0 35,0 0,098 0 34,7 

10 0,4 0,2 0,5 50,0 46,2 0,098 0 34,7 

11 0,4 0,2 0,5 120,0 35,0 0,098 0 34,7 

Продовження таблиці 3.3 
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12 0,4 0,2 0,5 120,0 46,2 0,098 0 34,7 

13 0,8 0,8 0,4 60,0 35,0 1,25 0 106,8 

14 0,8 0,8 0,4 110,0 35,0 1,25 0 106,8 

 

     температура оточуючого середовища, град С: 

    Тос = 20,0 

     Параметри теплового режиму:             

     Тср = Tsum/ku - усереднена температура всіх ТВЕ                 

     Tmax - максимальна температура з усіх температур ТВЕ                 

     sigT - середньоквадратичне відхилення з delT 

     Tcp=99,1 Tmax=206,8  sigT=55,499 

Результати розрахунків за допомогою програми для матеріалу плати — 

полікор: 

ПАРАМЕТРИ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМУ СКМ1     

ВХІДНІ ДАНІ: 

довжина плати,       мм        170,0              

ширина плати,        мм         92,5       

товщина плати,       мм          2,000 

ТЕПЛОФІЗИЧНІ ПАРАМЕТРИ ПРОЦЕСУ ТЕПЛООБМІНУ 

критерій тепловіддачі від              

бічних поверхонь плати         20,0 Вт/м^2.K              

бічних поверхонь ТВЕ           20,0 Вт/м^2.K              

критерій теплопровідності              

матеріалу плати                 31,5 Вт/м.K 

Таблиця 3.4 — Параметри тепловиділяючих елементів 

N 
Розміри, мм 

Координати, 

мм 

Потуж-

ність, 

Вт 

Бічна 

поверхня, 

мм2 

Темпера-

тура, ̊С 
dxis dyis dzis xis yis 
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Продовження таблиці 3.4 

1 25,4 22,0 31,5 20,0 20,0 3 559 47,4 

2 25,4 22,0 31,5 20,0 72,5 3 559 47,4 

3 25,4 22,0 31,5 40,0 20,0 3 559 43,3 

4 25,4 22,0 31,5 40,0 72,5 3 559 43,3 

5 25,4 22,0 31,5 130,0 20,0 3 559 43,3 

6 25,4 22,0 31,5 130,0 72,5 3 559 43,3 

7 25,4 22,0 31,5 150,0 20,0 3 559 47,4 

8 25,4 22,0 31,5 150,0 72,5 3 559 47,4 

9 0,4 0,2 0,5 50,0 35,0 0,098 0 21,3 

10 0,4 0,2 0,5 50,0 46,2 0,098 0 21,3 

11 0,4 0,2 0,5 120,0 35,0 0,098 0 21,3 

12 0,4 0,2 0,5 120,0 46,2 0,098 0 21,3 

13 0,8 0,8 0,4 60,0 35,0 1,25 0 36,0 

14 0,8 0,8 0,4 110,0 35,0 1,25 0 36,0 

 

     температура оточуючого середовища, град С: 

    Тос = 20,0 

     Параметри теплового режиму:             

     Тср = Tsum/ku - усереднена температура всіх ТВЕ                 

     Tmax - максимальна температура з усіх температур ТВЕ                 

     sigT - середньоквадратичне відхилення з delT 

     Tcp=37,2  Tmax=47,4  sigT=11,048 

Дивлячись на отримані температури можемо зробити висновок, що треба 

використовувати в якості матеріалу для плати полікор, так як елементи мають 

нижчі температури. Чим нижчий критерій теплопровідності матеріалу плати, 

тим більше нагріваються елементи. Ку
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3.4 Розрахунок температур ЕЕС мікрозбірки 

Розрахунок теплового поля МЗб аналітичним методом провадиться 

програмою TermoAss2015. Методика розрахунку викладена у п. 8.3. 

Схематичне зображення конструкції СКМ1 (чарунки, мікрозбірки) та 

характер теплових потоків наведені на рис. 6.4.  

 
Рисунок 3.6 — Схема теплових потоків для СКМ1  

Якщо товщина пластини h значна менше її довжини l 1 чи ширини l 2 (для 

більшості плат чарунок чи мікрозбірок – МЗб), можливо розглядати двомірну 

задачу.  

Теплота відводиться у оточуючий простір з температурою 𝑇0 = 0 від 

пластини конвекцією зі всієї її площі та торців; відповідні критерії 

тепловіддачі: від поверхні , від торців – k (у реальних конструкціях вони 

часто суттєво відрізняються один від одного). Для спрощення математичної 

моделі та тепловіддачею від торців можна знехтувати – це обгрунтовано для 

тонких плат чарунок з малим критерієм теплопровідності матеріалу . Але 

якщо цей критерій достатньо високий (наприклад, для полікору чи металів), 

доцільно тепловіддачу від торців врахувати: це суттєво у випадках, коли 

торцові поверхні контактують з зовнішнім корпусом самої МЗб, який працює 

як радіатор. Тепловіддачу радіацією можливо врахувати, ввівши відповідні 

складові у значення конвективних критеріїв.  
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Мікрозбірки у СКМ дуже часто працюють у нестаціонарних режимах – 

розігріву чи охолодження – тому доцільно розглянути модель нестаціонарного 

теплового процесу; температури стаціонарного процесу можуть бути одержані 

за розрахунковими формулами нестаціонарного як частковий випадок, коли 

значення часу 𝜏 = ∞.  

Для пластини товщиною h, якщо остання значно менша довжини та 

ширини, можна у першому наближенні нехтувати зміною температури за 

товщиною, й тоді диференціальне рівняння нестаціонарного процесу можна 

записати у вигляді:  

1

𝑎
∙
𝜕𝑇(𝑥,𝑦,𝜏)

𝜕𝜏
=

𝜕2𝑇(𝑥,𝑦,𝜏)

𝜕𝑥2
+
𝜕2𝑇(𝑥,𝑦,𝜏)

𝜕𝑦2
−

𝛼

𝜆ℎ
𝑇(𝑥, 𝑦, 𝜏) + ∑

𝑞𝑖(𝑥,𝑦)

𝜆ℎ

𝑛
𝑖=0  (3.3) 

де 𝑞𝑖 − поверхнева густина теплового потоку від локальних ТВЕ з розмірами 

основи кожного з них Δ𝑥𝑖 × Δ𝑦𝑖: 

 𝑞𝑖(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖) = 𝑞𝑖  𝑢(𝑥𝑖) 𝑢(𝑦𝑖);  

 𝑢(𝑥𝑖) = |
1  для (𝑥𝑖−0.5∆𝑥𝑖)≥𝑥𝑖≤(𝑥𝑖+0.5∆𝑥𝑖);
0  для 𝑥𝑖≤(𝑥𝑖−0.5∆𝑥𝑖),𝑥𝑖≥(𝑥𝑖+0.5∆𝑥𝑖);

 (3.4) 

 𝑢(𝑦𝑖) = |
1  для (𝑦𝑖−0.5∆𝑦𝑖)≥𝑦𝑖≤(𝑦𝑖+0.5∆𝑦𝑖);

0  для 𝑦𝑖≤(𝑦𝑖−0.5∆𝑦𝑖),𝑦𝑖≥(𝑦𝑖+0.5∆𝑦𝑖).
  

Відведення теплоти від торців пластини може здійснюватися різними 

способами – конвекцією чи кондукцією; у першому випадку необхідно 

задавати значення критеріїв конвективного теплообміну k, у другому – 

визначати інтенсивність теплових потоків 𝑞𝑥 , 𝑞𝑦 з кожного торця.  

Граничні умови на торцях пластини за конвективного теплообміну:  

 −𝜆
𝜕𝑇

𝜕𝑥
+ 𝑘𝑇 = 0 за 𝑥 = 0;      𝜆

𝜕𝑇

𝜕𝑥
+ 𝑘𝑇 = 0 за 𝑥 = 𝑙1;  

 −𝜆
𝜕𝑇

𝜕𝑦
+ 𝑘𝑇 = 0 за 𝑦 = 0;      𝜆

𝜕𝑇

𝜕𝑦
+ 𝑘𝑇 = 0 за 𝑦 = 𝑙2; (3.5) 

Початкова умова – це розподілення температури за площиною пластини 

у момент часу = 0:𝑇(𝑥, 𝑦, 0) = 𝜑(𝑥, 𝑦); у найпростішому випадку 𝜑(𝑥, 𝑦) = 0 

— це стан елементів МЗб після тривалого неробочого періоду.  
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Аналітичне розв’язання рівняння (3.4) одержано методом скінченних 

інтегральних перетворень.  

Ядра інтегральних перетворень для двовимірної пластини з розмірами 

𝑙1 × 𝑙2, теплота від якої відводиться також й від її торців, згідно з [6], мають 

таку форму:  

 

𝐾(𝜇𝑛,𝑥)=√
2

𝑙1
∙
𝜇𝑛 𝑐𝑜𝑠(

𝜇𝑛
𝑙1
𝑥)+𝐵𝑖1 𝑠𝑖𝑛(

𝜇𝑛
𝑙1
𝑥)

√(𝜇𝑛
2+𝐵𝑖1

2)∙(1+
𝐵𝑖1

𝜇𝑛
2+𝐵𝑖1

2)+𝐵𝑖1

𝐾(𝜇𝑚,𝑦)=√
2

𝑙2
∙
𝜇𝑚𝑐𝑜𝑠(

𝜇𝑚
𝑙2

𝑦)+𝐵𝑖2 𝑠𝑖𝑛(
𝜇𝑚
𝑙2

𝑦)

√(𝜇𝑚
2 +𝐵𝑖2

2)∙(1+
𝐵𝑖2

𝜇𝑚
2 +𝐵𝑖2

2)+𝐵𝑖2}
  
 

  
 

 (3.6) 

де 𝜇𝑛, 𝜇𝑚 − корені характеристичних рівнянь: 

 𝑡𝑎𝑛 𝜇𝑛 =
2𝜇𝑛𝐵𝑖1

𝜇𝑛
2−𝐵𝑖1

2 ;    𝑡𝑎𝑛 𝜇𝑚 =
2𝜇𝑚𝐵𝑖2

𝜇𝑚
2 −𝐵𝑖2

2 . (3.7) 

У цих рівняннях критерій Біо  

 𝐵𝑖1 =
𝑘𝑙1

𝜆
;   𝐵𝑖2 =

𝑘𝑙2

𝜆
 (3.8) 

За різних розмірів пластини 𝑙1та 𝑙2, критерії Біо для торцових поверхонь 

можуть бути різні (може бути й різниця критеріїв тепловіддачі k від 

протилежних сторін).  

