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АНОТАЦІЯ  

В дипломному проекті спроектовано синхронний детектор з регулюван-

ням фази опорного сигналу.  

В проекті проведено аналіз відомих схем детектування та проведено їх 

якісну оцінку, розглянуто переваги та недоліки існуючих схем.  

Для регулювання фази опорного спроектовано фазообертач. В процесі 

роботи розроблено структурну схему, схеми електричної принципової, виб-

рано його елементна база, розроблено друкована плата, проведено аналіз СД 

на працездатність. 

Спроектований пристрій передбачає можливість для встановлення в 

окремий корпус. 

Розроблюваний фазообертач було перевірено на діючій радіометричній 

системі, та доведена доцільність його використання.  

Дипломний проект складається з пояснювальної записки обсягом 62 

сторінки, включає 26 рисунків, 7 таблиць, 4 креслення, 12 посилання, 2 дода-

тки. 

Ключові слова: синхронний детектор, фазообертач, друкована плата, ра-

діометрична система. 
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ANNOTATION 

Phase rotator is designed to control the phase of the reference signal.  

In the course of work have been developed the structural scheme, the circuit 

diagram of the electric principle, the elemental base, the printed circuit board and 

conducted analysis of the SD on the efficiency.  

The device being developed provides the possibility to be installed in a sepa-

rate corps.  

The developed phase rotator was tested on the current radiometric system, and 

the feasibility of its use was proved.  

The diploma project consists of an explanatory note of 62 pages, including 26 

drawings, 7 tables, 4 sketches, 12 references, 2 applications. Key words: synchro-

nous detector, phase rotator, printed circuit board, radiometric system. 
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ВСТУП 

Для вирішення сучасних задач радіометричних вимірювань та дослі-

джень, в основі яких лежить перехід до більш високих робочих частот, все 

більше уваги надається вдосконаленню конструкцій таких систем. Прикла-

дами використання подібних досліджень є застосування в метрології, війсь-

ковій техніці, радіоастрономії, радіонавігації, пристроях зв’язку, медицини та 

в багатьох інших напрямках науки і техніки, а також дослідження стану фі-

зичних тіл і біологічних об’єктів. Радіометричні системи (РС), або радіомет-

ри використовуються для вимірювання дуже слабких сигналів, рівень яких, 

як правило, нижче рівня їх власних шумів. Радіометри працюють в області 

надвисоких частот (0,3-30 ГГц) і вкрай високих частот (30-300 ГГц) і дозво-

ляють реєструвати та аналізувати слабкі (Р  10
-6

 Вт) та дуже слабкі (Р  10
-12

 

Вт) сигнали. 

Основні вимірювальні характеристики радіометра залежать від його 

структурних вузлів та залежать особливостей  побудови низькочастотного 

тракту. Остаточна обробка вимірюваного сигналу здійснюється у вузькій 

смузі частот низькочастотного діапазону.  

Особлива увага в даній роботі надана вдосконаленню синхронного дете-

ктора, який застосовуються в радіометричних системах. 

Метою дипломного проекту є додання до складу СД пристрою обертан-

ня фази та застосування сучасної елементної бази. 
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1 ОГЛЯД ІСНУЮЧИХ РІШЕНЬ 

Радіометрія, як метод оброблення сигналів застосовується в багатьох 

сферах науки та життя на приклад: 

– зондування земної поверхні 

– астрономічні дослідження 

– біомедицина 

– радіобачення 

та інші. 

Синхронний детектор використовується в низькочастотному тракті РС, 

під час обробки вимірюваних шумоподібних сигналів. У цьому розділі дип-

ломного проекту розглянуто можливості використання спроектованого синх-

ронного детектора в складі існуючих РС.  

Принцип дії та спрощена електрична схема синхронного детектора 

Принцип дії синхронного детектування пояснюється схемою представ-

леною на рисунку 1.1  

 

Рисунок 1.1 ― Узагальнена структурна схема синхронного детектора 

Нехай на вхід помножувача подається два гармонічних сигнали: опор-

ний сигнал з постійною частотою та амплітудою r(t) = R sin(ωt) та сигнал 

 s(t) = S sin(ω+ ).  
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Тоді вихідний сигнал помножувача матиме вид:  

 ( )    (   ((    )   )     ((    )   ))   

В результаті перетворення виникають гармонічні складові сигнал з су-

мою (ω+ ωr) та різницею (ω – ωr) частот. 

В синхронному детекторі використовується складова різниці частот, 

тобто на нульова частота. Її виділяє фільтр низьких частот, включений на ви-

ході СД. Частота зрізу встановлюється набагато менше за опорну частоту ωr. 

Тому нульовий відклик на виході пристрою дають лише ті сигнали, частота 

яких близька до опорної.  

В випадку, коли частота сигналу точно рівна частоті опорного, то синга-

лі на виходах помножувача синхронні – звідси й назва детектора. В результа-

ті помноження з’являється складова з нульовою різницею частоти, тобто пос-

тійна складова.  Для фільтра з коефіцієнтом передачі в смузі пропускання, 

рівним одиниці, вихідний сигнал буде рівним:  

  ( )          (   ( ))   

Приведена формула означає, що вихідний сигнал синхронного детектора 

пропорційний амплітуді вхідного сингалу та залежить від фазового зсуву ві-

дносно опорного сигналу.  

На основі вище сказаного можна якісно пояснити роботу синхронного 

детектора при впливі негармонічного сигналу S(t), який має в загальному ви-

падку неперервний спектр S(ω). В результаті змішування з гармонічним сиг-

налом, опорний сигнал r(t) зсувається по осі частот на величину, рівну часто-

ті опорного сигналу ωr, а фільтр «вирізає» зі зсунутого спектру область низь-

ких частот . Тобто синхронний детектор працює як смуговий фільтр, 

налаштований на частоту опорного сигналу і має смугу пропускання, рівну 

частоті зрізу фільтра низьких частот. Даний принцип роботи синхронного 

детектора зображено на рисунку 1.2 
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Рисунок 1.2 ― Перетворення спектрів в синхронному детекторі[1] 

Частотна вибірковість синхронного детектора визначається смугою про-

пускання фільтру низьких частот.  

Таким чином, синхронний детектор має властивості, важливі для оброб-

ки сигналів: 

 чутливість до фази опорного сигналу, 

 чутливість до амплітуди вимірюваного сигналу, 

 володіє високою частотною вибірковістю. 

Завдяки цьому синхронне детектування широко використовується в те-

хніці зв’язку, різноманітній апаратурі та при проведенні експериментальних 

досліджень.  

Типовий приклад використання синхронного детектора – реєстрація 

слабкого сигналу системи на фоні шумів та завад представлено на рис 1.3. На 

систему подається змінний у часі сигнал від генератора. Слабкий та зашум-

лений відклик системи підсилюється та поступає до синхронного детектору. 

Опорним сигналом є вихідний сигнал генератора. Для компенсації фазового 

зсуву, що виникає в радіометричній системі, в коло опорного сигналу вклю-

чається пристрій, що дозволяє змінювати фазу опорного сигналу. В рамках 

дипломної проекту розроблено синхронний детектор з регулюванням фази 

опорного сигналу за допомогою фазообертача, виготовленого на одній дру-

кованій платі та в одному корпусі. Зменшення впливу шуму відбувається за 

рахунок високої частотної вибірковості детектора, що забезпечується вве-

денням фазообертача в коло синхронного детектора рисунок 1.3. 
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Рисунок 1.3 ― Схема реєстрації слабкого сигналу 

Синхронний детектор може використовуватися для детектування сиг-

налів з різними видами модуляції – амплітудної, частотної та фазової. Для 

цього частоти опорного сигналу та модульованого повинні бути рівні. Смуга 

пропускання фільтра низьких частот робиться ширше смуги бічних складо-

вих сигналу. В результаті перемноження спектр сигналу зміщується в низь-

кочастотну область так, що несуча переноситься на нульову частоту. Фільтр 

низьких частот пропускає бокові складові та подавляє всі шуми, що знахо-

дяться поза бічними.  

Перенесення спектру сигналу при його детектуванні показано на рису-

нку (1.4) 

 

Рисунок 1.4 ― Перенесення спектру сигнала при детектуванні[1] 
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Для змішування сигналів в синхронному детекторі використовується 

мікросхема аналового помножувача, що виконує операцію множення з висо-

кою точністю.  

Опорний сигнал синхронного детектора не обов’язково є гармонічним. 

Важливо лише, щоб його фаза збігалася з фазою вимірюваного сигналу. Тоді 

величина постійної складової на виході помножувача, буде пропорційна амп-

літуді вимірюваного сигналу. Залежність постійної складової від різниці фаз 

вимірюваного та опорного сигналу визначається конкретною формою цих 

сигналів.  

На практиці часто використовується різновид синхронного детектора, в 

якому опорний сигнал має форму меандру. У цьому випадку операція мно-

ження на опорний сигнал зводиться до зміни полярності сигналу у відповід-

ності зі знаком опорного сигналу. Це можна реалізувати за допомогою різно-

манітних електронних перемикачів (діодних, транзисторних, спеціальних ін-

тегральних схем тощо). Такий вид помножувача також називається баланс-

ним модулятором або демодулятором (в залежності від функції, що викону-

ється). 

Рисунок 1.5 ілюструє принцип перетворення сигналів в синхронному 

детекторі. Як приклад взятий сигнал пилкоподібної форми. Асиметрія вихід-

ного сигналу демодулятора щодо нуля вказує на наявність постійної складо-

вої, а зменшення періоду вдвічі - на появу другої гармоніки. Постійна скла-

дова відповідає нульовий різницевій частоті перемножених сигналів, а друга 

гармоніка - сумарною частоті. 

 

Фе
сю
к А

.А
. Р
К-5

1, 
20

19



 

 
Зм. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

12 РК51.460811.001 ПЗ Перегудов С.М. 

Фесюк А.А 

Рисунок 1.5 ― Принцип синхронного детектування [1] 

Особливість синхронного детектора з прямокутним опорним сигналом, 

а також з періодичним опорним сигналом іншої форми полягає в тому, що в 

результаті множення в низькочастотну область переносяться складові сигна-

лу, що лежать поблизу частот всіх гармонік опорного сигналу ω, 2ω, 3ω і т.д. 

У випадку вузько смугового вимірбваного сигналу це погіршує відношення 

сигнал / шум детектора в порівнянні з випадком гармонійного опорного сиг-

налу.  

Це пояснюється тим, що разом з корисним сигналом на виході детекто-

ра присутні складові шуму і завад на кратних частотах там, де сигнал відсут-

ній. Від цього недоліку зазвичай позбавляються за допомогою попередньої 

фільтрації сигналу з допомогою селективного фільтра з відносно невисокою 

добротністю, який усуває шуми і перешкоди на кратних частотах. 

Основним елементом синхронного детектора є помножувач (демодуля-

тор), зібраний на операційному підсилювачі ОП2 та електронному ключі. Під 

впливом керувального сигналу ключ замикає (або розмикає) не інвертуючий 

вхід ОП2 на землю. При замкнутому електронному ключі ОП2 працює по 

схемі інвертуючого підсилювача з коефіцієнтом підсилення К = -1, а при ро-

зімкнутому по схемі не інвертуючого підсилювача з К = 1.  

