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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

  LCD - Liquid Crystal Display; 

PIC/M, PIC/L, PIC/H- молодші, середні старші моделі мікроконтроле-

рів PICmicro; 

SMD - surface mount technology ;  

АЦП — аналогово-цифровий перетворювач; 

ЗП – можливість підключення зовнішньої пам’яті; 

КЖ- контроль живлення; 

КСХ – коефіцієнт стоячої хвилі; 

НВЧ – Надвисокі частоти; 

ПВВ – послідовне введення виведення даних;    

СТЧ – синтезатор тактової частоти; 

ТБ – телебачення; 

ТМП – таймер; 

ЦАП – цифро-аналоговий перетворювач ; 

ФНЧ – фільтр низьких частот; 

ФП – флеш-пам'ять. 
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 ВСТУП  

Особливе місце в розвитку сучасних інформаційних систем зв’язку від-

водиться підвищенню надійності передавальних пристроїв, збільшенню їх 

строку експлуатації, підвищенню лінійності та покращенню їх основних па-

раметрів та характеристик.           

В даному проекті  розроблений пристрій управління та контрою телеві-

зійними підсилювачами в складі цифро-аналогових передавачів.  Цей при-

стрій призначений для керування підсиленням сигналів зображення і звуко-

вого супроводження в складі цифро-аналогових телевізійних передавачів.         

Контроль та керування параметрами підсилювачів в ТВ передавачах, є 

набагато складнішою задачею ніж в передавачах іншого типу. Окрім цього, в 

процесі експлуатації   підсилювача, параметри  повинні зберігатись в допус-

тимих межах без регулювання в продовж певного часу.         

Інтенсивне залучення мікропроцесорної та обчислювальної техніки, ве-

деться  задля створення цілком автоматизованих систем контролю та управ-

ління параметрів ТВ підсилювачів.         

 Сучасні підсилювачі потужності повинні забезпечити постійність своїх 

параметрів на протязі довгого строку експлуатації. Тому в розробці  приладу 

слід використати програмне керування, яке дозволить зробити плавне зрос-

тання потужності при вмиканні.          
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1 РОЗРОБКА ТА АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ 

Під час розробки технічного завдання доцільно розпочати с огляду іс-

нуючих рішень. 

1.1 Огляд аналогів 

MOT 1500 FL  

Іспанська фірма ―OMB‖ виготовляє передавачі MOT 1500 FL BIII. Це 1,5 

кВт передавач, побудований на основі MOT 15 FL модулятора/передавача і S 

1500 TV підсилювача, який розроблений за допомогою технології LDMOS 

(зміщено-дифузна МОП технологія). Користувач, використовуючи повну 

сигналізаційну та цифрово-інформаційну систему MOT 1500 FL BIII, може 

контролювати наступні параметри:  

- вихідну потужність;  

- відбиту потужність;  

- рівень відео;  

- аудіо рівні;  

- синхронність;  

- напругу живлення споживання і напругу підсилювача.  

Передавач має захист по перевищенню вихідної потужності, КСХ, 

напруги, струмів, температури. (рис.1.1). 

  

Рисунок 1.1 — Зовнішній вигляд приладу TXFM-3000-N. 
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Передавач TXFM-5000 

Фірма «Elekttronika» випускає передавач TXFM-5000. Він призначений  

для здійснення монофонічного або стереофонічного радіомовлення в метро-

вому діапазоні хвиль. Підсилювач даного передавача EKA-1500 має в своєму 

складі:  

- систему контролю та захисту підсилювача та LCD-дисплей.  

Блок підсилювача побудований на 6 підсилювальних модулях потуж-

ністю 300 Вт з потужними MOSFET транзисторами MRF151G (Motorola), су-

матора і подільника Вілкінсона, збалансованих потужними резисторами, що 

забезпечує високу розв`язку між модулями. Подільник розподіляє вхідний 

сигнал на входи відгалужувачів. Відгалужувачі - це мости 3 дБ, призначені 

для розподілу вхідної потужності на входи двох підсилювачів 300 Вт. Крім 

цього відгалужувачі забезпечують необхідну розв`язку між входами. Плата 

суматора містить відгалужувачі, призначені для вимірювання рівнів вихідної 

потужності та відгалужування тестового сигналу. З виходу плати суматора 

сигнал проходить через відгалужувач (використовується для вимірювання 

рівнів вихідної та відбитої потужності), і надходить на вихідний з’єднувач.  

Живлення плат підсилювачів здійснюється від 6 імпульсних модулів 

живлення SP500-48. Даний модуль має номінальну потужність 500Вт. За-

гальний контроль параметрів підсилювача, його захист та зв'язок з 

зовнішніми пристроями (що мають інтерфейс RS485) здійснюється мікро-

процесорною системою контролю. До неї входять плати:  

- модуль процесора;  

- модуль комутації; 

- модуль дисплею та клавіатури; модуль живлення. 

Основні параметри підсилювача контролюються за допомогою LCD 

дисплея, розташованого на передній панелі. Система контролює наступні па-

раметри:  

- вихідна потужність;  
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- відбита потужність;  

- напруга живлення споживання;  

- струми і напруги живлення підсилювача;  

- температуру в корпусі.  

Структурну схему підсилювача EKA-1500 зображена на Рис. 2.2.  

  

Рисунок 2.2 —  Структурна схема підсилювача.  

  

Відмінні функціональні характеристики:  

- вихідні каскади підсилювачів потужності виконані на транзисто-

рах  

LDMOS, BLF872 (PHILIPS) транзисторах, попередні - на транзисторах 

MRF9045L (Motorola);  

блоки та вузли передавача виконані з використанням SMD технології, 

завдяки чому досягається висока технологічність;  

     - передавач оснащений мікропроцесорним  блоком  керування, 

забезпеченим окремим портом підключення ЕОМ для контролю основних 

параметрів і режимів роботи. У тому числі для віддаленого контролю основ-

них параметрів;  

- система охолодження ;  
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- примусова  повітряна  з вбудованими вентиляторами;  

- можливість дистанційного керування передавачем.  

З розгляду аналогів систем контролю та керування підсилювачами мож-

на зробити наступні висновки:  

сучасні моделі мають систему захисту по перевищенню вихідної потуж-

ності, КСХ, температури побудованих на основі обчислювальної техніки.  

Tesla 

В II кварталі 2001 р. фірма "Tesla" почала випускати нову продукцію – 

оновлений ряд транзисторних ВЧ-передавачів потужністю 20 Вт...20 кВт для 

всіх ВЧ діапазонів. Особливістю нових передавачів є використання в 

вихідних каскадах потужних горизонтальних двох дифузійних МОН-

транзисторів (LDMOS) фірми Philips Semiconductors, що відрізняються висо-

кою надійністю, стійкістю до розузгодження, великим коефіцієнтом підси-

лення, повною повторюваністю параметрів, хорошою енергетичною ефек-

тивністю.  

Підсилювач потужності такого 1 кВт передавача діапазону 87.5-108 МГц 

складається з шести 200 Вт-них модулів вихідних підсилювачів. Всі модулі 

ідентичні і взаємозамінні. В склад кожного модуля вихідних підсилювачів 

входить блок функціонального контролю та індикації, який забезпечує кон-

троль:  

напруги живлення;  

температури підсилювальних каскадів;  

КСХ по виходу;  

індикацію вихідної потужності та струмів транзисторів.  

Проаналізувавши дані аналоги можна зробити наступні висновки:  

1) Пристрої контролю та управління мають у своєму складі    

- модуль процесора; 

- модуль комутації;  

- модуль дисплею та клавіатури;  
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- модуль живлення.  

 

 

 

2)  Контролюють наступні параметри:  

- вихідна потужність;  

- відбита потужність;  

- напруга живлення споживання;  

- струми і напруги живлення підсилювача;  

- температуру в корпусі.  

  

Провідні моделі мають досить зручну та широко-функціональну сучасну 

комп’ютерну систему контролю та моніторингу вихідних характеристик з 

можливістю дистанційного керування за допомогою комп’ютерних мереж. 

Більшість виробників контролюють наступні параметри підсилювачів: 

вихідну і відбиту СВЧ потужність, напругу живлення споживання, струм і 

напругу живлення підсилювача, температуру в корпусі. Сучасні моделі ма-

ють систему захисту по перевищенню вихідної потужності, КСХ, напруги, 

струмів, температури.  

З врахуванням всього вище сказаного було вирішено взяти за основу си-

стем контролю та управління підсилювача фірми ―Elettronika‖, оскільки вона 

дозволяє контролювати вихідні параметри підсилювача в процесі роботи, за-

безпечує високу точність вимірювальних параметрів та спрацювання захисту 

по перевищенню порогів основних параметрів.  

Пристрій призначений для контролю та управління телевізійними підси-

лювачами в скліді цифро-аналогових передавачів. Умови есплуатації при-

строю визначаються кліматичними чинниками, які впливають на конструк-

цію та категорією виконання. 