Тепловіддача у поперечному (нормальному до поверхні пластини) 

напрямку також характеризується відповідним критерієм Біо:  

𝐵𝑖 =
𝛼ℎ

𝜆
. 

Застосувавши перетворення з ядрами (3.6) до складових рівняння (3.3), 

одержимо зображення:  

- температури  

𝑇1(𝜇𝑛, 𝜇𝑚 , 𝜏) = ∫ ∫ 𝐾(𝜇𝑛, 𝑥)𝐾(𝜇𝑚 , 𝑦)𝑇(𝑥, 𝑦, 𝜏)𝑑𝑥𝑑𝑦;
𝑙2

0

𝑙1

0

 

- оператора Лапласа 
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𝛻2𝑇1 =
1

𝑙1
2 (𝜇𝑛

2 + 𝜇𝑚
2
𝑙1
2

𝑙2
2 + 𝐵𝑖

𝑙1
2

ℎ2
)𝑇1; 

- кожного з джерел теплоти 

 𝑞𝑙𝑖(𝜇𝑛, 𝜇𝑚) = ∫ ∫ 𝐾(𝜇𝑛, 𝑥)𝐾(𝜇𝑛, 𝑦)𝑞𝑖(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖)𝑑𝑥𝑑𝑦
∆𝑦𝑖 2⁄

−∆𝑦𝑖 2⁄
.

∆𝑥𝑖 2⁄

−∆𝑥𝑖 2⁄
 (3.9) 

Якщо вважати, згідно з (3.3), 𝑞𝑖(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖) = 𝑞 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, для зображень ТВЕ 

одержимо рівняння: 

 𝑞𝑙𝑖(𝜇𝑛, 𝜇𝑚) = 8𝑞√𝑙1𝑙2𝐾𝑛𝐾𝑚𝐼𝑛(𝑥𝑖)𝐼𝑚(𝑦𝑖),  (3.10) 

 {
𝐼𝑛(𝑥𝑖) = [𝑐𝑜𝑠 (

𝜇𝑛

𝑙1
𝑥𝑖) +

𝐵𝑖1

𝜇𝑛
𝑠𝑖𝑛 (

𝜇𝑛

𝑙1
𝑥𝑖)] 𝑠𝑖𝑛 (

𝜇𝑛

𝑙1

∆𝑥𝑖

2
)

𝐼𝑛(𝑥𝑖) = [𝑐𝑜𝑠 (
𝜇𝑚

𝑙2
𝑦𝑖) +

𝐵𝑖2

𝜇𝑚
𝑠𝑖𝑛 (

𝜇𝑚

𝑙2
𝑦𝑖)] 𝑠𝑖𝑛 (

𝜇𝑚

𝑙2

∆𝑦𝑖

2
)

 (3.11) 

Зображення рівняння (3.6) буде мати такий вигляд: 

 
𝜕

𝜕𝜏
𝑇𝐼(𝜇𝑛, 𝜇𝑚, 𝜏) + 𝑎 (

𝜇𝑛
2

𝑙1
2 +

𝜇𝑚
2

𝑙2
2 + 𝐵𝑖

𝐻2

ℎ2
) 𝑇𝐼(𝜇𝑛, 𝜇𝑚, 𝜏) = 𝐶(𝜇𝑛, 𝜇𝑚), (3.12) 

де 𝐶(𝜇𝑛, 𝜇𝑚) =
𝑎

𝜆ℎ
∑ 𝑞𝐼𝑘(𝜇𝑛, 𝜇𝑚).𝑘  

 Розв’язок цього рівняння дає зображення температурного поля 

пластини: 

 𝑇𝐼(𝜇𝑛, 𝜇𝑚, 𝜏) = 𝑒𝑥𝑝 [−𝑎 (
𝜇𝑛
2

𝑙1
2 +

𝜇𝑚
2

𝑙2
2 +

𝐵𝑖

ℎ2
) 𝜏] × {𝜑𝐼(𝜇𝑛, 𝜇𝑚) + ∫ 𝑒𝑥𝑝 [𝑎 (

𝜇𝑛
2

𝑙1
2 +

𝜇𝑚
2

𝑙2
2 +

𝜏

0

𝐵𝑖

ℎ2
) 𝜏] 𝐶(𝜇𝑛, 𝜇𝑚)𝑑𝜏},  (3.13) 

де 𝜑𝐼(𝜇𝑛, 𝜇𝑚) = ∫ ∫ 𝐾(𝜇𝑛, 𝑥)𝐾(𝜇𝑚, 𝑦)𝜑(𝑥, 𝑦)𝑑𝑥𝑑𝑦
𝑙1
0

𝑙1
0

− зображення 

температурного поля пластини у початковий момент. 

 Переведення зображення (3.13) у оригінал здійснено за формулою 

інтегрального обернення: 

 𝑇(𝑥, 𝑦, 𝜏) = ∑ ∑ 𝐾(𝜇𝑛, 𝑥)𝐾(𝜇𝑚, 𝑦)𝑇𝐼(𝜇𝑛, 𝜇𝑚, 𝜏)
∞
𝑚=1

∞
𝑛=1  (3.14) 

Для 𝜑(𝑥, 𝑦) = 0, з урахування (3.6), (3.10) рівняння для температури 

одержимо у вигляді: 

𝑇(𝑥, 𝑦, 𝜏) = ∑ 16
𝐵𝑖

𝛼

𝑙1𝑙2

ℎ2
𝑄𝑖
𝑠𝑡

∆𝑥𝑖∆𝑦𝑖
∑ ∑ 𝐾𝜇𝑛

2 𝐾𝜇𝑚
2 𝐼𝑛(𝑥𝑖)𝐼𝑚(𝑦𝑖)

𝜇𝑛
2𝑙2
𝑙1
+𝜇𝑚

2 𝑙1
𝑙2
+𝐵𝑖

𝑙1𝑙2
ℎ2

×∞
𝑚=1

∞
𝑛=1

𝑘
𝑖=1

[𝜇𝑛 cos (
𝜇𝑛

𝑙1
𝑥) + 𝐵𝑖1 sin (

𝜇𝑛

𝑙1
𝑥)] ∙ [𝜇𝑚 cos (

𝜇𝑚

𝑙2
𝑦) + 𝐵𝑖2 sin (

𝜇𝑚

𝑙2
𝑦)]Φ𝑛,𝑚(𝜏),(3.15) 
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де 𝐾𝜇𝑛 =
1

√(𝜇𝑛
2+𝐵𝑖1

2)∙(1+
𝐵𝑖1

𝜇𝑛
2+𝐵𝑖1

2)+𝐵𝑖1

;  𝐾𝜇𝑚 = 
1

√(𝜇𝑚
2 +𝐵𝑖2

2)∙(1+
𝐵𝑖2

𝜇𝑚
2 +𝐵𝑖2

2)+𝐵𝑖2

;  Φ𝑛,𝑚(𝜏) =

1 − 𝑒𝑥𝑝 [
𝑎

𝑙1𝑙2
(𝜇𝑛

2 𝑙2

𝑙1
+ 𝜇𝑚

2 𝑙1

𝑙2
+ 𝐵𝑖

𝑙1𝑙2

ℎ2
) 𝜏]— функція, що враховує вплив часу  на 

температурне поле пластини. 

 Якщо 𝜏 = 0, то й Φ𝑛,𝑚(𝜏) = 0, 𝑇(𝑥, 𝑦) = 0 (початкові умови); для 𝜏 = ∞ 

(стаціонарний режим) Φ𝑛,𝑚(𝜏) = 1, то розподілення температури у пластині: 

𝑇(𝑥, 𝑦) = 16∑
𝐵𝑖

𝛼

𝑙1𝑙2
ℎ2

𝑄𝑖
∆𝑥𝑖∆𝑦𝑖

∑ ∑ 𝐾𝜇𝑛
2 𝐾𝜇𝑚

2
𝐼𝑛(𝑥𝑖)𝐼𝑛(𝑦𝑖)

𝜇𝑛
2 𝑙2

𝑙1
+ 𝜇𝑚

2 𝑙1

𝑙2
+ 𝐵𝑖

𝑙1𝑙2

ℎ2

×

∞

𝑚=1

∞

𝑛=1

𝑘

𝑖=1

 

                                       

[𝜇𝑛 cos (
𝜇𝑛

𝑙1
𝑥)] ∙ [𝜇𝑚 cos (

𝜇𝑚

𝑙2
𝑦) + 𝐵𝑖2 sin (

𝜇𝑚

𝑙2
𝑦)].                (3.16) 

Температурне поле пластини-основи, розраховується як суперпозиція 

теплових полів, що створює кожний з багатьох ТВЕ. У математичній моделі 

температури ТВЕ одержані з умов охолодження пластини з однієї бічної 

сторони зовнішнім теплоносієм (потоком повітря чи рідини), критерій 

тепловіддачі α до якого задається. У реальних конструкціях МЗб чи чарунки 

охолодження може здійснюватися з обох сторін пластини, причому з різними 

значеннями критеріїв 𝛼′ та 𝛼′′; у такому випадку необхідно задавати значення 

𝛼 = 𝛼′ + 𝛼′′. У МЗб теплота, що відводиться з торцевих поверхонь основи, 

може суттєво вплинути на температури ЕЕС, тому критерії тепловіддачі від 

торців – 𝑘𝑥𝑦 напрямку осі Х та 𝑘𝑦𝑦 напрямку осі Y (рисунок 3.6) – необхідно 

задати. 

Радіаційний теплообмін між поверхнями пластини та оточуючого 

середовища (чи оточуючих поверхонь конструкції, у яку входить МЗб), 

повинен додатків враховуватися введенням у значення α радіаційної складової 

𝛼р згідно з рівнянням (3.17). 

 𝛼𝑝 = 𝑐0휀п𝜑п𝑓(𝑇); 𝑓(𝑇) =
(
𝑇
100

)
4
−(

𝑇0
100)

4

𝑇−𝑇0
. (3.17) 

Ку
ли
к В

. О
., Р
І-6

1м
, 2

01
8



 51 

У самій пластині теплота поширюється кондукцією. Теплота від кожного 

ТВЕ відводиться кондукцією у плату, конвекцією до охолоджуючого повітря, 

радіацією у оточуючий простір. Взаємне опромінення бічних поверхонь ТВЕ 

не враховується. 

Послідовність проектних процедур при роботі з програмою повністю 

аналогічна тій, що була у програмі TempPlat2015. Додатково необхідно ввести 

значення критеріїв 𝑘𝑥 та 𝑘𝑦; якщо тепловіддача з торців пластини відсутня (чи 

дуже мала), задають нульові значення відповідних критеріїв: 𝑘𝑥 = 0, 𝑘𝑦 = 

0[7]. 