Ключ керує вихідним сигналом компаратора, який порівнює напругу, 

що подається на опорний вхід з нульовим потенціалом. При від’ємному опо-

рному сигналу напруги компаратор виробляє позитивний вихідний сигнал 

величиною 5В, і ключ розімкнений (К=1), а при позитивній опорній нарузі 

вихідний сигнал компаратора рівний нулю (К = -1). Таким чином ця частина 

схеми помножує вхідний сигнал на зворотній знак опорного сигналу.  
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Рисунок 1.6 ― Спрощена схема синхронного детектора[2] 

На сигнальному вході демодулятора включений інверсний підсилювач-

суматор на операційному підсилювачі ОУ1. Суматор служить для формуван-

ня суміші корисного сигналу і шуму на вході детектора. Вихідний сигнал пі-

дсилювача (точка КОНТРОЛЬ) дорівнює сумі, взятій з протилежним знаком, 

сигналу на вході 1: 1 і ослабленого в 10 разів сигналу на вході 1:10. 

 Основні схеми побудови синхронного детектору описані в [2]. На ри-

сунку 1.7 зображено фазочутливий випрямляч. 

 

Рисунок 1.7 ― Фазочутливий випрямляч на операційному підсилювачі [2] 
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Фазочутливі випрямлячі мають два входи: сигнальний та керуючий (комуту-

ючий). Якщо на сигнальний вхід подається синусоїдальний сигнал з ампліту-

дою Uвх а на керуючий – синфазний сигнал з амплітудою напруги Uу, тоді на-

пруга на виході випрямляча буде визначатися виразом 1.1 

      |   |     (1.1) 

де,   – постійний коефіцієнт;   – фазовий зсув між напругами Uвх та Uу від-

повідно. Подібні випрямлячі відносно просто реалізуються на основі безкон-

тактного аналогового ключа, виконаного на основі МОП-транзисторів. Опе-

раційні підсилювачі в таких випрямлячах дають можливість зменшити кіль-

кість ключів, підвисити вхідний та зменшити вихідний опір, підсилити сиг-

нал.  

Вхідний опір випрямляча зображеного на рисунку 2.1 не залежить від 

позиції ключа. Якщо умовно прийняти, що R1 = R4 = R; R2 =   ; R3 = ᵝ R; R5 

= ℽR; то умова рівності модулів коефіцієнта передачі при різних положеннях 

ключа для цієї схеми має такий вигляд:   
  

 
     . Знаючи величину ко-

ефіцієнтів        можемо знайти значення  . 

  (
 

 
)(    

 

 
) (   ) (1.2) 

 

Інший фазочутливий випрямляч описаний [2] зображено на рисунку 1.8 
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Рисунок 1.8 ― Фазочутливий випрямляч [2] 

Вище приведений випрямляч реалізує відношення: 

       |     |  |     | (1.3) 

 Аналізуючи цю рівність, можна зробити висновок, що більше значення 

вхідної напруги і є керуючим сигналом: від нього залежить знак вихідного 

сигналу. Значення модулю       визначається меншою вхідною напругою.  

Фазочутливі випрямлячі застосовуються як демодулятори при фазо- та 

амплітудно модульованого сигналу. Окрім демодуляції дані пристрої можуть 

вирішувати задачі модуляції. Якщо на їх вхід     подавати низькочастний 

сигнал, то на вході матимемо змінну напругу амплітуда якого визначається 

вхідним    , а частота – керуючим    сигналом.  

Електричні схеми приведені на рисунку 2.4 та рисунку 2.5 є аналогами 

розроблюваного синхронного детектору, оскільки виконують ті ж самі функ-

ції та використовують опорний сигнал для детектування інформаційного си-

гналу.  

 Основним параметром детектора є  чутливість, що досягається збіган-

ням по фазі сигналів опорного та інформаційного відповідно. Тому доцільно 

розробити синхронний детектор з пристроєм обертання фази на єдиній дру-

кованій платі та в одному корпусі.  

1.1 Область застосування синхронного детектора  

Завдяки певним параметрам синхронного детектора (ступінь узгодже-

ності з передаючою лінією, вибір час інтегрування тощо) він широко засто-

совується в радіометричних системах, що реєструють сигнали на декілька 

порядків слабкіше за рівень власних шумів.  

Методи вимірювання потужності низько інтенсивних сигналів у НВЧ-

діапазоні (3 – 30 ГГц) (10 – 1 см) хвиль ускладняється відсутністю необхідної 

стандартної апаратури або обмеженням меж вимірювання приладами, що є в 

наявності. 
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Вимірювання потужності в міліметровому діапазоні можна виконувати 

з використанням стандартних вимірювачів потужності М3-22А та  М3-64, 

однак можливості цих вимірювачів в області малих значень потужності об-

межуються границею в 1 мкВт (1∙10
-6 

Вт) [3] . 

Вимірювання низько інтенсивних сигналів можна проводити лише з 

використанням спеціальних систем, наприклад, високочутливого вимірюва-

льного приймача — радіометра. Основним вузлом його є синхронний детек-

тор, який виконує операції виділення вимірюваного сигналу із загального 

шуму в робочій смузі частот. 

Подібні системи використовуються в багатьох галузях народного гос-

подарства. Їх застосування передбачає метод дослідження земної поверхні 

наземним, авіаційним, космічним способом має назву дистанційне зондуван-

ня. Основа задача цього методу є – отримання інформації про об’єкт або 

явище без безпосереднього контакту з ним. Способи отримання інформації 

поділяють на активні (сигнал спочатку випромінюється літаком або косміч-

ним супутником) і пасивні дистанційне зондування (реєструється тільки сиг-

нал інших джерел, наприклад, сонячне світло). 

Пасивні системи дистанційного зондування реєструють сигнал, що ви-

промінюється або відбитий об'єктом або прилеглою територією. Відбите со-

нячне світло - найбільш часто використовуване джерело випромінювання, що 

реєструється пасивними сенсорами.  Оскільки потужність випромінювання, 

відбитого від поверхні землі складає порядку 110
-15

 Вт, то є доцільним вико-

ристання приладу пасивного дистанційного зондування землі.  

Радіометри також широко використовуються в системах радіобачення.  

Радіобачення – метод спостереження об’єктів невидимих в оптичному діапа-

зоні, незалежно від метеоумов, освітленості та відстані до об’єкту.  На сього-

днішній день радіобачення широко використовується в військовій техніці, 

оскільки може вирішувати задачі пошуку малопомітних наземних цілей (тан-

ки, ракети, літаки, переміщення та скупчення військ і т.д.).  

Модулем приймання та оброблення НВЧ сигналу в радіобаченні є мо-

дуляційний радіометр, побудований за гетеродинною схемою. Чутливість 

Фе
сю
к А

.А
. Р
К-5

1, 
20

19



 

 
Зм. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

17 РК51.460811.001 ПЗ Перегудов С.М. 

Фесюк А.А 

застосованих радіометрів становить 0,5 К при швидкості огляду сцени до 10 

кадрів в секунду і 1К при швидкості огляду сцени до 25 кадрів в секунду, що 

забезпечує впевнений контроль нерухомих і рухомих об'єктів при площі спо-

стерігається сцени 30 × 40 см [4].  

Основна увага при розробці таких приймальних приладів прикута до 

низькочастотного тракту радіометра до складу якого входить синхронний 

детектор. Збільшення чутливості детектора є головною задачею для отри-

мання точних результатів в радіобаченні.  

Удосконалення конструкцій синхронного детектора, як складової час-

тини радіометра,  дозволяє збільшити його чутливість, що дає можливість 

використання радіометричних систем в біомедичній сфері. На основі прове-

дених досліджень [4] виявлено, що при випромінюванні біологічних об’єктів 

потужність сигналів знаходиться на рівні 110
-12

…110
-15

 Вт.. Система для ви-

значення стану біологічного об’єкта в зовнішньому полі складається з при-

строїв опромінення об’єкту (генератор опромінюючого сигналу) та пристрою 

реєстрації відповідної реакції об’єкту (радіометра). Основними параметрами, 

які при цьому вимірюються є: потужність, фазовий зсув, коефіцієнт відбиття 

та поглинання. Синхронний детектор в основі такої системи дає можливість 

відносно високоточного визначення розбіжності фаз між відправленим сиг-

налом та відкликом [2]. Ця операція стає можливою за рахунок наявності фа-

зообертача опорного сигналу в синхронному детекторі. 

Крім того можливо застосування радіометричної апаратури для оцінки 

характеристик каналів бездротового зв’язку. Стандартні засоби таких вимі-

рювань передбачають участь висококваліфікованого персоналу та суттєво 

затратні. Тому є доцільним опанування нових засобів [4]. 

До таких систем відносяться системи з кодовим розділенням каналів 

CDMA (Code Division Multiple Access), що використовуються в мобільному 

зв’язку третього покоління (3G) та наступних поколіннях. CDMA являє со-

бою розширення декількох технологій доступу, які використовують унікаль-

ну систему кодування таку, що дозволяє декільком абонентам спілкуватися 

по одному фізичному каналу. Таким чином, кожній групі користувачів нада-
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ється унікальний код, при чому не може бути що в одному і тому ж каналі 

працювали декілька користувачів з різними кодами, і спілкуватись, і розумі-

ти одне одного можуть лише єдина група, що має спільний код. Якісне зо-

браження даного принципу приведено на рисунку 2.9. 

 

Рисунок 1.9 ― Розділення каналів в CDMA  

Особливість цієї технології полягає в тому, що вона дозволила збільши-

ти кількість сигналів для заданої смуги частот. Первинний стандарт CDMA 

також відомий як IS-95 до сьогоднішнього дня використовується в мобільній 

телефонії 2G. CDMА задає більш високу порівняно з попередніми методами 

швидкість передачі даних.  

Сам принцип роботи CDMA полягає в розширенні спектру вихідного 

інформаційного сигналу, що реалізується одним із методів «Пряма послідов-

ність» 

Direct Sequence – пряма послідовність метод оснований на використанні 

шумоподібних сигналів та застосовується в більшості працюючих та перспе-

ктивних системах CDMA. Принцип побудови цього методу зображено на ри-
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Рисунок 1.10 ― Принцип роботи методу прямої послідовності[5] 

Метод передбачає модуляцію інформаційного сигналу єдиним та уніка-

льним в своєму роді псевдовипадковим шумовим сигналом ( який в даному 

випадку і являється кодом), котрий в свою чергу розширює спектр вихідного 

інформаційного сигналу. Вид сигналу приведено на рискну 2.11. 

 

Рисунок 1.11 ― Спектр шумоподібного CDMA сигналу.[5] 

В результаті описаних дій вузько смуговий сигнал кожного користувача 

розширюється на всю ширину спектру, що виділяється для користування ме-

режею. В приймачі сигнал відновлюється за допомогою ідентичного коду, в 

результаті чого сигнал повертається до свого істинного вигляду. В той час як 

сигнали інших користувачів для самого приймача залишаються розширеними 

та сприймаються нам, як білий шум.  
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Інший метод доступу TDMA (Time Division Multiple Access) – множин-

ний доступ з часовим розділенням. Метод полягає в використанні радіочас-

тот коли в одному частотному інтервалі знаходяться декілька абонентів, при 

чому для передачі різним абонентам відведено різні часові інтервали(слоти).  

