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АНОТАЦІЯ 

У дипломному проекті було проведено розробку лабораторного 

генератору синусоїдальних сигналів та сигналів хиткої частоти для 

використання в радіолюбительських вимірювальних комплексах для 

налагоджування та регулювання окремих радіоелектронних пристроїв. Була 

розроблена схема електрична принципова пристрою на основі мікросхеми 

DDS , конструкція розроблена з обґрунтуванням конструкторських рішень. 

Наведено розрахунки, що підтверджують працездатність приладу.  

В результаті проведеної роботи виготовлений комплект 

конструкторської документації. 

Дипломний проект містить 81 сторінку пояснювальної записки, 19 

ілюстрацій, 19 таблиць,  4 кресленика, 8 додатків,  28 бібліографічних 

найменувань. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ЛАБОРАТОРНИЙ ГЕНЕРАТОР, КД, КОНС-

ТРУЮВАННЯ. 
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ANNOTATION 

The diploma project was conducted to study the development of the 

laboratory generator of sinusoidal signals and shaky frequency signals was 

developed for use in amateur radio measuring systems for the adjustment and 

adjustment of individual radio electronic devices. 

Developed a schematic circuit diagram of the device on the basis of chip 

DDS. The calculations confirming the performance of the device are given. As a 

result of the work, a set of design documentation was made.  

The diploma project contains 81 pages of explanatory note, 19 illustrations, 

19 tables, 4 drawings, 8 additions, bibliographic titles.  

KEYWORDS: LABORATORY GENERATOR, DD, CONSTRUCTION. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ  

БДП — багатошарова друкована плата 

БП — буферний підсилювач 

ДДП — двошарова друкована плата 

ДП — друкована плата 

ЕА — електронний апарат 

ЕМС — електромагнітна сумісність 

ЕРЕ — електронний радіо елемент 

ІМС — інтегральна мікросхема 

ІСН — інтегральний стабілізатор напруги 

ОДП — одностороння друкована плата 

ОП — операційний підсилювач 

РЕА — радіоелектронна апаратура 

РКІ — рідкокристалічний індикатор 

ТВЕ — тепловиділяючий елемент  

ТЗ — технічне завдання 

ФВ — функціональний вузол 

ЦАП — цифро-аналоговий перетворювач 

DDS — direct digital synthesis (прямий цифровий синтез) 
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ВСТУП 

Генераторами сигналів називаються електронні пристрої, що 

перетворюють енергію джерела постійного струму в енергію змінного 

струму (електромагнітних коливань) різної форми, необхідної частоти і 

потужності. 

Генератори застосовуються в радіомовленні, медицині, радіолокації, 

входять до складу аналого-цифрових перетворювачів, мікропроцесорних 

систем тощо. 

Також для оцінки поведінки різного роду електронних пристроїв, 

потрібно подати їм на вхід відповідний сигнал за допомогою генераторів 

сигналів. 

В залежності від конфігурації, генератор сигналів може створювати  

сигнали, що впливають у вигляді аналогових сигналів, цифрових 

послідовностей, модульованих сигналів, навмисних спотворень, шуму і 

багато чого іншого [1-4]. 

Генератор сигналів функціонує в повній відповідності зі своєю назвою: 

генерує сигнали, які використовуються в якості  сигналів, що впливають в 

ході вимірювань параметрів електронних пристроїв. Більшості схем потрібно 

вхідний сигнал зі змінною в часі амплітудою. Такий сигнал може бути 

справжнім біполярним сигналом змінного струму (пікові значення якого 

поперемінно піднімаються вище або опускаються нижче нульового рівня), 

або він може коливатися щодо деякого рівня постійної напруги (позитивного 

або негативного). Форма сигналу може являти собою синусоїду або іншу 

періодичну функцію, цифровий імпульс, двійкову послідовність або 

повністю довільну форму. 

Дана робота присвячена розробці генератора синусоїдальних сигналів. 
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1 ОГЛЯД ІСНУЮЧИХ РІШЕНЬ. РОЗРОБКА ТА АНАЛІЗ 

ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ  

У вимірювальній техніці застосовуються кілька основних типів таких 

джерел - генераторів синусоїдальної напруги: 

— низькочастотні RC генератори; 

— високочастотні LC генератори; 

— генератори з п’єзокристалічними, кварцовими та 

електромеханічними резонаторами; 

— генератори, що формують синусоїдальні сигнали з трикутних 

сигналів шляхом їх плавного обмеження; 

— генератори, що реалізують цифрові методи синтезу синусоїдальних 

сигналів. 

Аж до 60-х років минулого XX століття генератори синусоїдальної 

напруги вироблялися майже виключно перших трьох типів. Але потім 

розвиток мікроелектроніки та поява високоякісних аналогових компонентів 

(насамперед, інтегральних операційних підсилювачів) привело до широкого 

поширення функціональних генераторів, що склали основу генераторів 

четвертого типу. У 70-80-ті роки бурхливий розвиток цифрової та 

обчислювальної техніки привів до розробки і освоєння масового виробництва 

генераторів п'ятого типу, заснованих на цифрових методах: синусоїдальних і 

багатьох інших (в тому числі довільних) видів сигналів [5]. 

Виберемо цифровий методи синтезу синусоїдальних сигналів для 

нашого генератора, як самий перспективний на даний момент. 

Існує досить багато методів синтезу синусоїдальних сигналів 

цифровими методами. Основними є такі методи: 

— Синтез сигналів на основі поділу/множення частоти 

високостабільного (опорного) генератора з очищенням сигналу шляхом 

фільтрації; 
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— Прямий цифровий синтез сигналів шляхом опитування пам'яті, 

що зберігає оцифровані відліки сигналу заданої форми, з перетворенням їх в 

аналоговий сигнал за допомогою високошвидкісних цифро-аналогових 

перетворювачів. 

Перший спосіб в даний час реалізований за допомогою цілого ряду 

мікросхем синтезаторів частоти. При цьому використовуються як цифрові, 

так і аналогові подільники та помножувачі частоти. Як правило, отримати 

досить чистий синтезований сигнал дуже важко. Тому широко 

використовуються системи фазового автопідстроювання (ФАПЧ) генератора 

синусоїдальних сигналів під синтезований сигнал, його гармоніки або 

субгармонік. Структурно такі генератори дуже складні, а тому і дуже дорогі 

для виробництва. 

Пристрої прямого цифрового синтезу аналогових сигналів - синтезатори 

DDS все ширше сьогодні застосовуються в радіоелектронних системах, 

причому як для роботи в високочастотному діапазоні (до сотень мегагерц), 

так і на низьких частотах, аж до одиниць герц. Завдяки розвитку електроніки 

і технології мікросхеми-синтезатори DDS стають вельми недорогими 

компонентами, в той же час забезпечують найвищу якість генерованих 

сигналів. Фірма Analog Devices є одним з лідерів в даній області і випускає 

широку номенклатуру синтезаторів DDS [6]. 

Прямий цифровий синтез — метод, що дозволяє отримати аналоговий 

сигнал (зазвичай це синусоїдальний сигнал) за рахунок генерації часової 

послідовності цифрових відліків і їх подальшого перетворення в аналогову 

форму за допомогою ЦАП. Так як сигнал спочатку синтезується в цифровій 

формі, такий пристрій може забезпечити швидке переключення частоти, 

високу роздільну здатність по сітці частот, роботу в широкому діапазоні 

частот. Завдяки розвитку мікросхемотехніки і технології на сьогоднішній 

день синтезатори DDS являють собою дуже компактні мікросхеми з низьким 

енергоспоживанням. 
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Синтезатор частоти на базі мікросхеми AD9851 фірми Analog Devices 

[7], володіє декількома додатковими функціями, на кшталт генератора хиткої 

частоти і роботи в якості гетеродину (що нам і потрібно згідно ТЗ). 

1.1 Аналіз існуючих аналогів 

Розглянемо аналоги конструкцій генераторів синусоїдальних сигналів, 

що випускаються промисловістю. Основним критерієм для відбору виберемо 

максимальну частоту, яку здатен генерувати пристрій. Така частота 

становить 70 МГц (згідно ТЗ). 

1.1.1 Генератор сигналів UNI-T UTG2062A 

Генератор сигналів UNI-T UTG2062A – настільний генератор сигналів 

довільної форми з технологією прямого цифрового синтезу (DDS), 

оснащений великим кольоровим екраном, керуванням за допомогою кнопок, 

а також двома портами для вимірювань 2 каналів одночасно [8] . 

Прилад здатний генерувати різні типи сигналів, включаючи квадратні, 

синусоїдальні, лінійні, трикутні, імпульсні, шумові, DC та довільної форми. 

Він генерує вихідну частоту до 60 МГц, частотну роздільність 1 мкГц і має 

вертикальну роздільність 14 біт. UNI-T UTG2062A також характеризується 

різними типами модуляції, такими як AM, FM, PM, ASK, FSK, PWM. 

Технічні характеристики генератора наведено в табл. 1.1. 

Таблиця 1.1 — Технічні характеристики пристрою 

Канали 2 

Частота дискретизації 250 Мвиб/с 

Вихідна частота 60 МГц 

Частотна роздільність 1 мкГц 

Вертикальна роздільність 14 біт 

Макс. глибина пам'яті 1 МБ 
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Сигнали Sine, Square, Ramp, Triangle, Pulse, Noise, DC і Arb 

Типи модуляції AM, FM, PM, ASK, FSK, PWM 

Інтерфейси USB Device, USB Host і LAN 

1.1.2 Генератор сигналів SIGLENT SDG5082 

SIGLENT SDG5082 - це двоканальний генератор сигналів, який 

забезпечує стабільний високоточний і чистий синусоїдальний сигнал з 

мінімальними спотвореннями [9]. Універсальний генератор сигналів 

SIGLENT SDG5082 простий у використанні: має інтуїтивний інтерфейс і 

зручну панель керування з візуальними підказками. 

Технічні характеристики генератора наведено в табл. 1.2. 

Таблиця 1.2 — Технічні характеристики SIGLENT SDG5082 

Сигнали 

синусоїдальний, прямокутний, 

пилкоподібний, імпульсний, 

гауссівський шум, DC, довільні 

сигнали 

Синусоїдальний 1 мкГц ~ 80 МГц 

Прямокутний 1 мкГц ~ 30 МГц 

Імпульсний 1 мкГц ~ 20 МГц 

Пилкоподібний 1 мкГц ~ 2 МГц 

Гауссівський шум 100 МГц (-3 дБ） 

Довільні сигнали 1 мкГц ~ 20 МГц 

Максимальна частота 

на виході 
80 МГц 

Частота дискретизації 500 Мвиб/с 

Модуляції 
A, DSB-AM, FM, PM, FSK, ASK, 

PWM, Sweep, Burst 

Інтерфейси 
USB-хост, USB, LAN (опціонально), 

GPIB (опціонально) 
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1.1.3 Генератор сигналів RIGOL DG4102 

Універсальний генератор сигналів Rigol DG4102 [10] використовує 

технологію прямого цифрового синтезу (DDS technology), що забезпечує 

стабільний, високоточний та "чистий" синусоїдальний сигнал з мінімальними 

спотвореннями. Двоканальний генератор сигналів Rigol DG4102 простий у 

використанні: має інтуїтивний користувацький інтерфейс та зручними 

органами керування з візуальними підказками. 

Технічні характеристики генератора наведено в табл. 1.3. 

Таблиця 1.3 — Технічні характеристики RIGOL DG4102 

Сигнали 

Синусоїдальний, прямокутний, пилкоподібний, 

імпульсний, шум, гармонічний, сигнал 

довільної форми  

Синусоїдальний 1 мкГц до 100 МГц 

Прямокутний 1 мкГц до 40 МГц 

пилкоподібний 1 мкГц до 3 МГц 

Імпульсний 1 мкГц до 25 МГц 

Гармонічний 1 мкГц до 50 МГц 

Білий шум: 80 МГц (-3 дБ) 

Роздільна 

здатність 
1 мкГц 

 

 

1.1.4 Генератор сигналів довільної форми FY6600-60M 

FY6600-60M двоканальний генератор (60 МГц, 2 канали) є 

представником генераторів сигналів довільної форми, що забезпечують 

високу точність тимчасової і амплітудної генерації [11]. Основою 

архітектури генератора є технологія прямого цифрового синтезу ( DDS ). 

Інтерфейси USB-хост (×2), USB-device, LAN 
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Функціональні двоканальні генератори серії FY6600 володіють 

високими експлуатаційними та технічними характеристики завдяки 

використанню технології прямого цифрового синтезу сигналу DDS. 

Відмінною рисою генераторів FY6600 є висока точність, стабільність 

амплітуди, і низький рівень власних шумів. 

Технічні характеристики генератора наведено в табл. 1.4. 

Таблиця 1.4 — Технічні характеристики FY6600-60M 

Максимальна частота (синусоїда) 60 МГц 

Максимальна частота (меандр, 

трикутник) 
25 МГц 

Максимальна частота (імпульс, TTL 

/ CMOS, сигнал довільно. Форми) 
10 МГц 

кількість каналів 2 канали (CH1 / CH2) + зовнішній вхід 

швидкість вибірки 266 МВ / секунду 

Кількість точок в сигналі довільної 

форми 
8192 точок 

Роздільна здатність по частоті 1,0 мкГц 

Роздільна здатність по вертикалі 14 біт 

Роздільна здатність по напрузі 1 мВ 

Амплітуда <10 МГц: 20 В, 10 - 20 МГц: 10 В,> 20 МГц: 5 В 

Вбудовані форми сигналу / функції 

встановлені форми сигналів: синус, прямокутник, 

імпульс, пилка, білий шум (Гауса), і 64 (включаючи 

DC) призначені для користувача форми 

Вихідний імпеданс 50 Ом ± 10% 

Частотомір діапазон частот: від 0,01 Гц до 100 МГц 

Інтерфейси стандарти USB, TTL, CMOS 

1.1.5 Генератор ВЧ сигналів Rohde & Schwarz SM300 

Генератор ВЧ сигналів R&S SM300 володіє всіма рисами, властивими 

генератору сигналів загального призначення: широким динамічним 

діапазоном, великим набором функцій модуляції і високою надійністю [12]. 

ВЧ характеристики R&S SM300 встановлюють новий стандарт для 

генераторів нижньої цінової категорії. Малі значення широкосмугового шуму 

і фазового шуму SSB перетворюють R&S SM300 в ідеальний прилад для По
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використання в лабораторних умовах, в тестових системах в коледжах і 

університетах, в сервісі та на виробництві. 