Результати розрахунків за допомогою програми для матеріалу плати — 

склотекстоліт: 

РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРАХУНКУ ПАРАМЕТРІВ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМУ 

СКМ1 

ВХІДНІ ДАНІ:    

довжина плати,       мм        170,0              

ширина плати,        мм         92,5       

товщина плати,       мм          2,000 

ТЕПЛОФІЗИЧНІ ПАРАМЕТРИ ПРОЦЕСУ ТЕПЛООБМІНУ   

критерій тепловіддачі від бічних поверхонь плати             20,0 Вт/м^2.K              

критерій тепловіддачі від торців плати у напрямку осі X    0,1 Вт/м^2.K              

критерій тепловіддачі від торців плати у напрямку осі Y    0,1 Вт/м^2.K              

критерій тепловіддачі від бічних поверхонь ТВЕ               20,0 Вт/м^2.K              

критерій теплопровідності матеріалу плати                           0,4 Вт/м.K 
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Таблиця 3.6 — Параметри тепловиділяючих елементів 

N 
Розміри, мм 

Координати, 

мм 

Потуж-

ність, 

Вт 

Бічна 

поверхня, 

мм2 

Темпера-

тура, ̊С 
dxis dyis dzis xis yis 

1 25,4 22,0 31,5 20,0 20,0 3 559 125,9 

2 25,4 22,0 31,5 20,0 72,5 3 559 125,4 

3 25,4 22,0 31,5 40,0 20,0 3 559 128,0 

4 25,4 22,0 31,5 40,0 72,5 3 559 126,2 

5 25,4 22,0 31,5 130,0 20,0 3 559 128,0 

6 25,4 22,0 31,5 130,0 72,5 3 559 126,2 

7 25,4 22,0 31,5 150,0 20,0 3 559 125,9 

8 25,4 22,0 31,5 150,0 72,5 3 559 125,4 

9 0,4 0,2 0,5 50,0 35,0 0,098 0 106,9 

10 0,4 0,2 0,5 50,0 46,2 0,098 0 64,2 

11 0,4 0,2 0,5 120,0 35,0 0,098 0 106,9 

12 0,4 0,2 0,5 120,0 46,2 0,098 0 68,2 

13 0,8 0,8 0,4 60,0 35,0 1,25 0 109,5 

14 0,8 0,8 0,4 110,0 35,0 1,25 0 109,5 

 

температура оточуючого середовища, град С             

Тос = 20,0. 

Результати розрахунків за допомогою програми для матеріалу плати — 

FR-4: 

РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРАХУНКУ ПАРАМЕТРІВ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМУ 

СКМ1 

ВХІДНІ ДАНІ:    

довжина плати,       мм        170,0              

ширина плати,        мм         92,5       

товщина плати,       мм          2,000 

ТЕПЛОФІЗИЧНІ ПАРАМЕТРИ ПРОЦЕСУ ТЕПЛООБМІНУ   
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критерій тепловіддачі від бічних поверхонь плати             20,0 Вт/м^2.K              

критерій тепловіддачі від торців плати у напрямку осі X    0,1 Вт/м^2.K              

критерій тепловіддачі від торців плати у напрямку осі Y    0,1 Вт/м^2.K              

критерій тепловіддачі від бічних поверхонь ТВЕ               20,0 Вт/м^2.K              

критерій теплопровідності матеріалу плати                           1,5 Вт/м.K 

Таблиця 3.7 — Параметри тепловиділяючих елементів 

N 
Розміри, мм 

Координати, 

мм 

Потуж-

ність, 

Вт 

Бічна 

поверхня, 

мм2 

Темпера-

тура, ̊С 
dxis dyis dzis xis yis 

1 25,4 22,0 31,5 20,0 20,0 3 559 113,8 

2 25,4 22,0 31,5 20,0 72,5 3 559 112,5 

3 25,4 22,0 31,5 40,0 20,0 3 559 115,9 

4 25,4 22,0 31,5 40,0 72,5 3 559 111,8 

5 25,4 22,0 31,5 130,0 20,0 3 559 115,9 

6 25,4 22,0 31,5 130,0 72,5 3 559 111,8 

7 25,4 22,0 31,5 150,0 20,0 3 559 113,8 

8 25,4 22,0 31,5 150,0 72,5 3 559 112,5 

9 0,4 0,2 0,5 50,0 35,0 0,098 0 98,6 

10 0,4 0,2 0,5 50,0 46,2 0,098 0 76,7 

11 0,4 0,2 0,5 120,0 35,0 0,098 0 98,6 

12 0,4 0,2 0,5 120,0 46,2 0,098 0 76,7 

13 0,8 0,8 0,4 60,0 35,0 1,25 0 126,0 

14 0,8 0,8 0,4 110,0 35,0 1,25 0 126,0 

 

температура оточуючого середовища, град С             

Тос = 20,0. 
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Результати розрахунків за допомогою програми для матеріалу плати — 

полікор: 

РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРАХУНКУ ПАРАМЕТРІВ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМУ 

СКМ1 

ВХІДНІ ДАНІ:    

довжина плати,       мм        170,0              

ширина плати,        мм         92,5       

товщина плати,       мм          2,000 

ТЕПЛОФІЗИЧНІ ПАРАМЕТРИ ПРОЦЕСУ ТЕПЛООБМІНУ   

критерій тепловіддачі від бічних поверхонь плати             20,0 Вт/м^2.K              

критерій тепловіддачі від торців плати у напрямку осі X    0,1 Вт/м^2.K              

критерій тепловіддачі від торців плати у напрямку осі Y    0,1 Вт/м^2.K              

критерій тепловіддачі від бічних поверхонь ТВЕ               20,0 Вт/м^2.K              

критерій теплопровідності матеріалу плати                         31,5 Вт/м.K 

Таблиця 3.8 — Параметри тепловиділяючих елементів 

N 
Розміри, мм 

Координати, 

мм 

Потуж-

ність, 

Вт 

Бічна 

поверхня, 

мм2 

Темпера-

тура, ̊С 
dxis dyis dzis xis yis 

1 25,4 22,0 31,5 20,0 20,0 3 559 91,2 

2 25,4 22,0 31,5 20,0 72,5 3 559 90,2 

3 25,4 22,0 31,5 40,0 20,0 3 559 90,0 

4 25,4 22,0 31,5 40,0 72,5 3 559 88,4 

5 25,4 22,0 31,5 130,0 20,0 3 559 89,9 

6 25,4 22,0 31,5 130,0 72,5 3 559 88,3 

7 25,4 22,0 31,5 150,0 20,0 3 559 91,3 

8 25,4 22,0 31,5 150,0 72,5 3 559 91,7 

9 0,4 0,2 0,5 50,0 35,0 0,098 0 86,7 

10 0,4 0,2 0,5 50,0 46,2 0,098 0 84,7 

11 0,4 0,2 0,5 120,0 35,0 0,098 0 86,6 

Продовження таблиці 3.9 
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12 0,4 0,2 0,5 120,0 46,2 0,098 0 84,7 

13 0,8 0,8 0,4 60,0 35,0 1,25 0 86,4 

14 0,8 0,8 0,4 110,0 35,0 1,25 0 86,3 

 

температура оточуючого середовища, град С             

Тос = 20,0. 

Якщо порівняти розраховані температури елементів на різних матеріалах 

плати (склотекстоліт, FR-4, полікор) то можемо зробити висновок, що якщо 

використовувати матеріалом плати полікор температури елементів будуть 

меншими. 

Висновок: В розділі було проведено розрахунок теплових режимів та 

розрахунок температур в СКМ з різними матеріалами плати, з яких видно, що 

елементи плати, яку спроектовано на матеріалі полікор, гріються менше. 

3.5 Віртуальний пристрій 

Для даного пристрою було створено схему електричну принципову 

апаратної частини. Для вимірювання температури на польових транзисторах 

встановлено термістори, з кожного з яких йде з’єднання на аналогово-

цифровий вхід мікроконтроллера Atmega8. В свою чергу мікроконтролер 

оброблює отриману напругу, та перетворює її в значення температури. На 

комп’ютер через модуль послідовного вводу-виводу, який використовується 

для роботи з периферійними пристроями, передається температура з 

мікроконтролера. Додаткова електрична принципова схема зображена на 

рис. 3.5 
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Рисунок 3.5 — Схема електрична принципова апаратної частини 

Схема зібрана по типу дільника напруги. Термістор, збільшуючи свій опір 

від нагріву польового транзистора ділить напругу, яка заведена на 

резистор 10 кОм. Від зміни опору термістора змінюється коефіцієнт ділення 

напруги.  

Віртуальний пристрій було створено за допомогою програми LabVIEW. 

Структуру ВП зображено на рис. 3.6. 
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Рисунок 3.6  Структура віртуального пристрою 

До COM-порту під’єднана апаратна частина, яку ми використовуємо в 

якості макету для дослідження. На рис. 3.7 зображено фронтальну панель 

спроектованого ВП. 

Рисунок 3.7 — Фронтальна панель ВП 

Результати вимірювання температур можна побачити на фронтальній 

панелі в запущеному стані, що зображено на рис. 3.8. Ку
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Рисунок 3.8 — Фронтальна панель в робочому стані 

На графіку можна побачити виміряні температури з термісторів TH1-

TH8. Для того, щоб перевірити результати вимірювання можна виміряти 

температуру в точках встановлення взятих польових транзисторів пірометром. 

На сучасному ринку є багато пропозицій пірометрів з різними діапазонами 

температури та видами підключень. Також ми можемо порівняти результати з 

графіку з температурами, які ми отримали з розрахунків. 
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4 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

Основною метою даного розділу дипломної роботи є визначення 

потенційно небезпечних та шкідливих виробничих факторів, які пов’язані з 

проектуванням, виготовленням та експлуатацією пристрою для вимірювання 

температури на друкованих платах. Необхідно перевірити відповідність цих 

факторів вимогам санітарних норм та електробезпеки і запропонувати 

відповідні технічні рішення та організаційні заходи щодо зменшення або 

повного усунення їх впливу на робочий персонал і навколишнє середовище. 

Також необхідно розглянути питання безпеки в надзвичайних ситуаціях. Так 

як при проектуванні пристрою-приставки були враховані усі вимоги ГОСТ 

12.1006-84 та ДСНІП №476 і ДСНІП №239 щодо захисту від негативних дій 

ЕМВ, та ці питання в даному розділі не розглядаються основна увага 

приділена питанням електробезпеки та організації контрольних та безпечних 

умов праці при використанні засобів обчислювальної техніки. 