Основний принцип роботи ТDMA полягає в тому, що наявний ресурс 

розподіляється між учасниками інформаційного обміну на циклічно повто-

рювані проміжки часу. Проміжки часу отримали назву «таймслот» (Timeslot, 

TS) рисунок 2.12 

 

Рисунок 1.12 ― Структура циклу TDMA[5] 

При цьому абонент може використовувати всю ширину пропускання ка-

налу, але при умові, що сусідні таймслоти не накладаються одне на одне. Це 

може бути викликано занадто високою потужністю передачі, завадами в ка-

налі та неякісним обладнанням. Для запобігання виникнення подібних міжс-

лотових накладань часто вводять захисний часовий інтервал. Таким чином 

якщо частина енергії одного передавача потрапить за межі відведеного для 

нього таймслота, то вона буде лише впливати на не інформативний захисний 

інтервал. 

 

Рисунок 1.13 ― Захисні інтервали в циклі TDMA[5] 
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Таким чином TDMA, надає кожному користувачу повний доступ до час-

тотного інтервалу в певний період часу ( в GSM один частотний інтервал по-

діляється на 8 часових слотів)  

 

Рисунок 1.14 ― Спектр TDMA сигналу [6]  

Технологія OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) – ортого-

нальне частотне мультиплексування з частотним розділенням.  

При частотному розділенні каналів необхідно забезпечити умови при 

яких ширина окремого каналу з одного боку повинна буди відносно вузько 

смугова для мінімізації викривлення сигналу в межах одного каналу, а з ін-

шого боку потрібно забезпечити достатню широко смуговість для забезпе-

чення заданою швидкості передачі.  

Окрім того для підвищення ефективності використання всієї смуги час-

тот каналу, розділеного на підканали, бажано як можливо щільно розташува-

ти частотні підканали, але при цьому уникнути міжканльної інтерференції 

для забезпечення повної незалежності каналів.  

Частотні канали, що відповідають описаним вище вимогам називають 

ортогональними.  

Несучі сигнали всіх частотних підканалів ( а точніше, функції, що опи-

сують ці сигнали) ортогональні одне одному. В математичному розумінні ор-

тогональність означає: усереднений добуток функцій на певному інтервалі 

рівний нулю. Що описується наступним виразом: 

∫                          
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де, Т – період символа,   ,    – несучі частоти каналів k та l. 

Ортогональність несучих сигналів можна забезпечити в тому випадку 

якщо, за час тривалості одного  символу несучий сигнал буде здійснювати 

ціле число коливань.  

Оскільки кожен символ тривалістю Т передається обмеженою синусої-

дальною функцією Рисунок 2.7 то її спектр описується функцією  

     (    )

  (    )
 

Де,    – центральна частота і-го каналу. Цією ж функцієй описується і форма 

частотного підканалу. 

При цьому хоча частотні підканали можуть перекривати одне одного, 

ортогональність несучих сигналів гарантує частотну незалежність каналів, як 

наслідок відсутність між канальної інтерференції. 

 

Рисунок 1.15 ― Частотне розділення каналів з ортогональними несучи-

ми частотами[1] 

Таким чином OFDM характеризується сильним перекриттям спектрів 

сусідніх несучих частот, що значно дозволяє зменшити значення частотного 

розкиду та підвисити спектральну ефективність системи зв’язку.  

Для виконання умов ортогональності необхідно щоб частотний розкид 

між несучими був постійної і точно рівний значенню Δf = 1/T, тобто на  

проміжку одного інтервалу Т владувалось ціле число періодів різниці частот 

f2 – f1. 
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Поняття захищеного інтервалу являє собою невід’ємну частину техноло-

гії OFDM. Це циклічне повторення кінця символу записане на його початку, 

тобто в захисному інтервалі передається фрагмент корисного сигналу, що 

гарантує збереження ортогональності несучих прийнятого сигналу.  

 

Традиційні сигнали з OFDM використовують прямокутну форму огина-

ючої спектру, в такому випадку спектральна функція огинаючої FA(W) рівна: 

  ( )      
   (    )

    
 

При ω =      (рисунок 1.16) 

 

Рисунок 1.16 ― Спектр сигналу з OFDM (QPSK N=128)[1] 

Проаналізувавши спектри сучасних інформаційних сигналів можна зро-

бити висновок ,що методи передачі даних CDMA, TDMA, OFDMA базують-

ся на використанні шумоподібних сигналів тому стає доцільно використання 

радіометрії для вирішення певних задач при передачі інформації.  

При огляді існуючої на ринку апаратури, що використовується для оцін-

ки каналу, вияснилося, що негативною стороною всіх запропонованих систем 

є відносно висока вартість, високі вимоги до кваліфікації персоналу котрий 

буде обслуговувати дану апаратуру та загально широкий спектр функцій 

1.4 
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апаратури, який повністю не використовується для вирішення нагальних 

проблем. 

Автором дипломного проекту запропоновано пристрій який можна            

застосувати в радіометричних системах для визначення доступності каналу. 

Принцип дії Радіометричних систем. 

Особливістю роботи радіометричних засобів є здатність вимірювати 

параметри сигналів малої потужності які мають шумовий або шумоподібний 

спектр у певному частотному діапазоні  u df f f   , де uf - верхній рівень 

частоти, df - нижній рівень частоти. Рівень потужності сигналів, що при цьо-

му використовується знаходиться в межах від 10
-3

 Вт до 10
-12

 Вт. Шумоподі-

бним сигналом (ШПС) називають такі сигнали в яких добуток ширини спек-

тру F на тривалість Т набагато більше одиниці[4]. Якщо середня потужність 

радіометричного приймача менша за середню потужність власних шумів у 

робочій смузі частот, то радіометричні приймачі здатні вимірювати парамет-

ри вказаних сигналів. 

Одним з основних параметрів шумових сигналів є спектральна щіль-

ність їх потужності шуму (СЩПШ). У випадку шумоподібних сигналів ана-

логічним параметром буде спектральна щільність потужності вказаних сиг-

налів, яку для зручності будемо позначати також СЩПШ.  

Радіометричний приймач або радіометрична система (РС) складається з 

таких структурних одиниць: 

 блок НВЧ, у якому здійснюється перетворення сигналів надвисо-

кої частоти; 

 блок ПЧ, де здійснюється підсилення та сигналів проміжної час-

тоти, а також синхронне детектування отриманих сигналів; 

 низькочастотний (НЧ) блок, призначений для виділення постій-

ної складової напруги низькочастотного сигналу, величина якої 

пропорційна потужності вхідного НВЧ сигналу.  

Першу конструкцію мікрохвильового приймача радіометричного типу 

запропонував Р. Г. Дайк (Robert Henry Dicke), який займався дослідженням 
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низько інтенсивного електромагнітного випромінювання атмосфери. Радіо-

метр запропонований Робертом Дайком мав структуру радіометричного ра-

діометра, завдяки якому можна було реєструвати шумові електромагнітні си-

гналі з величиною СЩПШ від 10
-22

 Вт/Гц і більше. Даний приймач був вико-

ристаний для вимірювання температури віддаленого джерела випромінюван-

ня тепла. 

Радіометричні методи дозволяють реєструвати низько інтенсивні шу-

моподібні сигнали які, виникають як результат теплового руху заряджених, 

або поляризованих частинок. Кожне тіло, яке має температуру вище ніж 0°К 

являється джерелом теплового випромінювання. Надалі вважається, що рух 

зазначених частинок, відноситься до випадкових процесів, і спричиняє вини-

кнення електромагнітного випромінювання, параметри якого також є випад-

ковими величинами, а поле має флуктуаційний характер [6]. Спектр такого 

випромінювання описується відомим законом Планка: 

 
1 1

 
exp 1 2

p hf
hf kT

 
  

 
, (1.5) 

де p  — СЩПШ шумоподібного випромінювання; f  — частота, для якої ви-

значається СЩПШ; 
346,62 10h   Джс — стала Планка; 

231,38 10k    Вт/ГцК — стала Больцмана. 

Максимальна інтенсивність залежить від температури вказаного дже-

рела. Таке електромагнітне випромінювання має широкий діапазон частот і 

називається тепловим, описується термодинамічними законами, характерни-

ми для рівноважних процесів. Спектр випромінювання у повній термодина-

мічній рівновазі не залежить від природи речовини, а визначається, у загаль-

ному випадку, законом Планка (1.5). РС дозволяє визначити не абсолютне 

значення за формулою (1.5), різницю між СЩПШ досліджуваного об’єкта ( p

) та СЩПШ власних шумів ( PCp ), тобто надлишкове значення (або надлиш-

кову СЩПШ) [3] за формулою: 
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0

1 1

exp 1 exp 1
( )

PC

PC

p p p hf
hf hf

k T T kT

 
 
     
    

           

.
 

(1.6) 

Дана формула значно спрощується для радіодіапазону, оскільки 

0 1hf kT  . Тому    0 0exp 1 ,hf kT hf kT   або    0 0exp 1 .hf kT hf kT 

 
Таким чином формулу Планка (1.6) можна замінити формулою Найквіста 

0 0
0

( )
,

k T T kT
p p p hf

hf hf

  
     

 
звідси ,p k T  

 

(1.7) 

де p — надлишкова СЩПШ досліджуваного об’єкта. 

Через низьку інтенсивність власного теплового випромінювання, що 

реєструється радіометричним методом потрібне застосування РС з чутливіс-

тю 1710 - 1310  Вт у діапазоні робочих частот від 1-100 ГГц [25-30]. 

Аналіз розвитку радіометричних методів дозволяє зробити висновок, 

що останніми роками поширюється застосування РМ систем мм-діапазону 

довжин хвиль, вибір якого обумовлено, головним чином, можливістю локалі-

зувати передачу та прийом сигналів у малому тілесному куті за відносно не-

великих розмірів антени, а також малим рівнем природніх шумів на вході 

приймача [13]. 

Перш за все радіометричні методи дозволяють визначити такі електро-

магнітні характеристики та показники об’єктів як випромінювальна здатність 

та коефіцієнт відбиття у заданому частотному діапазоні, а також їх залеж-

ність від  температури, що необхідно враховувати при проектуванні відпові-

дних радіотехнічних пристроїв та систем. 

Структура радіометричних систем залежить від методу перетворення 

вхідних сигналів.  

У вимірювальній техніці для вимірювання різних величин широко за-

стосовуються модуляційні методи. Використання цих методів є перспектив-
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ним в області НВЧ та НзВЧ для вимірювання потужності низько інтенсивно-

го випромінювання.  