Кліматичне виконання пристрою відповідно до ГОСТ 22261, У (для мак-

рокліматичного району з помірним кліматом). 
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Характеристика категорій виконання: 4.1 (для роботи і експлуатаційного 

збереження в приміщеннях категорії 4). 

 

 

Нормальні умови експлуатації: 

 температура повітря +25±10ºС; 

 відносна вологість повітря 45..80%; 

 атмосферний тиск 84 — 106,7 кПа (630..800 мм рт. ст.) — при висотах 

до 1000 м над рівнем моря; 

 відсутність активних речовин у повітрі. 

       Умови експлуатації пристрою управління телевізійними підсилювачами 

в складі цифро-аналогових передавачів мають забезпечити зону комфорту 

людини, що  визначається температурою навколишнього середовища 18..24 

°С, рівень акустичного шуму якого становить 80..90 дБ, вологість 30..100 % й 

заввишки до 3000 м над рівнем моря.  

 Якщо температура становить менше — 15 °С або перевищує +45 °С, рі-

вень шуму складає 130дБ, відносна вологість повітря становить менше одно-

го відсотку, тоді як висота над рівнем моря більше 6000 м, то вважають, що 

при таких умовах фізіологічні можливості людини перевищують задану ме-

жу. З конструктивного погляду, врахувавши фізичні можливості людини 

прилад контролю та управління телевізійними підсилювачами в складі циф-

ро-аналогових передавачів можна віднести до легкої категорії.  

 Також на розроблювальний пристрій слід врахувати можливий вплив 

вібрації з частотою близько 15-20 Гц та із прискоренням вільного падіння від 

2 g до 10 g. 
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1.2 Аналіз технічного завдання 

Пристрій призначений для контролю та управління підсилювачами в 

склалі цифро-аналогових передавачів. Умови експлуатації пристрою 

контролю та управління телевізійними підсилювачами в складі цифро-

аналогових передавачів  визначаються кліматичними чинниками, які 

впливають на конструкцію та категорією виконання. 

 

Кліматичне виконання пристрою відповідно до ГОСТ 22261, У (для мак-

рокліматичного району з помірним кліматом). 

Характеристика категорій виконання: 4.1 (для роботи і експлуатаційного 

збереження в приміщеннях категорії 4). 

Нормальні умови експлуатації: 

 температура повітря +25±10ºС, 

 відносна вологість повітря 45..80%, 

 атмосферний тиск 84 — 106,7 кПа (630..800 мм рт. ст.) — при висотах 

до 1000 м над рівнем моря, 

 відсутність активних речовин у повітрі. 

 Умови експлуатації пристрою управління телевізійними підсилюва-

чами в складі цифро-аналогових передавачів мають забезпечити зону комфо-

рту людини, що  визначається температурою навколишнього середовища 

18..24 °С, рівень акустичного шуму якого становить 80..90 дБ, вологість 

30..100 % й заввишки до 3000 м над рівнем моря.  

 Якщо температура становить менше — 15 °С або перевищує +45 °С, рі-

вень шуму складає 130дБ, відносна вологість повітря становить менше одно-

го відсотку, тоді як висота над рівнем моря більше 6000 м, то вважають, що 

при таких умовах фізіологічні можливості людини перевищують задану ме-
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жу. З конструктивного погляду, врахувавши фізичні можливості людини 

прилад контролю та управління телевізійними підсилювачами в складі циф-

ро-аналогових передавачів можна віднести до легкої категорії.  

 Також на розроблювальний пристрій слід врахувати можливий вплив 

вібрації з частотою близько 15-20 Гц та із прискоренням вільного падіння від 

2 g до 10 g. 

2 РОЗРОБКА СТРУКТУРНОЇ ТА ПРИНЦИПОВОЇ СХЕМИ 

ПРИСТРОЮ  

2.1 Структурна схема пристрою 

Одним із завдань дипломного проекту є розробити таку структурну 

схему пристрою управління телевізійними підсилювачами, яку б міг реалізу-

вати малодосвідчений радіотехнік . Також  вона має бути бюджетною для 

виготовлення ,легко доступною в плані використання  найбільш поширених 

радіоелементів, а також радіоелементів які можна замінити на аналогічні.  

На рис. 2.1 представлена структурна схема пристрою управління теле-

візійними підсилювачами в складі цифро-аналогових передавачів  
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Рисунок 2.1 – Структурна схема пристрою. 

 

На основі технічного завдання підсилювач має керувати та проводити 

контроль за такими параметрами: підсилення, вихідна потужність, темпера-

тура. На обчислюваному  пристрої обробляються значення вихідної потуж-

ності та температури і виводяться на дисплей  Використовуємо термодавач 

для вимірювання температури ,він  вимірює температуру пристрою та фор-

мує сигнал . Визначається температура на радіаторі блока живлення (місце  

де найвища температура). Сигнал який посилає термодавач проходить через 

АЦП і потрапляє на  обчислювальний пристрій. Використовуємо пристрій 

узгодження для того щоб узгодити термодавач і АЦП.Для виміру вихідною 

потужності використовуємо давач потужності , побудованого на основі дете-

ктора обвідної в відгалужувачі. Сигнал який знімається з відгалужувача про 

рівні вихідної потужності  потрапляє в АЦ ,після потрапляє на обчислюваль-

ний пристрій а далі на дисплей. АЦП узгоджений з давачем потужності за 

допомогою пристрою узгодження.Контроль та управління підсиленням про-
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водиться  після обробки даних вихідної потужності. Через ЦАП сигнал з об-

числювального пристрою потрапляє на один із каскадів підсилюва-

ча.Мікроконтролер виконаний у вигляді мікросхеми як спеціалізована мікро-

процесорна система, що включає мікропроцесор, блоки пам'яті для збере-

ження коду програм і даних, порти вводу-виводу і блоки зі спеціальними фу-

нкціями (лічильники, компаратори та інші). В зручному та інформативному 

форматі дисплей повинен забезпечувати отримання інформації. 

 

2.2 Розробка схеми вимірювання аналогової потужності на піковому 

детректорі 

Згідно з ТЗ пристрій повинен забезпечувати контроль вихідної потуж-

ності, для цього використається піковий детектор. Призначений для 

вимірювання максимумів потужності.   

Структурна схема пікового детектора буде складатись:  

1) ФНЧ (вх)– який призначений для придушення високих частот. А 

також для фільтрації спотворень, які виникають в ТВ сигналі при 

проходженні тракту підсилення;  

2) Подільник -  повинен забезпечити вирівнювання вхідної напруги; 

3) Піковий детектор - призначений для вимірювання амплітуди сиг-

налу (піках); 

Приведемо структурну схему на рис 2.2  

    

 Рисунок 2.2 — Структурна схема вимірювання аналогової потужності на пі-

ковому детекторі. 
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4)Активний ФНЧ (вих) – виконаний на операційному підсилювачі ви-

користовується для фільтрації пульсацій.  

 

 

2.3 Розробка схеми швидкого апаратного захисту 

Модуль повинен забезпечувати захист підсилювача від перевищення по-

рогового значення вихідної потужності: 

- напруга живлення 5 В;  

- час спрацювання захисту 1 мкс.  

- вихідна логіка: 0 – захист спрацьовує, 1 – захист не спрацьовує.  

- сигнал перевищення вихідної аналогової СВЧ потужності. Вихідна         

напруга детектора огинаючої сигнала лежить в межах: 0÷4 В  

- сигнал перевищення відбитої СВЧ потужності. Вихідна напруга детек-

тора огинаючої сигнала лежить в межах: 0÷4 В.  

- сигнал перевищення вихідної цифрової СВЧ потужності.  

Приведемо структурну схему:  

Рисунок 2.3 —  Структурна схема швидкого апаратного захисту.  

Вихідна напруга детектора середньоквадратичної потужності сигнала-

лежить в межах: 0÷3,5 В.  
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2.4 Аналіз електрично-принципової схеми  

Значення вихідної потужності і температури після обробляються на об-

числювальному приладі і далі виводяться на дисплей .Замінили паяні 

з’єднання  між платами на штирьові з’єднання . Такі з’єднання застосовують 

для легшої зборки та експлуатації прилада .  

 

 

Рисунок 2.4 — Схема електрична принципова пристрою контролю ТВ підси-

лювачами передавачів в складі цифро-аналогових передавачів.  

Також завдяки штирьовому з’єднанні ми відкинемо необхідність гвинто-

вого з’єднання  плат між собою. Що також спростить заміну елементів і сам 

ремонт прилада. 

2.5 Розробка принципової схеми вимірювання аналогової 

потужності на піковому детекторі 

       В якості фільтра слід використати Г – подібнийтрьох-ланковий .RC-

фільтр нижніх частот, який дозволить повністю досягти необхідних характе-

ристик відповідно до ТЗ. Перевагами даного фільтра є його дешевизна та 

простота реалізації (рис.2.5).  
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Рисунок 2.5 —  Схема Г-подібного трьох ланкового RC фільтру.  

Піковий детектор реалізуємо на операційному підсилювачі LM311D та 

транзисторі BC846. 

  

Рисунок 2.6— Схема пікового детектора.  