4.1  Визначення основних потенційних шкідливих та небезпечних 

факторів при виконанні науково-дослідних робіт. 

Оброблення сигналів проводиться за допомогою персонального 

комп’ютера (ПК). При роботі на ПК людина піддається впливу іонізуючого, 

інфрачервоного й ультрафіолетового випромінювань екрана монітора, рівні 

яких повинні відповідати вимогам ДСТУ ISO9241:6-2004 та ДСанПіН 

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

При проведенні повного циклу робіт з проектування потенційно — 

небезпечними та шкідливими факторами можуть бути: 

 можливість ураження електричним струмом; 

 електростатичне поле, В ДТ ПЕОМ; 

 механічні шуми, які пов’язані з роботою принтера і вентиляційної 

системи комп’ютера; 

 значна напруга зорових органів і пов’язане з цим перевтомлення 

користувача ПЕОМ; 

Ку
ли
к В

. О
., Р
І-6

1м
, 2

01
8



 60 

 значне навантаження на пальці і кисті рук, що при відсутності 

профілактики і медичного контролю, може викликати професійні 

захворювання, 

 тривале перебування в одному й тому ж самому положенні сидячи, 

що викликає застійні явища в організмі людини; 

 наявність іонізуючого рентгенівського випромінювання (НРВ) 

ВДТПЕО; 

 випромінювання оптичного діапазону (ультрафіолетове, 

інфрачервоне і випромінювання видимого діапазону) ВДТПЕО;  

 відблиски на екрані монітора. 

Розглянемо вплив цих факторів детальніше. 

4.2 Технічні рішення та організаційні заходи з безпеки і гігієни праці 

та виробничої санітарії. 

4.2.1 Організація робочих місць користувачів ВДТ ПЕОМ 

ДСанПіН 3.3.2.007-98 "Державні санітарні норми і правила роботи з 

візуальними дисплейними терміналами (ВДТ) електронно-обчислювальних 

машин" встановлює норми щодо забезпечення охорони праці користувачів 

ПК.  Дотримання вимог цих правил може значно знизити наслідки 

несприятливої дії на працівників шкідливих та небезпечних факторів, які 

супроводжують роботу з відеодисплейними матеріалами, зокрема можливість 

зорових, нервово-емоційних переживань, серцево-судинних захворювань. 

Для того щоб забезпечити точне та швидке зчитування інформації в зоні 

найкращого бачення, площина екрана монітора виставлена перпендикулярно 

нормальній лінії зору. При цьому передбачена можливість переміщення 

монітора навколо вертикальної осі в межах ±30° (справа наліво) та нахилу 

вперед до 85° і назад до 105° з фіксацією в цьому положенні. Клавіатура 

розміщена на поверхні столу на відстані 100…300 мм від краю. Кут нахилу 

клавіатури до столу обрано в межах від 5° до 15° так, що зап'ястя на долонях 

рук розташовуються горизонтально до площини столу. Таке положення 

клавіатури зручне для праці обома руками. 
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Робочі місця з ПК  розташовано відносно від стіни з вікнами на відстані 

не менше 1,5 м, 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 передбачені сонцезахисні жалюзі. 

Штучне освітлення робочого місця, обладнаного ПК, здійснюється 

системою загального рівномірного освітлення. Як джерело штучного 

освітлення мають 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 

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

характеризується 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; 

- в полі зору не повинно бути відблисків (підвищеної яскравості 

поверхонь, 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 

доцільно деякі перерви використовувати для виконання комплексу вправ, які 

передбачені ДСанПіН 3.3.2.007-98. 
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4.2.2 Санітарні норми приміщення 

 
Рис 4.1 – План приміщення лабораторії. 

 

Приміщення лабораторії має форму паралелепіпеда з наступними 

параметрами: висота - 3,5 м , ширина – 8 м, довжина - 6 м і розділена шафою-

перегородкою на дві частини: конструкторську і технологічну (рис 4.1). 

У лабораторії може працювати одночасно 5 чоловік. Меблі в лабораторії 

розставлені таким чином, щоб ширина проходів між робочими місцями була 

не менш 1 метра, і ці проходи були постійно вільні. 

Загальна площа лабораторії, займана шафами:  

𝑆1 = 5 м
2, а відповідний об’єм: 𝑉1 = 10 м

3. 

Сумарна площа, займана столами, включаючи стелажі з полками і 

стільців складає : 

𝑆2 = (1,2 ∙ 0,6) ∙ 4 + (1,5 ∙ 0,6) ∙ 3 + (0,4 ∙ 0,4) ∙ 5 = 6,38 м
2, 

займаний ними об’єм складає: 

   𝑉2 = (1,2 ∙ 0,6) ∙ 4 + (1,5 ∙ 0,6) ∙ 3 ∙ 0,75 + (0,4 ∙ 0,4) ∙ 5 ∙ 0,45 = 2,16 +

2,025 + 0,36 = 4,544 м3. 

Тоді загальний об’єм і площа меблів, що знаходяться в лабораторії, буде: 

𝑆заг = 𝑆1 + 𝑆2 = 5 + 6,38 = 11,38 м
2; 

𝑉заг = 𝑉1 + 𝑉2 = 10 + 4,544 = 14,544 м
3. 

Ку
ли
к В

. О
., Р
І-6

1м
, 2

01
8



 63 

Об’єм і площа вільного простору, що приходиться на одного робітника в 

лабораторії: 

𝑆на1 =
𝑆пов−𝑆пов

5
=

6∙8−11,38

5
= 7,324 м2; 

𝑉на1 =
𝑉на−𝑉заг

5
=

6∙8∙3,5−14,544

5
= 30,691 м3. 

У досліджувальному приміщенні здійснюється проектування, 

розрахунок, зборка і передексплуатаційна перевірка пристроїв промислової 

електроніки. По основних параметрах досліджуване приміщення відповідає 

санітарно-технічним нормам СН245-82, що приведені в таблиці 4.1 

Таблиця 4.1 

Нормована величина 

Приміщення без 

обчислювальної 

техніки 

Приміщення з 

обчислювальною 

технікою 

Площа лабораторного приміщення на 

1 чоловіка 
4,5м2 6, 3м2 

Об’єм приміщення лабораторії на 1 

чоловіка 
15м3 19м3 

Висота приміщення від підлоги до 

виступаючих поверхонь перекриття 
2,8 м 

4.2.3 Відповідність параметрів робочої зони санітарним нормам 

Відповідно до ДСН 3.3.6.042-99 установлені параметри виробничого 

мікроклімату, дотримання, яких забезпечує нормальні умови праці персоналу. 

Роботу, виконувану інженерами в процесі розробки, налагодження і 

зборки даного пристрою, можна віднести до категорії 1а - легкі фізичні роботи 

(роботи, виконувані сидячи і не потребуючі фізичного напруги), при яких 

енерговитрати людини не перевищують 138 Вт (до 120 ккал/ч).  

Для підтримки оптимальних умов праці лабораторія обладнана 

кондиціонером, що підтримує наступні параметри повітря робочої зони: 

• температура повітря Т °З = 22°С; 

• відносна вологість повітря Q = 60 %.  
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Контрольні виміри відносної вологості і температури повітря 

проводились в теплий і холодний час року, а також проводились виміри 

швидкості руху повітря в лабораторії. Мікроклімат у приміщенні лабораторії 

залежить від температури повітря навколишнього середовища, потужності 

джерел тепловиділяючих і теплопоглинальних, котрі знаходяться в 

приміщенні. Дані вимірів зведені в таблицю 4.2. 

Таблиця 4.2 — Мікролімат в лабораторії 

Період року 
Категорія 

праці 

Температура 

°С 

Відносна 

вологість, % 

Швидкість 

руху повітря, 

м/с 

Оптм. Оптм. Оптм. 

Холодний і 

перехідний 
Легка 1а 22-24 40-60 0,1 

Вимірювання Легка 1а 12-14 65-68 0,1 

Теплий 
Легка 1а 

23-25 40-60 0,1 

Вимірювання 24-26 60 0,15 

 

З таблиці 4.2 видно, що в лабораторії всі параметри мікроклімату 

знаходяться в припустимих межах, крім температури повітря в холодний час 

року. Для того, щоб підвищити температуру і забезпечити оптимальні умови 

праці були проведені ряд заходів: утеплення вхідних дверей і віконних 

прорізів, а також у лабораторію був поставлений масляний електрообігрівач, 

що автоматично підтримує температуру повітря в лабораторії +22 °С. 

4.2.4 Склад повітряного середовища 

Періодично в лабораторії проводиться пайка для електричного контакту 

електронних компонентів. Для цих цілей використовується олов'яно-

свинцевий припій ”ПОС 61”, а також рідкий каніфольно-спиртовий флюс, що 

не містить кислот. Для знежирення контактів, що спаюються, і видалення 

залишків флюсу, використовується етиловий спирт. У процесі пайки припій і 
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флюс  виділяють шкідливі для організму людини пари, ГДК який 

встановлений ГОСТ 12.1.005-88. 

При проведенні санітарно-гігієнічної перевірки були встановлені 

наступні концентрації шкідливих речовин у робочій зоні (табл. 4.3): 

Таблиця 4.3 

Найменування 

речовин 

Клас 

небезпеки 

Кількість речовини, що знаходиться в 

повітрі, мг/м3 

ПДК, 

мг/м3 

Олово 3 5 10 

Свинець 1 0,008 0,01 

Спирт етиловий 4 150 >10 

 

Як видно з таблиці 4.3 концентрація  етилового спирту перевищує ПДК, 

тому робочі місця, де здійснюється пайка, обладнані витяжкою, що 

включається під час пайки і виключається за10 хв після закінчення пайки. 

У лабораторії використовується природна і механічна вентиляція. 

Природна вентиляція здійснюється через відкриті кватирки під дією 

градієнта температур повітря лабораторії і зовнішнього повітря. Примусова 

вентиляція здійснюється  вбудованим у віконний проріз, кондиціонером і 

двома витяжками, установленими над робочими місцями, де здійснюється 

пайка. 

4.2.5 Електробезпека 

Спроектовано пристрій згідно вимогам ДСТУ3798-98 та ГОСТ 12.2.025-

75 має ІІ клас електрозахисту 

Лабораторія, у якій відбуваються роботи з монтажу і налагодження 

пристрою, згідно з ПУЕ відносяться, по небезпеці поразки персоналу 

електричним струмом – до приміщень без підвищеної  й особливої небезпеки. 

При нормальному (неаварійному) режимі роботи пристрою , що 

розглядається в даному дипломному проекті, гранично припустимі рівні 

напруг дотику і струмів приведені в таблиці 4.5. (ГОСТ 12.1.038-88 ССБТ). 

