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АНОТАЦІЯ 

Дипломний проект на тему ультрафіолетова світлодіодна лампа для за-

світи фоторезисту. Метою дипломного проекту є розробка одиничного виро-

бу, для досягнення поставленої мети було проведено аналіз існуючих методів 

виготовлення друкованої плати в лабораторних умовах, та аналіз схожих за 

функціоналом приладів.  

Виконано аналіз структурної та електричної принципової схеми, прове-

дено вибір елементної бази. Розроблено друковану плату яка виконуватиме 

роль таймеру для засвіти фоторезисту, а також проведено розрахунки які під-

тверджують його працездатність.   
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ANNOTATION 

Thesis project on the topic of ultraviolet LED lamp for photoresist lighting. 

The purpose of the diploma project is to develop a single product, to achieve this 

goal was an analysis of existing methods of manufacturing printed circuit boards in 

the laboratory, and analysis of similar functional devices. 

The analysis of the structural and electrical schematic diagram is performed, 

the choice of the element base is made. A printed circuit board has been developed 

that will act as a timer for the photoresist illumination, as well as calculations have 

been performed that confirm its efficiency. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

ДП — друкована плата 

ЕРЕ — електронний радіо елемент 

ЛПТ — лазерно-прасувальна технологія 

МК — мікроконтролер 

ПМ — поверхневий монтаж 

ТЗ — технічне завдання 

УФ — ультрафіолет 

SMD — surface mount device 
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ВСТУП 

Розглянемо метод створення друкованої плати за допомогою фоторезис-

ту. Фоторезист є полімерний світлочутливий матеріал, який змінює 

свою розчинність при освітленні. Здебільшого фоторезисти чутливі 

до ультрафіолетового випромінювання. Існують такі види фоторезисто-

рів, позитивні  для яких розчиняється освітлена область, 

і негативні фоторезисти, для яких розчиняється неосвітлена область. Фоторе-

зисти використовуються у фотолітографії, наприклад, при виготовленні дру-

кованих плат чи інтегральних схем. 

Фотолітографія -це метод отримання трафарету на тонкій плівці матері-

алу, застосовують у в мікроелектроніці і в поліграфії. Один з основних про-

цесів планарної технології при виробництві напівпровідникових приладів. 

Для отримання відбитку використовується світло певної довжини хвилі. 

Принципова відмінність фотолітографії від інших видів літографії полягає у 

тому, що експонування проводиться видимим або ультрафіолетовим випро-

мінюванням, тоді як в інших видах літографії для цього використовуєть-

ся рентгенівське випромінювання, потік іонів, потік електронів, жорст-

кий ультрафіолет тощо. 

Метою даного дипломного проекту є розробка приладу для виготовлен-

ня друкованих плат одиночного виробництва з використанням плівкового 

фоторезисту. Прилад має засвічувати фоторезист на підготовленій платі, ви-

користовуючи УФ світлодіодну стрічку яка керується за допомогою таймера. 

Для поліпшення виготовлення ДП прилад буде оснащений індикатором, для 

показу часу, а також кнопкою для задання цього часу.   
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1 ОГЛЯД ІСНУЮЧИХ РІШЕНЬ ТА АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОГО 

ЗАВДАННЯ 

В цьому розділі буде розглянуто існуючі пристрої та методи виготов-

лення друкованих плат для одиночного виробництва або прототтипування. 

При цьому врахування недоліків існуючих рішень можливо дозволить зроби-

ти пристрій більш якісним та дешевшим. 

 Огляд існуючих методів виготовлення ДП 1.1

У радіоаматорський практиці дуже часто доводиться розробляти, ство-

рювати і виготовляти електронні пристрої. Причому будь-який проект можна 

побудувати як на звичайній платі з навісним монтажем так і на друкованій 

платі. Більш популярним є ПМ з причин більшої надійності, кращої працез-

датності та і на вигляд вона привабливіша. 

 

Рисунок 1.2 — Приклад поверхневого монтажу, основна плата комп’ютера 

Радио86РК 

 Створення ДП передбачає виконання низки операцій: 

— підготовка макета; 

— підготовка заготовки і свердління отворів; 
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— нанесення малюнка на текстоліт; 

— травлення; 

— лудіння; 

— установка радіоелементів. 