Вимірювати такі низько інтенсивні рівні випромінювання можливо за 

допомогою високочутливих вимірювальних приймачів-радіометрів. Схема 

такого модуляційного радіометра наведена на рисунку 1.17: 

 
Вхідна антена Х1 

Еквівалент антени Re 

Комутатор U1 

Підсилювач А1 

Перетворювач частоти U2 

Гетеродинний приймач G1 

Підсилювач проміжної частоти А2 

Квадратичний детектор U3 

Підсилювач низької частоти А3 

Синхронний детектор U4 

Генератор комутуючих імпу-

льсів 
G2 

Фільтр нижніх частот Z1 

Індикаторний пристрій Р1 

Рисунок 1.17 — Модуляційний радіометр 

Сигнал з виходу антени Х1 надходить на комутатор U1, який перемика-

ється з низькою частотою Ω (меншою за частоту сигналу). На виході комута-

тора формується модульована напруга. Враховуючи, що приймач має власні 
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шуми, за кожний півперіод комутації на виході квадратичного детектора 

отримаємо: 

і'КВД = К1∙[ІШ(t) + U
2
C(t)]  0 < t < π/Ω 

і''КВД = К1∙ІШ(t)   π/Ω  < t < 2π/Ω 

де К1 – коефіцієнт перетворення квадратичного детектора; 

     ІШ – інтенсивність спектральної щільності власних шумів приймача. 

 

У синхронному детекторі відбувається демодуляція шляхом перемно-

ження отриманого сигналу на опорну модулюючу напругу. В результаті фі-

льтром нижніх частот виділяється постійна складова, пропорційна потужнос-

ті вхідного сигналу:    
         

 

 
 , де К2 – коефіцієнт перетворення синхрон-

ного детектора. 

Один із перспективних варіантів побудови модуляційного радіометра з 

перетворенням вхідної частоти та використанням пристрою зміщення часто-

ти (ПЗЧ) наведений на рисунку 2.18: 

 

Рисунок 1.19 — Модуляційний радіометр на основі пристрою зміщення 

частоти 

Вхідний сигнал з антени Х1 надходить на подільник напруги потужності 

А0, далі на комутатор U1 та ПЗЧ. Пристрій зміщення частоти на аналогових 

або дискретних фазообертачах забезпечує зсув частотного спектра вхідного 
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сигналу на значення вибраної проміжної частоти ω1. На вході ПЗЧ формуєть-

ся сигнал частоти зміщення: 

    
     
 

     (    )  

Сформований сигнал надходить на вхід змішувача частоти (U2), на дру-

гий вхід якого подається монохроматичний сигнал виду: 

  ( )        (    )   

В результаті перетворення двох сигналів на виході змішувача U2 отри-

маємо: 

    
  
    
 

 [   (      )      (      )  ]

  
  
    
 

       
  
    
 

    (     )   

Перша складова отриманого сигналу виділяється селективним фільтром 

підсилювача А2, а друга придушується. Подальше перетворення відбувається 

аналогічно до попереднього прикладу. Використання пристрою зміщення ча-

стоти дещо спрощує процес перетворення вхідної частоти, але потребує для 

своєї реалізації відпрацьовані НВЧ-схеми фазочастотних перетворювачів. 

Чутливість модуляційного радіометра визначається виразом: 

  М   √   Ш  √
  

  
 

Формула показує, що чутливість модуляційного радіометра в 2 рази гір-

ша за чутливість компенсаційного і в √  разів за чутливість кореляційного 

радіометра. Практично вона може бути кращою, ніж у компенсаційного ра-

діометра, оскільки простота реалізації модуляційних схем, надійність у робо-

ті передбачають їх використання при вимірюванні потужності низько інтен-

сивних випромінювань НВЧ-діапазону. 

Наприклад, вимірювальні приймачі П5-14А та П5-15А, що працюють в 

діапазоні частот 16-27 ГГц та 27-37 ГГц, які забезпечують максимальну чут-

ливість 1
.
10

-12
 Вт, виконані з використанням комутаційно-модуляційного пе-

ретворення вхідного сигналу. 
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2 АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ 

У даному дипломному проекті розроблюється синхронний детектор з 

фазообертачем низькочастотного тракту модуляційного радіометра. Основ-

ною функцією такого пристоюю є реєстрація слабкого сигналу від досліджу-

ваної системи на фоні шумів та завад з попередньою зміною фази та підси-

ленням до вищого значення. 

Живлення пристрою забезпечується двополярним (постійним)  джере-

лом живлення з вихідною напругою +20 В та мінус 20 В і однополярним 

джерелом живлення з вихідною напругою на 5 В. Для цього корпус має отво-

ри для встановлення відповідних роз’ємів. Однополярне живлення на 5 В бу-

ло введене для гальванічної розв’язки. 

На вхід пристрою подається слабкий сигнал напругою 5-10 мВ та часто-

тою 1 кГц. Коефіцієнт підсилення пристрою має становити не менше 25 дБ, 

тому доцільно буде створювати підсилювальні каскади на операційних під-

силювачах, а не на транзисторах. 

Корпус має вигляд прямокутного паралелепіпеда з габаритними розмі-

рами заданими в технічному завданні. Згідно електричної схеми пристрій  

містить в своєму складі отвір для підведення проводів живлення, на передній 

та задній панелі знаходяться отвори для подачі та знімання вхідних та вихід-

них сигналів відповідно. На верхній панелі корпусу знаходиться отвір для 

встановлення потенціометра, що дозволяє змінювати фазу опорного сигналу. 

За показниками надійності пристрій повинен мати гарантійний термін не 

менше 2-х років та середній час напрацювання на відому складає не менше 

2000 годин. Ремонт та технічне обслуговування здійснюється у виробника. 

Для зменшення електромагнітних завад корпус пристрою варто викону-

вати з металу, наприклад, алюмінію, оскільки він має добрі екранувальні вла-

стивості. Також для забезпечення можливості технічного обслуговування 

пристрою корпус доцільно зробити розбірним. 
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За ГОСТ 30773-2001 утилізацією займається сторона виробника. При 

утилізації всі частини пристрою розділяються на ті що йдуть в подальшу пе-

реробку та ті що повністю ліквідуються.   

Пристрій призначений для використання в приміщеннях, де відсутні аг-

ресивні середовища та є стабільний температурний режим. Згідно таких ви-

мог оберемо кліматичне виконання УХЛ 4.2 за ГОСТ 15150-69 [3]: для екс-

плуатації в лабораторних, капітальних житлових та інших подібного типу 

приміщеннях. При такому виконанні робоча температура знаходиться в ме-

жах від +10°С до +35°С, а гранична — від +1°С до +40°С. Середнє значення 

відносної вологості повітря становить 65%, граничне — близько 80%. Робоче 

значення атмосферного тиску складає 104 кПа, а мінімально допустиме 84 

кПа. 

Згідно ГОСТ 16019-2001 [8], умови експлуатації приладу С1: стаціонар-

на апаратура, що встановлюється в опалюваних наземних чи підземних спо-

рудах. Такі умови експлуатації мають наступні основні характеристики, що 

представлені в таблиці 1.1: 

Таблиця 2.1. ― Характеристики та значення механічних та кліматичних 

чинників 
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Чинник Характеристика чинника Значення чинни-

ка 

Синусоїдальна віб-

рація 

Діапазон частот, Гц 10 – 70  

Амплітуда прискорення, м/с
2
 (g) 19,6 (2) 

Тривалість впливу, хв 90 

Знижена температу-

ра 

Робоча, °С +5 

Гранична, °С –40   

Підвищена темпера-

тура 

Робоча, °С +40 

Гранична, °С +55 

Знижений атмосфе-

рний тиск 

Тиск, кПа 55 

 

Пристрій має мінімальну кількість органів керування. Це потенціометр 

регулювання фази опорного сигналу.  

Умови транспортування згідно ГОСТ 16019-2001 – дуже легкі. Переве-

зення без перевантажень автомобільним транспортом – транспортними засо-

бами з пневматичним демпфіруванням по дорогам з асфальтним та бетонним 

покриттям ( дороги 1-ї категорії по будівельним нормам та правилам затвер-

дженими Укравтодором) на відстані до 1000 км.  
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3 ЕЛЕКТРИЧНА СХЕМА ПРИСТРОЮ ТА АНАЛІЗ ЙОГО 

РОБОТИ 

В даному розділі буде розглянуто основні характеристики роботи синх-

ронного детектора та обґрунтована доцільність обраної схеми електричної 

принципової. 

3.1 Структурна схема 

Синхронне детектування широко використовується у радіоприймальній 

апаратурі. Даний метод дозволяє детектувати високочастотний амплітудно 

модульований сигналл, що надходить з попереднього підсилювача А1 шля-

хом помноження його на опорний сигнал генератора імпульсів G1 у синх-

ронному детекторі (СД) U1 та подальшим виділенням постійної складової 

сигналу у ФНЧ Z1 (рис. 3.1). 

 

Рис 3.1. Блок схема синхронного детектора 

Особливістю такого детектування є його завадостійкість та властивість 

виділяти корисний сигнал на фоні шуму, завдяки цьому існує можливість за-

стосування СД в радіометричних системах, що дозволяють вимірювати вкрай 

слабкі сигнали. 

3.2 Опис принципової схеми електричної  

Чутливість СД, а відповідно й систем, до складу яких він входить суттє-

во залежить від фазового зсуву між вимірюваним та опорним сигналом. Пе-

ревірка СД показала, що при нульовому зсуві фази вихідна напруга СД мак-

симальна. Тому актуальною є задача доповнити конструкцію СД вузлом, що 

здійснює регулювання фази між сигналом, що вимірюється, та опорним. 
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В процесі роботи був проведений аналіз відомих схем синхронного де-

тектування та фазообертачів. Основні схеми побудови синхронного детекто-

ру широко описана у літературі (див. наприклад, [8]). Проте, в представлених 

пристроях відсутня можливість регулювання фазового зсуву між сигналами 

СД, що суттєво погіршує їх характеристики. 

Тому є доцільним введення в схему СД пристрою додаткового зсуву фа-

зи, який можна регулювати. Більш простим та надійним, на думку автора, є 

пристрій, електрична схема якого зображена на рисунку 3.2.  

Електрична схема синхронного детектора, що використовується для оці-

нки впливу зміни фази опорного сигналу зображено на рисунку 3.1. Особли-

вості роботи та схемотехнічні рішення описано в [8]. 
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До складу схеми входять такі вузли. 

1. Фазообертач, зібраний на транзисторах VT1 – VT3 та низькочасто-

тному RC фільтрі. 

2. Попередній підсилювач, зібраний на операційних підсилювачах 

DA1-DA2 та транзисторній оптопарі U1. 

3. Синхронний детектор на операційному підсилювачі DA3 та тран-

зисторній оптопарі U2. 

4. Інтегратор на операційному підсилювачі DA4. 

5. Фільтр нижніх частот на операційному підсилювачі DA5. 

Номінал змінного резистора дає змогу змінювати фазу вхідного сигналу 

в діапазоні від 0° до 180°. Вказані на схемі номінали елементів забезпечують 

коефіцієнт передачі підсилювача попередніх сигналів рівним 20. Через опт-

ронний ключ U1 сигнал з виходу операційного підсилювача DA1 надходить 

на інтегратор DA2. Такий спосіб увімкнення дає можливість автоматичного 

підтримання рівня логічного нуля на вході мікросхеми DA1, не застосовуючи 

при цьому перехідні конденсатори, та подавати на вхід синхронного детекто-

ра сигнал з постійною напругою від – 10 В до + 10 В. 

Синхронний детектор має постійний вхідний опір, що не залежить від 

стану оптронного ключа U2. У СД застосовані прецизійні операційні підси-

лювачі. 