Керуючись ТЗ в якості вихідного НЧ фільтру візьмемо активний фільтр 

на операційному підсилювачі.  

Слід відзначити, що активні фільтри мають наступні переваги:  

Забезпечують високий вхідний опір, тому не погіршують експлуатаційні 

дані схеми.  

Покращують розв'язку. Оскільки секції фільтру не пов'язані між собою.  

Підсилюють сигнал.  

Котушки індуктивності в них можуть бути замінені конденсаторами. 

Особливо в схемах на ОП. Конденсатори зазвичай менш дорогі і більш до-
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ступні. Низькочастотні фільтри можна побудувати на елементах малих 

номіналів. Приведемо схему активного НЧ фільтру: 

  

Рисунок 2.7 —  Схема вихідного активного ФНЧ фільтру. 

Отже загальна принципова схема вимірювання аналогової потуж-

ності на піковому детекторі матиме вигляд:  

 

Рисунок 2.8 — Принципова схема вимірювання аналогової потужності на пі-

ковому детекторі. 

Активний НЧ фільтр на операційному підсилювачі використовуєть-

ся для фільтрації пульсацій. 
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2.6 Розробка принципової схеми швидкого апаратного захисту 

В якості тригерів використовуються тригери RS типу. Проаналізував-

ши ряд моделей таких тригерів ми зупинилися на моделі HEF4043BT. Да-

на мікросхема представляє собою чотири RS тригери з трьома вихідними 

станами. Час перемикання даного тригера становить 100 нс в обидва стани. 

Структурна схемаHEF4043BT зображена на рис. 2.9. 

 

 Рисунок 2.9 — Структурна схема HEF4043BT.  

В якості схеми логічного АБО використаємо схему на базі транзисторно-

го ключа. Схему приведено на рис. 2.10.  

R46 – виконує функцію підтягуючого резистора, який забезпечує надій-

ний сигнал логічної 1 на виході (захист не спрацьовує) при переводі виходів 

тригерів в Z стан (при виключенні захисту).  

R42 та R43 – опір бази.  

R27 – опір колектора.   Ку
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Рисунок 2.10 — Схема транзисторного ключа.  

 В якості компараторів використовуємо операційні підсилювачі LM324D. 

Ця мікросхема представляє собою 4 операційних підсилювача в одному кор-

пусі, які живляться напругою 5 В від загального блоку живлення.  

Приведемо загальну принципову схему швидкого апаратного захисту: 

   

              Рисунок 2.11 — Принципова схема швидкого апаратного захисту. 

3 ВИБІР ЕЛЕМЕНТНОЇ БАЗИ 

3.1 Мікроконтролер 

В сучасному ринку є ряд сімейств і серій мікроконтролерів від різних 

виробників, таких як AVR, STM32 та PIC. В даному , конкретному випадку, 

враховуючи всі необхідні характеристики під час вибору мікроконтролера, 

найбільш оптимальним рішенням для пристрою контролю та управління те-
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левізійними підсилювачами в складі цифро-аналогових передавачів для го-

динника є мікроконтролер PIC16F84, що робить його зручним під час про-

грамування, а його собівартість в порівнянні з іншими мікроконтролерами 

невелика, що передусім відзначається на його функціоналі та принципу ро-

боти. 

Основні характеристики мікроконтролера PIC16F84. 

Характеристика RISC ядра: 

 Тактова частота : DC до 10МГц та DC 200нс для тривалості машинно-

го коду; 

 Високопродуктивна RISC архітектура; 

 8-рівневий апаратний стек; 

 Пряма, непряма і відносна адресація; 

 35 однослівних команд; 

 більшість команд виконуються в межах одного машинного циклу, 

окрім команд переходів, що виконуються за два машинних циклів; 

Особливості мікроконтролера: 

 Програмування на платі через послідовний порт; 

 Скидання налаштувань при зниженні напруги живлення; 

 Таймер включення і таймер запуска генератора; 

 Режим енергозбереження SLEEP; 

 Програмований захист коду; 

 Сторожовий таймер WDT з окремим генератором для підвищення 

продуктивності роботи; 

 Режим низьковольтного програмування; 

 Захист коду програми; 

 Таймер включення живлення PWRT і таймер запуску генератора OST; 

 Широкий діапазон напруги живлення від 2.0В до 6В; 

 Широкий діапазон температур від -40С до 70С; 
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 Порівняно низькі потреби струму ( від 1мкА для режиму SLEEP при 

2В); 

 Період зберігання даних FLASH / EEPROM пам'яті> 100 років. 

Для продуктивної роботи розробленого в дипломному проекті пристрою, 

даний тип мікроконтролера необхідно запрограмувати , так як це дозволить 

автоматичний контроль відповідних параметрів. 

3.2 Дисплей 

Згідно с технічним завданням використовуємо дисплей для показу таких 

параметрів  :  

                  1) температура; 

          2) вихідна потужність ; 

    Дисплей повинен забезпечувати такі характеристики : 

         1) невеликі габаритні розміри; 

         2) напругу живлення +5 В;  

         3) Чітке зображення; 

                 4) Високу швидкість реакції; 

                5) Підсвічування екрана. 

Проаналізовавши вимоги розгланемо сімейство дисплеїв фірми 

―Winstar‖ (табл 3.1.), яка э одна с кращих фірм на ринку.   

 

Таблиця 3.1 — Сімейство дисплеїв фірми ―Winstar‖. 
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Вибраний мною дисплей  WH1602B,  принципова схема якого зображена 

на рис 3.1, є бюджетним варіантом і задовольняє технічну частину розробки. 

На дворядний буквенно-цифровий дисплей  LCD фірми Winstar будуть 

відображає робочі параметри пристрою.  

Назва Розміри(мм)                       Інтерфейс Роз.символів(мм) Ціна 

WH1602B 58×32 6800, SPI ,I2C 2.96×5.56 434 

WH1202A 55.7×32 6800, SPI ,I2C 2.65×5.5 468 

WH1601A 85×28 6800, SPI ,I2C 3.07×6.56 508 

WH1601B 122×33 6800, SPI ,I2C 3.07×6.56 346 

WH1501L 84×44 6800, SPI ,I2C 4.84×8.06 455 

WH1602A 80×36 6800, SPI ,I2C 2.95×5.55 548 

WH0802A1 85×36 6800, SPI ,I2C 2.95×5.55 426 
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Рисунок 3.1 — Принципова схема дисплею WH1602B. 

На основі дисплея  стоїть контролер ST7066.Він відповідає нашим вимо-

гам , маючи напругу живлення +5 В ,підсвічування ,невеликі габаритні роз-

міри, хорошу швидкість реакції. 

3.3 Термодатчик 

Фірма Dallas Semiconductor пропонує широкий вибір відкаліброваних 

температурних давачів. Дані давачі включають в себе різноманітні давачі 

прямого перетворення температури в прямий код. Вони мають високу точ-

ність без необхідної можливості повторного налаштування, з характеристи-

ками , що дозволять спроектувати пристрій з доволі високою надійністю та 

хорошою якістю. 

Для вимірювання температури в приміщенні будемо використовувати 

термодавач DS1629. 

Характеристики термодавача DS1629 : 
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— Вимірювання температури в діапазоні від -55 ° C до + 125 ° C. 

— Точність ± 2.0 ° C. 

— Розширення термометра - 9 біт. 

—. Спеціальний сигналізаційний вихід з відкритим стоком. 

— 32 байта пам'яті SRAM. 

— Введення-виведення даних по двопровідному послідовному інтерфей-

су  

— Широкий діапазон напруги живлення (2.2В - 5.5В). 

DS1629 може створювати моніторинг температури в доволі негабарит-

ному пристрої ао корпус SOIC. З'єднання з DS1629 здійснюється за допомо-

гою двопроввдного інтерфейсу. Широкий діапазон напруги живлення і міні-

мальні вимоги до живлення DS1629 дозволяють швидко точно вимірювати 

температуру. 

При цьому ніяких додаткових компонентів не потрібно; термодавач 

швидко зчитує дані температури з високою точністю. Середня точність дат-

чика становить ± 0.5 ° C. 

 

Для зберігання системних даних або збору даних по температурі, DS1629 

має 32 байта пам'яті SRAM. 

Термодавач має широке застосування: він використовується в персона-

льних комп'ютерах, стільникових телефонах, офісному обладнанні, системах 

збору даних по температурі, або в будь-який чутливої до температури мікро-

процесорної системі. 

Відкалібрований на заводі датчик температури не потребує зовнішніх 

компонентах. З моменту включення DS1629 починає перетворення темпера-

тури, коли перетворення закінчиться, починається наступне, і так далі. Де-

який проміжок часу зчитувати значення регістра температури, який містить 

результат останнього завершеного перетворення. Збір даних із регістра тем-

ператури не впливає на поточний перетворення. 
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Таблиця 3.3 — Опис виводів DS1629. 

 

 

При необхідності можна змінити налаштування DS1629, наприклад не 

перетворювати температуру після включення або режим постійного перетво-

рення. Це може виявитися корисним у випадках з обмеженими ресурсами 

напруги живлення. 