 

Основні технічні характеристики: 

— діапазон частот від 9кГц до 3 ГГц; 

— всі види аналогової модуляції: АМ, ЧМ, ФМ та імпульсна; 

— вбудований I / Q модулятор для генерації сигналів з цифровою 

модуляцією; 

— векторна модуляція сигналів (при наявності зовнішнього 

модулюючого сигналу); 

— вихід частоти шумів: від 20 Гц до 80 кГц; 

— фазовий шум: <-95 dBc (1 Гц) при зміщенні 20 кГц; 

— похибка рівня: <1 дБ (при рівнях> -120 дБм); 

— свіпування за рівнем та по частоті; 

— вбудований імпульсний генератор; 

— дистанційне керування по шині USB. 

1.1.6 DDS генератор JDS6600 

Сигнал-генератор серії JDS6600 працює за принципом прямого 

цифрового синтезу (DDS), і може генерувати сигнали синусоїдальної, 

прямокутної, трикутної форми, імпульсний сигнал, сигнали довільної форми, 

яка визначається користувачем тощо [13]. Частота вихідного сигналу може 

бути до 60 МГц. Є корекція скважності, функції амплітудної модуляції і 

хитання (розгортки) частоти, та інші можливості по формуванню сигналів. 

На графічному індикаторі приладу можна відразу побачити форму вихідного 

сигналу, параметри його амплітуди і частоти. Прилад може застосовуватися 

на виробництві, в школах, дослідницьких інститутах і лабораторіях. 
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Опис інтерфейсу та органів керування генератору представлено на 

рис.1.1 та рис.1.2. 

  

Рисунок 1.1 — Передня панель JDS 6600 

1 — 2,4-дюймовий кольоровий дисплей TFT LCD;  

2 — функціональні програмні кнопки, що активують потрібну функцію; 

3 — кнопки швидкого виклику функції; 

4 — ручка налаштування параметра (поворотний енкодер); 

5 — кнопка живлення; 

6 — вхід частотоміра / лічильника; 

7 — виходи каналів CH1 і CH2 генератора. 

 

Рисунок 1.2 — Задня панель JDS 6600 

де 1 — інтерфейс розширення з рівнями TTL;  

   2 — комунікаційний інтерфейс USB; 

     3 — конектор джека для подачі постійної напруги живлення 5В. 
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1.1.7 PeakTech 4115 - генератор сигналів довільної форми DDS 

Цей генератор сигналів прямого цифрового синтезу (DDS) має відмінні 

технічні властивості та велику різноманітність функцій [14].  

Особливо слід відзначити два еквівалентні вихідні канали, велику 

кількість попередньо збережених довільних форм сигналів і безліч різних 

типів модуляції.  

Таким чином, цей пристрій ідеально підходить для практично всіх 

завдань в області досліджень та розробок: 

— великий 4,3-дюймовий TFT-LCD дисплей високого дозволу для обох 

каналів одночасно; 

— два незалежних канали з однаковими технічними характеристиками; 

— частота дискретизації 150 МСа / с, вертикальний дозвіл 14 біт; 

— 5 стандартних сигналів (синус, квадрат, трикутник тощо); 

— 50 довільних форм сигналів (Sin (x) / x, Gaussian, 1 / x, Шум тощо); 

— 5 визначених користувачем довільних сигналів, що можна 

редагувати за допомогою PC-Software; 

— 9 типів модуляції (AM, FM, PSK, FSK, PM, PWM, SUM, ASK, 

BPSK); 

— з'єднання каналів і поєднання функцій, функції Sweep- і Burst; 

— вбудований лічильник частоти 350 МГц, підсилювач потужності 8 

Вт; 

— дві програми для дистанційного керування та редагування сигналів; 

— безпека: EN 61010-1; CAT II; 

— діапазон частот: 1 мГц - 60 МГц; 

— повне спотворення: <1%; 

— сигнальна характеристика: 150 мСа / с; 14 біт; 4096 точок; 

— крок зміни частоти: 1 мГц; 

— діапазон амплітуди: 0 - 20 Vpp. 
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Таблиця 1.5 — Порівняльні характеристики генераторів 

Назва Діапазон 

частот 

Габарити, мм Маса, кг Ціна, грн Точність 

UNI-T 

UTG2062

A 

до 60 

МГц 
231×94×283 3,2 14500 ± 5ppm 

SIGLENT  

SDG5082 

1 мкГц ~ 

80 МГц 
261×105×344 4,4 20300 ± 2ppm 

RIGOL 

DG4102 

до 100 

МГц 
313×160,7×117 4,5 43210 ± 2ppm 

FY6600-

60M 

до 60 

МГц 
200х 190х 90 0,85 3495 ± 20ppm 

R&S® 

SM300 
до 3 ГГц 219х147х350 7 - ± 20ppm 

JDS6600 

MAX 

До 100 

МГц 
194х179х68 1 2567 ± 20ppm 

PeakTech 

4115 

До 60 

МГц 
256х102х 322 3 30017 ± 20ppm 

Як бачимо з табл. 1.5, генератори промислового виробництва мають 

великі габарити, вагу і досить дорогі. Тому є сенс в розробці конструкції 

синусоїдального генератора на основі мікросхеми прямого цифрового 

синтезу DDS. 
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1.2 Розробка та аналіз технічного завдання 

Згідно пункту 1 технічного завдання: розроблюваний пристрій є 

лабораторним генератором синусоїдальних сигналів. Дані вимоги 

призначення встановлюються за ГОСТ 8.322-78 [1]. 

Генератор є радіоелектронним пристроєм, в залежності від виду сигналу 

містить різні функціональні вузли. Спільними вузлами, для різних видів 

генераторів, є: джерело вихідного сигналу (настроюваний автогенератор або 

стабілізований кварцовий синтезатор частоти), підсилювачі, вихідні 

формувачі сигналу, вихідний атенюатор, пристрої та кола керування, кола 

стабілізації вихідного рівня сигналу і блок живлення. Додатково, в складі 

генератора можуть бути різні модулятори, формувачі часових інтервалів і 

інші пристрої. У деяких генераторах форма вихідного сигналу синтезується 

цифровим методом, за допомогою ЦАП.  

Основні параметрами генератора, які потрібно отримати згідно ТЗ: 

— синусоїдальна форма сигналу; 

— діапазон частот, що генеруються: до 70 МГц; 

— генерація сигналів хиткої частоти; 

— робота в якості гетеродину. 

Технічні вимоги на частотомір складаються з експлуатаційних, 

конструктивних та електричних. 

Експлуатаційні вимоги включають: кліматичні впливи, вимоги до 

надійності, параметри напруги живлення та зручність в роботі. 

У технічному завданні зазначено такі кліматичні впливи: 

— температура навколишнього середовища від 15 до 25 °С (288…308 

К); 

— атмосферний тиск 96…104 кПа (720…780 мм рт. ст.); 

— відносна вологість повітря 70% при 303 К (30 °С). По
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Врахування кліматичних факторів необхідно для вибору типу 

конструкції (герметична, захищена від пилу і т.п.), типу монтажу і його 

захисту, грамотного вибору елементної бази та вибору покриттів. Причому 

для вибору необхідно визначити кліматичну зону і категорію виконання 

виробу відповідно до ГОСТ 15051-69 [2].  

Із зазначених кліматичних впливів видно, що генератор буде 

експлуатуватися в помірно-холодному (УХЛ) кліматі, категорія виконання 

4.2. Вироби категорії 4 призначені для експлуатації в закритих приміщеннях 

(обсягах) з штучно регульованими кліматичними умовами, наприклад, в 

закритих опалювальних або охолоджуваних і вентильованих виробничих та 

інших приміщеннях, а категорії 4.2 — для експлуатації в лабораторних, 

капітальних житлових та інших подібного типу приміщеннях. 

Відносна вологість складає 70% при 303 К (30 °С) і тому не обов'язково 

захищати електричний монтаж додатковим вологостійким лакофарбовим 

покриттям. 

Атмосферний тиск від 70 до 104 кПа є нормальним і тому додаткових 

заходів захисту від нього вживати не треба. 

Розглянемо параметри зовнішніх впливів, які визначаються по ГОСТ 

16019-2001 [3] об'єктом установки, а саме для стаціонарної апаратури групи 

С1. 

Таблиця 1.6 — Параметри зовнішніх впливів згідно ГОСТ 16019-2001 

для стаціонарної апаратури групи С1 

№ 

п/п 
Параметри Значення 

1 
Вплив температури:  

пониженої, ºС, (підвищеної, ºС) 
-40 (+55) 

2 Вплив підвищеної вологості: відносна вологість,% 

при температурі, С 

80 

25 

3 Вплив зниженого атмосферного тиску р, кПа 55 

4 
Міцність при синусоїдальних вібраціях: 

частота  f, Гц 

амплітуда  a, м/с
2
 

 

20 

19,6 
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5 
Виявлення резонансів в конструкції: 

діапазон частот f, Гц 

амплітуда, мм 

 

10–30 

0,5–0,8 

Оскільки в ТЗ кліматичні впливи оговорені окремо, і їх вплив уже 

розглянуто, то необхідно проаналізувати тільки вимоги в частині механічних 

впливів на генератор (пп. 4-5 табл. 1.6). 

Генератор повинен зберігати міцність при синусоїдальних вібраціях, 

тобто вимог по працездатності в умовах механічних впливів не 

пред'являється. 

Вібраційні впливи можуть спостерігатися тільки в низькочастотній 

області, в діапазоні 10-30 Гц. Тому для виключення резонансних явищ 

необхідно збільшувати власні резонансні частоти конструкції генератора в 

цілому та його складових частин. 

Збільшення резонансних частот можливо за рахунок зменшення маси і 

збільшення жорсткості конструкції. Застосування ніжок-амортизаторів 

зменшить амплітуду вібраційних впливів. 

У ТЗ зазначений наступний показник надійності: час безвідмовної 

роботи — 17520 год. Цей параметр визначається показниками надійності ЕРЕ 

і електромонтажних з'єднань. Так як прилад відноситься до стаціонарних 

(відсутність механічних впливів) і в ньому немає механізмів, то облік 

показників надійності механічних з'єднань не обов'язковий. 

При аналізі конструктивних вимог виявляються: 

— кількість органів керування, налаштувань, контролю, зовнішніх 

з'єднувачів (підключення кіл живлення, шин заземлення і т. п.); 

— габаритні, установочні і приєднувальні розміри; маса; 

— спосіб ремонтопридатності і доступність до приладів, вузлів і 

деталей при регулюванні і зміні їх при ремонті; 

— види покриттів (колір, фактура поверхні); 

— форма конструкції, можливості агрегатування; 

— особливості конструктивного виконання виробу. 
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Виявлення кількості органів керування, налаштувань, контролю, 

зовнішніх з'єднувачів (підключення кіл живлення, шин заземлення і т.п.) та 

формулювання необхідних, відповідно до ТЗ, вимог до них можливо тільки 

після аналізу схеми електричної принципової і буде розглянуто нижче. 

Оскільки габаритні, установочні і приєднувальні розміри генератора в 

ТЗ не задані, то необхідно орієнтуватися на наступне. 

Так як розробляється прилад рідко використовується автономно (без 

інших радіовимірювальних пристроїв), то необхідно врахувати принцип 

агрегатування (створення з окремих, конструктивно закінчених виробів, 

цілісного вимірювального комплексу). 

Кількість та зміст написів на генераторі визначається виходячи із 

забезпечення зручності роботи оператора. Це питання можна правильно 

вирішити тільки після аналізу схеми електричної принципової. 

ТЗ обумовлює наступні електричні вимоги: 

Напруга живлення генератора може бути тільки в межах 14,4…20 В 

(постійний струм). 

Відповідно до ГОСТ 22782.0-81 [4] по електробезпеці при експлуатації 

одним з факторів, що дозволяють забезпечити вимоги безпеки, є заземлення. 

Вимога по необхідності заземлення обов'язково пред'являється для пристроїв 

РЕЗ, що працюють від напруги живлення понад 36 В. Тобто в конструкції 

генератора заземлення не потрібно. 
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2 ОБГРУНТУВАННЯ ТА ВИБІР СХЕМОТЕХНІЧНОГО РІШЕННЯ, 

ЕЛЕМЕНТНОЇ БАЗИ 

2.1 Вибір прототипу пристрою 

Прототипом нашого генератора виберемо конструкцію, розглянуту в 

[15]. 

 

Рисунок 2.1 — Структурна схема генератора сигналів 

Схему генератора можна представити у вигляді структурної схеми, 

зображеної на рис. 2.1, на якому: 

КП — кнопки перемикання режимів роботи. Обертанням ручки 3S1 

(енкодер) змінюється частота генератора кроками, довжину яких можна 

змінювати натиснувши на цю ручку. Натисканням на кнопку 3SB1 

змінюється коефіцієнт ослаблення атенюатора. За допомогою кнопки 3SB2 

змінюється режим роботи генератора. Натисканням на цю ж кнопку в режимі 

2 циклічно вибирають частоту початку сканування, ширину смуги хитання і 

довжину кроку перебудови частоти. У режимі 3 цією кнопкою задають 
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зміщення генерованої частоти щодо показаної на індикаторі. Всі входи 

модуля A1,  

до яких підключені контакти кнопок і енкодер, з'єднані з колом живлення 

+5В через резистори 3R1-3R6 для підтримки на них високого логічного рівня 

при розімкнутих контактах; 

МК — модуль мікроконтролера. В нашому прототипі – Arduino Nano. 

Мікроконтролер ATmega328P, який встановлено в цьому модулі, керує всіма 

вузлами генератора по завантаженій в нього програмі; 

ЗГ — задавальний генератор. Створює синусоїдальну напругу 

потрібної частоти. В якості ЗГ - модуль HC-SR08 (виконано на основі 

мікросхеми DDS AD9851). Генерований ним сигнал знімають з наявного в 

модулі резистора навантаження (R5) LC-фільтра нижніх частот. З модуля 

DDS сигнал надходить на буферний підсилювач (БП); 

БП — буферний підсилювач з коефіцієнтом підсилення 2, зібраний на 

операційному підсилювачі 4DA1 (OPA642N). Сигнал до нього надходить 

через конденсатори 4C5 та 4C6, що не пропускають його постійну складову. 

За допомогою резисторів 4R1, 4R2 та блокувальних конденсаторів 4C1-4C4 

створена штучна середня точка живлення ОП. Для усунення постійної 

складової вихідний сигнал ОП надходить на атенюатор через конденсатори 

4C7 та 4C8. Резистором 4R6 задається вихідний опір генератора; 

АТ — атенюатори. Атенюатори послаблюють вихідний сигнал на 0-110 

дБ з кроком в 10 дБ. Для керування коефіцієнтом ослаблення в атенюаторах 

використані реле HLS-4098-DC12V з опором обмотки 720 Ом. Транзистори 

1VT1, 1VT2, 2VT1, 2VT2 керують цими реле по командах модуля A1. 