Ку
ли
к В

. О
., Р
І-6

1м
, 2

01
8



 66 

Таблиця 4.5 — Норми напруг дотику і струмів у неаварійному режимі. 

№ п/п Рід струму U, В I, мА 

1 Змінний 50 Гц, не більш 2 0,3 

2 Постійний, не більш 8 1 

 

При виникненні аварійного режиму, напруги і струми, що протікають 

через людину не повинні перевищувати значень представлених у таблиці 4.6. 

Таблиця 4.6 

Струм 

Нормо

вана 

велич

ина 

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

тривалості дії, с 

0,01-

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

Змінни

й 50 Гц 

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

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

Постій

ний 

I 650 500 500 330 250 200 170 140 130 110 100 8 

U 650 500 500 330 250 200 170 140 130 110 100 36 

 

Лабораторія оснащена електрощитом, що має центральний рубильник і 

три  рубильники автоматами, що роблять відключення електроживлення від 

кожного робочого місця окремо. Також у лабораторії маються розетки під 

однофазну мережу 220 В і f = 50 Гц і трифазну мережу 380 В з 

глухозаземленою нейтраллю та з використанням автоматів захисту струму. 

Кожне робоче місце має щиток, що забезпечує живлення 220 В і 380 В, f = 50 

Гц, а також миттєве відключення живлення автоматом. 

 Розрахунок вимикаючої здатності автоматів стркмового захисту 

Сила струму, при виникненні однофазного замикання на корпус приладу 

рівна: 

0

220
22

/ 3 6 4 0,11

ф
кз

ф T

U
I

R R Z
  

   
 А, 
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де: 𝑅ф— активний опір фазового дроту, 𝑅ф=6 Ом, 0R  - активний опір опору 

нуля, 0R  =4 Ом, 𝑈ф — напруга фази, яка рівна 𝑈ф =220 В, 𝑍𝑇/3 – еквівалентний 

опір (0,11 Ом). 

Максимальне значення напруги яка появиться на корпусі при аварійному 

режимі, В, рівна: 

884220max  RIU кз  В. 

maxU <Uдоп , при t<0,1 – Uдоп=500В, згідно з ГОСТ 12.1.038-88. 

Тому швидкість спрацювання автомата повинна бути меншою 0,1 сек., а 

струм спрацювання повинен бути рівний із умови:  

кзI / спI ≥1,41 

В нашому випадку 𝐼сп = 10 А, таким чином 
𝐼кз

𝐼сп
>

22

10
= 2,2 

Безпека експлуатації електричного устаткування і захист від поразки 

електричним струмом забезпечується застосуванням ряду захисних мір: 

– персонал, що працює з приладами повинний бути технічно грамотним; 

– неприступність і робоча ізоляція струмоведучих частин; 

–ремонтний персонал, що виконує ремонтні роботи в електричних 

установках, повинний мати електромеханічну спеціальність, і групу допуску; 

– необхідна перевірка знань ТБ і інструктаж з надання першої допомоги 

людині, ураженому струмом. 

4.3 Заходи щодо поліпшення умов праці в науково-дослідній 

лабораторії 

На підставі проведених розрахунків з метою зменшення напруги дотику 

при аварійному режимі роботи електричного обладнання може бути 

застосовано повторити заземлення нульового дроту. Згідно з проведеними 

розрахунками для отримання максимальної напруги на нормативне 

електрообладнання 𝑈𝑘 < 36В необхідно застосувати повторний заземлювач з 

еквівалентним опором менше 4 Ом. 

На підставі проведених розрахунків  
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4.3.1 Перевірка та заземлюючого пристрою 

Використаємо вертикальний електрод – стержень довжиною 4 м і 

діаметром d = 0.01 м. Питомий опір ґрунту ρ - 100  (для суглинку). З 

урахуванням кліматичного коефіцієнта Ф = 2, маємо: 

 

Визначимо опір розтікання струму заземлювачів: 

 

де ; ; ; . 

Підставивши числові значення, маємо: 

 

Таким чином, опір штучного заземлювача більше нормованого значення, 

тому необхідно паралельно з'єднати декілька однотипних заземлювачів:   

 

де – коефіцієнт, що враховує взаємне екранування заземлювача;  

п = 20;  ( – відстань між заземлювачами), заземлювачі 

розташовані по контуру. 

 

Довжина сполучної смуги: 

 

Ширина смуги 0.02м, а відстань від смуги до поверхні землі 1м. Тоді опір 

розтікання струму сполучної смуги: 

𝑅Π =
𝜌

2𝜋 ∙ 𝐿СПОЛ
∙ ln (

2 ∙ 𝐿СПОЛ
2

ВСПОЛ ∙ НСПОЛ
) =

200

2𝜋 ∙ 80
∙ ln (

2 ∙ 802

0.01 ∙ 1
) = 5.4  Ом 

З урахуванням коефіцієнта використання смуг : 

𝑅Π =
𝑅Π
𝜂Π

= 6,3 Ом 
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Еквівалентний опір заземлювача складається з паралельно включених  

і : 

𝑅ЕКВ =
𝑅П ∙ 𝑅звΣ
𝑅П + 𝑅ЗΣ

=
5,4 ∙ 6,3

5,4 + 6,3
= 3,3 Ом 

Отримане значення опору заземлювача отримали менше гранично 

допустимого . 

4.4 Безпека в надзвичайних ситуаціяx 

Безпека в надзвичайних ситуаціях регламентується ПЛАС. Одними з 

основних складових ПЛАС є розробка технічних рішень та організаційних 

заходів з евакуації та оповіщення виробничого персоналу і його дій у разі 

виникнення надзвичайної ситуації, а також визначення основних заходів з 

пожежної безпеки. 

4.4.1 Вимоги щодо організації ефективної роботи систем оповіщення 

персоналу у разі виникнення небезпечної ситуації 

Оповіщення виробничого персоналу у разі виникнення НС, наприклад 

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

Необхідність обладнання виробничих приміщень певним типом СО 

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

Пожежна безпека об'єктів будівництва". 

При обладнані виробничих будівель системою оповіщення, їх необхідно 

поділяти на зони оповіщення з урахуванням об'ємно-планувальних рішень 

будинків, шляхів евакуації, поділення на протипожежні відсіки тощо, а також 

з урахуванням вимог, що наведені в примітці 1 таблиці Е.1 додатка Е до ДБН 

В.1.1-7-2002. 

Розміри зон оповіщення, черговість оповіщення та час початку 

оповіщення людей в окремих зонах визначаються, виходячи з умов 

забезпечення безпечної та своєчасної евакуації людей у разі виникнення НС. 

Оповіщення про НС та управління евакуацією людей здійснюється 

одним з наступних способів або їх комбінацією: 
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- поданням звукових і (або) світлових сигналів в усі виробничі 

приміщення будівлі з постійним або тимчасовим перебуванням людей; 

- трансляцією текстів про необхідність евакуації, шляхи евакуації, 

напрямок руху й інші дії, спрямовані на забезпечення безпеки людей; 

- трансляцією спеціально розроблених текстів, спрямованих на 

запобігання паніці й іншим явищам, що ускладнюють евакуацію; 

- розміщенням знаків безпеки на шляхах евакуації згідно з ДСТУ ISO 

6309; 

- ввімкненням евакуаційних знаків "Вихід"; 

- ввімкненням евакуаційного освітлення та світлових покажчиків 

напрямку евакуації; 

- дистанційним відкриванням дверей евакуаційних виходів; 

- зв'язком оперативного (чергового) персоналу СО (диспетчера 

пожежного поста) із зонами оповіщення. 

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

формується системою пожежної сигналізації або системою пожежогасіння. 

Також з приміщення оперативного (чергового) персоналу СО (диспетчера 

пожежного поста) слід передбачати можливість запуску СО вручну, що 

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

будь-якої іншої НС. Повинен бути забезпечений розподіл пріоритетів щодо 

повідомлень для виробничого персоналу у такій послідовності: 

I (найвищий) – повідомлення оперативного (чергового) персоналу СО 

(диспетчера пожежного поста) під час пожежі, або у разі виникнення будь-якої 

іншої НС; 

II – повідомлення, які записані на будь-якому носії та вмикаються 

автоматично від спрацювання систем пожежної автоматики, або за сигналом 

оперативного (чергового) персоналу СО (диспетчера пожежного поста); 

III – службові повідомлення, що не стосуються організації та управління 

евакуацією людей. 
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У разі одночасного транслювання декількох повідомлень, що мають 

різні пріоритети, повідомлення, які мають нижчий пріоритет, повинні 

автоматично блокуватись. 

СО повинна мати можливість одночасно передавати різні мовленнєві 

повідомлення в різні зони оповіщення. 

Згідно з вимогами ДБН В.1.1-7-2002 необхідно забезпечити можливість 

прямої трансляції мовленнєвого оповіщення та керівних команд через 

мікрофон для оперативного реагування в разі зміни обставин або порушення 

нормальних умов евакуації виробничого персоналу. 

У разі виникнення пожежі у багатоповерхових виробничих будівлях, СО 

повинна спрацьовувати у такій послідовності: 

- в першу чергу, здійснюється оповіщення людей про пожежу на поверсі, 

де виникла пожежа; 

- потім оповіщення людей про пожежу на поверхах, що розташовані вище 

поверху, де виникла пожежа; 

- в останню чергу, оповіщення людей про пожежу на поверхах, що 

розташовані нижче поверху, де виникла пожежа. 

Затримку часу оповіщення про НС/пожежу для різних поверхів будинку 

необхідно передбачати з урахуванням злиття потоків людей на шляхах 

евакуації відповідно до розрахунків по ГОСТ 12.1.004 "ССБТ. 

Пожарнаябезопасность. Общиетребования". 

У багатоповерхових виробничих будівлях, які поділені на протипожежні 

відсіки по вертикалі, СО повинна вмикатися одразу для всього 

протипожежного відсіку, де виникла пожежа. Затримку часу оповіщення про 

НС для інших вертикальних протипожежних відсіків будинку слід 

передбачати з урахуванням злиття потоків людей на шляхах евакуації 

відповідно до вимог додатка 2 згідно ГОСТ 12.1.004. Ку
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4.4.2 Обов’язки та дії персоналу у разі виникнення надзвичайної 

ситуації. 

У разі виникнення надзвичайної ситуації (НС) працівник, який її 

помітив, повинен: 

- негайно повідомити про це засобами зв’язку органи ДСНС та Державну 

пожежну охорону, вказати при цьому адресу кількість поверхів, місце 

виникнення НС, наявність людей, а також своє прізвище; 

- повідомити про НС керівника, адміністрацію, пожежну охорону 

підприємства; 

- організувати оповіщення людей про НС; 

- вжити заходів щодо евакуації людей та матеріальних цінностей; 

- вжити заходів щодо ліквідації наслідків НС з використанням наявних 

засобів. 