В лабораторних умовах придатні до використання такі методи виготов-

лення ДП. Плату можна зробити як хімічним методом так і механічним, але 

так як фрезерні верстаки доволі дороге задоволення, цей метод не розгляда-

ється. Лише буде продемонстровано приклад ДП створеної механічним ме-

тодом з використанням фрезерного обладнання на рис. 1.3. Перерахуємо ре-

шту методів у порядку зручності (від менш до більш зручного). 

 

Рисунок 1.3 — Приклад використання фрезерного верстака 

1.1.1 Метод нанесення доріжок на плату за допомогою лаку 

Розглянемо самий старий і самий менш точний хімічний метод – це на-

несення доріжок на плату за допомогою лаку після чого йде травлення плати 

у розчині. Таким методом можна намалювати плату, але можуть виникнути 

серйозні проблеми з тонкими доріжками та самим відтворенням малюнка на 

текстоліті. Такий метод зображено на рис. 1.4. 
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  Рисунок 1.4 — Нанесення малюнка на плату за допомогою лаку 

Таким чином неможливо відтворити доріжки наприклад під корпус 

TQFP-32 чи під мікроконтролер який планується використовувати у проекті 

ATmega8А. 

1.1.2 Лазерно-прасувальні технології (ЛПТ) 

Наступний метод ЛПТ можна назвати більш свіжим. Цей метод більш 

популярний, так як таким способом можна робити плати і досить серйозні. 

Для цього методу вже знадобиться більш серйозне обладнання, таке як стру-

меневий принтер та плівка для струменевого принтера (можливо використо-

вувати і лазерний принтер, але для цього потрібна спеціальна плівка так і то-

нер лазерного принтера більш прозорий). Відзеркалений малюнок друкується 

на глянцевому фотопапері, після чого його накладають на текстоліт фольго-

ваний, добре прогрівають за допомогою праски. При високій температурі то-

нер з малюнка прилипає до фольги з міді. Після прогріву плату треба промо-

чити у воді, а потім акуратно зняти папір. Таким методом можна досягти то-

вщини доріжки і в 0,5 мм, але на наведеному рис. 1.5 можна зразу побачити 

недоліки такого методу. Ко
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Рисунок 1.5 — Перебита доріжка 

На цій стадії такі недоліки як на рис. 1.5 можна виправити  звичайним 

маркером, але таких доріжок може бути як одна так и двадцять а то і всі зра-

зу. І перед тим як займатися травленням плати, всі перебиті доріжки при-

йдеться виправляти. Якість такої плати після травлення значно вища за попе-

редній метод і це зображено на рис. 1.6. 

 

Рисунок 1.6 — Фінальний вигляд плати зробленої методом ЛПТ 

Окрім постійно перебитих доріжок з причин поганого перекладання тонера 

та самих проблем з підбором принтера, за відсутністю можливості робити 

доріжки 0,2 мм цей метод не підходить для заданих цілей. 
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1.1.3 Метод з використанням фоторезисту 

Самим привабливим способом виготовлення плат в лабораторних умо-

вах є використання плівкового фоторезисту. Це майже такий же самий про-

цес який використовується на великих підприємствах. Основні етапи процесу 

фотолітографії: 

— На товсту підкладку (в мікроелектроніці часто використову-

ють кремній) наносять тонкий шар матеріалу (це може бути і окис 

кремнію), з якого треба сформувати малюнок. На цей шар наносить-

ся фоторезист. 

— Проводиться експонування через фотошаблон (контактним чи проек-

ційним методом). 

— Освітлені ділянки фоторезисту змінюють свою розчинність і їх мож-

на видалити (позитивний процес) хімічним способом (травленням). 

Звільнені від фоторезисту ділянки також видаляються. 

— Заключна стадія — видалення залишків фоторезисту. 