Обмотки реле для придушення викидів напруги самоіндукції зашунтовані 

діодами 1VD1, 1VD2, 2VD1, 2VD2. Підсилений сигнал надходить через 

атенюатори на вихідний роз'єм XW2 (СР50-73); По
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РКІ — рідкокристалічний індикатор HG1 (1602) має два рядки по 16 

символів і вбудований контролер, сумісний з HD44780. Інформація для 

відображення на ньому надходить від модуля МК; 

СО — вихід для синхронізації осцилографа.  
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Генератор виконано на мікросхемі DDS під керуванням Arduino. Його 

принципову схему зображено на рис. 2.2. 

 

Рисунок 2.2 —Схема прототипу нашого генератора 
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Генератор (рис. 2.2) складається з готових модулів Arduino Nanо (А1) та 

HC-SR08 (A2) на базі мікросхеми DDS AD9851. Також в його склад входять 

блок живлення та органи керування, два атенюатори, та буферний 

підсилювач. Інформація про роботу генератора виводиться на 

рідкокристалічний індикатор (РКІ) HG1. 

Генератор має три режими роботи: 

— генерація синусоїдального сигналу частотою від 1 Гц до 70 МГц, яка 

встановлюється з мінімальним кроком 1 Гц; 

— генерація сигналу хиткої частоти. Хитання відбувається від 

встановленого на РКІ значення в сторону підвищення частоти. Смугу 

та крок хитання можна встановлювати довільно у всьому діапазоні 

частот, що генеруються, але крок повинен бути менше смуги. Число 

кроків в одному циклі хитання дорівнює ширині смуги хитання, 

поділеній на довжину кроку, плюс одиниця. Період повторення 

циклів дорівнює цьому числу, помноженому на 660 мкс. На початку 

кожного циклу хитання для синхронізації розгортки осцилографа 

генерується імпульс низького логічного рівня тривалістю 11 мкс; 

— генерація сигналу, частота якого відрізняється від заданої на одне з 

наступних фіксованих значень: 450 кГц, 455 кГц, 460 кГц, 465 кГц,  

1,6 МГц, 1,8 МГц, 5,5 МГц, 10,7 МГц і 21,4 МГц (тобто робота в 

режимі гетеродину). Вихідна частота дорівнює сумі встановленого 

на індикаторі значення і обраного зміщення. 

Зовнішню напругу живлення генератора (14,5...20 В) подають на роз'єм 

3XS1 від зовнішнього джерела. Споживаний від нього струм не перевищує  

150 мА. 

В генераторі застосовано три інтегральних стабілізатори на такі напруги: 

— 12 В (3DA1); 

— 10 В (3DA3); 

— 5 В (3DA2). 
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Точне значення напруги 10 В на виході стабілізатора 3DA3 

встановлюють підбором резисторів 3R7 і 3R8. Конденсатори 3C1-3C9 та 4C1-

4C4 фільтрують напруги, що живлять генератор. 

Модуль A1 живиться напругою 12 В від стабілізатора 3DA1, при цьому 

також діє встановлений в модулі стабілізатор напруги 5 В, який використано 

для живлення РКІ HG1. Напругою 12 В живлять реле атенюаторів. Модуль 

A2 отримує живлення від стабілізатора 3DA2, що дозволяє позбутися від 

перешкод, створюваних мікроконтролером модуля A1. ОП 4DA1 в 

буферному підсилювачі живиться напругою 10 В від стабілізатора 3DA3. 

2.2 Аналіз схеми електричної принципової 

2.2.1 Брязкіт контактів енкодера та кнопок 

Розглянемо фрагмент схеми (рис.2.3) з енкодером 3S1 та кнопками    

3SB1-3SB3, що подають сигнали керування на мікроконтролерний модуль 

Arduino Nano. 

 

Рисунок 2.3 — Фрагмент схеми прототипу генератора 
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При замиканні та розмиканні перемикачів у колі виникають імпульсні 

завади, викликані брязкотом контактів. 

Брязкіт контактів — небажане замикання й розмикання контактів в 

момент комутації, що виникає в електромеханічних пристроях (кнопках, 

перемикачах, реле, контакторах тощо) і яке не передбачене заданою дією 

пристрою (процес триває приблизно упродовж від декількох до десятків 

мілісекунд). 

Відомо, що ідеально гладких поверхонь, контактів без нерівностей, 

опору та паразитної ємності не існує. В момент натискання на кнопку в місці 

з'єднання мікро-нерівності на поверхні не дозволяють пластинам миттєво 

з'єднатися. Через це в короткий проміжок часу на кордоні пластинок 

змінюється і опір, і взаємна ємність, через що виникають маса різноманітних 

змін рівня струму і напруги. Іншими словами, виникають не дуже приємні 

процеси, які в електротехніці називають перехідними. 

Тобто, після замикання відбуваються багаторазові неконтрольовані 

замикання і розмикання контактів за рахунок пружності матеріалів і деталей 

контактної системи - якийсь час контакти відскакують один від одного при 

зіткненні, розмикаючи і замикаючи електричне коло (рис.2.4). 

 

Рисунок 2.4 — Перехідні процеси при замиканні контактів 

 

Тому є необхідність усунення впливу брязкоту контактів. 
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Згідно [16] брязкіт контактів можливо усунути наступними 

способами: 

— апаратним; 

— програмним. 

До апаратного способу відноситься використання: 

— RC-кіл; 

— тригерів Шмітта; 

— спеціалізованих ІМС. 

Так як ми маємо три окремі кнопки (3SB1-3SB3) та три пари контактів 

енкодера (3S1), то доцільно вибрати одну із спеціалізованих ІМС: 

— MC14490; 

— MAX 6818; 

— LogiSwitch LS119. 

Їх основні порівняльні характеристики наведено в таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1 — Порівняльні характеристики деяких мікросхем 

Назва мікросхеми Час встановлення очищеного 

від брязкоту сигналу 

Напруга живлення, В 

MC14490 480 нс −0,5 … +18,0 

MAX 6818 40 мс +2,3…+5,5 

LogiSwitch LS119 20 мс +2,7…+5,5 

При аналізі таблиці бачимо, що час встановлення очищеного від 

брязкоту сигналу на виходах мікросхем LogiSwitch LS119 та MAX 6818 

становить від 20 до 40 мс після стабілізації сигналу на вході. А значить про 

застосування даних мікросхем для придушення брязкоту механічних 

енкодерів не може бути й мови, тому що сигнали на їх виходах змінюються 

значно швидше. 

Тому вибираємо мікросхему MC14490 від ON Semiconductor. 

Особливості даної мікросхеми:  

— захисні діоди на всіх входах; 
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— підтягуючі резистори на цифрових входах; 

— можливість використання внутрішнього генератора або зовнішнього 

тактового сигналу. 

Таким чином підтягуючі резистори 3R1-3R6 можна виключити зі схеми 

прототипу (фрагмент на рис. 2.3). Схема підключення MC14490 показана на 

рис. 2.5. 

 

Рисунок 2.5 — Схема підключення MC14490 

2.2.2 Модуль Arduino Nano 

Серцем Arduino Uno, Nano, Pro Mini та ряду інших плат є 

мікроконтролер ATmega328. 

В нашому випадку є сенс використати ATmega328 замість модуля 

Arduino Nano так як: 

— мікроконтролер ATmega328 має меншу ціну; 

— маємо економію місця на ДП; 

— мікросхеми без всяких перетворювачів і світлодіодів дуже 

економічні; 

— проекти на Arduino вельми неохайні через мотки проводів навколо 

плати. По
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Згідно [17] на рис. 2.6 наведена відповідність виводів Arduino Nano 

виводам ATmega328. 

 

 

    Рисунок 2.6 — відповідність виводів Arduino Nano виводам ATmega328 

Для стабільної роботи мікроконтролера будемо використовувати 

кварцовий резонатор. Резонатор підключається до виводів XTAL1, XTAL2 

мікроконтролера. Для його стабільної роботи в схему додаються керамічні 

конденсатори, номінал яких підбирається відповідно до рекомендацій 

виробника резонатора або мікроконтролера. Так в datasheet на ATmega328P 

для резонаторів на 400 кГц і вище рекомендується використовувати 

конденсатори номіналом 12...22 пФ (рис.2.7). 
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Рисунок 2.7 — підключення резонатора до МК 

Річ в тім, що робота з внутрішнім кварцом в деяких випадках не 

підходить коли потрібні більш точні прорахунки, та й взагалі мікроконтролер 

працює більш стабільно і швидше саме із зовнішнім кварцом.  

ATmega328P має подвійне живлення: виводи VCC і GND (виводи 7 і 8) 

використовуються для живлення цифрових схем мікроконтролера; AVCC і 

GND (виводи 20 і 22) — для живлення аналого-цифрового перетворювача. 

2.2.3 Модуль HC-SR08 

В схемі прототипу в якості ЗГ використано модуль HC-SR08 на базі 

мікросхеми DDS AD9851. Генерований ним сигнал знімають з 

навантажувального резистору R5 ФНЧ (рис.2.8).  

 

                       Рисунок 2.8 — фрагмент модуля HC-SR08 

Так як розмір модуля HC-SR08 складає 45,1 мм х 26,1 мм набагато 

більше розмірів ІМС AD9851 та для зменшення споживання енергії та По
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враховуючи , що наш пристрій буде генерувати тільки синусоїдальний 

сигнал замінимо модуль на мікросхему DDS AD9851. 

До входу CLKIN AD9851 (вивід 9) під’єднаємо кварцовий резонатор на 

30 МГц. При цьому максимальна тактова частота може становити 180 МГц 

(AD9851 має 6 октав. Тому 30 х 6 =180). Максимальна частота, що може 

виробляти генератор буде дорівнювати половині тактової частоти, тобто 90 

МГц. 

Максимальну частоту (синусоїдального сигналу) генератора встановимо 

на рівні 70 МГц за допомогою ФНЧ, який підключимо до виходу IOUT 

AD9851 (вивід 21).  

Тоді згідно рекомендаціям виробника [18] представимо фрагмент схеми 

з AD9851 на рис. 2.9. 

Сигнали керування будуть надходити з виводів 25-28 (А2-А5) ATmega328. 

 

Рисунок 2.9 — Фрагмент схеми з AD985 

2.2.4 Атенюатори  

Схеми обох атенюаторів ідентичні (рис. 2.10) та розрізняються лише 

номіналами застосованих в них резисторів. По
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        Рисунок 2.10 — Фрагмент схеми прототипу з атенюатором 

Тобто маємо атенюатор з П-образною схемою (рис.2.11). У таблиці 2.2 

наведені номінали резисторів для П-образного атенюатора для узгодження 

імпедансу джерело / навантаження (50 Ом) при необхідних нам рівнях 

ослаблення. 

 

Рисунок 2.11 — Атенюатор з П-образною схемою 

Таблиця 2.2 — Номінали опорів атенюатора 

 

 

 

 

 

 

 

 

В схемі прототипу для отримання необхідних значень опору кожен з 

резисторів в схемах атенюаторів складено з двох, з'єднаних паралельно. 

Ослаблення, 

дБ 

Розрахункове 

значення опо-

ру, Ом 

Реальне значення опору, 

Ом 

1 2 3 

10 
R1 = 96,25 R1 = 95,3 

R2 = 71,15 R2 = 71,5 

20 
R1 = 61,11 R1 = 60,4 

R2 = 247,5 R2 = 249 

40 
R1 = 51,01 R1 = 51,1 

R2 = 2499,75 R2 = 2490 

По
но
ма
ре
нк
о В

.С
. Р
К-5

1, 
20

19



Зм. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

РК51.468172.001 ПЗ 

 

 39 

Для зменшення кількості резисторів в атенюаторах використаємо по 

одному резистору замість двох з опором максимально наближеним до 

вказаного в таблиці 2.2 (колонка 2). Для цього використаємо резистори з 

опорами згідно ряду Е96 (занесено в колонку 3 таблиці 2.2). 

Схема електрична принципова з розглянутими вище змінами 

знаходиться в додатку Б. 

2.3 Вибір елементної бази 

Правильно обрана елементна база дозволить забезпечити надійне функ-

ціонування складових частин і всього виробу в цілому. 

Основними параметрами при виборі електронних радіо елементів (ЕРЕ) 

є технічні характеристики та експлуатаційні параметри. 

Технічні характеристики: 

— номінальні значення параметрів ЕРЕ згідно принципової електричної 

схемою пристрою; 

— допустимі відхилення величин ЕРЕ від номінальних значень; 

— допустимі робочі напруги ЕРЕ; 

— допустимі розсіювані потужності ЕРЕ; 

— діапазон робочих частот ЕРЕ; 

— коефіцієнт електричного навантаження ЕРЕ. 

Експлуатаційні параметри: 

— діапазон робочих температур; 

— відносна вологість повітря; 

— тиск навколишнього середовища; 

— вібраційні навантаження. 

При аналізі схеми будемо враховувати лабораторні умови експлуатації 

пристрою. Експлуатація буде проходити в лабораторних, капітальних житло-

вих і інших подібних приміщеннях з робочими температурами від +15 до +40 По
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градусів (приміщення із штучно регульованими кліматичними умовами). 

Пристрій є стаціонарним, механічний вплив мінімальний. 

2.3.1 Вибір активних елементів 

Інтегральні стабілізатори напруги 

В прототипі пристрою були використані наступні інтегральні стабіліза-

тори напруги (ІСН): 

— КР142ЕН8Б (на 12 В); 

— КР142ЕН5А (на 5 В); 

— LM317KC (1,25…37 В). 

Зробимо порівняння даних елементів з іншими за такими критеріями: 

— вихідна напруга (номінальна / мінімальна / максимальна); 

— вихідний максимальний струм; 

— максимальна вхідна напруга; 

— максимальна допустима температура. 

Інформацію заносимо в таблицю 2.3. 

Таблиця 2.3 Основні характеристики деяких ІСН 

Напруга 

стабілізації, 

В 

Назва 

Параметри 

           

В 

           

В 

            

В 

            

А 

           

В 

            

⁰  С 

12 

КР142ЕН8Б 12,0 11,64 12,36 1,5 35 +70 

L7812CV 12,0 11,5 12,5 1,5 35 +125 

MC7812CTG 12,0 11,4 12,6 1 35 +125 

5 

КР142ЕН5А 5,0 4,9 5,1 1,5 15 +70 

L7805CV 5,0 4,5 5,2 1,5 35 +125 

LM7805CT 5,0 4,8 5,2 1,5 35 +125 

10 

LM317KC 1,25…37 1,25 37 1,5 40 +125 

L78S10CV 10,0 9,5 10,5 2,0 35 +150 

UA7810CKCS 10,0 9,6 10,4 1,5 28 +125 

Вибираємо наступні елементи: 

— L7812CV (на 12 В); 

— L7805CV (на 5 В). 