Керівник та пожежна охорона установи, яким повідомлено про 

виникнення НС, повинні : 

- перевірити, чи викликані підрозділи ДСНС та підрозділи Державної 

пожежної охорони; 

- вимкнути у разі необхідності струмоприймачі та вентиляцію; 

- у разі загрози життю людей негайно організувати іх евакуацію та іх 

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

участь у ліквідації наслідків НС; 

- перевірити здійснення оповіщення людей про НС; 

- забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть 

участь у ліквідації наслідків НС; 

- організувати зустріч підрозділів ДСНС та Державної пожежної охорони, 

надати їм допомогу у локалізації та ліквідації НС. 

Після прибуття на пожежу підрозділів ДСНС та Державної пожежної 

охорони повинен бути забезпечений безперешкодний доступ їх до місця, де 

виникла НС. 
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4.4.3 Пожежна безпека 

Будинок в якому знаходиться лабораторія, являє собою п'ятиповерхову 

будівлю з цегельними стінами, бетонними перекриттями між поверхами і 

дерев'яним дахом. Необхідний ступінь вогнестійкості даного будинку 1 чи 2. 

Для підвищення вогнестійкості будівлі застосоване оштукатурювання 

вапняно-цементною штукатуркою. 

По вибухо-пожежонебезпеці, згідно НАПБ Б.03.002-2007 (Норми 

визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за 

вибухопожежною та пожежною небезпекою), приміщення лабораторії 

відносяться до категорії В, тому що в ній знаходяться горючі і тяжкогорючі 

рідини , речовини і матеріали. По пожежо-вибухобезпеці робоча зона 

відноситься до зони П-ІІа – приміщення, в яких можливе утворення лише 

локальних вибухонебезпечних сумішей.  

Причини виникнення пожежі можуть бути наступні: 

1. електронагрівальні прилади, залишені без догляду ,а також паяльник; 

2. коротке замикання в електромережі й устаткуванні; 

3. запалення пальних матеріалів і предметів, що знаходяться в 

безпосередній близькості від споживачів електричної енергії; 

4. перегрів місць з’єднання струмоведучих частин; 

5. недотримання норм техніки безпеки; 

Для того, щоб уникнути виникнення пожежі, у лабораторії прийняті 

наступні міри: 

1. силовий щит з центральним рубильником виведений окремо, і прохід 

до нього знаходиться вільним; 

2. все устаткування і прилади розміщаються на неспаленій підставці і на 

безпечній відстані від легкозаймистих рідин; 

3. згідно до ДСТУ 3675-98 – 83 та ISO3941-77 на 100 м2 треба розмістити 

1-2 вогнегасники, тому в лабораторії з первинних засобів 

пожежегасіннямаються один вуглекислотний вогнегасник “ОУ2”, для 

приведення в дію якого необхідно тільки відкрити вентиль; 
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4. кондиціонер, що знаходиться в лабораторії, обладнаний 

вибухобезпечним двигуном і вентилятором; 

5. меблі розташовані таким чином, щоб не створювати перешкод при 

евакуації на випадок пожежі; розміри дверних прорізів відповідають усім 

вимогам СНиП 2.09.02–85 та ДБН; поруч з лабораторією вивішена план-схема 

евакуації на випадок пожежі; 

6. при надходженні на роботу в лабораторію всі трудящі проходять 

вступний і первинний (безпосередньо на робочому місці) інструктаж. 

7. для  виявлення початкової стадії пожежі застосовуються установки 

пожежної сигналізації на базі автоматичних сигналізаторів типу “ДТЛ” [8]. 

Приміщення лабораторії відповідає НАПБ А.01.001-2004. 
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5 СТАРТАП ПРОЕКТ 

Розділ має на меті проведення маркетингового аналізу стартап проекту 

для визначення принципової можливості його ринкового впровадження та 

можливих напрямів реалізації цього впровадження. Проведення 

маркетингового аналізу передбачає виконання нижченаведених кроків. 

5.1 Опис ідеї проекту 

В межах підпункту слід проаналізувати та подати у вигляді таблиць: 

1. Зміст ідеї (що пропонується). 

2. Можливі напрямки застосування. 

3. Основні вигоди, що може отримати користувач товару. 

4. Чим відрізняється від існуючих аналогів та замінників. 

Перші три пункти подаються у вигляді таблиці (таблиця 5.1) і дають цілісне 

уявлення про зміст ідеї та можливі базові потенційні ринки. 

Таблиця 5.1 — Опис ідеї стартап-проекту 

Зміст ідеї 
Напрямки 

застосування 

Вигоди для 

користувача 

Розробка макету 

визначення 

температурних режимів 

РЕА 

1.Виробництво Спрощення 

дослідження 

температурних режимів 2.Наука 

 

Аналіз потенційних техніко-економічних переваг ідеї (чим відрізняється 

від існуючих аналогів та замінників) порівняно із пропозиціями конкурентів 

передбачає: 

1. Визначення переліку техніко-економічних властивостей та 

характеристик ідеї. 

2. Визначення попереднього кола конкурентів (проектів-конкурентів) 

або товарів-замінників чи товарів-аналогів, що вже існують на ринку, та 

проводиться збір інформації щодо значень техніко-економічних показників 
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для ідеї власного проекту та проектів-конкурентів відповідно до визначеного 

вище переліку. 

3. Проводиться порівняльний аналіз показників: для власної ідеї 

визначаються показники, що мають а) гірші значення (W, слабкі); б) аналогічні 

(N, нейтральні) значення; в) кращі значення (S, сильні) (таблиця 5.2). 

Таблиця 5.2.— Визначення сильних, слабких та нейтральних характеристик 

№ 

п/п 

Техніко-

економічні 

характеристики 

ідеї 

Товари конкурентів W 

(слабка 

сторона) 

N 

(нейтральн

а сторона) 

S 

(сильна 

сторона) 

Мій 

проект 

Конкурент 

1 Простота     ✔ 

2 Дешевизна     ✔ 

3 Швидкодія     ✔ 

5.2 Технологічний аудит ідеї проекту 

В межах даного підрозділу необхідно провести аудит технології, за 

допомогою якої можна реалізувати ідею проекту. Визначення технологічної 

здійсненності ідеї проекту передбачає аналіз таких складових (таблиця 5.6): 

1. За якою технологією буде виготовлено товар згідно ідеї проекту. 

2. Чи існують такі технології, чи їх потрібно розробити/доробити. 

3. Чи доступні такі технології авторам проекту. 

Таблиця 5.3. Технологічна здійсненність ідеї проекту 

No п/п  
Ідея проекту  

Технології її 

реалізації 

Наявність 

технологій 

Доступність 

технологій 

1 Розробка макету 

визначення 

температурних 

режимів РЕА 

Термістори Наявна Дешева 

2 Пірометр Відсутня Відсутня 
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Продовження таблиці 5.3 

3  Термопари Відсутня Дешева 

Висновок: проект реалізувати можливо. 

Обрана технологія реалізації ідеї проекту: Терморезистори 

 

За результатами аналізу таблиці робиться висновок щодо можливості 

технологічної реалізації проекту: так чи ні, а також технологічного шляху, 

яким це доцільно зробити (з поміж названих технологій обираються такі, що 

доступні авторам проекту та є наявними на ринку). 

5.3 Аналіз ринкових можливостей запуску стартап-проекту 

Визначення ринкових можливостей, які можна використати під час 

ринкового впровадження проекту, та ринкових загроз, які можуть 

перешкодити реалізації проекту, дозволяє спланувати напрями розвитку 

проекту із урахуванням стану ринкового середовища, потреб потенційних 

клієнтів та пропозицій проектів-конкурентів. 

Спочатку проводиться аналіз попиту: наявність попиту, обсяг, динаміка 

розвитку ринку (таблиця 5.4). 

Таблиця 5.4 — Попередня характеристика потенційного ринку стартап-проекту  

No 

п/п  
Показники стану ринку (найменування) 

Характерис

тика  

1 Кількість головних гравців, од 1 

2 Загальний обсяг продаж, грн/ум.од Невідомий 

3 Динаміка ринку (якісна оцінка) Зростає 

4 Наявність обмежень для входу (вказати характер обмежень) Невідома 

5 Специфічні вимоги до стандартизації та сертифікації Існують 

6 Середня норма рентабельності в галузі (або по ринку), % Невідома 

 

Ку
ли
к В

. О
., Р
І-6

1м
, 2

01
8



 78 

Середня норма рентабельності в галузі (або по ринку) порівнюється із 

банківським відсотком на вкладення. За умови, що останній є вищим, 

можливо, має сенс вкласти кошти в інший проект. 

За результатами аналізу таблиці робиться висновок щодо того, чи є 

ринок привабливим для входження за попереднім оцінюванням. 

Надалі визначаються потенційні групи клієнтів, їх характеристики, та 

формується орієнтовний перелік вимог до товару для кожної групи (таблиця 

5.5). 

Таблиця 5.5 — Характеристика потенційних клієнтів стартап-проекту  

No 

п/п 

Потреба, що 

формує ринок  

Цільова 

аудиторія 

(цільові 

сегменти ринку)  

Відмінності 

у поведінці 

різних 

потенційних 

цільових 

груп 

клієнтів 

Вимоги 

споживачів 

до товару 

1 

Адаптація методі 

форсайту для 

формування 

сценаріїв для 

розвитку 

електроенергетики 

Науковці, 

розробники 

радіоелектронних 

пристроїв 

Невідомі Точність, 

швидкість 

обрахунку, 

адекватність 

результату 

Після визначення потенційних груп клієнтів проводиться аналіз 

ринкового середовища: складаються таблиці факторів, що сприяють 

ринковому впровадженню проекту, та факторів, що йому перешкоджають 

(таблиці 5.6-5.7).  