До складу генератора опорного сигналу входять інтегральний таймер 

DD1, JK-тригер DD2 та підсилювальні каскади, що зібрані на транзисторах 

VT4-VT6. При наведених у схемі номіналах елементів частота модуляції ста-

новить 1 кГц, а струм через p-i-n атенюатор (на виході 2) не перевищує зна-

чення в 30 мА.  

Для підвищення чутливості синхронного детектора розроблено схему 

фазообертача зображеного на рисунку 3.2  Фе
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Рисунок 3.2 ― Фазообертач 

Принцип роботи фазообертача базується на властивостях резистивного 

підсилювача [7]. Сигнали, що одночасно знімаються з колектора та емітера є 

рівними за амплітудою, але протифазні. RC ланка рисунок 3.3 забезпечує по-

трібний зсув фази опорного сигналу.  

 

Рисунок 3.3 ― Схема електрична RC фільтру нижніх частот 

Комплексний коефіцієнт передачі фільтра визначається по закону Ома та має 

наступний вигляд:  

  
    
   

 
   
   

 
(3.1) 

Значення сили струму в колі рівне:  

  
  

    
 

                                                   (3.2) 

Підставивши рівність 3.1 в 3.2 отримаємо: 
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(3.3) 

R –це опір резистора в колі,    – реактивний опір конденсатора.  

          

 

(3.4) 

         
 

Маєчи номінали всіх елементів можемо отримати остаточне значення К: 

 
   

 

           
 

(3.5) 

Оскільки коефіцієнт передачі є комплексним числом. Тобто має в своєму 

складі  , то виникає різницяфаз між вхідною та вихідною напругами. Кут цієї 

різниці рівний: 

  ( )        (   ) (3.6) 

Тому користуючись отриманою формулою 3.6 змінюючи значення опору R 

можемо досягти заданого значення опорного сигналу.  
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4 ВИБІР КОНСТРУКЦІЇ, ЕЛЕМЕНТНОЇ БАЗИ ТА 

МАТЕРІАЛІВ ТА РОЗРОБКА ДРУКОВАНОЇ ПЛАТИ 

У даному розділі дипломного проекту описано критерії вибору констру-

ктивного виконання пристрою, вибір елементної бази у відповідності до ви-

мог технічного завдання, а також вибір матеріалів корпусу та друкованої 

плати синхронного детектору з фазообертачем. 

4.1 Вибір елементної бази 

Вибір елементної бази розроблюваного пристрою проводиться за пев-

ними критеріями, оскільки вони суттєво впливають на вартість, габарити, 

ремонтопридатність пристрою тощо. До таких критеріїв можна віднести на-

ступні: 

1) Наявність потрібної елементної бази у вільному продажу; 

2) Забезпечення потрібних електричних параметрів пристрою з потріб-

ною точністю; 

3) Елементна база впливає на вартість кінцевого виробу; 

4) При правильному виборі елементної бази можлива оптимізація масо-

габаритних параметрів пристрою. 

5) Надійність пристрою визначається елементною базою; 

Розроблюваний пристрій містить у своєму складі пасивні та активні 

елементи. Активні елементи слугують для виділення з шумового сигналу ко-

рисної складової з подальшим підсиленням. Пасивні елементи призначені 

для зміни рівня сигналу за струмом та напругою, а також для зменшення по-

тужності сигналу шляхом споживання її самим пасивним елементом. 

Прилад є обмежений просторовими вимогами, вказано в технічному за-

вданні. Тому доцільно буде обирати елементи, які встановлюються на плату 

шляхом поверхневого монтажу (SMD-елементи). Також слід зазначити, що 

розроблюваний пристрій призначений для одиничного дослідного виробниц-

тва, тому при виборі елементної бази треба враховувати, що елементи мають 
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бути таких розмірів, пайку яких можна виконати вручну за допомогою пая-

льника або паяльної станції. При виборі мікросхем скористаємось джерелом 

[3] 

Вибір оптрона 

Таблиця 4.1 ― порівняння оптрону. 

Назва El817C - Everlight FOD617C3SD – 

Fairchild 

4N35-X Vishay 

Ціна 0,14$ 0,15$ 0,15$ 

Напруга (вихідна) В 35 70 50 

Струм(вхід/вихід) 

мА 

80/50 50/50 60/100 

Діапазон робочих 

температур 

-55…+100  °С -55…+110  °С -55…150  °С 

 

У якості оптронної розв'язки оберемо дві однакових транзисторних оп-

топари 4N35-X від компанії Vishay. Ці оптопари є досить дешевими і задово-

льняють вимоги технічного завдання. 

Призначення оптопар — оптоелектронна комутація аналогових електри-

чних сигналів при необхідності гальванічної розв'язки між колами керування 

та сигналу. 

4N35-X мають мікросхемне виконання, виготовляються у корпусах 

SOIC6 або DIP6. Оберемо корпус типу SOIC, оскільки він компактніший за 

DIP і не потребує свердління отворів у платі для його монтажу. 

Інші активні елементи схеми обиралися за подібними критеріями 

Вибір операційних підсилювачів 

Для інтеграторів з великим часом інтегрування (до 1000 с.) необхідні 

операційні підсилювачі з дуже малими вхідними струмами та мінімальною 

вхідною напругою зміщення. Часто в таких випадках використовують підси-

лювачі з періодичною корекцією дрейфу. Для випадку малого часу інтегру-

вання (до 100 сек.) застосовуються стандартні операційні підсилювачі із вхо-

дами на польових транзисторах та ізоляцією p-n-переходу. Для швидкодію-

чих інтеграторів (час інтегрування долі сек.) вимоги до вхідних струмів зни-
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жуються, тому можна використовувати ОП з біполярними входами. Крім то-

го, необхідно вибирати повністю скореговані операційні підсилювачі, які є 

стійкими при одиничному коефіцієнті передачі кола зворотного зв'язку. 

Для розроблюваного пристрою оберемо операційний підсилювач 

LM324N та GL358а від компанії STMicroelectronics. Дані ОП є досить надій-

ними та відповідають вимогам технічного завдання. 

Вибір мікросхеми таймера 

Для реалізації таймера оберемо мікросхему LM555CN від Fairchild 

Semiconductor. Яка досить відома на ринку електроніки та випускається бага-

тьма виробниками.Типові схеми її використання розглянуто в [4]. Зокрема 

таймер, призначений для формування прямокутних імпульсів напруги трива-

лістю   1,1RCТ  від декількох мікросекунд до десятків хвилин. Вихідний 

струм таймера може складати до 200 мА, а напруга живлення може змінюва-

тись від 4,5 до 18 В. У розроблюваній схемі, передбачена напруга живлення 5 

В. Точність таймера майже не залежить від напруги живлення та складає 15 

від розрахункового значення. Дрейф становить 0,1%/В, а температурний 

дрейф — 0,005%/°С. Мікросхема має високу стабільність порівняно з вітчиз-

няними аналогами, а також є більш компактною і випускається в декількох 

варіантах корпусів. Оберемо корпус типу SOIC (для поверхневого монтажу). 

Вибір транзисторів 

Схема електрична принципова містить у своєму складі один n-p-n тран-

зистор та чотири транзистори типу p-n-p. Керуючись технічним завданням і 

вимогами щодо електричних параметрів, оберемо транзистори 2N2712 (n-p-n) 

та 2SA2712(p-n-p) від компанії ON Semiconductor. Це кремнієві біполярні тра-

нзистори малої потужності високої частоти. Вітчизняним аналогом є транзи-

стори КТ315А та КТ361А відповідно. Проте, обрані транзистори є надійні-

шими за вітчизняні аналоги, більш доступні, оскільки випуск їх триває і сьо-

годні, а також задовольняють вимогам схеми. Фе
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Вибір пасивної елементної бази 

До критеріїв вибору пасивної елементної бази належить ціна та габарит-

ні розміри елементів. Тому ці елементи обиралися з діапазону цін нище сере-

днього та з мінімальними габаритними розмірами.  

До пасивної елементної бази належать резистори та конденсатори. 

Для постійних резисторів, що використовуються в схемі оберемо кера-

мічні резистори для поверхневого монтажу від компанії Yageo. Обираємо ре-

зистори, що виконані в типорозмірі 0805. Максимальна розсіювана потуж-

ність таких резисторів становить 0,125 Вт, похибка опору складає ± 10%. 

Для елементів R12б,R31,41 оберемо багатооборотний змінний резистор 

C6PVSMD6H-4 від компанії Symmetron. Цей резистор має добрі електричні 

та механічні характеристики. 

Для елементів С1-С17 оберемо керамічні конденсатори для поверхнево-

го монтажу з діелектриком X7R та типорозміром 0805 від компанії Panasonic. 

Максимальна похибка ємності таких конденсаторів становить ± 20%, що за-

довольняє поставленим вимогам. 

4.2 Розрахунки розмірів контактних майданчиків 

Для вивідних елементів, а також елементів, що закріплені на корпусі і до 

плати приєднуються дроти від них, розрахунок проводиться за наступною 

формулою, наведеною у [5]: 

 
0

3
( )

4
КМ вD d d мм  , (4.1)  

де dв  — діаметр вивода; 

     d0  — діаметр отвору (d0=dв+0,2) ; 

Дана формула призначена для діаметрів отворів до 1,1 мм. Для більших 

діаметрів отворів замість 0,2 підбирається інше значення, яке буде задоволь-

няти умовам. 

Результати будуть занесені до таблиці 4.2. Фе
сю
к А

.А
. Р
К-5

1, 
20

19



 

 
Зм. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

43 РК51.460811.001 ПЗ Перегудов С.М. 

Фесюк А.А 

Таблиця 4.2 ― Діаметри контактних майданчиків 

Назва ЕРЕ Діаметр виводу Діаметр отво-

ру 

Діаметр КМ 

Гніздо з'єднувача 1 мм 1,2 мм 2 мм 

З’єднувач серії 

350 

0,6 мм 0,8 мм 1,4 мм 

Транзистор 

BC308 

0,5 мм 0,7 мм 1,1 мм 

Транзистор 

BC546 

0,5 мм 0,7 мм 1,1 мм 

Тумблер  П1Т4 1 мм 1,2 мм 2 мм 

 

Для елементів поверхневого монтажу розрахунок розмірів контактних 

майданчиків проводиться за іншою формулою: 

 ( 0,3) ( 0,3)( )КМ e el b l b мм      (3.2) 

де lе та be — довжина та ширина поверхневого виводу елемента. 

Результати розрахунків будуть занесені до таблиці 3.2. 

Таблиця 2.2 ― Розміри контактних майданчиків поверхневого монтажу 

Назва ЕРЕ Довжина виводу Ширина виводу Розміри КМ 

Оптопара 4N35-X 1,5 мм 1,1 мм 1,8х1,55 мм 

Мікросхема 

LM324 

1,8 мм 0,5 мм 1,9х0,8 мм 

Мікросхема 

GL358 

0,8 мм 0,4 мм 1,1х0,7 мм 

ЧІП-конденсатор 

0805 

1,35 мм 0,55 мм 1,65х0,85 мм 
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4.3 Розрахунок площі друкованої плати 

Площа плати розраховується як сума площ всіх компонентів, що на ній 

розміщуються. Для зручності розрахунків площі всіх компонентів будуть за-

несені до таблиці 3.3, що подана нижче. 