— L78S10CV (на 10 В). По
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Операційний підсилювач 

Замість знятого з виробництва ОП OPA642N згідно рекомендаціям ви-

робника вибираємо сучасний аналог OPA842ID. В таблиці 2.4 наведено осно-

вні параметри підсилювачів, які було задіяно для порівняння. 
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Таблиця 2.4 Основні характеристики деяких ОП 

Назва 

Струм спо-

живання, 

мА 

2-х поляр-

на напруга 

живлення, 

В 

Частота 

одиничного 

підсилення, 

МГц 

Максимальна 

швидкість на-

ростання вихі-

дного сигналу, 

В/мкс 

Діапазон ро-

бочих темпе-

ратур, ºС 

OPA842ID 20,2 ±5 200 МГц 400 -40…+85 

OPA642N 20 ±5 210 МГц 380 -40…+85 

MAX4104 20 ±5 100 МГц 400 -40…+85 

Транзистори 

Транзистори КТ 315Г, як застарілі, замінимо на зарубіжний аналог 

BC847 (поверхневий монтаж). Діапазон робочих температур :       

      

Біполярний транзистор BC847B — має значний коефіцієнт підсилення.. 

Але він має ту перевагу, що при пайці та перепайці не так швидко виходить з 

ладу (що не в останню чергу завдяки його збільшеною і укріпленої конструк-

ції). Максимальна потужність, що розсіюється - 0,25. На напрям "колектор-

база" може подаватися до 50 Вольт. На колектор-емітер - до 45 Вольт. Мак-

симальна напруга для направлення емітер-база становить 6 Вольт. Колектор-

ний перехід має ємність 8. Гранична температура переходу становить 150 

градусів. Статичний коефіцієнт передачі струму — 200. 

Діоди 

Діоди 1N4148 вибираємо в корпусі SOD-323-2 (поверхневий монтаж). 

Діапазон робочих температур для них :               

1N4148 малопотужний високочастотний кремнієвий діод, що має 

наступні характеристики: 

— прямий середній струм — 150 мА; 

— прямий піковий струм — 500 мА; 

— падіння напруги - від 0,6-0,7 В (при струмі 5 мА) до 1 В (при струмі 

100 мА); 

— ємність переходу — 4 пФ; 

— швидкість перемикання менше — 4 нс, 
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— пікова зворотне напруга — 75 В, 

— діюче значення зворотної напруги — 53 В. 

Вибір таких елементів як ATMEGA328, MC14490, AD9851 було обґрун-

товано раніше. 

2.3.2 Вибір пасивних елементів 

Резистори 

 В схемі пристрою застосовано резистори потужності 0,05 та 0,125 Вт.  

Існує кілька різних типів резисторів, що відрізняються за номінальною 

потужністю, розмірами, експлуатаційними якостями і вартості. Найбільш 

поширені типи - чип-резистори (SMD-резистори), вивідні резистори для 

монтажу в отвори, дротяні резистори, шунти (чуттєві до струму резистори) 

для вимірювання струму, термістори та потенціометри.  

Smd-резистори призначені для поверхневого монтажу. Вони 

відрізняються від вивідних резисторів меншими розмірами, що робить їх 

оптимальними для застосування на друкованих платах. Найбільш 

поширеними завданнями smd-резисторів є підтяжка портів введення-

виведення, розподіл напруги, обмеження струму. Резистори також 

застосовуються в складі високочастотних / низькочастотних / смугових 

фільтрів. Резистори з нульовим опором можуть бути використані в якості 

перемичок для комутації різних кіл. 

Будемо використовувати smd-резистори типорозміру 0805 з наступного 

переліку: 

— 0805 - серія RC0805FR від Yageo з номінальною потужністю 0,125 

Вт (1/8 Вт) і діапазоном доступних опорів 1 Ом ... 10 МОм; 

— 0805 - серія CR0805 від Bourns з номінальною потужністю 0,125 Вт 

(1/8 Вт) і діапазоном доступних опорів 1 Ом ... 10 МОм; 

— 0805 - серія CRCW0805 від Vishay з номінальною потужністю 0,125 

Вт (1/8 Вт) і діапазоном доступних опорів 1 Ом ... 50 МОм. 
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Конденсатори 

В якості конденсаторів ємності до 4,7 мкФ включно будемо 

застосовувати керамічні smd-конденсатори різних типорозмірів та на різні 

напруги. Діапазон робочих температур для яких :               

За основу, наприклад, приймемо серії наступних виробників: 

— 0402 — серія CC0402KRX7R9BB від Yageo з діапазоном доступних 

ємностей 0,1...10 нФ; 

— 0603 — серія CC0603KRX7R7BB від Yageo з діапазоном доступних 

ємностей 0,1...1 мкФ; 

— 1206 — серія GRM31 від Murata з діапазоном доступних ємностей 

470 пФ...22 мкФ; 

— 0805 — серія CL21 від Samsung з діапазоном доступних ємностей 

150 пФ ... 10 мкФ. 

Електролітичні конденсатори (їх ємність в нашому випадку 22 та 100 

мкФ) будуть зі штирьовими виводами (навісний монтаж). Діапазон робочих 

температур для них :               

Алюмінієві електролітичні конденсатори мають високу номінальну 

ємність, але відхилення від номіналу зазвичай становить до 20%. 

Вони оптимальні для додатків, які не вимагають високої точності. 

Найчастіше вони застосовуються в якості розв'язують конденсаторів в 

джерелах живлення, тобто для зменшення пульсацій напруги.  

Вибираємо електролітичні конденсатори серії 517D від Vishay, які ма-

ють такі параметри: 

— точність: 20%; 

— пульсація струму: 75 мА; 

— мінімальна робоча температура: - 55 С; 

— максимальна робоча температура: + 105 ° С;  

— напрацювання на відказ: 2000 год. По
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Котушки індуктивності 

У зв'язку із зростанням попиту на різні електронні малогабаритні 

пристрої значний інтерес представляє використання в вузлах електричних 

схем високоефективних компонентів, що відрізняються гранично малими 

розмірами і обсягом. При цьому, такі вироби як, зокрема, індуктивності, 

мають електричними параметрами, які можуть бути порівняні з елементами 

більшого типорозміру. 

Тому будемо розглядати smd-індуктивності. 

Розглянемо характеристики індуктивностей деяких виробників. 

Таблиця 2.5 Основні характеристики деяких індуктивностей 

Назва 
Мінімальна доброт-

ність 

Діапазон 

індуктивностей 

Діапазон робочих 

температур, ºС 

Coilcraft 11-400 500 пГн-10 мГн -40…+125 

TDK 2-70 0,047 мГн-100 мГн -55…+125 

Bourns 85-130 0,6 нГн-390 нГн -20…+125 

Вибираємо індуктивності Coilcraft. 

2.3.3 Вибір роз’ємів, кнопок та вимикачів та інших елементів 

Енкодер та роз’єми  

В схемі прототипу використано модуль енкодера KY-040, який має 5 

виводів. 

Замість цього модуля використаємо окремий енкодер від Bourns: 

PEC11R-4225F-S0024 з такими характеристиками: 

— Тип: інкрементний; 

— Роздільна здатність: 24 PPR; 

— Кількість каналів: 2; 

— Перемикач: так; 

— Напрацювання на відказ: 30000 циклів; 

— Рейтинг IP: IP40; 

— Діапазон робочих температур: - 30 °С…+ 70 °С. По
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Його буде встановлено на передню панель пристрою. Тому в панелі має 

бути для енкодера відповідний виріз. Він буде з’єднаний з ДП шлейфом з 5-

ти контактним роз’ємним з’єднувачем Sullins PPTC051LFBN-RC. При цьому 

на ДП буде розміщена 5-ти контактний роз’єм Sullins PRPC005SFAN-RC. 

Основні характеристики яких: 

Робоча температура -40 ° C ~ 105 ° C 

Показник горючості матеріалу: UL94 V-0 

Допустимий струм 3 A на контакт 

Номінальна напруга 250 В 

Коаксіальні роз’єми 

Замість роз’ємів СР50-73, які закріплюються на корпусі приладу, 

застосуємо роз’єми фірми Molex-73100-0131 з характеристиками: 

— діапазон робочих температур: 0 °С…+ 245 °С; 

— опір: 50 Ом; 

— максимальна частота: 4 ГГц. 

Вони встановлюються на ДП (штирьові контакти). Частина роз’ємів 

буде виходити за межі ДП, тому потрібно в задній панелі корпусу 

передбачити для них відповідні отвори. 

Роз’єм живлення 

Використаємо роз’єм фірми CUI, модель PJ-102B (зі штирьовими 

контактами). Частина роз’єму буде виходити за межі ДП, тому потрібно в 

задній панелі корпусу передбачити для нього отвір. Характеристики роз’єму: 

— діапазон робочих температур :             

— показник горючості матеріалу: UL94V-0; 

— номінальна напруга: 24 VDC; 

— допустимий струм: 2,5 A; 

— напрацювання: 5000 циклів. 
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Кнопки, вимикач живлення та роз’єми 

Три кнопки (MPB1110 - Apem) буде розміщено на передній панелі 

корпусу. Один вимикач (R1966ABLKBLKFF - E-Switch) буде розміщено на 

задній панелі корпусу. Тому в панелях потрібно передбачити відповідні 

вирізи для кожного з цих елементів. Вони будуть з’єднані з ДП шлейфами з 

2-х контактним роз’ємними з’єднувачами Sullins PPTC021LFBN-RC. При 

цьому на ДП буде розміщено чотири 2-х контактні з’єднувачі Sullins 

PRPC002SFAN-RC. 

Їх характеристики: 

— Робоча температура -40 ° C ~ 105 ° C; 

— Показник горючості матеріалу UL94 V-0; 

— Номінальна напруга (ампер) 3 A; 

— Номінальна напруга 250 В. 

Запобіжник 

Запобіжник буде вставлятися в горизонтальний тримач 696108003002 

фірми Wurth Electronics зі штирьовими контактами. Його характеристики: 

— рейтинг IP: IP00; 

— матеріал корпусу: поліамід; 

— допустимий струм: 20 A; 

— максимальна змінна напруга: 250 В; 

— діапазон робочих температур: - 30 °С…+ 120 °С. 

Рідкокристалічний індикатор  

Для пристрою вибираємо РКІ індикатор 1602-16x2B від фірми 

Gravitech. Індикатор буде встановлено на передню панель корпусу пристрою. 

Тому в панелі має бути для нього прямокутний виріз, а також чотири отвори 

для кріплення гвинтами індикатора до панелі. Він буде з’єднаний з ДП 

шлейфом з 16-ти контактним роз’ємним з’єднувачем PPTC161LFBN-RC. При 

цьому на ДП буде розміщена 16-ти контактний з’єднувач Sullins 

PRPC016SFAN-RC. 
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Їх характеристики: 

— Матеріал ізоляції  полібутилентерефталат; 

— Робоча температура -40 ° C ~ 105 ° C  

— Показник горючості матеріалу UL94 V-0  

— Максимальний струм 3A на контакт 

В результаті проведеного аналізу схеми прототипу були виконані 

наступні зміни: 

— добавлено мікросхему MC14490 для придушення брязкоту контактів 

кнопок та енкодера; 

— модуль Arduino Nano замінено на мікроконтролер ATmega328 з 

обв’язкою; 

— модуль HC-SR08 замінено на мікросхему DDS AD9851 з обв’язкою; 

— зменшена в 2 рази кількість резисторів в атенюаторах. 

Також були замінено застарілі активні компоненти (транзистори та ОП) 

на сучасні. Зроблено вибір пасивних smd – компонентів, роз’ємів, кнопок та 

іншого. 
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3 ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО МОДУЛЯ 

 Друковані плати по конструкції класифікують на три класи: односто-

ронні (ОДП), двосторонні (двошарові, або ДДП) і багатошарові (БДП). 

Так як у нашому пристрої будуть використовуватися smd-елементи 

(конденсатори, резистори, транзистори, мікросхеми) то вибираємо 

двосторонню друковану плату. 

 

Рисунок 3.1 — Двостороння (двошарова) ДП 

Двостороння друкована плата (ДДП) - ДП, на обох сторонах якої 

виконані елементи провідного малюнка та усі необхідні з'єднання, відповідно 

до електричної принципової схеми. Розміщувати ЕРЕ можна як на одній, так 

і на двох сторонах ДП. 

Плати з металізацією перехідних отворів також мають високу здатність 

трасування, забезпечують високу щільність монтажу елементів і хорошу 

механічну міцність їх кріплення. ДДП допускають монтаж елементів на 

поверхню і є найбільш поширеними у виробництві радіоелектронних 

пристроїв. 

Будемо використовувати ДДП з металізацією наскрізних (перехідних) 

отворів. 

Вибір класу точності завжди пов'язаний з конкретним виробництвом, 

оскільки він обумовлений рівнем технологічного оснащення виробництва. 

ДП 1 і 2 класів найбільш прості у виготовленні, надійні в експлуатації, 

мають мінімальну вартість. До цього класу відносяться друковані плати 
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макетного рівня, одиничного або дрібносерійного виробництва. Розробка 

друкованих плат 2-го і 1-го класів в нових проектах не рекомендується. 

Друковані плати 3-го класу - найбільш поширені, оскільки, з одного 

боку, забезпечують досить високу щільність трасування і монтажу, а з іншої - 

для їх виробництва досить рядового, хоча і спеціалізованого, устаткування. 

При використанні технології поверхневого монтажу, а також ІМС 

високого ступеню інтеграції необхідно розробляти ДП 3-го та 4-го класів 

точності. 

Так як у нашій платі використовуються smd - елементи, то вибираємо 3-й 

клас точності. 

Для 3-го класу точності основні найменші номінальні значення елементів 

конструкції такі: 

— ширина провідника, t = 0,25 мм; 

— відстань між провідниками, s = 0,25 мм; 

— ширина гарантійного поясочка, b = 0,10 мм. 

3.1 Вибір методу виготовлення ДП 

Друкований монтаж може бути реалізований на різних матеріалах і 

різними технічними способами [19]: 

Рисунок 3.2 — Способи отримання провідників друкованого монтажу 
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До найбільш поширених методів виготовлення друкованих плат слід 

віднести: 

— субтрактивні (subtratio − видалення), при яких провідний малюнок 

утворюється за рахунок видалення провідного шару з ділянок 

поверхні де формується непровідний малюнок (пробільні місця); 

— адитивні (additio − збільшення), при яких провідний малюнок 

отримують нанесенням провідного шару заданої конфігурації на 

непровідну основу плат; 

— напівадитивні, при яких провідний малюнок отримують нанесенням 

провідного шару на основу з попередньо нанесеним тонким 

(допоміжним) провідним покриттям, яке згодом видаляється з 

пробільних місць. 

Оскільки  вибрали третій клас точності виготовлення ДП, та аналізуючи 

елементну базу визначаємо метод виготовлення ДП як субтрактивний 

(рис.3.3). 