 

 

 

 

Контакт Позначення Опис 

1 SDA Вхід/вихід данних для двохпроводного  

послідовного порта обміну данних  

2 SCL Вхід/вихід тактування для двохпроводного 

послідовного порта обміну данних 

3 ALRM Вихід сигнализації  

4 GND Общий вихід  

5 X2 Вхід резонатора  

6 X1 Вхід резонатора 

7 OSC Вхід генератора  

8 VDD Живлення.Вхід 2.2В-5.5В 
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4 РОЗРАХУНКИ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ 

4.1 Тепловий режим 

Розрахунок теплового режиму блока РЕА у програмі BlockTermo1 

             ВХІДНІ ДАНІ: 

          розміри корпусу, мм                

            ширина B = 120                

           довжина L = 150                

            висота H = 175 

       розміри нагрітої зони, мм                

            ширина b =70                

           довжина l = 50                

            висота h = 2 

       координати нагрітої зони відносно центру блока, мм                

                  cx =    0                

                  cy =    0                

                  cz =    0 

       теплова потужність нагрітої зони, Вт                

                  N = 71.0                

       температура оточуючого середовища, град С                

              (Т)ос = 57.0 

       товщина стінки корпуса, мм                

               dst = 2.0              

   

       критерій теплопровідності матеріала стінки, Вт/м.К                

              lam = 180.0 

 

          РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРАХУНКУ: 

               температури, град C:                
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           оточуючого середовища (t0) п = 57.0         

           стінок корпусу:         

             зовнішня (t1) k = 77.0         

             внутрішня (t2) k = 77.0         

           середньоповерхнева         

             нагрітої зони (t3) z = 89.4 

        перепад температур на стінці, град C:                

                                    delt = 0.00 

      критерії тепловіддачі:              

         для поверхні корпусу       alfk = 11.0 Вт/м^2.К              

         для нагрітої зони          alfz = 8.6 Вт/м^2.К              

         для внутрішньої поверхні   alfv = 17.4 Вт/м^2.К              

         еквівалентний              kekv = 7.2 Вт/м^2.К 

 

      ефективна площа охолоджуваної        

          поверхні корпуса, м^2 (S)eff = 0.323 

 

За результатам розрахунків ми бачимо, що температура нагрітої зони  у 

межах норми та забезпечує стабільну роботу пристрою. 

 

 

 

 

 

 

4.2 Розрахунок надійності 

При розрахунку показників надійності СКМ, що визначаються теплови-

ми режимами,  використана програма Relia2015. 
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ВХІДНІ ДАНІ: 

         довжина плати, мм        70.0              

         ширина плати, мм          50.0       

         товщина плати, мм        2.000 

 

      ТЕПЛОФІЗИЧНІ ПАРАМЕТРИ ПРОЦЕСУ ТЕПЛООБМІНУ 

              

         критерій теплопровіддачі від              

            бічних поверхонь плати          8.6 Вт/м^2.K              

            бічних поверхонь ТВЕ            8.6 Вт/м^2.K              

         критерій теплопровідності              

            матералу плати                  0.3 Вт/м.K 

 

      ПАРАМЕТРИ ТЕПЛОВИДІЛЯЮЧИХ ЕЛЕМЕНТІВ: 

 

   N     розміри, мм    координати, мм потужність     бічна       температура         

       dxis dyis dzis     xis    yis      P Вт   поверхня S, мм^2    град С 

 

   1   32.0  17.4   5.0     140.0    25.0      1.000        556          139.2 

   2   32.0  17.4   5.0      55.0     25.0      1.000        556          139.2 

   3   29.5   9.9    5.0      75.0     25.0      1.000        292          181.7 

   4   29.5   9.9    5.0      95.0     25.0      1.000        292          181.7 

   5   29.5   9.9    5.0     115.0    25.0      1.000        292          181.7 

   6   19.5   9.9    5.0     135.0    25.0      0.300        193          109.4 

 

     температура оточуючого середовища, град С:             

                 Тос = 57.0 

 

   Показники надійності ЕЕC: 

      iнтенсивність відмов lam.10^6 1/год,         
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                               коефіцієнт режиму К1         

                                              функція надійності ЕЕC: 

               lam(1) =1.925e-03     К1(1) = 1.00     Fp(1) =1.000 

               lam(2) =1.925e-03     К1(2) = 1.00     Fp(2) =1.000 

               lam(3) =1.925e-03     К1(3) = 1.00     Fp(3) =1.000 

               lam(4) =1.925e-03     К1(4) = 1.00     Fp(4) =1.000 

               lam(5) =1.925e-03     К1(5) = 1.00     Fp(5) =1.000 

               lam(6) =1.925e-03     К1(6) = 1.00     Fp(6) =1.000 

 

      імовірність безвідмовної роботи СКМ1           

               для t=3.0e+03 годин Р(t)=1.000 

 

Отриманні результати програми показують, що імовірність безвідмовної 

роботи при температурі оточуючого середовища становить 1.000, пристрій 

може працювати безвідмовно 3000
 
годин, отже ці показники задовольняють 

умови зазначені у технічному завданні. 

 

4.3 Розрахунок вібро- та удароміцності 

Для  розрахунку власних частот,  деформацій та витривалості плат ДП та 

МЗб можна визначити за допомогою програми Plata2015.  

Форма пластини – квадратна (70×50×2). 

Спосіб закріплення - вертикальні сторони обперті, нижня горизонтальна   

защемлена, верхня вільна 

Вібраційне перевантаження: до 10 g, частота впливу:  від 20 до 70 Гц. 

Амплітуду зміщення основи знайдемо з формули: 

  
    

   
   →     

    

  
= 4.5 мм , де  g- вібраційне перенавантажен-

ня, 

  – частота, Гц. 
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Ударне перевантаження: до 12 g, тривалість впливу 15мс 

             

      ВХІДНІ ДАНІ: 

              

         довжина плати, мм        70.0              

         ширина плати, мм        50.0       

         товщина плати, мм          2.000              

         спосіб закріплення сторін: 

            дві горизонтальні защемлені, інші вільні 

 

         механічні характеристики матеріала:        

            модуль пружності, ГПа           30.0        

            коефіцієнт Пуассона            0.25        

            густина, г/см^3        2.10                      

            КМВ                         0.03        

            межа міцності, МПа   250.0        

            межа витривалості, МПа    65.0 

 

 

         параметри зосереджених ЕЕС:               

       m, г   dx, мм   dy, мм   x, мм   y, мм 

        45.0    36.0     36.0     105.0    70.0 

         4.0    32.0      17.4     140.0    65.0 

         4.0    32.0      17.4      55.0    25.0 

         3.0    29.5      9.9        75.0    25.0 

         3.0    29.5      9.9        95.0    25.0 

         3.0    29.5      9.9       115.0    25.0 

         2.0    19.5      7.4       135.0    25.0 

        26.0    25.0     41.0       40.0    55.0 

        26.0    25.0     41.0       40.0    75.0 
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        26.0    25.0     41.0       40.0    95.0 

        12.0    18.0     36.0       20.0    60.0 

        12.0    18.0     36.0       20.0    75.0 

        12.0    18.0     36.0       20.0    90.0 

    

         маса розподілених ЕЕС, г       19 

 

         параметри вібраційного впливу:      

            частота, Гц             23.4      

            амплітуда, мм         4.5                    

            виброперевантаження, g           10.0                    

            тривалість, год          1.0 

         параметри ударного імпульсу:      

            тривалість, мс            12.0      

            амплитуда, g              10.00                    

            число ударів               12000 

            форма – синусоїдальна 

 

 

      РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРАХУНКУ:    

 

         власна частота плати, Гц    82.1 

 

         віброміцність у центрах ЕЕС: 

 

            коефіцієнти передачі прискорень та перевантаження:             

       N ЕЕС    x, мм    y, мм   eta (x, y) nvib (x, y) 

         1      105.000   70.000    2.595       25.659 

         2      140.000   65.000    0.704       6.962 

         3       55.000   25.000     1.315      13.004 
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         4       75.000   25.000     1.562      15.440 

         5       95.000   25.000     1.590      15.723 

         6      115.000   25.000    1.395      13.794 

         7      135.000   25.000    1.017      10.059 

         8       40.000   55.000     1.048      10.362 

         9       40.000   75.000     1.053      10.407 

        10       40.000   95.000    1.040      10.280 

        11       20.000   60.000    -0.387      -3.831 

        12       20.000   75.000    -0.434      -4.291 

        13       20.000   90.000     -0.211      -2.082 

 

             відносні деформації:             

       N ЕЕС    z, мм   tet(x), рад   tet(y), рад 

         1       10.372     -0.196662     -0.000007 

         2       -1.925     -0.465787     -0.008447 

         3        2.051      0.110906      0.133298 

         4        3.653      0.046382      0.237400 

         5        3.839     -0.028079      0.249521 

         6        2.570     -0.096478      0.167059 

         7        0.113     -0.145128      0.007368 

         8        0.313      0.403282      0.004285 

         9        0.342      0.441036     -0.001503 

        10        0.259      0.333413     -0.006418 

        11       -9.005      0.494790     -0.080190 

        12       -9.308      0.511466      0.040867 

        13       -7.847      0.431162      0.148405 

 