 Таблиця 4.3 ― Визначення площі компонентів 

Загальна площа всіх елементів плати склала 1104 мм
2
. Виходячи з цього, 

доцільно обрати плату такої площі з ряду стандартних, яка буде більша за 

розраховану для можливості прокладення всіх провідників. 

Продовження 

таблиці 4.2 

   

ЧІП-резистор 

RC0805, 0,125 Вт 

0,5 мм 1,25 мм 1,6х0,8 мм 

Компонент Довжина Ширина Коефіцієнт Кількість Площа 

ЧІП-резистор 1208 2,1 1,35 1 41 116,3  

Резистор змінний 5,4 2,1 1 3 34,02 

ЧІП-конденсатор 

0805 

2,1 1,35 1 17 48,2 

Транзистор BC308 4 4,3 1,5 4 68,8 

Транзистор BC546 4 4,3 1,5 1 17,2 

Мікросхема LM324 5,6 10,5 1,5 1 88,2 

Мікросхема GL358 4 5 1,5 1 30 

Мікросхема NE555  5,2 4,6 2 2 95,68 

Оптрон 4N35-X 7 7 2 2 196 

З’єднувач серії 350 10,5 6,5 2 3 409,5 
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Враховуючи цей чинник, оберемо плату розмірами 50х60 мм. Площа та-

кої плати становить 3500 мм
2
, чого буде цілком достатньо для встановлення 

на ній компонентів, а також проведення усіх необхідних електричних з'єд-

нань. 

4.4 Визначення ширини провідників друкованого монтажу 

За схемою електричною принциповою видно, що на платі присутні про-

відники різного призначення — силові та сигнальні, з різними значеннями 

прикладеної напруги. Тому необхідно обрати ширину провідника, спираю-

чись на струм, що протікає через цей провідник. Мінімально допустима ши-

рина друкованого провідника з урахуванням рівня струму на нього визнача-

ється за наступною формулою: 

 max

p p

I
t

h j



, (4.2) 

де maxI — максимальний струм, що протікає через провідник; 

      
ph  — товщина шару металізації друкованої плати; 

      
pj  — допустима щільність струму, що протікає через провідник. 

Оскільки був обраний другий клас точності друкованої плати, то мініма-

льна ширина провідника, обумовлена виробничими можливостями, стано-

вить 0,45 мм. 

У провідниках схеми протікає струм до 50 мА. Оптимальне значення 

ширини провідника при такому струмі становить 0,55 мм. Проте, якщо про-

відник такої ширини неможливо провести через нестачу місця, можна вико-

ристовувати провідники шириною 0,45 мм.  

4.5  Вибір конструкційних матеріалів 

Для проектування оберемо двосторонній друкований вузол з металізова-

ними перехідними отворами та не металізованими отворами для закріплення 

плати в корпусі. У якості матеріалу для виготовлення такого друкованого ву-
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зла оберемо склотекстоліт фольгований FR-4 товщиною 2 мм з шаром мета-

лізації 35 мкм з обох сторін. 

Плата буде виготовлюватися комбінованим позитивним методом, оскі-

льки це основний метод виготовлення двосторонніх друкованих плат. Фото-

резистом захищають прогалини. Потім на всю поверхню плати наносять ла-

кову сорочку (оболонку), свердлять монтажні отвори і виконують хімічне 

міднення (вся плата покривається тонким шаром міді - в декілька мікрон). 

Хімреактивом знімається лакова оболонка, а з нею - мідь, (крім того шару, 

що осів на стінках отворів, бо під ним немає лаку). Далі в гальванічній ванні 

нарощують мідь в отворах, і на незахищених фоторезистом місцях фольги 

(місця провідників і контактних майданчиків). Потім па провідники та конта-

ктні майданчики наносять захисний шар металу і усувають фоторезист з не-

захищених місць (прогалин). Оголений шар фольги стравлюють. Таким чи-

ном, метод поєднує хімічний метод отримання провідникового рисунку і га-

льванохімічний метод металізації отворів. Метод непогано освоєний на ви-

робництві і є відносно недорогим. 

4.6 Топологія плати  

Згідно заданого корпусу плата буде мати прямокутну форму з розмірами 

55х70 мм. Отвори кріплення знаходяться по кутах плати і мають діаметри 

1,5 мм. 

Друкована плата має три різних типи провідників, до яких прикладено 

певну напругу та по яким протікає певний струм. Тому для кожного типу по-

трібно визначити потрібну ширину провідника: 

Таблиця 4.4 ― Ширина провідників.  

Тип Напруга Струм Ширина провідника 

Силовий 12В, постійна До 0,2 А 0,55 мм або 0,45 мм 

5В, постійна До 0,2 А 0,55 мм або 0,45 мм 

Сигнальний 5В, постійна До 0,03 А 0,55 мм або 0,45 мм 

Трасування плати розроблюваного пристрою виконувалося за допомо-

гою системи автоматизованого проектування друкованих плат Altium 
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Designer 19.0.4. В результаті трасування отримані топологічні шари, які зо-

бражені на рисунках 4.1-4.2. 

 

Рисунок 4.1 — Верхній топологічний шар 

 

Рисунок 4.2 — Нижній топологічний шар 
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Верхній шар провідників позначений червоним кольором, нижній — си-

нім. Отвори виконуються з металізацією, крім отворів у кутках плати. Там 

металізація не потрібна, оскільки це отвори для закріплення плати у корпусі. 

Усі провідники, окрім контактних майданчиків закриті захисною маскою. 

Весь простір плати залитий шаром міді, який приєднаний до землі схеми. 

4.7 Аналіз працездатності пристрою 

Пристрій, що розроблюється, належить до лабораторної апаратури. У 

випадку відмови він підлягає відновленню, після якого може знову викорис-

товуватися за призначенням у штатному режимі. З цього випливає, що роз-

роблюваний синхронний детектор з фазообертачем можна віднести до відно-

влюваної радіоелектронної апаратури. 

Даний синхронний детектор призначений для роботи у лабораторних 

умовах, тому розрахунок його механічної міцності проводити недоцільно. 

Також не є доцільним проведення розрахунку теплового режиму, оскільки 

підсилювач не містить у своєму складі потужних елементів, випромінювання 

яких значне. Тому обмежимося розрахунком надійності пристрою. 

У даному підрозділі буде проведений розрахунок напрацювання на від-

мову. Для розрахунків приймемо такі умови: 

1) відмова будь якого з елементів пристрою призводить до відмови при-

строю загалом; 

2) відмови елементів є взаємо випадковими та взаємонезалежними поді-

ями; 

3) Інтенсивність відмов ( 0 ) або потоки відмов ( 0 ) елементів не зале-

жать від часу, тобто 0 const   та 0 const  . 

Згідно з методикою, що описана у джерелі [6], були отримані дані, що 

занесені до таблиці 2.4. Оскільки пристрій, що розроблюється, належить до 

лабораторної апаратури, то поправковий коефіцієнт еК , який враховує умови 

експлуатації пристрою, дорівнює 1,5. 
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За відомої інтенсивності відмов всіх компонентів схеми можна визначи-

ти сумарний потік відмов за формулою: 

 
1

n

p i

i

N 


  , (4.1) 

де n — кількість елементів; 
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Таблиця 4.5 ― Параметри надійності елементів схеми 

  

Тип та назва елемента 6

0 10 ,

1
год

 
 

, .N шт  
1К  

НК  610 ,

1

р

год

 
 

SMD-резистор R1-R5, R6-R12, 

R13-R40, R41-R44 

0,06 41 1,1 0,75 0,1 

Резистор змінний R6,R12,R41 1,2 3 0,02 0,023 0,05 

Конденсатор керамічний С1, С4 0,7 2 0,05 0,1 0,07 

Конденсатор керамічний С2, С3 0,7 2 0,6 0,4 0,63 

Конденсатор керамічний С5, С6 0,7 2 0,4 0,15 0,42 

Конденсатор керамічний С7-С10 0,7 4 0,5 0,26 0,53 

Конденсатор керамічний С11-

C17 

0,7 1 0,52 0,3 0,55 

Мікросхема напівпровідникова 

DA1-DA5, DD1-DD2 

2 7 0,5 0,4 1,5 

Оптопара U1, U2 1,5 2 0,25 0,1 0,56 

Транзистор кремнієвий малопо-

тужний високої частоти VT1 

2,5 1 0,6 0,4 2,2 

Транзистор кремнієвий малопо-

тужний високої частоти VT2 

2,5 1 0,7 0,6 2,62 

Транзистор кремнієвий малопо-

тужний високої частоти VT3 

2,5 1 0,45 0,3 1,7 

Транзистор кремнієвий малопо-

тужний високої частоти VT4 

2,5 1 0,5 0,6 2,3 Фе
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р — робоче значення інтенсивності відмов; 

iN — кількість елементів кожного типу. 

1К  — поправний коефіцієнт, який враховує електричне та теплове наванта-

ження на елемент. 

НК  — коефіцієнт електричного навантаження елемента. 
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При відомому значенні сумарного потоку відмов можна визначити час 

напрацювання розроблюваного пристрою на відмову за формулою: 

 
0

1
Т


    

За даними з таблиці 3.4. отримаємо таке значення сумарного потоку від-

мов 5 13 10
год

   . 

Знаючи потік відмов, можна розрахувати час напрацювання пристрою 

на відмову відповідно до формули (3.5): 

4

0 5

1
3,2 10 32000

3 10
Т год або год


  


. 

Отриманий результат становить 32000 годин. Дане значення цілком від-

повідає вимогам технічного завдання щодо терміну безвідмовної роботи при-

строю. Для пристрою можна запропонувати термін гарантійної служби стро-

ком 2 роки. У якості методу підвищення надійності CД можна запропонувати 

метод ненавантаженого резервування найбільш ненадійних елементів. 

 

Продовження таблиці 4.5      

Транзистор кремнієвий малопо-

тужний високої частоти VT5 

2,5 1 0,65 0,5 2,4 

Роз’єми X1-X3 1 3 0,23 1 0,34 
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5 РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

ХАРАКТЕРИСТИК СИНХРОННОГО ДЕТЕКТОРА 

Дослідження впливу фази інформаційного сигналу на чутливість СД 

проводилася на діючому модуляційному радіометрі [4]. Генерування сигналу 

відбувалося за допомогою еталонного генератора шуму, вимірювання рівня 

сигналу проводилося універсальним вольтметром В7-26 похибка вольтметру 

складає 2.5 %. 

В залежності від фази сигналу синусоїдальної форми, що приходить на 

вхід СД від бі-квадратного фільтра вимірювався рівень сигналу на виході ра-

діометричної системи.  

Результати вимірювання занесено до таблиці 5.1. 

Таблиця 5.1 ― Залежність вихідної напруги від фази сигналу   

Φ, град 0 8,5 17 25,5 34 42,5 51 59,5 68 76,5 85 93,5 102 119 

U ,мВ 53 59 63 70 73 76 76 75 72 68 62 59 51 39 

За даними таблиці 5.1 побудовано графік 5.1 залежності величини 

(Uвих/UвихМАХ) від Φ, град.  