При цьому мінімальна ширина провідника становить 0,25 мм. Даний 

метод придатний для дрібносерійного виробництва, на відміну від адитивних 

методів. 

Позитивний комбінований метод [20] більш перспективний, ніж 

негативний унаслідок наступних переваг: виключення можливостей зриву 

контактних площинок при свердленні отворів, не потрібне спеціальне 

оснащення для проведення металізації отворів, поліпшуються електричні 

характеристики ДП через зменшення шкідливої дії хімічних реактивів на 

діелектричну основу і на міцність зчеплення фольги з цією основою. 

Комбінований позитивний метод забезпечує високу надійність. 

Для нашого випадку вибираємо субтрактивний комбінований 

позитивний метод виготовлення ДП. 
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Рисунок 3.3 — Порівняльна характеристика методів виготовлення ДП 

3.2 Вибір матеріалу основи ДП 

При виборі матеріалу основи ДП особливої уваги вимагають: 

— передбачувані механічні дії (вібрації, удари, лінійне прискорення і 

т.п.); 

— клас точності ДП (ширина провідників, відстань між провідниками); 

— електричні функції; 

— об'єкт, на який встановлюється ЕА; 

— швидкодія; 

— умови експлуатації; 

— вартість. 

Матеріал основи ДП вибирають по ТУ на матеріали конкретного виду і 

ГОСТ 10316-78 з врахуванням: електричних і фізико-механічних параметрів 

ДП в час та після дії механічних навантажень, кліматичних факторів та 

хімічних агресивних середовищ в процесі виробництва і експлуатації; 

забезпечення автоматизації процесу установки ЕРЕ. 
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Товщина ДП безпосередньо залежить від використовуваного матеріалу, 

який вибирається конструктором з міркувань механічної міцності і 

жорсткості. Дуже поширеним у виробництві ДП є фольгований склотекстоліт 

(фольгований з одного боку та з двох сторін). 

Окрім матеріалу основи на такі властивості ДП, як жорсткість та 

теплопровідність, робить вплив і його товщина. Найбільше поширення в 

застосуванні набули товщини 1,0 і 1,5 мм. Товщина 1,0 мм зазвичай 

використовується для плат з габаритами сторін не більше 100 мм. 

 Враховуючи сказане вище вибираємо фольгований склотекстоліт марки 

FR-4 35/35 1,5 мм. Тобто, двосторонній склотекстоліт з металізацією в 35 

мкм з обох сторін та товщиною основи 1,5 мм. 

3.3 Конструкторсько - технологічний розрахунок елементів 

друкованого монтажу 

3.3.1 Розрахунок діаметра монтажних отворів та розмірів контак-

тних майданчиків 

Розрахуємо розміри контактних майданчиків для елементів 

поверхневого монтажу за формулою: 

             

де     — розміри контактних майданчиків, мм; 

    — розміри виводів, мм. 

При цьому враховуємо що розміри виводу smd-елементу задається в 

такому вигляді: 

            

де        – відповідно довжина та ширина виводу елементу. 

В деяких випадках будемо орієнтуватися на рекомендації виробників 

щодо розмірів контактних майданчиків для елементів (datasheet). 

Визначимо номінальний діаметр монтажного отвору для елементів 

навісного монтажу: 
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де      – діаметр виводу елемента, мм;  

           – нижнє граничне відхилення від номінального діаметра 

монтажного отвору (0,1 мм);  

  – різниця між мінімальним діаметром монтажного отвору й 

максимальним діаметром виводу елемента (0,1…0,2 мм).  

Також будемо орієнтуватися на рекомендації виробників щодо розмірів 

контактних майданчиків для елементів (datasheet). Отримані значення 

заносимо у відповідну колонку таблиці 3.1. 

Діаметр контактного майданчика елементів навісного монтажу 

знаходимо за формулою: 

                        √  
    

      
                                   

      

де     – діаметр отвору; 

      – допуск на діаметр отвору (верхнє відхилення); 

     – відстань від краю отвору до краю контактної площадки; 

         – допуск на ширину друкованого провідника; 

  
  – позиційний допуск, похибка в розміщенні контактних майданчиків; 

  
  – позиційний допуск, похибка в розміщенні центрів отворів. 

Для плат 3-го класу точності маємо наступні значення параметрів: 

—       залежить від     якщо                       якщо 

                      ; 

—             – для 3-го класу; 

— похибка ширини провідника              

— якщо плата мала (до 180 мм), то   
           

—   
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Таблиця 3.1 — Розміри виводів елементів, отворів під них та контактних 

майданчиків (навісного та поверхневого монтажу) 

    

мм 

    

мм 

     

мм 

Перелік елементів 

 (позначення згідно схеми з [15]) 

Ø0,51 Ø0,8 Ø1,4 1VD1, 1VD2, 2VD1, 2VD2 

Ø0,5 Ø0,7 Ø1,2 3С1, 3С2, 3С6, 3С8 

0,61х0,91 Ø1,3 Ø2,2 3DA1-3DA3 

0,5x0.6 

(max) 
- 0,7x1,1(datasheet) 4DA1 

0,48x0,45 

(max) 
- 0,6x0,7(datasheet) 1VT1, 1VT2,2VT1, 2VT2 

0,55х1,35 

(max) 
- 0,9х1,45(datasheet) 

1R1-1R14, 2R1-2R14, 4R1-1R6, R1, 

R2, 3R1-3R8 (0805-0,125 Вт) (0805) 

0,5х1,25 - 0,8х1,6 
3C3, 3C5, 3C7, 3C9, 4C3 - 4C5, 4C8 

(0805) 

0,5х1,6 - 0,8х1,9 4C1, 4C2, 4C6, 4C7 (1206) 

0,7 0,9 Ø1,5 K1, K2 

1,1 1,3 Ø2,2 3XS1 

Ø1,3 

1х1 

Ø1,5 

Ø1,7 

Ø2,5 

Ø2,8 
XW1, XW2 

- Ø1,3 Ø2,2 3FU1 

0,75х0,4 1,1 Ø1,8 3SA1, 3SB1-3SB3, 3S1, HG1 

0,75х0,4 1,1 Ø1,8 A1, A2 

3.3.2 Визначення мінімальної відстані між елементами провідного 

рисунка 

Найменша номінальна відстань     між елементами провідного рисунка 

(між двома провідниками) визначається за наступною формулою: 
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де   – номінальна допустима відстань між провідниками за обраним 

класом точності; 

   – допуск на ширину провідника (верхнє відхилення). 

Підставивши, маємо: 

             

Тобто, найменша номінальна відстань між елементами провідного 

рисунка становить – 0,3 мм. 

3.3.3 Розрахунок елементів друкованого монтажу за постійним 

струмом 

1) Мінімальна ширина друкованого провідника за постійним струмом 

розраховується за формулою: 

     
    

      
         

де          
 

   
  допустима густина струму з            для плат 

виготовлених комбінованим позитивним методом; 

  – товщина провідника: 

              

    35мкм -товщина мідної фольги; 

                    товщина хімічно осадженої міді; 

                  товщина гальванічно осадженої міді. 

Виконавши підрахунки, маємо: 

           

       максимальний постійний струм в провіднику (для кіл нашої 

схеми наведено в табл.3.3). 

2) Мінімальна ширина друкованого провідника за значенням 

допустимого падіння напруги на ньому розраховується за формулою: 

     
        

         
         

де                    питомий опір міді; 
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         довжина найдовшого провідника на ДП. 

Т

абли

ця 

3.3 

— 

Резул

ьтати 

розра

хунку для всіх видів кіл 

 

 

 

 

 

 

3.3.4 Розрахунок ширини друкованих провідників для всіх присутніх у 

схемі рівнів сигналу 

В схемі є два рівні сигналу, а відповідно і два типи провідників: 

сигнальні та силові. Розрахунок проведемо як для перших, так і для других. 

Для сигнальних: 

1. Мінімальне значення ширини друкованого провідника    у вузькому 

місці розраховується за наступною формулою: 

        
     , 

де     — допуск на ширину провідника (нижнє граничне 

відхилення); 

      — мінімальне значення номінальної ширини провідника у 

вузькому місці. 

Коло I, A U, B 
    , мм     , мм 

за напругою за струмом 

12 В 0,488 12 0,081 0,697 

10 В 0,06 10 0,012 0,086 

5 В 0,065 5 0,026 0,093 

Сигнальний 0,02 5 0,008 0,029 
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2. Мінімальне значення ширини друкованого провідника    у широкому 

місці розраховується за наступною формулою: 

        
     , 

де     — допуск на ширину провідника (нижнє відхилення); 

     
 — мінімальне значення номінальної ширини провідника в 

широкому місці. 

Для силових: 

1. Мінімальне значення ширини друкованого провідника   у вузькому мі-

сці розраховується за наступною формулою: 

        
     , 

де    — допуск на 

ширину провідника 

(нижнє граничне від-

хилення); 

      — мінімальне 

значення номінальної 

ширини провідника у вузькому місці. 

2. Мінімальне значення ширини друкованого провідника    у широкому 

місці розраховується за наступною формулою: 

        
     , 

де    — допуск на ширину провідника (нижнє відхилення); 

     
 — мінімальне значення номінальної ширини провідника в широ-

кому місці. 

Таблиця 3.5 — Результати розрахунку для всіх видів кіл 

Коло 
    , мм     , мм 

широке вузьке 

12 В 0,55 0,3 

10 В 0,55 0,3 

5 В 0,55 0,3 
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3.3.5 Визначення габаритів друкованої плати, параметрів друковано-

го монтажу 

Елементи будемо встановлювати тільки на одній стороні ДП. 

Тому площу ДП будемо знаходити за формулою: 

                                          

де,     - площа малогабаритних елементів (2-3 виводи); 

    - площа середньогабаритних елементів (4-8 виводів); 

    - площа великогабаритних елементів; 

    – кріпильні розміри, наприклад під гвинти М3. 

При розрахунку використаємо максимальні коефіцієнти (так як плата 

розраховується вперше) та дані з табл. 3.6. 

 

Таблиця 3.6 — Розміри та площі елементів 

Сигнальний 0,55 0,3 

По
но
ма
ре
нк
о В

.С
. Р
К-5

1, 
20

19



Зм. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

РК51.468172.001 ПЗ 

 

 60 

 

Маємо: 

                

                

                

Позначення Вид 

Розміри 
N, 

к-ть 
     
    

X, мм Y, мм 

 

C4, C5, C7, C9 Vishay Ø=6,3 4 113,15 

C1-С3, C6, 

C8, С10, C11, 

С14-С15, С16-

С19, С21, С22, 

С24-С30 

0805 2,1 1,35 22 60,06 

C12, C13, 

С20, С23 

1206 3,1 1,6 4 19,84 

DA1  LM7812CV   

(TO-220) 

10,4 4,6 1 47,8 

DA2 LM7805CV  

(TO-220) 

10,4 4,6 1 47,8 

DA3 L78S10CV 10,4 4,6 1 47,8 

FU1 MCHTC-45M 9,4 24,4 1 250 

HG1 LCD 1602 (16-ти 

конт. роз’єм) 

1620 

mil 

120 mil 1 125,412 

K1-K4 G6A-274P-ST15-

USDC12 

20,2 10,1 4 816,08 

L1 0805 HP-391 XIRC 1,73 2,21 1 3,8 

L2-L3 0805 HP-471 XIRC 1,73 2,21 2 7,6 

R1-R31 0805 3 1,2 31 111,6 

S1 PEC 11R-4225F-

S0024 

14,5 12,5 1 181,25 

SA1 (5-x конт. роз’єм) 12,7 2,54 1 32,26 

SB1-SB3 (2-x конт. роз’єм) 5,08 2,54 3 38,7 

VD1-VD4 1N4148 10,5 2 4 84 

VT1-VT4 BC847 (SOT23) 3 2,5 4 30 

XS1 PJ-102B 14,4 9,4 1 135,36 

XW1, XW2 Molex SD-73251-

2201 

19,55 13,23 2 517 
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Тоді  

                  

Попередньо вибираємо розмір ДП: 95мм х 140мм. 

В майбутньому можливо коригування розмірів ДП в залежності від 

габаритів вибраного корпусу. 
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4 ПРОЕКТУВАННЯ ПРИЛАДУ ТА АНАЛІЗ ЙОГО 

ПРАЦЕЗДАТНОСТІ 

4.1 Обгрунтування конструкції 

Для реалізації пристрою проведемо аналіз варіантної проробки 

пристрою, взявши до уваги наступні варіанти: 

 навісний монтаж елементів на корпус; 

 друкований монтаж (більшість ЕРЕ буде встановлено на ДП); 

 комбінований метод на основі перших двох варіантів. 

Перший варіант 

При навісному монтажі ЕРЕ встановлюються безпосередньо на корпус. 

За допомогою такого способу можна з’єднувати елементи найкоротшим 

шляхом без використання ДП (ручна пайка). На жаль, без цього варіанту 

обійтися не зможемо, так як у нас деякі елементи мають бути розміщені на 

передній та задній панелях пристрою (РКІ та кнопки керування – передня 

панель, вимикач живлення – задня панель). З тією поправкою, що з’єднання 

цих елементів з друкованою платою (тільки з нею, а не між собою) буде 

виконуватися за допомогою шлейфу проводів з роз’ємами. 

Другий варіант 

Використання друкованого монтажу є кращим варіантом для нашого 

пристрою, так як в приладі використовується велика кількість SMD-

елементів. Це дозволяє значно зменшити розміри ДП (приблизно в 2 рази). 

Третій варіант 

Для нашого пристрою буде використано саме такий спосіб монтажу, 

який дозволить встановити на корпус РКІ, кнопки керування, вимикач 

живлення та досягнути високої щільності і компактних розмірів при 

друкованому монтажі. 

Розглянемо також варіанти корпусу нашого пристрою, який буде 

виконано у вигляді моноблоку. Варіанти корпусів наведено в таблиці 6.1. 
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Таблиця 4.1 — Зовнішній вигляд варіантів корпусів для пристрою 

Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3 

  

 

Варіант 1 відпадає зразу так як не передбачує встановлення навісних 

елементів. 

Між варіантами 2 та 3 вибираємо варіант 3. Він добре підходить для 

встановлення елементів навісного монтажу (РКІ, кнопок керування, вимикач 

живлення) та збирається за допомого тільки двох гвинтів. За рахунок 

наявності в корпусі знімних панелей значно спрощується процес збірки 

пристрою та доступ до його елементів для профілактики чи ремонту. 

А варіант 2 не такий зручний для розбирання пристрою та для 

профілактики та має більше роз’ємних з’єднань (4-ри гвинти). 