         ударна міцність у центрах ЕЕС: 

 

            коефіцієнти передачі прискорень та перевантаження:             

Ку
кур
уд
за

 С
.О

. Р
К-5

1, 
20

19



Лист 

4 РК51.468213.001.ПЗ 

 ПЗ 
Зм № докум. Лист Підпис. Да-

т

     

 Кукурудза    

34 

 

       N ЕЕС    x, мм    y, мм    eta (x, y) nud (x, y) 

         1      105.000   70.000      4.597     45.966 

         2      140.000   65.000      0.333     3.327 

         3       55.000   25.000      1.711      17.111 

         4       75.000   25.000      2.267      22.665 

         5       95.000   25.000      2.331      23.312 

         6      115.000   25.000     1.891      18.913 

         7      135.000   25.000     1.039      10.393 

         8       40.000   55.000      1.109      11.085 

         9       40.000   75.000      1.119      11.187 

        10       40.000   95.000     1.090      10.897 

        11       20.000   60.000     -2.122     -21.224 

        12       20.000   75.000     -2.228     -22.276 

        13       20.000   90.000     -1.721     -17.209 

 

 

 

 

  

             відносні деформації:             

       N ЕЕС    z, мм   tet(x), рад   tet(y), рад 

         1        8.092     -0.153433     -0.000005 

         2       -1.501     -0.363401     -0.006590 

         3        1.600      0.086527      0.103997 

         4        2.850      0.036187      0.185216 

         5        2.995     -0.021907      0.194673 

         6        2.005     -0.075271      0.130338 

         7        0.088     -0.113227      0.005749 

         8        0.244      0.314635      0.003343 

         9        0.267      0.344090     -0.001173 
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        10        0.202      0.260124     -0.005007 

        11       -7.025      0.386028     -0.062563 

        12       -7.262      0.399039      0.031884 

        13       -6.122      0.336387      0.115783 

 

        мінімальний коефіцієнт запаса витривалості              

           матеріала плати в місцях встановлення ЕЕС              

           та у контрольних точках              

           відносно межі витривалості              

                                sigv = 65.0 МПа: 

            при вібраційних навантаженнях   nv = 3.76 

            при ударах                      nu = 1.98         

За результатами які надані нам програмою про коефіцієнти запасу міц-

ності плати, можемо зробити висновки, що вони знаходиться в межі витрива-

лості за заданими умовами як при ударах так і при вібраціях, тобто друкована 

плата витримує перевантаження і механічні впливи, які вказано у технічному 

завданні.  

4.4 Опис конструкції  

Для пристрою управління та контрою телевізійними підсилювачами в 

складі цифро-аналогових передавачів вибрано корпус алюміневого сплаву 

розміри якого становлять 80х70х15.В даній конструкції присутній отвір для 

кнопки Вкл/Викл пристрою , вікно для LCD-дисплею. 

На рис. 4.1 показано модель макета ДП в пристрою управління та конт-

рою телевізійними підсилювачами в складі цифро-аналогових передавачів.В 

конструкцію (корпус)  без нижньою кришки  закріплюється  плата. 

Після того як вставили плату , закріплюємо нижню кришку конструкції. 
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Рисунок 4.1 — Розташування друкованої плати в корпусі пристрою 

управління та контрою телевізійними підсилювачами в складі цифро-

аналогових передавачів. 

Друкована плата кріпиться на 4 гвинтах , які розташовані в 4 кутах кон-

струкції. Це покращує стійкість та нерухомість плати в конструкції. Розта-

шування елементів на друкованій платі відображено на рис.4.2 
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Рисунок 4.2 — Розміщення елементів на друкованій платі. 

Отримавши двосторонню друковану плату під час проектування , на од-

ній стороні я розташував мікросхеми та вивідні елементи, на іншій  — SMD 

елементи. LCD-дисплей находиться в верхній частині корпусу.  При викорис-

танні даної компановки я зменшив щільність розташування елементів ,  що 

значно зменшило розміри друкованої плати .  

 

 

 

5 ОХОРОНА ПРАЦІ 

Оскільки в проекті розроблений пристрій управління та контрою теле-

візійними підсилювачами в складі цифро-аналогових передавачів потуж-
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ністю 1,5 кВт, то слід розглянути питання щодо безпеки охорони праці при 

розробці, виготовлені та експлуатації виробу.  

В даному розділі запропоновані відповідні технічні рішення та ор-

ганізаційні заходи з техніки безпеки і гігієни праці та виробничої санітарії, 

а також визначено основні заходи з безпеки в надзвичайних ситуаціях.  

Оскільки в процесі проектування були враховані вимоги ГОСТ 

12.1.006-84 ДСНіП №476 та ДСНіП №239 щодо захисту персон та насе-

лення від ЕМВ радіочастотного діапазону, то ці питання в даному розділі 

не розглядаються. Визначення основних потенційно небезпечних i шкідли-

вих виробничих чинників.  

До основних шкідливих і небезпечних факторів, що впливають на 

працівників, які мають місце при розробці та налаштуванні даного пристрою, 

відносять:  

- ЕМВ радіочастотного діапазону (ГОСТ 12.1.006-84 ДСНіП №476 

та ДСНіП №239) ; 

- небезпека ураження електричним струмом;  

- незадовільні параметри мікроклімату робочої зони (величини по-

казників мікроклімату у виробничих приміщеннях повинні задо-

вольняти нормам, відзначеним у ГОСТ 12.1.005-88 і ДСН 

3.3.6.042-99);  

- вміст (у повітрі робочої зони) шкідливих речовин різного характе-

ру в небезпечних концентраціях, що перевищують гранично при-

пустимі (ГДК шкідливих речовин у повітрі робочої зони повинна 

задовольняти нормам, відзначеним у ГОСТ 12.1.005-88 і ГОСТ 

12.1.007-80);  

- недостатня освітленість робочої зони (умови освітленості вироб-

ничих приміщень повинні задовольняти нормам, відзначеним у 

ДБНВ2.5-28-2006; 
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- підвищений рівень шуму на робочому місці (припустимі рівні зву-

кового тиску в октавних смугах частот, рівні звуку й еквівалентні 

рівні звуку на робочих місцях варто приймати відповідно до 

санітарним нормам припустимих рівнів шуму на робочих місцях 

ДСН 3.3.6.037-99). 

5.1Електробезпека 

Електрообладнання в науково-дослідницькій лабораторії згідно ГОСТ 

12.2.007.0–75 має 0І, І та ІІ класи щодо електрозахисту.  

Лабораторія, у якій відбуваються роботи з монтажу і налагод-

ження пристрою, згідно з ОНТП 24-86 ДНАОП 0.00-1.21-98 відно-

сяться, по небезпеці ураження персоналу електричним струмом - до 

приміщень без підвищеної небезпеки.  

При нормальному (неаварійному) режимі роботи пристрою, що 

розглядається в даному дипломному проекті, гранично припустимі рівні 

напруг дотику і струмів приведені в таблиці 5.1 (ГОСТ 12.1.038-88 ССБТ).  

 

п/п  

Рід струму  U, В  I, мА  

1 Змінний 50 Гц, не бі-

льше  

2  0,3  

2 Постійний, не більше  8  1  
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Таблиця 5.1 — Норми напруг дотику і струмів у неаварійному режимі.  

  

При виникненні аварійного режиму, напруги і струми, що протікають 

через людину не повинні перевищувати значень представлених у таблиці 

5.2. 

Таб

лиця 

5.2 

— 

Нор

ми 

напр

уг 

до-

тику 

і струмів у аварійному режимі. 

 

  

  

Лабораторія обладнана електрощитом, що має центральний рубильник і 

три автомати, що відключають електроживлення від кожного робочого місця 

окремо. Також у лабораторії використовується 4-х провідна мережа з глухо-

заземленою нейтраллю та занулення і використовування автоматів з макси-

мального струмового захисту.  

 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 струмового захисту.  

Струм  
Нормована 

величина  

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

тривалості дії, с  

 0
,1  

0,

2  
  0,5  0,6  0,7  0,8  0,9  1  більше 1  

Змінний   

50 Гц  

Iд   5
00  

2

50  
  100  85  70  65  55  50  6  

Uд   5
00  

2

50  
  100  85  70  65  55  50  36  

Постійний  

I   5
00  

4

00  
  250  240  230  220  210  200  15  

U   5
00  

4

00  
  250  240  230  220  210  200  40  
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Сила струму, при виникненні однофазного замикання на корпус приладу рів-

на:  

  

де: 𝑅ф- активний опір фазового дроту, 𝑅ф=6 Ом  

       Rо - активний опір нульового дроту, R0=2 Ом  

        𝑈ф- напруга фази, яка рівна 𝑈ф=220 В.  