Надалі проводиться аналіз пропозиції: визначаються загальні риси 

конкуренції на ринку. Аналіз пропозиції необхідно виконати аналізуючи 

існуючі види конкуренцій.  
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Таблиця 5.6 — Фактори загроз  

No п/п  Фактор Зміст загрози 
Можлива реакція 

компанії 

1 

Підходить для нових 

проектів 

Потребує визначеної 

структури бази даних 

Імпорт схеми бази даних 

2 Власний формат 

зберігання 

При необхідності 

потрібно розробка 

сервісу преведення до 

визначенного формату 

Додавання можливості 

автоматизованого експорту 

в різні типи сховищ, 

розробка додаткового ПЗ 

3 Обмеженість функцій Інструмент обмежений 

наявними функціями і не 

має деяких функцій, які 

мають конкуренти  

Додавання нових функцій 

за потреби 

 

Таблиця 5.7 — Фактори можливостей  

No п/п  Фактор Зміст можливості  
Можлива реакція 

компанії 

1 

Незалежність від 

платформи 

Можна використовувати як 

web інтерфейс, так і 

мобільний 

Вихід на мобільний 

ринок, вихід на рівень 

web додатків 

2 Недоліки в існуючих  

альтернативах 

Існуючі альтернативи або 

працюють повільно, або не 

є орієнтованими на 

конкретну предметну 

область 

Модифікація існуючих 

платформ 
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Після аналізу конкуренції проводиться більш детальний аналіз умов 

конкуренції в галузі (Таблиця  5.9).  

На основі аналізу конкуренції, проведеного в п. 3.5 (таблиця 5.9), а також 

із урахуванням характеристик ідеї проекту (таблиця 5.2), вимог споживачів до 

товару (таблиця 6.5) та факторів маркетингового середовища (таблиця 5.6-5.7) 

визначається та обґрунтовується перелік факторів конкурентоспроможності. 

Аналіз оформлюється за таблицею 10 

 

 

Аналіз пропозицій зображено на таблиці  

Таблиця 5.8 — Ступеневий аналіз конкуренції на ринку 

Особливості конкурентного 

середовища 

В чому проявляється 

дана характеристика 

Вплив на діяльність 

підприємства (можливі дії 

компанії, щоб бути 

конкурентоспроможною)  

1. Вказати тип конкуренції - 

монополія/олігополія/ 

монополістична/чиста 

чиста Прямі договори з 

стартапами, презентація 

продукту на виставках 

2. За рівнем конкурентної 

боротьби 

- локальний/національний/... 

національний Публікація статей на 

міжнародних сайтах 

3. За галузевою ознакою - 

міжгалузева/ 

внутрішньогалузева 

внутрішньогалузева Розвивати напрямки систем 

формування сценаріїв 

4. Конкуренція за видами 

товарів: 

- товарно-родова 

- товарно-видова  

- між бажаннями 

товарно-видова  Розповідати про свої 

переваги перед 

конкурентом у цій галузі 

5. За характером 

конкурентних переваг 

- цінова / нецінова 

нецінова Надання функцій, які не 

надають конкуренти, 

оптимізація функцій, що 

мають конкуренти 

6. За інтенсивністю 

- марочна/не марочна 

марочна Надання функцій, які не 

надають конкуренти, 

оптимізація функцій, що 

мають конкуренти 
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Таблиця 5.9 — Аналіз конкуренції в галузі за М. Портером 

Складові 

аналізу  

Прямі 

конкуренти в 

галузі 

Потенційні 

конкуренти 
Постачальники  

Клієнти  

 

Товари- 

замінники  

  Системе 

формування 

сценаріїв 

Мінімізація 

витрат часу 

постачальників 

Контроль 

якості 

 

Лояльність 

споживачів 

Висновки: Визначити 

інтенсивність 

конкурентної 

боротьби з 

боку прямих 

конкурентів 

Є 

можливості 

виходу на 

ринок, 

оскільки 

існуючі 

рішення не 

надають 

потрібних 

переваг 

Постачальники 

підлаштовуються 

під ринок 

 

Клієнти 

диктують 

вимоги 

згідно з 

умовами 

експлуатації 

 

Обмеження 

для роботи 

на ринку 

через 

товари 

замінники 

 

Таблиця 5.10 — Обґрунтування факторів конкурентоспроможності  

No п/п  
Фактор 

конкурентоспроможності  

Обґрунтування (наведення чинників, що 

роблять фактор для порівняння 

конкурентних проектів значущим) 

1 Орієнтація на предметну 

область формування 

сценаріїв розвитку 

електроенергетики 

Існуючі конкуренти або не враховують 

особливості формування сценаріїв, або 

виконують процесс побудови не 

оптимально 

 

За визначеними факторами конкурентоспроможності (таблиця 5.10) 

проводиться аналіз сильних та слабких сторін стартап-проекту (таблиця 5.11)  

Фінальним етапом ринкового аналізу можливостей впровадження 

проекту є складання SWOT-аналізу (матриці аналізу сильних (Strength) та 

слабких (Weak) сторін, загроз (Troubles) та можливостей (Opportunities) 
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(таблиця 6.12) на основі виділених ринкових загроз та можливостей, та 

сильних і слабких сторін (Таблиця 5.11).  

Таблиця 5.11 — Порівняльний аналіз сильних та слабких сторін 

No п/п  
Фактор 

конкурентоспроможності  

Бали 

1-20  

Рейтинг товарів-конкурентів у 

порівнянні з проектом, що 

розроблюється 

-3 -2 -1 0 1 2 3=+3 

1 Простота  
       

2 Дешевизна  
       

3 Швидкодія  
       

 

Таблиця 5.12 — SWOT-аналіз стартап-проекту  

Сильні сторони: 

 

Простота 

Дешевизна 

Швидкодія 

 

Слабкі сторони: 

 

Невідома компанія 

Відсутність стартового капіталу 

Можливості: 

 

Розширення функціоналу 

Нові технології 

Загрози: 

 

Продукти-замінники 

 

 

 

Перелік ринкових загроз та ринкових можливостей складається на 

основі аналізу факторів загроз та факторів можливостей маркетингового 

середовища. Ринкові загрози та ринкові можливості є наслідками 

(прогнозованими результатами) впливу факторів, і, на відміну від них, ще не є 

реалізованими на ринку та мають певну ймовірність здійснення. 

Перелік ринкових загроз та ринкових можливостей складається на 

основі аналізу факторів загроз та факторів можливостей маркетингового 
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середовища. Ринкові загрози та ринкові можливості є наслідками 

(прогнозованими результатами) впливу факторів, і, на відміну від них, ще не є 

реалізованими на ринку та мають певну ймовірність здійснення [9]. 

5.4 Розроблення ринкової стратегії проекту 

Розроблення ринкової стратегії першим кроком передбачає визначення 

стратегії охоплення ринку: опис цільових груп потенційних споживачів 

(таблиця 4.14).  

За результатами аналізу потенційних груп споживачів (сегментів) 

автори ідеї обирають цільові групи, для яких вони пропонуватимуть свій 

товар, та визначають стратегію охоплення ринку [10]. 

Таблиця 5.14 — Вибір цільових груп потенційних споживачів  

No 

п/п  

Опис 

профілю 

цільової 

групи 

потенційних 

клієнтів 

Готовність 

споживачів 

сприйняти 

продукт 

Орієнтовний 

попит в 

межах 

цільової 

групи 

(сегменту) 

 

Інтенсивність 

конкуренції в 

сегменті 

Простота 

входу у 

сегмент 

1 

Науковці Готові Високий Низька Складно 

2 Розробники 

пристроїв 
Готові Високий Середня 

Дуже 

складно 

Які цільові групи обрано: науковці 

 

Для роботи в обраних сегментах ринку необхідно сформувати базову 

стратегію розвитку (таблиця 5.15) [12]. 

Розроблення ринкової стратегії першим кроком передбачає визначення 

стратегії охоплення ринку: опис цільових груп потенційних споживачів. 

Таблиця 5.15 — Визначення базової стратегії розвитку 
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Обрана 

альтернатива 

розвитку проекту 

 

Стратегія охоплення 

ринку 

Ключові 

конкурентос-

проможніпозиції 

відповідно до 

обраної 

альтернативи 

 

Базова стратегія 

розвитку* 

Орієнтація 

поточної моделі 

на ринок 

науковців 

Стратегія 

диференційованого 

маркетингу  

Простота, 

дешевизна, 

швидкодія 

Стратегія 

спеціалізації 

(спирається на 

диференціацію) 

Перелік ринкових загроз та ринкових можливостей складається на 

основі аналізу факторів загроз та факторів можливостей маркетингового 

середовища. Після визначення потенційних груп клієнтів проводиться аналіз 

ринкового середовища: складаються таблиці факторів, що сприяють 

ринковому впровадженню проекту. 

Наступним кроком є вибір стратегії конкурентної поведінки (таблиця 

5.16). 

Таблиця 5.16— Визначення базової стратегії конкурентної поведінки 

Чи є проект 

«першопрохідцем» на 

ринку? 

Чи буде 

компанія 

шукати нових 

споживачів 

Чи буде компанія 

копіювати основні 

характеристики 

конкурента 

Стратегія 

конкурентної 

поведінки 

Ні Ні Ні Стратегія заняття 

конкурентної ніші 

5.5 Аналіз ринкових можливостей запуску стартап-проекту 

Для цього у таблиці 5.17 потрібно підсумувати результати попереднього 

аналізу конкурентоспроможності товару [11]. 
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Таблиця 5.17 — Визначення ключових переваг концепції потенційного товару  

Потреба 
Вигода, яку 

пропонує товар 

Ключові переваги перед 

конкурентами (існуючі або такі, 

що потрібно створити) 

Розробка пристрою 

для вимірювання 

температури  

Зручне 

дослідження 

температурного 

режиму 

Швидкодія, дешевизна, точність 

 

Надалі розробляється трирівнева маркетингова модель товару: 

уточнюється ідея продукту та/або послуги, його фізичні складові, особливості 

процесу його надання (таблиця 5.19). 

М/Нм – монотонні або немонотонні;  

Вр/Тх/Тл/Е/Ор – вартісні, технічні, технологічні, ергономічні або 

органолептичні (останній – для продуктів харчування) 

Після формування маркетингової моделі товару слід особливо відмітити 

– чим саме проект буде захищено від копіювання.  

Захист може бути організовано за рахунок захисту ідеї товару (захист 

інтелектуальної власності), або ноу-хау, чи комплексне поєднання 

властивостей і характеристик, закладене на другому та третьому рівнях 

товару.  

Наступним кроком є визначення цінових меж, якими необхідно 

керуватись при встановленні ціни на потенційний товар (таблиця 5.20).  

Наступним кроком є визначення оптимальної системи збуту, в межах 

якого приймається рішення (таблиця 5.21): 

1. Проводити збут власними силами або залучати сторонніх 

посередників (власна або залучена система збуту). 

2. Вибір та обґрунтування оптимальної глибини каналу збуту. 

3. Вибір та обґрунтування виду посередників. 