При проектуванні дизайну будь-якої електроніки крім естетичних 

складових необхідно враховувати умови експлуатації. Це стосується всіх 

напрямків, що відносяться до форми та складу виробу, від вибору матеріалів, 

композиції та форми конструкції до виробничих і технологічних процесів 

виготовлення. Вибір матеріалу грає важливу роль і безпосередньо залежить 

від функцій електронних пристроїв. Він повинен відштовхуватися не тільки 

від художніх і естетичних ідей, тактильних відчуттів і експлуатаційних 

особливостей, але і від багатьох інженерно-технічних параметрів, включаючи 

електричні та магнітні властивості матеріалів. Від цього залежить коректне 

функціонування та довговічність. По
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Конструкційні матеріали насамперед повинні володіти певними 

механічними, технологічними і експлуатаційними властивостями, а також 

характерними значеннями деяких фізичних параметрів, що відображають їх 

властивості. До таких параметрів належать: 

— питомий електроопір – низький для металевих матеріалів і високий 

для діелектричних матеріалів; 

— відносна магнітна проникність – близька до одиниці для діа- та 

парамагнетиків або перевищує тисячі або десятки тисяч одиниць для 

феромагнетиків; 

— відносна діелектрична проникність та деякі інші властивості. 

До конструкційних матеріалів, як правило, відносяться чисті метали та 

сплави, а також керамічні, пластмасові та скло подібні матеріали. 

При виборі матеріалу для тієї чи іншої деталі або конструкції 

враховують економічну доцільність його застосування (відповідність ціни і 

якості), збереження конструкційних критеріїв (необхідні довговічність, 

міцність, надійність) і можливість переробки у виріб (технологічні критерії – 

обробка різанням, зварюваність, ковкість і тощо). З урахуванням цих 

критеріїв вибирають матеріал тієї чи іншої природи.  

Найбільшим попитом користуються такі корпуси для РЕА: пластикові 

та металеві. Переваги пластикових корпусів для РЕА полягають у тому, що 

вони володіють маленькою вагою, достатню міцністю, в зв'язку з чим 

підходять для самого різного устаткування - від простих до складних 

механізмів. 

Слід зазначити, що пластикові корпусу для РЕЗ не завжди робляться з 

одного і того ж матеріалу. Можуть бути різні модифікації: 

— полівінілхлорид - економічний, але не самий якісний з можливих 

матеріалів. Горючий, може бути токсичним. По
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— акрилонітрілбутадієнстірол - не набагато дорожче, не горить, не 

отруйний. Є кращим варіантом для виготовлення пластикових 

корпусів для РЕЗ. 

Пластиковий корпус для РЕЗ необхідно вибирати, виходячи з таких 

характеристик: 

— розміри корпусу для РЕЗ. Як правило, це перше, на що звертають 

увагу. Якщо не знайти собі виріб під конкретне обладнання, то 

можна хоча б знайти щось, що відповідає розміру; 

— ступінь захисту та необхідність відведення тепла. Деяка електроніка 

має властивість перегріватися. Виходячи з цього, необхідно 

упевнитися в наявності прорізів для вентиляції, якщо вони потрібні. 

Іноді взагалі доводиться віддати перевагу алюмінієвий корпус, якщо 

потрібно відводити багато тепла; 

— область застосування і наявність пристроїв введення та індикації. На 

сьогоднішній день існує безліч пластикових корпусів, в тому числі і 

адаптованих під конкретні пристрої; 

— тип зовнішнього кріплення. Можливі збірні, настінні, настільні 

конструкції; 

— Матеріал, колір, фактура та т. п. Тут уже потрібно орієнтуватися на 

різні ситуації і наявність грошових коштів.  

Враховуючи вище наведене та зробивши аналіз аналогічних пристроїв 

(розділ 1) матеріалом нашого корпусу вибираємо пластмасу. Корпус будемо 

вибирати, наприклад, від виробника Gainta серій G7xx чи G7xx (пластикові 

настільні корпуси для РЕА зі знімною панеллю). Це корпуси темно-сірого та 

світло-сірого кольорів. 

Їх характеристики: 

— виготовляються з ударостійкого жаростійкого ABS пластику UL-

94V0 та UL94-HB; 
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— забезпечується захист від проникнення пилу і вологи за стандартом 

IP54. 

За рахунок наявності в корпусі знімних панелей значно спрощується 

процес збірки пристрою. 

Приклади корпусів Gainta серії G7xx приведено на рис. 4.2 [21]. 

 

            Рисунок 4.2 - Приклади корпусів Gainta серії G7xx 

Конкретну модель можна обрати тільки після визначення розмірів ДП 

та з’ясування розмірів всіх елементів. 

Також розглянемо корпуси від фірми OKW [22].  

Лінійка пластмасових корпусів OKW призначена для безлічі різних 

застосувань: ручні корпуси, настінні корпуси, корпуси для щитового 

монтажу, корпуси на DIN-рейку, пультові корпуси, настільні приладові 

корпуси і т. д.  

Сучасні корпуси для РЕА виробництва OKW характеризуються 

ергономічною формою, високим ступенем функціональності, а також 

високою якістю лиття та поверхні. 
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Стандартні корпуси OKW є інноваційними і практичними 

конструктивними рішеннями і володіють чудовою сумісністю. Серед 

можливостей: батарейні відсіки для батарейок ААА, АА і 9 В, можливість 

установки стандартних дисплеїв, забезпечення ступенів захисту IP 54, IP 65, 

IP 66 і IP 67, монтажні колонки для кріплення плат, поглиблені області для 

захисту плівкових клавіатур або наклейок, поглиблені області для елементів 

інтерфейсу і т. д.  

Таким чином, приймаємо до розгляду також корпуси фірми OKW серії  

Shell-Type Case [23], які характеризуються, п’ятдесят однією моделлю у 

трьох різних типах:  

— тип V - з відкритим фронтом для панелі (відповідно); 

— тип O - з відкритим переднім і заднім для панелей (відповідно); 

— тип G - з закритими передньою та задньою панелями. 

Вони мають такі параметри: 

— внутрішні направляючі гребні для вертикального монтажу 

перегородок та друкованих плат; 

— внутрішні гвинтові стовпи для друкованих плат та т.п. 

— передні і задні панелі з алюмінію або червоного плексигласу 

доступні в якості аксесуарів; 

— клас захисту IP 65 для закритих варіантів (тип G) без батарейного 

відсіку при використанні комплекту ущільнення (аксесуар); 

— ЕМС (електромагнітна сумісність): за запитом корпуси типу SHELL-

TYPE також доступні з металізацією алюмінію; алюмінієві контактні 

смуги (аксесуари) забезпечують додаткову електричну 

безперервність між верхньою і базовою оболонками екранованих 

корпусів. 

Вибираємо корпус фірми OKW (приклад на рисунку 4.3), так як в ньому 

додатково передбачено ЕМС, що дуже добре для нашого генератора. По
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Рисунок 4.3 — Приклад корпусу OKW типу О (відкритого  спереду і 

ззаду для панелей) 

В залежності від розмірів вибраного корпусу та розрахованої площі, яку 

займають елементи, вибираємо ДП з розмірами, вказаними на рис. 4.4. 

Загальна площа плати при цьому становить 1615 мм
2 

. 

 

Рисунок 4.4 — Вигляд та розміри плати 
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4.2 Огляд готової конструкції 

Зовнішній вигляд нашого генератора зображено на рис. 4.5. В пази в 

передній та задній частинах вставляються панелі. На них розміщуються РКІ, 

кнопки керування, два коаксіальних роз’єми (передня панель), роз’єм 

живлення та вимикач (на задній панелі). Органи індикації та керування 

з’єднуються шлейфами проводів з ДП. На нижню частину корпусу 

встановлюється кришка, яка кріпиться до неї за допомогою чотирьох гвинтів 

М3 (рис. 4.5). 

 

Рисунок 4.5 — Зовнішній вигляд нашої конструкції 

4.3 Розрахунки, що підтверджують працездатність 

4.3.1 Розрахунок надійності 

Розрахунок надійності проводимо згідно ДСТУ-2862-94. 

Основними показниками і характеристиками надійності є: 

1.      — вірогідність безвідмовної роботи; 

2.      — інтенсивність відмов; 

3.   — середній час напрацювання до першої відмови; 

4.      — вірогідність відмови. По
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Розрахунок надійності полягає в визначенні показників надійності виро-

бу за відомими характеристиками надійності складових компонентів і умов 

експлуатації. Дані для розрахунку надійності зведені в табл. 4.2 

—    — кількість елементів; 

—    — коефіцієнт навантаження; 

—    — температурний коефіціент; 

—    — коефіцієнт, враховуючий умови експлуатації; 

                

Коефіцієнти навантаження електрорадіоелементів визначаються за фор-

мулами: 

1. для мікросхем за формулою: 

   
∑    

 
   

       
, 

де         — максимальний вихідний струм, А; 

    — вхідний струм мікросхем, А; 

  — число навантажених входів. 

2. Для конденсаторів за формулою: 

   
 

    
; 

де   — напруга на обкладках, В. 

 

3. Для резисторів за формулою : 

   
 

    
, 

де   — розсіювана потужність. 

  

По
но
ма
ре
нк
о В

.С
. Р
К-5

1, 
20

19



Зм. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

РК51.468172.001 ПЗ 

 

 71 

Таблиця 4.2 — Дані для розрахунку надійності 

Найменування 

елементів 
      , 

     

                    

    

Конденсатор 13 3,3∙10
-9 0,1 0,45 10 

1,930∙10
-8 

Конденсатор 

електролітичний 

Hitano 

4 
3,9∙10

-9 0,31 0,4 10 
1,934∙10

-8 

Конденсатор 

0805 
22 3,3∙10

-9
 0,1 0,45 10 3,267∙10-8 

Конденсатор 

1206 
4 3,3∙10-9 0,1 0,45 10 5,94∙10-9 

Котушки 2 3,3∙10-9 0,1 0,45 10 2,97∙10-9 

Резистор 31 0,4∙10
-9

 0,1 0,9 9 6,4∙10
-8

 

Діоди 4 1∙10
-9

 1 2 8 7,2∙10
-9

 

Транзистори 4 3,0∙10
-9

 0,05 1,2 10 4,45∙10
-9

 

Мікросхеми 5 2,2∙10
-9

 0,15 0,3 9 1∙10
-8

 

Мікроконтролер 1 2,0∙10
-9

 0,25 2 10 7,8∙10
-8

 

Реле 4 2,2∙10
-9

 0,33 3 9 1,16∙10
-8

 

Перемикачі 4 2,2∙10
-9

 0,12 1,1 10 2,43∙10
-9

 

Роз’єми 10 0,3∙10
-9

 0,2 0,45 9 2,32∙10
-8

 

Друк. плата 1 2,0∙10
-9

 1 1 10 1,22∙10
-9

 

Пайка 272 5∙10
-11

 1 1 9 1,42∙10
-8

 

Всього: 2,157∙10
-7 

1) Середній час напрацювання на відмову розрахуємо за формулою: 

    
 

    
 = 463600 год. 

Відповідно до отриманих розрахунків час напрацювання на відмову 

становить 77297 дня безперервної роботи приладу. 

2) Вірогідність безвідмовної роботи приладу протягом 1 року роботи 

розраховується за формулою: 

                    

 

Вірогідність відмов за 1 рік роботи розраховується за формулою: 
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Вірогідність безвідмовної роботи приладу протягом 5 років роботи: 

                    

З часом вірогідність безвідмовної роботи приладу зменшується, а 

вірогідність відмов збільшується. Причому чим більше час напрацювання, 

тим менше вірогідність роботи пристрою без відмов. 

4.3.2 Розрахунок віброміцності друкованого вузла 

Проведемо розрахунок частоти власних коливань друкованої плати. 

Маємо такі вихідні дані: 

— довжина плати          ; 

— ширина плати           

— товщина плати              

Матеріал друкованої плати — двосторонній фольгований склотекстоліт 

FR-4 35/35 з такими параметрами : 

— модуль пружності            
 

  
  

— щільність             

  
  

— коефіцієнт Пуассона        

Маса встановлених на плату елементів          . 

Визначимо приведену масу друкованої плати: 

        

Виконавши розрахунки маємо: 

         
  

  
 

Визначимо приведену масу друкованої плати: 

        

Виконавши розрахунки маємо: 

       
  

  
  

Розрахуємо циліндричну жорсткість за формулою: 
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Виконавши розрахунки маємо: 

            

Визначимо значення функції φ(β) для кріплення плати в чотирьох точ-

ках: 

       √
        

 
 

 
 
  

        
 
   

 
  

  

де    
 
 
  — коефіцієнт, залежний від співвідношення довжини і ширини 

плати. 

Виконавши розрахунки, маємо: 

       ; 

Визначимо значення резонансної частоти плати за формулою: 

    
    

      
 √

 

  
  

Після розрахунків маємо: 

  
 

         

Так як резонансна частота плати           в 1,75 рази перевищує 

максимальну частоту вібраційних впливів            то обраний варіант 

кріплення плати влаштовує вимоги віброміцності. 

4.3.3 Аналіз теплового режиму 

Розглянемо вплив температури. В першу чергу температурний діапазон 

впливає на вибір ЕРЕ (електрорадіоелементів), монтажних проводів, 

матеріалу основи друкованої плати та покриттів. Так як радіотехнічна 

апаратура є джерелом виділення тепла, то необхідно враховувати той факт, 

що температура всередині генератора буде вище температури навколишнього 
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середовища. Для вибору конструктивно - технологічних рішень на перших 

етапах розробки необхідно зробити орієнтовну оцінку перегріву генератора, а 

в подальшому, при необхідності можна буде зробити корекцію. 

Генератор, що розроблюється споживає струм 0,15 А при максимальній 

напрузі в 20 В, відповідно потужність дорівнює 3 Вт. З урахуванням блоку 

живлення і ККД виділяється потужність не перевищить 6 Вт. Відповідно 

питоме тепловиділення буде малим і перегрів не повинен перевищувати 5-7 

градусів. Виходячи зі сказаного, збільшимо верхню межу температурних 

впливів на 7 градусів, відповідно при попередньому виборі ЕРЕ, матеріалів і 

покриттів необхідно орієнтуватися на інтервал температур від 288 до 313 К 

(15-42 °С). 

Тобто, можна не застосовувати якісь особливі міри по відводу тепла 

(вентиляційні отвори та т.п.). 

4.3.4 Електромагнітна сумісність 

Електромагнітна сумісність (Electro Magnetic Combatibility - EMC) - це 

здатність електрообладнання задовільно функціонувати в умовах 

електромагнітних впливів з боку навколишнього середовища, а також не 

чинити неприпустимого впливу на навколишнє середовище, яке включає в 

себе інше електрообладнання. 

Компоненти з спільними зв’язками розташовують поруч, з урахуванням 

кількості спільних зв’язків. Розміщення електронних компонентів визначає 

результати трасування, тому рекомендується ретельно вивчити зв’язки і у 

відповідності з цим найбільш оптимально розмістити електронні компонен-

ти. 