Zтр/3 – еквівалентний опір трансформатора, Zтр/3=0,2 Ом  

Максимальне значення напруги яка появиться на корпусі при аварійному 

режимі, В, рівна:   

  

𝑈𝑚𝑎𝑥 = 𝐼кз ∙ 𝑅0 = 27 ∙ 4 = 108 В  

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

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

струм спрацювання для надійної роботи повинен забезпечувати виконання 

наступної умови: I кз> Iсп ≥1,41I ном.  

Безпека експлуатації електричного устаткування і захист від ураження 

електричним струмом забезпечується застосуванням ряду захисних мір:  

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

мотним;  

- недоступність і робоча ізоляція струмоведучих частин;  

- ремонтний персонал, що виконує ремонтні роботи в електричних 

установках, повинний мати електромеханічну спеціальність, і гру-

пу допуску;  

- необхідна перевірка знань ТБ і інструктаж з надання першої допо-

моги людині, ураженому струмом.  
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 Відповідність характеристик робочого приміщення санітарним нормам 

Приміщення лабораторії має форму паралелепіпеда з наступними пара-

метрами: висота - 3,5 м, ширина – 8 м, довжина - 6 м і розділена шафоюпере-

городкою на дві частини: конструкторську і технологічну.  

У лабораторії може працювати одночасно 5 чоловік. Меблі в лабора-

торії розставлені таким чином, щоб ширина проходів між робочими 

місцями була не менш 1 метра, і ці проходи були постійно вільні. Загаль-

на 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 • 0,75 + (1,5 • 0,6) • 3 • 0,75+(0,4•0,4) •5•0, 45 

=  

= 2,16 + 2,025+0,36 = 4,544 

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
.  

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

лабораторії:  

Sна1. = (Sпов. – Sзаг.) / 5 = (6 • 8 - 11,38) / 5 = 7,324 м
2
;  

Vна1. = (Vна1 – Vзаг.) / 5 = (6 • 8 • 3,5 – 14,544) / 5 = 30,691 м
3
.  

 

Таблиця 5.3 — Санітарно-технічні норми СН245-82 
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Нормована величина  Приміщення  

без  

обчислюва-

льної техніки  

Приміщення 

з обчислюваль-

ною технікою  

Площа лабораторного 

приміщення на 1 чоловіка  

≥4,5м
2
  ≥6, 3м

2
  

Об’єм приміщення лабо-

раторії на 1 чоловіка  

≥15м
3
  ≥19м

3
  

Висота приміщення від 

підлоги до виступаючих по-

верхонь перекриття  

 2,8 м  

  

У досліджувальному приміщенні здійснюється проектування, ро-

зрахунок, зборка і передексплуатаційна перевірка пристроїв промисло-

вої електроніки. По основних параметрах досліджуване приміщення 

відповідає санітарно-технічним нормам СН245-82, що приведені в таб-

лиці 5.3. 

 

5.1  Розрахунок концентрації аерозолів свинцю у повітрі робочої 

зони 

Кількість аерозолю свинцю, що виділяється при паянні в повітрі робочої 

зони складає 0.02-0.04мг на 100 паянь.  

Вихідними даними для розрахунку концентрації свинцю при паянні є: 

N – кількість робочих місць, на яких ведеться паяння;  

N=1; Розміри приміщення, 5 х 5 х 3 м 

n – кількість паянь в хвилину, n=10;  

Концентрація аерозолю свинцю в атмосфері при ручному 

паянні визначається по формулі: C=0.6×y×n×t×N V, де  
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у – питоме утворення аерозолю свинцю; y=0.03 мг/100 паянь.  

t – тривалість зміни; t = 2 год;  

V – об'єм приміщення       

Тоді концентрація аерозолю свинцю в повітрі робочої зони:   

  

Концентрація аерозолю свинцю в повітрі робочої зони не перевищує 

гранично допустиму концентрацію згідно вимог ГОСТ 12.1.005-88. Таким 

чином нема необхідності в застосувані додаткових заходів по зменшеню 

концентрації аерозолю свинцю в повітрі робочої зони.  

5.2 Мікроклімат робочої зони 

Відповідно до ДСН 3.3.6.042-99 установлені параметри виробничого 

мікроклімату, дотримання, яких забезпечує нормальні умови праці персо-

налу.  

Роботу, виконувану інженерами в процесі розробки, налагодження і 

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

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

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

Контрольні виміри відносної вологості і температури повітря проводи-

лись в теплий і холодний час року, а також проводились виміри швид-

кості руху повітря в лабораторії. Мікроклімат у приміщенні лабора-

торії залежить від температури повітря навколишнього середовища, 

потужності джерел тепловиділяючих і теплопоглинальних, котрі 

знаходяться в приміщенні.   

Таблиця 5.4 — Мікроклімат в лабораторії  

Період року  
Катег 

орія пра-

ці  

Температур а °С  
Відносна во-

логість, %  
Швидкість руху 

повітря, м/с  

Оптм.  Оптм.  Оптм.  
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Холодний і 

перехідний  

Легка  

1а  

22-24  0-60  0,1  

Вимірюван-

ня  

Легка  

1а  

12-14  65-68  0,1  

Теплий  
Легка  

1а  

23-25  40-60  0,1  

Вимірюван-

ня  
24-26  60  0,15  

     

 З таблиці 5.4. видно, що в лабораторії всі параметри мікроклімату 

знаходяться в припустимих межах, крім температури повітря в холод-

ний час року. Для того, щоб підвищити температуру і забезпечити оп-

тимальні 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.   

 

5.3 Заходи з техніки безпеки 

При іспитах, налагодженні та проведенні експериментальних досліджень 

були прийняті такі міри електробезпечності:  

- блок, що підлягає настроюванню, розташовувався на окремому су-

хому струмо непровідному столі віддалений від іншого електро-

устаткування;  

- усі регулювання здійснюються однією рукою;  

при налагодженні зібраного пристрою, доступ до струмоведучих 

поверхонь дозволяється здійснювати тільки після 2хв. після відключен-

ня живлення (цей час необхідно для розрядки розрядного конденсатора 

до безпечного значення).  

Щоб запобігти поразки електричним струмом, у лабораторії були 

проведені такі заходи:  

У нормальному режимі:  
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- струмоведучі частини апаратури, що можуть виявитися під висо-

кою напругою, були розташовані у важкодоступних місцях, а якщо 

це неможливо, то обгороджені і постачені попереджуючими зна-

ками;  

- застосування різного виду блокувань;  

- поділ електричних мереж шляхом гальванічної розв'язки;  

- використання схованої електропроводки;  

- використання несумісних роз’ємів для високовольтних і               

низьковольтних ланцюгів;  

- використання табличок з попереджуючими знаками поблизу дже-

рел поразки електричним струмом за ГОСТ 12.4.026 - 76, а також 

відповідного маркірування розеток;  

В аварійному режимі:  

- занулення (навмисне з’єднання частин електроустановок, що нор-

мально не знаходяться під напругою, із глухо заземленою 

нейтраллю мережі яка живить);  

- автоматичне відключення (при виникненні короткого замикання, 

перевантаження мережі яка живить, а також переходу напруги на 

нормально неструмоведучі частини устаткування лабораторії пе-

редбачений автоматичний захист за допомогою автоматичних ви-

микачів типу А3161 розрахованих на струм до 1,5 А).  

-  

5.4 Вимоги щодо забезпечення комфортних та безпечних умов праці 

на робочих місцях користувачів ВДТ ПОЕМ 

Об'ємно – планувальні рішення будівель та приміщень для роботи з 

ВДТ,  

ЕОМ, ПЕОМ мають відповідати вимогам чинних нормативних актів, зокрема 

СНиП 2.09.04 – 87 «Административные и бытовые здания», ДСанШН  
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3.3.2.007 – 98, НПАОП 0.00 – 1.28–10 та іншим і мати ступінь вогнестій-

кості не нижку ІІ.  

Заборонено розміщувати робочі місця з ВДТ, ЕОМ і ПЕОМ у підваль-

них приміщеннях, на цокольних поверхах, поряд з приміщеннями, в яких 

рівні шуму та вібрації перевищують допустимі значення (поряд з ме-

ханічними цехами, майстернями тощо), з мокрими виробництвами, з вибу-

хопожежо небезпечними приміщеннями категорій А і Б, а також над такими 

приміщеннями або під ними.   

Площу приміщень визначають із розрахунку, що на одне робоче місце 

вона має становити не менше ніж 6 м
2
, а об'єм не менше ніж 20 м

3
 з 

урахуванням максимальної кількості осіб, які одночасно працюють у зміні.  

Приміщення мають бути оснащені природним і штучним освітленням 

відповідно до ДБН В.2.5 – 28 – 2006. Природне освітлення має здійснюва-

тись через світлові прорізи, які орієнтовані переважно на північ чи 

північний схід і обладнані регулювальними пристроями відкривання та жа-

люзями, завісками, зовнішніми козирками. Приміщення мають бути облад-

нані системами водяного опалення, кондиціонування або припливно-

витяжною вентиляцією відповідно доСНиП 2.04.05 – 91. Заземлені кон-

струкції приміщення (батареї опалення, водопровідні труби, кабелі з зазем-

леним відкритим екраном тощо) надійно захищають діелектричними щит-

ками або сітками від випадкового дотику.  