Таблиця 5.18 — Визначення меж встановлення ціни 
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No п/п 

Рівень цін на 

товари-

замінники 

Рівень цін на 

товари-аналоги 

Рівень доходів 

цільової групи 

споживачів 

Верхня та нижня 

межі 

встановлення 

ціни на 

товар/послугу 

1 27…250  грн 105…300 грн 25000…50000 грн 27…105 грн 

 

Таблиця 5.19 — Формування системи збуту  

No п/п 

Специфіка 

закупівельної 

поведінки 

цільових 

клієнтів 

Функції збуту, 

які має 

виконувати 

постачальник 

товару 

 

Глибина каналу 

збуту 

 

Оптимальна 

система збуту 

1 

Невідома Вільний доступ 

до товару 

Невідома  Невідомий доступ 

до товару 

 

Останньою складової маркетингової програми є розроблення концепції 

маркетингових комунікацій, що спирається на попередньо обрану основу для 

позиціонування, визначену специфіку поведінки клієнтів (таблиця 5.22) [13]. 

Таблиця 5.20 — Концепція маркетингових комунікацій  

Специфіка 

поведінки 

цільових 

клієнтів 

Канали 

комунікацій, 

якими 

користуються 

цільові клієнти  

Ключові позиції,  

обрані для 

позиціонування 

Завдання 

рекламного 

повідомлення 

Концепція 

рекламного 

звернення 

Невідома  Інтернет, наукові 

публікації 

Можливості 

проекту 

Донести про 

можливості 

проекту 

Донесення 

про 

можливості 

та сильні 

стороні 

проекту 
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За результатами проведеного аналізу можна зробити висновок, що є 

можливість ринкової комерсалізації проекту оскільки на ринку є попит на таку 

продукцію. Але оскільки метою цього проекту не є матеріальне збагачення, 

продукт буде поширюватись вільно, безкоштовно та без обмежень, то 

комерсалізація проекту не має сенсу. 

Ку
ли
к В

. О
., Р
І-6

1м
, 2

01
8



 88 

ВИСНОВОК 

1. За результатами проведеного аналізу було розглянуто та виявлено такі 

недоліки існуючих рішень: неможливість стаціонарного вимірювання 

температури, складна обробка сигналу, низька точність, схильність до 

перешкод. 

2. Автоматизований розрахунок теплових режимів у СКМ показав, що 

ЕЕС на платах з різними матеріалами, нагріваються по різному. 

Середня температура нагріву елементів на ДП з полікору найменша: 

для склотекстоліту 𝑇сер = 174℃, для FR-4 𝑇сер = 99,1℃, для полікору 

𝑇сер = 37,2℃. Чим нижче критерій теплопровідності матеріалу плати, 

тим більше нагріваються елементи. 

3. Особливість створеного апаратного комплексу в тому, що він дозволяє 

збільшити точність та швидкість вимірювання температури та служить 

для передачі інформації з термісторів до комп’ютеру через UART. 

4. Створений апаратний комплекс на базі персонального комп’ютеру та 

віртуального пристрою для вимірювання температур елементів СКМ. 

Середня температура ЕЕС, виміряна за допомогою ВП 90.13℃. 

 

Ку
ли
к В

. О
., Р
І-6

1м
, 2

01
8



 89 

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАНЬ 

1. Ken Wada. Измеряем температуру c помощью термистора [Електронний 

ресурс] / Ken Wada // Радиолоцман. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: 

https://www.rlocman.ru/review/article.html?di=161127. 

2. Пирометры. Виды и устройство. Измерения и применение [Електронний 

ресурс] // ЭЛЕКТРОСАМ.РУ. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: 

https://electrosam.ru/glavnaja/slabotochnye-seti/oborudovanie/pirometry/. 

3. Высококачественный УМЗЧ типа циклотрон. // Радиоаматор. – 2018. – 

№3. – С. 6–9. 

4. Уваров Б. М. Конструювання радіоелектронної апаратури / Борис 

Михайлович Уваров. – Київ, 2016. – 223 с. – (НТУУ"КПІ"). 

5. ГОСТ 20504-81. Система унифицированных типовых конструкций 

агрегатных комплексов ГСП. Типы и основные размеры.  

6. ДСТУ 2521-94. Система типових конструкцій. Типи та основні розміри.  

7. Уваров Б. М. Автоматизація визначення показників механічної 

витривалості, теплових режимів та надійності радіоелектронних 

апаратів / Б. М. Уваров. – Київ, 2015. – 128 с. – (НТУУ"КПІ"). 

8. Лыков А.В. Тепломассообмен (Справочник). 2-e изд., перераб. и доп.– 

М.: Энергия, 1978. – 480 с.  

9. 55. Петруненков А. Оценка коммерческой привлекательности проекта 

[Електронний ресурс].–Режим доступу:  

http://www.techbusiness.ru/tb/archiv/number2/page01.htm 

10. Тиль, П. От нуля к единице : как создать стартап, который изменит 

будущее / П. Тиль, Б. Мастерс; перевод с англ. – Москва : Альпина 

паблишер, 2015. – 188 с. 

11. Харниш, В. Правила прибыльных стартапов : как расти и зарабатывать 

деньги / В. Харниш ; пер. с англ. В. Хозинского. – Москва : Манн, Иванов 

и Фербер, 2012. – 279 с.  

12. Квашнин А. Как управлять портфелем технологий и интеллектуальной 

собственностью : серия методических материалов «Практические 

Ку
ли
к В

. О
., Р
І-6

1м
, 2

01
8

https://www.rlocman.ru/review/article.html?di=161127
https://electrosam.ru/glavnaja/slabotochnye-seti/oborudovanie/pirometry/
http://www.techbusiness.ru/tb/archiv/number2/page01.htm


 90 

руководства для центров коммерциализации технологий» / под рук. П. 

Линдхольма, проект EuropeАid «Наука и коммерциализация 

технологий», 2006. – 60 с. 

13. Квашнин А. Как продвигать проекты коммерциализации технологий: 

серия методических материалов «Практические руководства для 

центров коммерциализации технологий» / М. Катешова, А. Квашнин, 

под рук. П. Линдхольма, проект EuropeАid «Наука и коммерциализация 

технологий», 2006. – 52 с. 

 

Ку
ли
к В

. О
., Р
І-6

1м
, 2

01
8



 91 

ДОДАТОК А ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

 

 

       ЗАТВЕРДЖУЮ 

       Завідувач кафедри  

        

       ________         _______________ 
        (підпис)  (розшифровка підпису) 

            _____________ 
            (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

НА МАГІСТЕРСЬКУ ДИСЕРТАЦІЮ 

Радіоелектронний комплекс для визначення надійності структурно-

конструкційних елементів радіоелектронних апаратів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ку
ли
к В

. О
., Р
І-6

1м
, 2

01
8



 

1 ПІДСТАВА ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

Підставою для виконання роботи є завдання на магістерську дисертацію. 

2 МЕТА І ПРИЗНАЧЕННЯ 

Метою роботи є удосконалення методів дослідження температурних 

режимів структурно-конструкційних модулів для забезпечення надійності 

електронних пристроїв. 

2.1 Об’єкт та предмет дослідження 

Об’єкт дослідження: температура електричної друкованої структури на 

СКМ. 

Предмет дослідження: методи визначення температури в структурно-

конструкційних модулях. 

2.2 Мета роботи 

Метою роботи є удосконалення методів дослідження температурних 

режимів структурно-конструкційних модулів для забезпечення надійності 

електронних пристроїв. 

2.3 Задачі, які потребують вирішення 

1. Метод вимірювання температури на друкованих платах. 

2. Розробка віртуального пристрою у середовищі LabVIEW для 

вимірювання температур ЕЕС на платах СКМ. 

3 ВИХІДНІ ДАННІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ РОБОТИ 

14.  Уваров Б. М. Конструювання радіоелектронної апаратури / Б. М. 

Уваров. – Київ, 2016. – 223 с. – (НТУУ"КПІ"). 

15. Высококачественный УМЗЧ типа циклотрон. // Радиоаматор. – 2018. – 

№3. – С. 6–9. 
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4 ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ 

1. Дослідити методи вимірювання температури на друкованих платах. 

2. Ознайомитись з ієрархією РЕА та методами дослідження 

температурних режимів в СКМ. 

3. Створити віртуальний пристрій за допомогою сучасного програмного 

забезпечення. 

4. Проаналізувати отримані результати та зробити висновки. 

5 ЕТАПИ ТА ТЕРМІН ВИКОНАННЯ 

Етап роботи Зміст етапу Термін виконання 

Вибір напряму 

дослідження 

Пошук та аналіз 

літератури. 

Розроблення, 

погодження та 

затвердження ТЗ. 

Вересень 2017 року 

Теоретичні та 

експериментальні 

дослідження 

Теоретичні розрахунки. 

Проведення 

експериментальних 

робіт та досліджень 

(комп’ютерні 

розрахунки). Обробка 

результатів. Складання 

висновків за 

результатами 

досліджень. 

Жовтень 2017 року – 

лютий 2018 року 

Узагальнення і 

оцінювання результатів 

Узагальнення 

результатів 

теоретичних і 

Березень – квітень 2018 

року 
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та складання звітної 

документації 

експериментальних 

робіт. Оцінювання 

повноти і якості 

поставлених завдань. 

Підготовка комплекту 

звітної документації. 

Захист дисертації Представлення 

дисертації кафедрі. 

Попередній захист. 

Захист перед 

екзаменаційною 

комісією. 

Травень 2018 року 

6 ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ 

1. Огляд існуючих рішень. 

2. Теоретичні розрахунки. 

3. Результати експериментальних досліджень. 

4. Реалізація віртуального пристрою за допомогою сучасного 

програмного забезпечення. 

7 МАТЕРІАЛИ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ПО ЗАКІНЧЕННЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

1. Завдання на магістерську дисертацію. 

2. Технічне завдання. 

3. Пояснювальна записка. 

4. Електронна презентація. 

8 ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ДИСЕРТАЦІЇ ТА ЇЇ ЕТАПІВ 

1. Поетапне узгодження з керівником. 

2. Представлення кафедрі. 
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3. Попередній захист. 

4. Захист перед екзаменаційною комісією. 

9 ВИМОГИ ДО РОЗРОБЛЮВАНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

1. ДСТУ 3008-2015. Інформація та документація. Звіти у сфері науки і 

техніки. Структура і правила оформлювання. 

2. ДСТУ 3973-2000. Система розроблення та поставлення продукції на 

виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні 

положення. 

10 ПРИБЛИЗНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

1. Аналітичний огляд 

2. Вибір функцій для експериментальних розрахунків 

3. Виконання теоретичних розрахунків, проведення експериментів, 

обробка експериментальних даних 

4. Висновки 

 

 

Виконавець            ________         _______________ 
              (підпис)               (розшифровка підпису) 

Науковий керівник          ________         _______________ 
                      (підпис)      (розшифровка підпису) 
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