При розміщенні електронних компонентів на платі необхідно 

дотримуватися наступних вимог: 

— мінімізувати довжину електричних зв’язків, щоб майбутні друковані 

провідники були найбільш короткими (для кращого проходження 

сигналу); 
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— мінімізувати кількість перетину електричних зв’язків, щоб 

мінімізувати при трасуванні кількість перехідних отворів (для 

економії місця на платі, зменшення кількості технологічних операцій 

і економії матеріалів). 

Однотипні корпуси потрібно орієнтувати однаково (відносно 

розташування першого виводу). Щоб мінімізувати час монтажу; забезпечити 

зручність в ході процесу тестування, налагодження і експлуатації виробу; а 

також це покращить зовнішній вигляд виробу. 

Дворядні корпуси орієнтувати паралельно, щоб забезпечити зручність в 

ході трасування. Важливість дотримання тої чи іншої вимоги при виникненні 

протиріч визначає конструктор. 
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5 ОХОРОНА ПРАЦІ 

Враховуючи той факт що виконання дипломної роботи потребує 

виконання засобів обчислювальної техніки, то в цьому розділі запропоновані 

технічні рішення та практичні заходи, що пов’язані із створенням безпечних 

умов праці при використанні персональної електронно-обчислювальної 

машини (    ). Також потрібно приділити увагу питанням по електро- та 

пожежній безпеці. 

З урахуванням вимог                      та ―Вимог щодо безпеки 

та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями‖, 

необхідно визначити небезпечні та шкідливі фактори, які впливають на 

користувачів,     (візуально дисплейний термінал)     , при експлуатації. 

Дослідити ці фактори, розглянути їхній вплив, принципи їх нормування і 

способи запобігання їхнього шкідливого впливу на людину [24-28]. У цьому 

розділі запропоновані технічні рішення та організаційні заходи з безпеки і 

гігієни праці та виробничої системи, а також всі основні заходи з пожежної 

безпеки та профілактики. 

5.1 Визначення основних потенційно небезпечних та шкідливих 

виробничих факторів при виконанні науково-дослідної роботи 

Основними шкідливими та небезпечними виробничими факторами, які 

пов’язані з використанням     , є такі фактори: 

— Електромагнітне випромінювання радіочастотного діапазону; 

— Наявність іонізуючого рентгенівського випромінювання(   ); 

— Випромінювання оптичного діапазону (ультрафіолетове, 

інфрачервоне і випромінювання видимого діапазону); 

— Електростатичне поле; 

— Недостатня освітленість робочої зони; 

— Підвищений рівень шуму; По
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— Значна напруга зорових органів і пов’язане з цим перевтомлення 

користувача     ; 

— Значне перевантаження на пальці і кисті рук, що при відсутності 

профілактики і медичного контролю, може викликати професійні 

захворювання; 

— Тривале перебування в одному й тому самому положенні сидячи, що 

викликає застійні явища в організмі людини; 

— Відблиски на екрані монітора; 

— Можливість ураження електричним струмом; 

— Можливість виникнення пожежі. 

5.2 Технічні рішення та організаційні заходи з безпеки і гігієни праці 

та виробничої санітарії 

5.2.1  Електробезпека 

Все наявне електроустаткування в робочому приміщенні можна віднести 

до   (              ) та          класів щодо електрозахисту 

(                    ‖Захист проти ураження електричним струмом. 

Загальні аспекти щодо установок та обладнання‖). 

Робоче приміщення по рівню безпеки ураження людей електричним 

струмом згідно ПУЕ можна віднести до помешкань без підвищеної 

небезпеки, тому що:   

— Відносна вологість повітря не перевищує 75 %; 

— Матеріал підлоги (паркет) є діелектриком; 

— Температура підлоги не досягає значень, більших 30 ⁰ C; 

— Відсутня можливість одночасного доторку людини до з’єднаних з 

землею металоконструкцій будівлі, технологічних апаратів, 

механізмів і т.п., з одного боку, і до металевих корпусів 

електроустаткування – з іншого боку; 

— Відсутні хімічно агресивні середовища; 
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Електромережа трифазна з глухо заземленою нейтраллю, із зануленням і 

повторним заземленням нульового дроту відповідно до вимог     (правил 

улаштування електроустановок) — систем заземлення     . Мережа 

обладнана автоматом струмового захисту, розрахованого на струм     . Час 

спрацювання автомату      . 

Для того, щоб не допустити ураження людини електричним струмом 

при виникненні аварійних ситуацій необхідно заземлити все обладнання, що 

працює від мережі      ,      . Опір нульового дроту повинен бути таким, 

щоб при замиканні на корпус або нульовий дріт; виникав струм короткого 

замикання, сила якого повинна перевищувати в          номінальний струм 

спрацювання автомата струмового захисту (при струмі короткого замикання 

менше      ). 

    
  

      
  

 

   

де    — напруга фази мережі; 

   — опір нульового дроту на ділянці від фазового 

трансформатора до розетки ―Вхід мережі‖ (     ); 

  — опір фазового дроту на тій же ділянці (     ); 

  

 
 — еквівалентний опір трансформатора (        ); 

Виконавши розрахунки струму короткого замикання при 

аварійному режимі роботи, маємо: 

            

Визначимо коефіціент кратності струму короткого замикання до 

мінімального значення струму спрацювання автоматики. 

  
   

    
 

Підрахувавши, маємо: 
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Тобто струм короткого замкнення при виникненні аварійної ситуації в 

          перевищує номінальний струм спрацювання автомату, що 

задовольняє встановленим нормам         (         ). 

Опір заземлюючих пристроїв не перевищує значень встановлених 

        . 

Виконано всі необхідні заходи щодо електробезпеки відповідно до 

                  . Додаткових заходів по електробезпеці 

запроваджувати не потрібно. 

5.2.2 Відповідність параметрів робочого приміщення діючим 

санітарним нормам 

Робоче приміщення має наступні параметри: висота —      ,  

ширина —     , довжина —    . 

У лабораторії може працювати одночасно   чоловік. Меблі у 

робочому приміщенні розміщені так щоб не загромаджувати проходи, 

ширина проходу більше    . 

Загальна площа приміщення, займана шафами: 

        , а відповідний об’єм:         . 

Виконавши підрахунки, знайдемо сумарну площу, відведену 

столам, включаючи стелажі з полками і стільцями складає: 

           

Виконавши підрахунки маємо об’єм : 

            

Розрахувавши загальний об’єм і площу меблів, що знаходяться в 

робочому приміщенні, маємо: 
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Розрахувавши об’єм і площу вільного простору, що знаходиться на 

одного працівника в приміщенні, маємо: 

    
 

         

 
  

де      — площа на одну людину, 

          — повна площа приміщення, 

          — загальна зайнята площа приміщення. 

    
           

    
 

         
 

   

де              — об’єм на одну людину, 

     — повний об’єм приміщення, 

      — загально зайнятий об’єм приміщення. 

    
          

По основних параметрах досліджуване приміщення відповідає 

санітарним нормам                     , що наведені в табл.    . 

Таблиця 5.1 — Санітарні норми приміщення 

Нормована величина Приміщення з 

ПЕОМ 

Площа лабораторного приміщення 

на 1 чоловіка 

≥ 6 м
2 

Об’єм приміщення лабораторії на 1 

чоловіка 

≥ 20 м
3 

Висота приміщення від підлоги до 

виступаючих поверхонь перекриття  

3 м 

5.2.3 Мікроклімат робочої зони 

Згідно до                  установлені параметри мікроклімату робо-

чої зони, дотримання яких забезпечує нормальні умови праці персоналу. 

Роботу в процесі розробки, можна віднести до категорії    — легкі фі-

зичні роботи (роботи, що виконуються сидячи і не потребують фізичної на-По
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пруги), при яких енерговитрати людини не перевищують        

(             ).  

Під час роботи     при наявності радіовимірювань високих частот, си-

льних електричних полів, а також     в повітрі закритих помешкань ство-

рюється підвищене утримання позитивних і негативних легких іонів. 

Експериментально встановлено, що аероіони є найбільш чутливим 

фізичним індикатором забруднення повітря, а головне — впливають на 

здоров’я людини. Негативні іони діють сприятливо на організм, підвищуючи 

його опір, у той час як позитивні іони гальмують життєдіяльність організму і 

сприяють розвитку психічних захворювань. 

В залежності від типів    , застосовуваних у них електроізоляційних 

матеріалів, режиму роботи, очищення повітря, яке подається, а також від 

кількості працівників в приміщенні; відбуваються виділення й утворення 

різноманітних газів і парів, що призводить до зміни хімічного і кількісного 

складу повітря. 

Повітря робочого приміщення повинно бути очищене від забруднень, у 

тому числі від пилу і мікроорганізмів. Патогенної мікрофлори не повинно 

бути. 

В робочому приміщенні параметри мікроклімату повинні відповідати 

вимогам                  і дотримуватися оптимальних норм: 

у холодні періоди року температура повітря, швидкість його прямування 

і відносна вологість повітря повинні відповідно складати:  

       ,        ,         температура повітря може коливатися в 

межах від    до      при зберіганні інших параметрів мікроклімату в 

зазначених вище межах; 

у теплі періоди року температура повітря, його рухливість і відносна 

вологість повинні відповідно складати:         ,            ,         

температура повітря може коливатися від    до       при зберіганні інших 

параметрів мікроклімату в зазначених вище межах. 
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5.2.4 Освітлення робочого місця 

На роботі потрібно забезпечити швидке зчитування інформації в зоні 

найкращого бачення. Для захисту від прямих сонячних променів, які 

створюють прямі та відбиті відблиски з поверхні екранів ПК передбачаються 

сонцезахисні жалюзі. 

Згідно до                   штучне освітлення робочого місця, 

обладнаного   , здійснюється системою загального рівномірного освітлення. 

Як джерело штучного освітлення мають застосовуватись люмінесцентні 

лампи   . 

Вимоги до освітлення приміщень та робочих місць під час роботи з 

    : 

— освітленість на робочому місці повинна відповідати характеру 

зорової роботи, який визначається трьома параметрами: об’єктом 

розрізнення - найменшим розміром об’єкта, що розглядається на 

моніторі     ; фоном, який характеризується коефіціентом 

відбиття; контрастом об’єкту і фону; 

— необхідно забезпечити достатньо рівномірне розподілення яскравості 

на робочій поверхні монітора, а також в межах навколишнього 

простору; на робочій зоні повинні бути відсутні різкі тіні; 

— в полі зору не повинно бути відблисків (підвищеної яскравості 

поверхонь, які світяться та викликають осліплення); 

— величина освітлення повинна бути постійною під час роботи; 

Штучне освітлення робочих місць користувачів         , а саме 

відсутність у спектрі ламп денного світла й ламп накалювання біологічно 

активної ультрафіолетової складової при тривалому впливі може призвести 

до ультрафіолетової недостатності, при якій знижуються бактерицидні 

властивості шкіри та імунітет. 

Істотне значення для збереження тривалої працездатності, підвищення 

продуктивності праці має забезпечення норм освітленості на робочому місці. 
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Величина освітленості регламентується нормами                     . 

Робоче приміщення, що розглядається в даному розділі належить до   групи 

— приміщення. Із розрядом зорової роботи — Б-2. 

Нормування штучного освітлення також здійснюється згідно 

                 . 

Загальне штучне освітлення на робочому місці забезпечується за 

допомогою світильників з лампами денного світла типу      , потужністю 

     , а місцеве за допомогою настільних світильників з лампами 

накалювання потужністю      . 

Для розрахунку загального штучного освітлення в робочому приміщенні 

використовується метод коефіцієнта використання світлового потоку, 

призначеного для розрахунку загального рівномірного освітлення 

горизонтальних поверхонь, при відсутності предметів, що затемнюють. При 

цьому в розрахунках враховується пряме та відбите світло. Фактичне 

освітлення робочих місць штучним освітленням: 

   
     

     
    

де          — кількість світильників, шт,     ;    

    — кількість ламп у світильнику, шт,    ; 

   — коефіціент використання світлового потоку,        

   — світловий потік світильника,          ; 

   —  площа приміщення,        ; 

  — коефіціент запасу,      ; 

  — коефіціент нерівномірності висвітлення,      ; 

  — нормоване значення світлового потоку лампи,   . 

Для визначення коефіцієнта використання світлового потоку 

визначається індекс приміщення  , коефіцієнт відбиття стелі   , робочої 

поверхні    . Коефіцієнт використання світлового потоку визначається: 
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де         — довжина приміщення,  ,    ; 

      — ширина приміщення,  ,       

      — висота підвісу світильників,      . 

  
   

         
      

Коефіцієнт відбиття побіленої стелі       , побілених стін при 

незавішених вікнах       , середніх робочих поверхонь       . 

Для визначення коефіцієнта використання світлового потоку необхідно 

знати, що використовуються лампи       серії           (чотири 

лампи з розсіювачами). Тоді на підставі вище викладеного знаходиться 

коефіціент, використовуючи табличні дані                 , який 

      . 

Фактичне освітлення робочих місць штучним освітленням становить: 

   
         

          
                 

Норма загального освітлення робочих місць для розряду зорової роботи 

  , складає       . Так як             більше             , то 

                  виконуються. 

5.2.5 Заходи щодо нормалізації умов праці 

Відповідно до                      площина екрана монітора 

повинна бути виставлена перпендикулярно нормалі лінії зору. Також 

потрібно передбачити можливість переміщення монітора навколо 

вертикальної осі має бути в межах      (справа наліво) та нахилу вперед до 

    і назад до      з фіксацією в цьому положенні. Для найбільш зручного 

користування клавіатурою, вона має бути розміщена на поверхні столу на 

відстані            від краю поверхні робочого простору столу. Кут 

нахилу клавіатури до столу має бути в межах від   до     так, щоб зап’ястя 
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на долонях рук розташовувалися горизонтально до площини столу. Робочі 

місця з      мають бути розташовані від стіни з вікнами на відстані не 

менше      , від інших стін — на відстані    , відстань між собою – не 

менше ніж      . Причому так, щоб природне світло падало збоку, переважно 

зліва. 

Тривалість регламентованих перерв під час роботи з      повинна 

становити    хвилин через кожну годину роботи. 

Для зниження нервово-емоційного напруження, втомленості зорового 

аналізатора, для поліпшення мозкового кровообігу і запобігання втомі 

доцільно деякі перерви використовувати для виконання комплексу вправ, які 

передбачені                       

Також згідно з                      шкідливими та небезпечними 

виробничими факторами, які пов’язані з використанням      є наступні 

фактори: 

— Механічні шуми, які пов’язані з роботою принтера і вентиляційної 

системи комп’ютера; 

— Значна напруга зорових органів і пов’язане з цим перевтомлення 

користувача     ; 

— Можливість ураження електричним струмом. 