Оздоблюють стіни, стелю, підлогу приміщення з матеріалів, які дозво-

лені органами державного санітарно – епідеміологічного нагляду. Забороне-

но застосовувати полімерні матеріали (деревостружкові плити, шпалери, що 

можна мити, рулонні синтетичні матеріали, шаруватий паперовий пластик, 

тощо), що виділяють у повітря шкідливі хімічні речовини.  

Приміщення з ВДТ, ЕОМ, ПЕОМ оснащують системою пожежної сиг-

налізації з димовими пожежними сповіщувачами та переносними 

вуглекислотними вогнегасниками з розрахунку 2 одиниці на кожні 20 м пло-

щі приміщення. Підходи до засобів пожежогасіння мають бути вільними.  
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За розміщення робочих місць з ВДТ, ЕОМ та ПЕОМ потрібно витри-

мувати такі відстані: від стін зі світловими прорізами не менше 1 м; між 

бічними поверхнями ВДТ не менше 1,2 м; між тильною поверхнею одного 

ВДТ та екраном іншого не менше 2,5 м; прохід між рядами робочих місць 

не менше 1 м.  

Робочі місця з ВДТ щодо світлових прорізів розміщують так, щоб при-

родне світло падало збоку, переважно зліва.  

Екран ВДТ і клавіатура мають розміщуватися на оптимальний відстані 

від очей користувача, але не ближче 600 мм з урахуванням розміру алфа-

вітноцифрових знаків і символів. Відстань від екрана до ока працівника 

має бути залежно від діагоналі екрана:  

35/38 см (14/15") – 600...700 мм;  

                43 см (17") – 700...800 мм;  

                48 см (19") – 800...900 мм;  

                53 см (21") – 900... 1000 мм.  

Розміщення екрана ВДТ має забезпечувати зручність зорового спосте-

реження у вертикальній площині під кутом ± 30° від лінії зору працівника.  

5.5 Безпека в надзвичайних ситуаціях 

Безпека в надзвичайних ситуаціях регламентується ПЛАС. Одними з ос-

новних складових ПЛАС є розробка технічних рішень та організаційних за-

ходів щодо оповіщення,  евакуації  та дій виробничого персоналу у разі ви-

никнення надзвичайної ситуації, а також визначені основних заходів  з по-

жежної безпеки.  

Оповіщення виробничого персоналу у разі виникнення НС, наприклад 

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

хідно поділяти на зони оповіщування 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 оповіщування, черговість оповіщування та час початку 

оповіщування людей в окремих зонах визначаються, виходячи з умов забез-

печення безпечної та своєчасної евакуації людей у разі виникнення НС.   

Оповіщення про НС та управління евакуацією людей здійснюється од-

ним з наступних способів або їх комбінацією:   

- 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 лю-

дей;   

- трансляцією спеціально розроблених текстів, спрямованих на за-

побігання 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;   
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- 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 по-

жежогасіння. 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 сиг-

налом оперативного (чергового) персоналу СО (диспетчера пожежного 

поста);   

III- службові повідомлення, що не стосуються організації та управ-

ління евакуацією людей.   

У разі одночасного транслювання декількох повідомлень, що мають різні 

пріоритети, повідомлення, які мають нижчий пріоритет, повинні автома-

тично блокуватись.СО повинна мати можливість одночасно передавати 

різні мовленнєві повідомлення в різні зони оповіщення.   
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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 порушен-

ня нормальних умов евакуації виробничого персоналу.   

В разі виникнення пожежі у багатоповерхових виробничих будівлях, СО 

повинна спрацьовувати у такій послідовності:   

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

версі, 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 будин-

ку необхідно передбачати з урахуванням злиття потоків людей на шляхах 

евакуації відповідно до розрахунків по ГОСТ 12.1.004 "ССБТ. Пожарная 

безопасность. Общие требования".   

У багатоповерхових виробничих будівлях, які поділені на протипожежні 

відсіки по вертикалі, СО повинна вмикатися одразу для всього протипо-

жежного відсіку, де виникла пожежа. Затримку часу оповіщення про НС 

/пожежу/ для інших вертикальних протипожежних відсіків будинку слід пе-

редбачати з урахуванням злиття потоків людей на шляхах евакуації 

відповідно до вимог додатка 2 згідно ГОСТ 12.1.004.  

 

5.6 Обов’язки та дії персоналу у разі виникнення надзвичайної 

ситуації 

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

помітив, повинен:  
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- негайно повідомити про це засобами зв’язку органи ДСНС та Дер-

жавну пожежну охорону, вказати при цьому адресу кількість по-

верхів, 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 наяв-

них засобів.  

Керівник та пожежна охорона установи, яким повідомлено про 

виникнення НС повинні:  

– перевірити, чи викликані підрозділи ДСНС та підрозділи Дер-

жавної 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 бе-

руть участь у ліквідації наслідків НС;  

Після прибуття на пожежу підрозділів ДСНС та Державної пожежної 

охорони повинен бути забезпечений безперешкодний доступ їх до місця, де 

виникла НС. 

5.7 Пожежна безпека 

Будинок, в якому знаходиться лабораторія, являє собою п'ятиповерхову 

будівлю з цегельними стінами, бетонними перекриттями між поверхами і де-

рев'яним дахом. Необхідний ступінь вогнестійкості даного будинку 1 чи 2. 
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Для підвищення вогнестійкості будівлі застосоване оштукатурювання вапня-

но-цементною штукатуркою.  

По вибухо пожежонебезпеці, згідно ОНТП 24 – 86 та НАПБ Б.07.005-86, 

приміщення лабораторії відносяться до категорії В, тому що в ній знаходять-

ся горючі і тяжко горючі рідини, речовини і матеріали.  

По пожежонебезпеці робоча зона згідно ДНАОП0.00-1.32-01 відносить-

ся до класу П-ІІа – приміщення, в яких можливе утворення лише локальних 

вибухонебезпечних сумішей при аварійних ситуаціях.   

 

Причини виникнення пожежі можуть бути наступні:  

- електронагрівальні прилади, залишені без догляду, а також паяль-

ник;  

- коротке замикання в електромережі й устаткуванні;  

- спалахування горючих матеріалів і предметів, що знаходяться в 

безпосередній близькості від споживачів електричної енергії;  

- перегрів місць з’єднання струмоведучих частин;  

- недотримання норм техніки безпеки;  

Нижче приведений план евакуації (рис.5.1.), передбачений у разі виник-

нення надзвичайної ситуації (пожежі). 
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Для того, щоб уникнути виникнення пожежі, у лабораторії прийняті 

наступні міри:  

- силовий щит з центральним рубильником виведений окремо, і 

прохід до нього знаходиться вільним;  

- все устаткування і прилади розміщуються на негорючій підставці і 

на безпечній відстані від легкозаймистих речовин;  

- згідно ДСТУ 3675-98 та ISO3941-77 на 100 м
2
 треба розмістити 1-2   

- вогнегасники, в лабораторії з первинних засобів пожежогасіння є 

один  

- вуглекислотний вогнегасник ―ОУ2‖, для приведення в дію якого 

необхідно тільки відкрити вентиль;  

- меблі розташовані таким чином, щоб не створювати перешкод при 

евакуації на випадок пожежі; розміри дверних прорізів відповіда-

ють усім вимогам СН и П 2.09.02 – 85 та ДБН; поруч з лабора-

торією вивішена плансхема евакуації на випадок пожежі.  

- всі робітники лабораторії проходять вступний і первинний (безпо-

середньо на робочому місці) інструктаж. 

Рисунок 5.1 —План евакуації,  передбачений у разі виникнення по-

жежі 
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ВИСНОВОК 

На основі технічного завдання було розроблено пристрій управління та 

контрою телевізійними підсилювачами в складі цифро-аналогових переда-

вачів. Пристрій може використовуватися в складі передавачів  великих та 

малих потужностей . Основна увага була приділена розробці окремих частин 

даного пристрою, зокрема модуля процесора, пікового детектора та ін-

ших.Бувла розробленна програма виводу даних на дисплей. 

Були вибрані оптимальні варіанти конструкторського виконання 

.Провівши аналіз вибрали бюджетну елементну базу та матеріалів. Прове-

денні розрахунки, що підтверджують працездатність приладу при заданих 

умовах експлуатації. 

Виконавши данний дипломний проект та одержавши всі данні , 

можна зробити висновки, що пристрій управління та контрою телевізій-

ними підсилювачами в складі цифро-аналогових передавачів, повністю 

задовольняє вимоги ТЗ.  
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ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 

Д. Л. Матей, Л. Янг, Е. М. Т. Джонс "Фильтры СВЧ, согласующие цепи и 

цепи связи" т. 2, "Связь" 1972 г.  

Методические указания по выполнению расчѐта естественного освеще-

ния в дипломных проектах с применением ЭВМ. К., КПИ, 1987 - 53 с. 