Зміна метеорологічних умов при використанні радіометричної системи 

може призвести до не контрольованої зміни фази сигналу, що надходить на 

вхід системи, також величина  може залежати від набігу фази по тракту 

радіометра, а також від інших чинників які досить важко врахувати. Перевір-

ка роботи СД при різних положеннях регулятора оберту фази, результатом 

якої є приведений вище рис 1.4 показала, що при нульовому зсуві фази вихі-

дна напруга СД максимальна, при 120º вихідна напруга близька до нуля, а 

при зсуві у 100º складає половину від максимальної. Проте теоретично вра-

хувати зазначений параметри практично неможливо. 
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Рисунок 5.1 – Залежність середнього значення вихідної напруги СД від фази 

опорного сигналу 

Оскільки збіг фази опорного та досліджуваного сигналу підвищує чут-

ливість радіометричної системи в цілому, тому на думку автора є доцільним 

використання пристрою регулювання фази опорного сигналу СД.  
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6 ОХОРОНА ПРАЦІ  

Відповідно до статті 1 Закону України «Про охорону праці» охорона 

праці — це система правових, соціально-економічних, організаційно-

технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та за-

собів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у 

процесі трудової діяльності. Даним законом визначені основні положення 

щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і 

здоров’я в процесі трудової діяльності, на гідні безпечні та здорові умови 

праці. Дотримання безпечних умов праці є обов’язковим для будь-якого під-

приємства будь-якої форми господарювання, яке використовує найману пра-

цю. Ухилення від виконання Закону України «Про охорону праці» є тяжким 

злочином та тягне за собою адміністративну або кримінальну відповідаль-

ність. 

В даному розділі дипломного проекту розроблено комплекс заходів з 

охорони праці при виготовленні та експлуатації синхронного детектора з 

пристроєм обертання фази високочутливої радіометричної системи. 

Таким чином в даному розділі розділ визначаються основні потенційно 

шкідливі і небезпечні чинники при виробництві пристрою, а також розроб-

ляються необхідні технічні рішення та заходи з безпеки і гігієни праці, крім 

того необхідно визначити основні заходи з пожежної безпеки.  

У дипломному проекті необхідно проаналізувати умови праці приладу з 

огляду на фактори, що шкідливо впливають на здоров’я працівників та на 

якість роботи, що ними виконується. Також потрібно провести розробку за-

ходів по зниженню впливів шкідливих та небезпечних факторів до допусти-

мих значень. Найбільш шкідливими факторами, що виникають при проекту-

ванні, виробництві, налаштуванні та експлуатації пристрою є: небезпека 

ураження електричним струмом; незадовільна освітленість робочих місць чи 

підвищена яскравість; вплив електромагнітного випромінювання; запиле-
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ність чи загазованість робочої зони; незадовільні метеорологічні умови; пси-

хофізичні перевантаження. 

4.2 Визначення основних потенційно шкідливих і небезпечних 

виробничих чинників при виробництві пристрою, що проектується 

До основних шкідливих та небезпечних факторів, що впливають на пра-

цівників, задіяних на виробництві розроблюваного пристрою, можуть нале-

жати наступні: 

- Недостатня освітленість робочої зони (умови освітленості виробничих 

приміщень мають задовольняти нормам ДБН В2.5-28-2006); 

- Вміст у повітрі робочої зони шкідливих речовин різного характеру в 

небезпечних концентраціях, що перевищують гранично допустимі (гра-

нично допустима концентрація (ГДК) шкідливих речовин у повітрі ро-

бочої зони має задовольняти існуючим норм. Незадовільні параметри 

мікроклімату робочої зони (значення показників мікроклімату у вироб-

ничих приміщеннях мають задовольняти нормам ДСН 3.3.6.042-99); 

- Небезпека ураження працівників електричним струмом; 

- Підвищений рівень шуму на робочому місці (допустимі рівні звукового 

тиску в октавних смугах частот, рівні звуку та еквівалентні рівні звуку 

на робочих місцях слід контролювати відповідно до санітарних норм 

припустимих рівнів шуму на робочих місцях ДСН 3.3.6.037-99); 

- Наявність випромінювання оптичного діапазону (рівні інфрачервоного 

випромінювання на робочих місцях мають задовольняти нормам, що ви-

значені в ДСН 3.3.6.042-99); 

- Підвищені рівні електромагнітного випромінювання різних частот (рі-

вні випромінювання мають задовольняти вимогам ДСКІП № 239 та ДСКІП 

№ 476). 

Для забезпечення безпечного виробництва та експлуатації розроблюва-

ного СД необхідно, щоб всі перераховані вимоги відповідали допустимим 

або оптимальним значенням. 
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4.3 Технічні рішення та організаційні заходи безпеки гігієни 

праці та виробничої санітарії  

6.2.1 Відповідність параметрів виробничого приміщення санітарним 

нормам 

Для створенння сприятливих умов праці для працівників при виготов-

ленні та експлуатації розроблюваного пристрою потрібно забезпечити до-

тримання санітарних норм. Основні вимоги до приміщень викладені в СНіП 

№ 425 

Висота виробничого приміщення скаладатиме 4 м, довжина 8 м, ширина 

6 м. Отже, площа приміщення становить 48 м
2
, а об’єм — 192 м

3
. Загальна 

кількість працівників становить 8 чоловік, тому на кожного працівника при-

падає площа 6 м
2
 та об’єм 24 м

3
. На одного працюючого в приміщенні по-

винна припадати площа не менше 4,5 м
2
, а об’єм — не менше 15 м

3
, тому та-

ке виробниче приміщення цілком відповідає санітарним вимогам. 

При розробці, виготовленні та експлуатації пристрою працівником ви-

конуються дослідницькі роботи з технічною документацією, макетами вимі-

рювальних приладів; конструкторські роботи (розрахунок вимірювальних 

схем, виготовлення креслень); практичні роботи (пайка друкованих плат, пе-

ревірка працездатності пристрою та основних його характеристик, експлуа-

тація пристрою за призначенням). Такі роботи не вимагають систематичного 

значного фізичного навантаження і належать до легких фізичних робіт з ене-

рговитратами до 120 ккал/год (категорія Іа, постійне робоче місце). 

6.2.2 Параметри мікроклімату та склад повітря робочої зони 

Здоров’я працівника, а також рівень його працездатності залежать від 

метеорологічних умов — мікроклімату повітряного середовища, до якого 

входять швидкість руху повітря, відносна вологість, температура та інтенси-

вність теплового опромінення. 
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Мікроклімат виробничих приміщень — умови внутрішнього середовища 

цих приміщень, що впливають на теплообмін працівників з оточенням шля-

хами конвекції, кондукції, випаровування вологи та теплового випроміню-

вання. Ці умови визначаються поєднанням температури, швидкості руху по-

вітря та відносної вологості, температури поверхонь, що оточують працівни-

ка та інтенсивності теплового (інфрачервоного) опромінення. 

Оптимальними вважаються такі поєднання параметрів мікроклімату, які 

при тривалій та систематичній дії на організм людини забезпечують збері-

гання організму у нормальному тепловому стані без активізації механізмів 

терморегуляції. Такі умови мікроклімату забезпечують відчуття теплового 

комфорту та є передумовою для високого рівня працездатності робітників. 

При відхиленні параметрів мікроклімату від оптимальних значень в ор-

ганізмі людини відбуваються спрямовані на терморегулювання процеси. Іс-

нує два види терморегуляції — фізична та хімічна. Фізична відбувається за 

допомогою теплопровідності (кондукції), конвекції, випаровування та ви-

промінювання, а хімічна — шляхом зниження рівня обміну речовин в органі-

змі. 

Значні відхилення параметрів мікроклімату від оптимальних можуть 

стати наслідком ряду застудних захворювань, які можуть перейти у більш 

важкі форми, якщо не вжити відповідних заходів до оздоровлення та покра-

щення мікроклімату приміщення. 

Робочою зоною є простір, що обмежений конструкціями виробничих 

приміщень, які мають значну висоту над рівнем підлоги чи майданчика, на 

яких знаходяться місця постійного або непостійного перебування працівни-

ків. Склад повітря у робочій зоні залежить від складу атмосферного повітря, 

а також впливу на нього виробничих чинників, що утворюються в процесі 

трудової діяльності. 

Нормальним для життєдіяльності людини є парціальний тиск 21331 Па 

(або 160 мм рт.ст.). Також необхідно, щоб концентрація кисню у повітрі 

приміщень становила не менше 19-20%. 

Фе
сю
к А

.А
. Р
К-5

1, 
20

19



 

 
Зм. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

58 РК51.460811.001 ПЗ Перегудов С.М. 

Фесюк А.А 

Важливою умовою є те, щоб повітря мало визначений іонний склад. У 

ньому містяться позитивні та негативні іони, що за своєю рухливістю поді-

ляються на легкі, середні та важкі. Позитивний вплив на життєдіяльність лю-

дини мають негативні іони кисню. Вміст легких іонів у повітрі виробничих 

та громадських приміщень, повітряне середовище яких піддається спеціаль-

ній обробці у системах кондиціонування, наведено у таблиці 6.1. 

Таблиця 6.1 Допустимий вміст легких іонів у повітрі робочої зони 

Рівень іонізації повітря Число іонів у 1 см
2
 повітря Значення показ-

ників полярності 
n

+ 
n

-
 

Мінімально необхідний 400 600 -0,2 

Оптимальний 1000-3000 3000-5000 від -0,67 до 0 

Максимально допустимий 5000 5000 від -0,05 до +0,05 

Бажаною умовою є відповідність рівня іонізації повітря в виробничому 

приміщенні оптимальному рівню. 

Для забезпечення нормованих параметрів мікроклімату в робочій зоні 

використовують ДСН З.3.в.042-99. Нормовані значення параметрів мікроклі-

мату в робочій зоні зазначені у таблиці 6.2. 

Таблиця 6.2. Нормовані значення параметрів мікроклімату робочої зони 

Період 

року 

Параметр 

мікроклімату 

Нормативні значення параметрів мі-

кроклімату 

Оптимальні Допустимі 

Холодний Температура, °С 22-24 21-25 

Відносна вологість, % 40-60 75 

Швидкість руху, м/с Не більше 0,1 Не більше 0,1 
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Продовження таблиці 6.2. 

Теплий Температура, °С 23-25 22-28 

Відносна вологість, % 40-60 55 при +28°С 

Швидкість руху, м/с Не більше 0,1 0,1-0,2 

Потрібно дотримуватись оптимальних нормованих значень параметрів 

мікроклімату. Для цього треба використовувати спеціальні мікрокліматичні 

пристрої для обігріву та/або охолодження. Також варто зазначити, що мікро-

клімат впливає не лише на організм людини, а також і на вимірювальну тех-

ніку, тому недотримання вимог мікроклімату може значно вплинути на точ-

ність показань вимірювань цієї техніки, що, в свою чергу, може призвести до 

збільшення кількості браку на виробництві. 

Теплим періодом року прийнято вважати період, який характеризується 

середньодобовою температурою зовнішнього середовища більше +10°С. Хо-

лодним періодом року вважається період, який характеризується середньодо-

бовою температурою зовнішнього середовища, що дорівнює +10°С та нижче. 