— Значне перевантаження на пальці і кисті рук, що при відсутності 

профілактики і медичного контролю, може викликати професійні 

захворювання; 

— Тривале перебування в одному й тому ж самому положенні сидячи, 

що викликає застійні явища в організмі людини. 

Будь-яка поза при тривалій фіксації шкідлива для опорно-рухового 

апарату, веде до застою крові органів. Особливо це проявляється в при 

нефізіологічному становищі різних частин тіла, і довго повторюваних 

одноманітних рухах. Небезпеку здоров’ю представляє як втома тих груп 
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м’язів, що ці рухи виконують, а й психологічна фіксація ними (стійкі 

осередки порушення     з компенсаторним гальмуванням інших її ділянок). 

Хоча найбільш шкідливі саме повторювані одноманітні навантаження [25]. 

Довготривала робота може приводити до порушення функцій зорових 

аналізаторів, кістково-м’язової системи і порушень, зв’язаних зі стресовими 

ситуаціями і нервово-емоційною напругою при роботі. Комп’ютерна техніка, 

яка встановлена в робочому приміщенні, є сучасною технікою, виконаною з 

урахуванням багатьох вимог охорони праці. Зокрема,          мають тип 

     . Тип (             ) має низький рівень випромінювання екрана 

монітора, а тип                    має порядкове розгорнення, що сприяє 

меншому стомленню очей при роботі з відео монітором. 

         є пристроєм для візуального зображення інформації, 

збереженої електронним засобом. Він складається з дисплейного екрана, 

системного блока обробки наведеної інформації, і клавіатури. 

5.2.6 Пожежна безпека та профілактика 

Відповідно до                      робоче приміщення відноситься 

до категорії   по вибухопожежній небезпеці. Відповідно до            

        клас робочих зон приміщення по пожежонебезпеці —       . 

Можливими причинами пожежі в приміщенні є несправність 

електроустаткування, коротке замикання проводки, і порушення 

протипожежного режиму (використання побутових нагрівальних приладів, 

паління). 

У зв’язку з цим, відповідно до вимог     та    , необхідно 

передбачити наступні заходи: 

— Ретельну ізоляцію всіх струмоведучих провідників до робочих місць, 

періодичний огляд та перевірку ізоляції; 

— Суворе дотримання норм протипожежної безпеки на робочих місцях; 

— Відповідні організаційні заходи (заборона паління, інструктаж). 
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Згідно вимог                   (Системи протипожежного захисту) 

робоче приміщення необхідно оснастити системою автоматичної пожежної 

сигналізації типу      . Будинок має три евакуаційні виходи: через 

головний хід і два бокові евакуаційні виходи. Шляхи евакуації відповідають 

установленим нормам. Двері відкриваються назовні. Коридор веде до двох 

сходових кліток, одна з яких виходить безпосередньо на вулицю, а друга має 

вихід на вулицю через вестибюль і головний вхід. Сходова клітка виконана з 

непальних матеріалів. Сходи мають природне бічне освітлення і штучне 

евакуаційне освітлення. Сходові площадки ширше коридорів. Значення 

основних параметрів шляхів евакуації приведені в таблиці    . 

Таблиця 5.2 Характеристики і норми евакуаційних виходів  

Параметр Фактичне  

значення, м 

Норма, м 

Висота дверних про-

різів 

2,0 ≥2 

Ширина дверних 

прорізів 

0,8 ≥0,8 

Ширина проходу для 

евакуації 

>1,5 ≥1 

Ширина коридору 2 ≥2 

Число виходів з ко-

ридору 

2 ≥2 

Ширина сходового 

маршу 

1,2 ≥1 

Висота поруччя схо-

дів 

1 ≥0,9 

Для гасіння пожежі в робочому приміщенні (клас пожежі     — наяв-

ність електрообладнання) використовується вогнегасники       (     ) 

відповідно до             . Додатково в коридорі розташовані вогнегас-

ники       . 

Дотримано усі вимоги                   по вогнестійкості будинку 

і ширині евакуаційних проходів і виходів із приміщень назовні [27]. По
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У приміщенні є план евакуації. Мінімальний час евакуації в разі виник-

нення пожежі відповідає існуючим вимогам                 . 

У приміщенні виконуються усі вимоги по пожежній безпеці відповідно 

до вимог                    ‖Правила пожежної безпеки в Україні‖. 
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ВИСНОВКИ 

1. На основі розглянутих конструкцій було вибрано генератор на 

основі прямого цифрового синтезу аналогових сигналів (синтезатор DDS). 

Такі пристрої сьогодні частіше стали застосовуватися в радіоелектронних 

системах, причому як для роботи в високочастотному діапазоні, так і на 

низьких частотах. Поява дешевих мікросхем DDS та зручних засобів 

розробки робить їх сьогодні привабливими для різних сфер застосування. 

Основними перевагами DDS є: 

— цифрове управління частотою та фазою вихідного сигналу; 

— дуже висока роздільна здатність по частоті та фазі; 

— екстремально швидкий перехід на іншу частоту (або фазу), 

перебудова по частоті без розриву фази, без викидів та інших аномалій, 

пов'язаних з часом встановлення; 

— архітектура, заснована на DDS, зважаючи на дуже малий крок 

перебудови по частоті, виключає необхідність застосування точного 

підстроювання опорної частоти, а також забезпечує можливість 

параметричної температурної компенсації; 

— цифровий інтерфейс легко дозволяє реалізувати 

мікроконтролерне управління. 

Частотний дозвіл DDS складає соті, і навіть тисячні частки герца при 

вихідній частоті порядку десятків мегагерц. Така роздільна здатність є 

недосяжною для інших методів синтезу. Іншою характерною особливістю 

DDS є дуже висока швидкість переходу на іншу частоту. Для DDS швидкість 

перебудови обмежена практично тільки швидкодією цифрового керуючого 

інтерфейсу. Більш того, всі перебудови по частоті відбуваються у DDS без 

розриву фази вихідного сигналу.  

2.  Не всі інтегральні DDS мають можливість регулювання 

амплітуди в цифровому вигляді. У той же час більшість інтегральних DDS 

фірми Analog Devices мають можливість регулювання шкали вбудованого 
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ЦАП. Для таких DDS досить просто реалізується цифрове управління 

амплітудою. Потрібно було вибрати таку мікросхему яка включає в себе 

внутрішній ЦАП та має максимальну тактову частоту більше 140 МГц (так як 

максимальна генерована частота становить половину тактової). Тому було 

обрано мікросхему AD9851 від Analog Devices. Завдяки такому вибору 

отримано компактний пристрій з низьким енергоспоживанням (мікросхема 

AD9851 має дуже малі габарити та низьке споживання електроенергії). 

3. Пристрій має розбірний корпус зі знімними передньою та 

задньою панелями (збирається тільки за допомогою чотирьох гвинтів), що 

значно спрощує процес профілактики. Все це завдяки стандартному корпусу 

від фірми OKW. Для додаткового захисту від електромагнітних завад в 

корпус може додатково встановлюватися алюмінієві панелі (до внутрішніх 

бокових частин корпусу). 

4. Основні характеристики пристрою знаходяться на рівні 

промислових зразків ( зокрема максимальна частота генерації та точність її 

налаштування) при значно менших габаритах, масі та вартості. 

5. Даний пристрій повністю відповідає вимогам ТЗ щодо 

експлуатації в лабораторних умовах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  По
но
ма
ре
нк
о В

.С
. Р
К-5

1, 
20

19



Зм. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

РК51.468172.001 ПЗ 

 

 91 

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАНЬ 

1. ГОСТ 8.322-78. Государственная система обеспечения единства 

измерений. Генераторы сигналов измерительные. Методы и средства поверки 

в диапазоне частот 0,03 - 17,44 ГГц. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://vsegost.com/Catalog/32/32476.shtml 

2. ГОСТ 15150-69. Климатические исполнения. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://vsegost.com/Catalog/18/1837.shtml 

3. ГОСТ 16019-2001. Аппаратура сухопутной подвижной радиосвязи. 

Требования по стойкости к воздействию механических и климатических 

факторов и методы испытаний. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://gostexpert.ru/data/files/16019-

2001/e05ae791bdf5aa8a48fc0d0cacbc26c8.pdf 

4. ГОСТ 22782.0-81. Электрооборудование взрывозащищенное. Общие 

технические требования и методы испытаний. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://vsegost.com/Catalog/22/22697.shtml 

5. Дьяконов В. П. Генерация и генераторы сигналов / В. П. Дьяконов. — 

М. : ДМК Пресс, 2009. — 384 с. 

6. Всѐ о синтезаторах DDS. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://www.kit-e.ru/articles/powersource/2005_1_28.php 

7. Mouser Electronics. Analog Devices AD9851BRS. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://eu.mouser.com/ProductDetail/Analog-

Devices/AD9851BRS?qs=sGAEpiMZZMt%2foy9k%2f5obbU0YfL1ODTenmK%

2fQfUuGcFE%3d  

8. Генератор сигналів UNI-T UTG2062A. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://all-spares.ua/uk/dds-arbitrary-waveform-generator-uni-t-

utg2062a.php По
но
ма
ре
нк
о В

.С
. Р
К-5

1, 
20

19



Зм. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

РК51.468172.001 ПЗ 

 

 92 

9. Генератор сигналів SIGLENT SDG5082. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу:https://all-spares.ua/ru/arbitrary-waveform-function-generator-

siglent-sdg5082.php 

10. Універсальний генератор сигналів RIGOL DG4102. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу :https://all-spares.ua/uk/arbitrary-waveform-function-

generator-rigol-dg4102.php 

11. Двухканальный генератор сигналов DDS FeelTech FY6600-

60MY6600-60M. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://freedelivery.com.ua/instrumenty-47/izmeritelnye-pribory-testery-

66/dvuxkanalnyj-generator-signalov-dds-feeltech-fy6600-60m-60mgts.html 

12. Генератор ВЧ сигналов R&S® SM300. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://www.tehencom.com/Companies/Rohde_Schwarz/SM300/Rohde_Schwarz_S

M300_Rus.pdf 

13. DDS генератор JDS6600, руководство пользователя. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://microsin.net/adminstuff/hardware/jds6600-dds-

signal-generator-user-nanual.html 

14. 2CH Arbitrary Waveform Generator, 1 µHz – 60 MHz. PeakTech 4115 . 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.peaktech.de/productdetail/kategorie/dds-funktion-arbitrary-

generator/produkt/p_4115.html 

15. Лабораторный генератор сигналов на DDS под управлением Arduino. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.radioradar.net/radiofan/miscellaneous/laboratory_signal_generator_dds

_arduino_control.html 

16. Switch Debouncing. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://electrosome.com/switch-debouncing/ По
но
ма
ре
нк
о В

.С
. Р
К-5

1, 
20

19



Зм. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

РК51.468172.001 ПЗ 

 

 93 

17. Introduction to ATmega328. A complete step by step tutorial on 

Introduction to ATmega328. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.theengineeringprojects.com/2017/08/introduction-to-atmega328.html 

18. AD9851 CMOS 180 MHz DDS/DAC Synthesizer Data Sheet (Rev. D). 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-

sheets/AD9851.pdf 

19. Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни 

"Основи проектування електронних систем"(частина 2) для студентів 

напряму 6.050802 «Електронні пристрої та системи»/ укладач Багрій В.В., 

ДДТУ, 2015 - 46 с. 

20. Комбінований позитивний метод [Електронний ресурс]. — Режим 

доступу: http://pcbdesigner.ru/pcb/sposobi-izgotovleniya-pechatnih-

plat/kombinirovannye-metody.html 

21. Корпуса для РЭА производства Gainta. Пластиковые приборные 

корпуса. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.gainta.com/desktop_plastic_enclosure/instrument_plastic_case_g7_b/. 

22. Пластмассовые корпуса и регулировочные ручки для современного 

электорнного оборудования. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.okw.com/ru 

23. Shell-Type-Cases. Universal instrument enclosures. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://www.okw.com/en/Plastic-enclosures/Shell-

Type-Cases.htm 

24. НПАОП 0.00-1.28-10 Правила охорони праці під час експлуатації 

електронно-обчислювальних машин. — Замін. НПАОП 0.00-1.33-94;  

затв. 2010-03-26 — Київ: МОЗ України, 2010. 

25. Ткачук К.Н. Охорона праці та промислова безпека /К.Н. Ткачук, В.В. 

Зацарний. — Київ: Лібра, 2010. — 559 с. По
но
ма
ре
нк
о В

.С
. Р
К-5

1, 
20

19



Зм. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

РК51.468172.001 ПЗ 

 

 94 

26. Правила улаштування електроустановок. — Київ: Мінпаливенерго 

України, 2010. — 776с. 

27. НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної безпеки України, 2014. — 

58 с. 

28. ДСН 3.3.6.039-99. Державні санітарні норми. — Київ: МОЗ України, 

2000. — 45 с. 

По
но
ма
ре
нк
о В

.С
. Р
К-5

1, 
20

19



 

 

ДОДАТОК А 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

По
но
ма
ре
нк
о В

.С
. Р
К-5

1, 
20

19



 

 

ДОДАТОК Б 

СХЕМА ЕЛЕКТРИЧНА ПРИНЦИПОВА 

По
но
ма
ре
нк
о В

.С
. Р
К-5

1, 
20

19



 

 

ДОДАТОК В 

ПЕРЕЛІК ЕЛЕМЕНТІВ 

По
но
ма
ре
нк
о В

.С
. Р
К-5

1, 
20

19



 

 

ДОДАТОК Г 

ДРУКОВАНА ПЛАТА 

Креслення друкованої плати з необхідними розмірами в форматі А2 

(Altium Designer). 

По
но
ма
ре
нк
о В

.С
. Р
К-5

1, 
20

19



 

 

ДОДАТОК Д 

ДРУКОВАНИЙ ВУЗОЛ 

Складальний кресленик друкованого вузла з моделі SolidWorks (формат 

А2).  

По
но
ма
ре
нк
о В

.С
. Р
К-5

1, 
20

19



 

 

ДОДАТОК Е 

СПЕЦИФІКАЦІЯ 

Специфікація на друкований вузол 

По
но
ма
ре
нк
о В

.С
. Р
К-5

1, 
20

19



 

 

ДОДАТОК Є 

СКЛАДАЛЬНЕ КРЕСЛЕННЯ ПРИСТРОЮ 

Формат А2 з моделі в SolidWorks.  

По
но
ма
ре
нк
о В

.С
. Р
К-5

1, 
20

19



 

 

ДОДАТОК Ж 

СПЕЦИФІКАЦІЯ 

Специфікація до складального креслення пристрою 

По
но
ма
ре
нк
о В

.С
. Р
К-5

1, 
20

19


	Пономаренко - 0001
	Пономаренко - 0002
	Пономаренко - 0003
	Пономаренко_РК-51.pdf