Методические указания к выполнению домашних заданий по разделу 

«Мероприятия по охране труда при пайке», К.: КПИ, 1984 - 57 с. 

"Проектирование радиопередающих устройств" /Г. М. Уткин. М.:  "Со-

ветское радио" 1979-320 с.   

Методичнi вказiвки до виконання органiзацiйно-економiчного роздiлу 

—дипломних проектiв для студентів радіотехнічного факультету, факуль-

тету електроніки та факультету авіакосмічних систем. Укладачi: Головінсь-

ка Н.С., Тисячна Л.М., Ямкова Л.В., Козьякова Т.В. Відповідальний редак-

тор: к.е.н. Дученко М.М. Рецензент: к.е.н. Бабич В.П.– К.: НТУУ ―КПІ‖, 

2005.  

        ГОСТ 25347-82 — Основні норми взаємозамінності. ЄСДП Поля допус-

ків і рекомендовані посадки. 

ГОСТ 2.702-84 — Правила виконання електричних схем. 

ГОСТ 23751-86 — Друковані плати. Основні параметри конструкції. 

ГОСТ 2.316-86 — Правила нанесення на кресленнях надписів, технічних 

вимог і таблиць. 

ГОСТ 2.721-74 — ЄСКД. Позначення умовні графічні в схемах. Позна-

чення загального застосування. 

ГОСТ 2.728-74 — Позначення умовні графічні в схемах резистори кон-

денсатори. 
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 ДОДАТОК А 

 

ПОГОДЖЕНО 

Керівник дипломної роботи 

ас. Нікітчук А.В. 

 

 

__________   __________ 

 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Завідувач кафедри радіоконст-

руювання та виробництва ра-

діоапаратури 

д.т.н. , проф. Нелін Є. А. 

__________   __________ 

 

 

 

 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ 

Пристрій контролю телевізійними підсилювачами 
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ПОГОДЖЕНО 

Керівник дипломного проекту 

ас. Нікітчук А. В. 

__________   __________ 

 (дата) (підпис) 

 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Завідувач кафедри радіоконстру-

ювання та виробництва радіоапа-

ратури д.т.н., проф. Нелін Є. А. 

___________   ___________ 

 (дата) (підпис) 

 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ 

«Пристрій управління телевізійними підсилювачами в складі 

цифро-аналогових передавачів» 
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НАЗВА І ПІДСТАВА ДЛЯ ВИКОНАННЯ 

Назва дипломного проекту «Пристрій управління телевізійними підси-

лювачами в складі цифро-аналогових передавачів». 

Підставою для виконання є завдання, видане кафедрою радіоконструю-

вання та виробництва радіоапаратури від «___» ________________2019 р. 

МЕТА ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ І 

ПРИЗНАЧЕННЯ ПРОДУКЦІЇ 

Метою дипломного проекту є розробка пристрою для керування підси-

ленням сигналів зображення і звукового супроводження що використовуєть-

ся в складі цифро-аналогових телевізійних передавачах. 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 

 Призначення 

Основні технічні характеристики приладу: 

Напруга — 12 В;  

Струм споживання — не більше 1.0 А; 

Життєздатності та стійкості до зовнішніх впливів і чинників 

Умови експлуатації УХЛ 1.1 згідно ГОСТ  15150-69 

Захист від механічного впливу М1 згідно ГОСТ 17516.1-90 

Надійності 

Середній час безвідмовної роботи не менше 5000 годин. 

Імовірність безвідмовної роботи 0,96. 

Середній строк служби не менше 2-ох років. 

Конструкції 

1. Конструкція повинна допускати можливість демонтажу окремих фун-

кціональних вузлів і складових частин для ремонту й виключати неправильне 

під’єднання складових частин до джерел живлення. 

2. Габаритні розміри пристрою, не більше, мм: 410х18х38 і можуть уто-

чнюватися в процесі проектування.. 

3. Спосіб кріплення згідно рисунку. 
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4. Засоби регулювання і органи настроювання — забезпечити можли-

вість ввімкнення/вимкнення пристрою. 

5. Орієнтовна загальна вага пристрою не більше 1.5 кг і може уточнюва-

тися в процесі розробки. 

Уніфікації і стандартизації 

Використовувати уніфіковану та стандартизовану елементну базу та ма-

теріали. 

Дизайну, ергономіки та технічної естетики 

Ергономіка і дизайн згідно ДСТУ 

Експлуатації, зручності технічного обслуговування та ремонту 

Пристрій може експлуатуватися в будь якому приміщенні. Користувача-

ми можуть бути всі бажаючі, незалежно від віку та досвіду. 

Передбачити захист від падінь і перебоїв напруги та струму 

Безпеки для життя, здоров'я і майна громадян та охорони довкілля 

Забезпечити безпеку життя, здоров’я громадян та довкілля 

Утилізація згідно вимог для промислових відходів за ГОСТ 30773-2001. 

Транспортування і зберігання 

1) Прилад повинен бути ремонтно придатним та надійним за ДСТУ 

2862-94. 

2) Пакування пристрою та його складових частин повинно відповідати 

кресленням підприємства-виробника та цих технічних умов. 

3) Пакування пристрою повинне забезпечувати зберігання його від 

ушкоджень при транспортуванні, впливів кліматичних чинників та зберіган-

ня у користувача в умовах зберігання згідно з цими ТУ в межах встановлено-

го гарантійного терміну зберігання. 

Якості і технічного рівня 

Відповідає світовому рівню. 

ВИМОГИ ДО СИРОВИНИ, МАТЕРІАЛІВ І ПКВ 

Вимоги до сировини та матеріалів не висуваються. 
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ВИМОГИ ДО КОНСЕРВАЦІЇ, ПАКУВАННЯ І МАРКУВАННЯ 

Забезпечити захист від несанкціонованого втручання за допомогою на-

ліпки, фарби або пломби. Забезпечити наявність наліпки, що показує вхідну 

напругу. 

Пристрій упакувати у пупирчасто-повітряну плівку та розмістити у пі-

нопластовій формі. Маркування повинне містити відомості про найменуван-

ня пристрою, серійний номер виробу, рік випуску, товарний знак, маркуван-

ня органів керування і підключення. Комплект поставки містить настанови з 

експлуатації. 

ВИМОГИ ДО РОЗРОБЛЮВАНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

Оформлення документації оформлюється згідно ДСТУ 3008:2015. 

Склад конструкторської документації: 

1. Текстова документація (пояснювальна записка, перелік елементів, спе-

цифікація на друкований вузол, специфікація на пристрій). 

2. Графічна документація загальним обсягом не менше 3 аркушів 

А1(схема електрична структурна, схема електрична принципова, крес-

лення друкованої плати, складальне креслення друкованого вузла, 

складальне креслення пристрою). 

Орієнтовний зміст дипломного проекту: 

Вступ; 

1. Огляд існуючих рішень. Розробка та аналіз технічного завдання; 

2. Аналіз структурної та електрично-принципової схеми пристрою, еле-

ментної бази; 

3. Визначення методу створення друкованої плати; 

4. Створення моделей плат за допомогою програми Altium Designer; 

5. Розрахунок надійності пристрою; 

6. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях; 

Висновки; 

Перелік джерел посилань; 
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Додаток А Технічне завдання 

Додаток Б Перелік елементів 

Додаток В Специфікація на друкований вузол 

Додаток Г Специфікація на прилад 
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СТАДІЇ І ЕТАПИ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ 

Робота виконується в 9 етапів. 

№ Назва етапу 
Термін вико-

нання 
Форма звітності 

1 Огляд існуючих рішень 19.05.2019 Розділ 1 

2 Розробка та аналіз  

технічного завдання 

19.05.2019-

20.05.2019 

Розділ 2 

3 Аналіз структурної та елект-

рично-принципової схеми 

пристрою 

21.05.2019-

22.05.2019 

Розділ 3,  

кресленики структур-

ної та електрично-

принципової   

4 Вибір та обґрунтування еле-

ментної бази  

23.05.2019-

24.05.2019 

Розділ 4 

5 Визначення методу створен-

ня друкованої плати 

 

25.05.2019 

Розділ 5 

 

6 Створення моделей плат за 

допомогою програми Altium 

Designer 

26.05.2019-

28.05.2019 

Розділ 6 

кресленики друкова-

ної плати і вузла 

7 Розрахунок надійності при-

строю 

29.05.2019-

31.05.2019 

Розділ 7 

8 Охорона праці та безпека в 

надзвичайних ситуаціях 

01.06.2019-

03.06.2019 

Розділ 8 

9 Оформлення текстової і  

графічної документації 

03.06.2019- 

04.06.2019 

Креслення та додатки 

 

ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ 

1. Представлення проміжних результатів дипломного проекту керівни-

ку в зазначені терміни; 

2. Представлення завершеного дипломного проекту керівнику; 

3. Перевірка дипломного проекту на наявність плагіату; 

4. Представлення кафедрі завершеного дипломного проекту за 10 днів 

до дати захисту; 

5. Захист дипломного проекту перед екзаменаційною комісією. 

Виконавець                                                                          Кукурудза С.О 
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