6.2.3 Виробниче освітлення 

У світлий час доби використовується природне освітлення через вікна у 

стінах приміщення, а також штучне освітлення, що складається з загального і 

місцевого освітлення, тобто, є суміщеним. 

Загальне штучне освітлення забезпечується за допомогою світильників з 

лампами денного світла типу ЛТБ-40, які мають потужність 40 Вт, індивідуа-

льне освітлення робочого місця забезпечується настільними світильниками з 

лампами розжарювання потужністю 60 Вт та напругою 36 В. 

Для розрахунку загального штучного освітлення у робочому приміщенні 

використаємо метод коефіцієнта використання світлового потоку, призначе-

ного для розрахунку загального рівномірного освітлення горизонтальних по-

верхонь за відсутності предметів, що затемнюють. При цьому в розрахунках 

враховується пряме та відбите світло.  
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Необхідний світловий потік ламп у кожному світильнику  визначається 

за формулою: 

ф z

Л

E k S z
F

N n 

  


 
 

Фактичне освітлення робочих місць штучним освітленням визначається 

за формулою: 

Л
ф

z

N n F
E

k S z

  


 
 

де 
ЛF  — номінальний світловий потік лампи, лм; 

     N  — кількість ламп, шт; 

     n  — кількість ламп у світильнику, шт; 

       — коефіцієнт використання світлового потоку; 

     S  — площа приміщення, м
2
; 

     zk  — коефіцієннт запасу, приймаємо 1,5zk  ; 

     z  — коефіцієнт нерівномірності освітлення, приймаємо 1,1z . 

Для визначення коефіцієнта використання світлового потоку визначимо ін-

декс приміщення і та коефіцієнт відбиття стелі n , стін с та робочої поверхні 

р  за наступною формулою: 

 с

l b
i

h l b




 
 

де l — довжина приміщення, м; 

     b — ширина приміщення, м; 

     hc — висота підвісу світильників, м. 

 
8 6

1,07
3,2 8 6

i


 
 

 

Коефіцієнт відбиття побіленої стелі 0,7n  , побілених стін при незаві-

шених вікнах 0,5с  , середніх робочих поверхонь 0,3р  . 

Маючи значення індексу приміщення і, оберемо коефіцієнт використан-

ня світлового потоку з табличних даних. Отримаємо 0,43  . 
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Знаючи тип ламп, а це лампи ЛТБ-40 (чотири лампи з розсіювачем), за 

табличними даними визначимо номінальний світловий потік, лм. Отримаємо 

3120ЛF лм , тоді маємо наступний вираз: 

3120 10 4 0,43
677,5

48 1,5 1,1
фE лм

  
 

 
 

Штучне освітлення у приміщеннях регламентується нормами ДБНВ.2.5.-

28-2006. Для зорової роботи категорії 3в при загальному освітленні значення 

потоку фактичного освітлення становить 600 лм. У нашому випадку фактич-

не освітлення більше мінімально допустимого, тому робимо висновок, що 

освітленість приміщення відповідає нормам. 

6.2.4 Електробезпека 

Згідно ДБН В. 01.034-2005та ПУЕ науково-дослідницька лабораторія ві-

дноситься до приміщень без підвищеного ризику. Електроустаткування на-

лежить до приладів до 1000 В. Устаткування, що використовується, в лабора-

торії згідно ДСТУ ІЕС 61140:2005 належить до устаткування класів 0І, І та ІІ 

за електрозахистом. 

У процесі експлуатації електронно-обчислювального обладнання люди-

на може доторкнутися до частин електроустаткування, які перебувають під 

напругою. Оцінка небезпеки дотику до струмоведучих частин відноситься до 

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

допустимим значенням за діючими нормами. У загальному випадку допус-

тима величина струму, що протікає через тіло людини, залежить від схеми 

підключення електроустаткування до електромережі, роду й величини напру-

ги живлення, схеми включення. 

При виконанні розрахунків для дипломного проекту використовувався 

персональний комп'ютер – І (системний блок) і II ВДТ класів за електрозахи-

стом, що живиться напругою 220 В. 

Для правильного визначення необхідних засобів та заходів захисту від 

ураження електричним струмом необхідно знати допустимі значення напруг 

доторкання та струмів, що проходять через тіло людини. 
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 Гранично допустимі значення напруги доторкання та сили струму для 

нормального (безаварійного) та аварійного режимів електроустановок при 

проходженні струму через тіло людини по шляху «рука – рука» чи «рука – 

ноги» . 

Таблиця 3. – Гранично допустимі значення напруги Uдоп, що проходить через 

тіло людини при нормальному режимі електроустановки 

T(сек) До 0,1 0,2 0,5 0,7 0,9 1-5 

U(В) 500 400 200 130 100 65 

 

Основними технічними засобами, що забезпечують безпеку робіт (згідно 

ПУЕ-87) є: надійна ізоляція, захисне заземлення, занулення, захисне відклю-

чення, засоби індивідуального захисту. У системі 

трифазних мереж із глухо заземленою нейтраллю, яка використовується у 

науково-дослідницькій лабораторії, найкращими засобами захисту є: надійна 

ізоляція струмоведучих частин електроустаткування, занулення відповідно 

до ПУЕ (з'єднання елементів, що перебувають під напругою, із глухо зазем-

леною нейтраллю). Крім того, для 

заземлення переносних частин обладнання застосовують спеціальне з'єднан-

ня. 

 Розрахунок захисного відключення електромережі при аварійном 

режимі роботи електрообладнання 

Виконаємо розрахунок ланцюга захисного відключення фазного проводу 

при короткому замиканні (КЗ). Струм КЗ можна обчислити за формулою: 

 

де  Ф = 220 В - напруга фазного проводу; 

 0 = 3 Ом - опір нульового проводу; 

 Ф = 7 Ом - опір фазного проводу; 

 ТР/3 ≅ 0,1 Ом - еквівалентний опір трансформатора. 

Фе
сю
к А

.А
. Р
К-5

1, 
20

19



 

 
Зм. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

63 РК51.460811.001 ПЗ Перегудов С.М. 

Фесюк А.А 

 

Струм спрацьовування автоматів захисту з електромагнітним розпилювачем 

повинен бути в 1,4 рази менше струму короткого замикання при струмі  до 

100 А 

 

Таким чином, струм спрацьовування автомата повинен бути менше 15,6 А.  

Розрахуємо напругу дотику до корпусів електрообладнання при 

короткому замиканні: 

 

Відповідно до діючих норм, щоб ця напруга була безпечна для 

людини, необхідно використовувати автомати максимально струмового 

захисту у яких час спрацьовування менше 0,8с. 

Автомати максимально струмового захисту, встановлені у науково-

дослідницькій лабораторії задовольняють цим умовам ( СПР< 15,6 

А, СПР<0,8 с.). 

Із проведених розрахунків видно, що у науково-дослідницькій лабораторії 

основним захистом від поразки електричним струмом є занулення та засто-

сування пристроїв максимального струмового захисту. 

6.2.5. Електромагнітне випромінювання радіочастотного діапазону 

 

Нормативні документи ДСНіП№478, ДСНіП№239 та ДСанПіН 

3.3.6.096-2002 встановлюють гранично допустимі рівні ЕМП частотою 

50-330 ГГц на робочих місцях виходячи з допустимого значення енергетич-

ного навантаження на організм і часу перебування у зоні опромінення. Згідно 

з технічним завданням рівні потужності випромінювання розроблюваного 

пристрою на кілька порядків менші ГПЕГД. Для забезпечення умов екрану-

вання, пристрій встановлюється в металевий корпус, що забезпечує відповід-

но до технічного завдання належний рівень екранування.  
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6.2.6 Пожежна безпека та профілактика 

В робочому приміщенні виконуються усі вимоги НАПБ.А.01.001-04 «Правил 

пожежної безпеки в Україні», згідно існуючих норм. 

Причиною виникнення пожежі можуть стати порушення ізоляції струмове-

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

експлуатації електроприладів і потрапляння води з помпи, радіатора або 

шлангу на електричні контакти, плату і т.д. 

Відповідно до НАБП Б.03.002-2007 робоче приміщення КБ відноситься до 

категорії В по вибухопожежній небезпеці. Відповідно до НПАОП 0.00-1.32-

01 клас робочих приміщення КБ по пожежонебезпеці – П-IIа. У зв’язку з 

цим, відповідно до вимог ПБЕ та ПУЕ, необхідно передбачити наступні за-

ходи: 

- Постійний контроль стану засобів пожежогасіння; 

- Контроль за станом ізоляції струмоведучих дротів і з’єднань; 

- Заборонено паління в приміщенні; 

- Неприпустимість перевантажень, перегріву при роботі обладнання; 

- Заборона експлуатації обладнання з саморобними запобіжниками; 

- Неприпустимість знаходження в приміщенні горючих та вибухонебез-

печних речовин. 

Приміщення обладнане чотирма пожежними датчиками типу ДТЛ (площа, 

що знаходиться під захистом одного датчика, становить 15 м
2
), відстань між 

датчиками рівна 4 м., що відповідає нормам ДБНВ 2.5-56-2014. Відповідно 

до ДСТУ 3675-98 та ISO 3941-77 для гасіння пожежі в робочому приміщенні 

КБ (клас пожежі «Е» - наявність електрообладнання під напругою) викорис-

товуються два вогнегасники вуглекислотно-брометиленові ВВБ-3. Вибір вог-

негасної речовини ґрунтується на тому, що у вогні можуть опинитись елект-

ричні пристрої, що знаходяться під напругою. 

Таким чином, кількість, розміщення і вміст первинних засобів гасіння пожеж 

цілком задовольняють всім вимогам ДСТУ 3675-98 та ISO 3941-77. Крім то-

го, у коридорі є пожежний гідрант і ящик з піском. Дотримано усіх заходів 
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безпеки відповідно до НАПБ А.01.001-2004 «Правила пожежної безпеки в 

Україні». 

 

Висновки 

В роботі проведено аналіз відомих конструкцій пристроїв з синхронним 

детектуванням та особливостей їх застосування в радіометричних системах 

мікрохвильового діапазону.  

Визначено основні недоліки синхронних детекторів відомих конструк-

цій під час їх функціонування у складі радіометричної системи, зокрема не-

можливість регулювання фази опорного сигналу, що спричиняє збільшення 

порогу чутливості такої системи. 

Для усунення цього недоліку розроблено структурну схему синхронного 

детектору, що містить засіб регулювання фази опорного сигналу. Створено 

електричну принципову схему пристрою здійснено вибір радіоелементів та  

розроблено необхідну конструкторську документацію, що дозволяє виготов-

лювати спроектований пристрій.  

Результати проведеного під час проектування аналізу надійності при-

строю показують, що середній час на відмову складає не менше 30 тис. го-

дин, що задовольняє вимогам щодо вузлів радіометричних систем. 

В процесі роботи виготовлено макет фазообертача, що входить до скла-

ду розроблюваного синхронного детектора, та проведено дослідження харак-

теристик діючої радіометричної системи мм-діапазону. Результати дослі-

джень показують, що запропоноване вдосконалення синхронного детектора 

дозволяє зменшити поріг чутливості системи на 1,5-2 дБ. 

Результати розрахунків та проведених експериментальних досліджень 

підтверджують, що розроблений пристрій відповідає усім вимогам технічно-

го завдання. 
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