 Для початку роботи потрібно як і у попередньому прикладі підготувати 

фотошаблон. Потім, фоторезист наносять на текстолітову підкладку попере-

дньо підготувавши її. Фотошаблон з намальованою платою міцно закріплю-

ють зверху фоторезистора, після чого цей «бутерброд» опромінюють за до-

помогою лампи з ультрафіолетовим опроміненням від 330 до 420 нм. певний 

час. Цей процес зображено на рис. 1.7 з використанням ультрафіолетової ла-

мпи фірми UVenergy saving lamp 26W. При засвіченні «проявляється» власне 

сама плата, яку протруюють в спеціальному розчині (персульфат амонію, 

хлорне залізо, перекис водню + лимонна кислота), фоторезист видаляють за 

допомогою ацетону. На рис. 1.8 зображено як виглядає плата після «миття»,  

її зовнішній вигляд набагато якісніший за попередній. Але це ще не все, на-

ступний етап даного методу — це лудіння з використанням сплавів Вуда, Ро-

зі, або ж просто покрийте флюсом доріжки за допомогою паяльника з припо-

єм.  
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 Рисунок 1.7 — Використанням ультрафіолетової лампи для засвіти 

 

Рисунок 1.8 — Так виглядає наша плата після «миття» 

Для захисту доріжок від окислення, вологості, а також для полегшення 

монтажу використовуйте паяльну маску, а для захисту від механічних і хімі-

чних впливів наноситься тонкий шар припою. Важливо знати — паяльна ма-

ска надзвичайно токсична. 
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Результати які отримуємо при використанні цього методу доволі гарні, 

якщо б не одна проблема. Іноді фоторезист у деяких місцях пересвічений, в 

інших навпаки треба булу потримати довше. Після проведення декількох те-

стів на звичайному папері вияснилося що лист засвічений нерівномірно. Мо-

жливо ультрафіолетовий світлофільтр мав нерівномірне покриття або скляна 

колба лампи була з дефектом прозорості скла. Саме ця проблема змушує шу-

кати анали. 

 Аналіз існуючих способів експонування 1.2

У даному підрозділі буде розглянуто декілька популярних рішень для 

створення ДП у лабораторних умовах з використанням УФ пристроїв для за-

світи фоторезисту. На даний момент на ринку популярні такі типи УФ ламп 

які підходять для виконання поставлених задач: 

— УФ лампа для сушки гель-лаку; 

— УФ лампа чорного кольору; 

— УФ світлодіодна стрічка. 

Так як виробників УФ ламп дуже багато, для порівняння буде розгляну-

то по два варіанта з кожного типу. 

1.2.1 УФ лампа для сушки гель-лаку 

З метою економії грошей і часу для засвіти фоторезисту використовують 

так звані УФ лампи для створення манікюру. Їх основне призначення у сфері 

краси просушування матеріалу (гель-лаку) який під дією УФ променів засти-

гає. 

Перший приклад УФ лампа SUN 5PS UV+LED на 52 Вт зображена на 

рис. 1.9. Лампа призначена для полімеризації всіх видів гелів для нарощу-

вання нігтів, а так само для всіх видів гель-лаків.  
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Рисунок 1.9 — Лампа SUN 5PS UV+LED 

Цей прилад має такі властивості: 

— розміри 24*19,5*11,2 см.; 

— напруга мережі 220~240 В; 

— таймер: 99, 10, 30, 60 сек.; 

— потужність лампи для сушіння нігтів 52 Вт; 

— 24 діода (2 довжини хвилі: 365 і 405 нм.); 

— додаткові функції: висувне дно, таймер, дисплей; 

— режим роботи: до 50.000 ч.. 

Лампа SUN 5PS 52 Вт UV+LED лампа нового покоління виготовлена за 

новітніми технологіями і останніми розробками, модель призначена як для 

професійного, так і для домашнього використання. Але вона не призначена 

для засвіти фоторезисту на текстоліті так як не була для цього спроектована, 

що тягне за собою незручності у використанні при роботі. 

Наступний приклад це міні світлодіодна УФ-лампа SUN USB зображена 

на рис. 1.10. Це портативна УФ лампа для засвіти майже всіх видів гелів для 

нарощування нігтів, а також майже для всіх видів гель-лаків. 
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Рисунок 1.10 — Міні світлодіодна УФ-лампа SUN USB 

Цей прилад має такі властивості: 

— розміри 97 мм x 34 мм.; 

— напруга мережі 5 В USB; 

— таймер відсутній; 

— 3 діода (1 довжина хвилі: 365 нм.); 

— додаткові функції відсутні; 

— Режим роботи: до 10.000 ч.. 

Любий з вище наведених прикладів можна використовувати для засвіти 

фоторезисту, як і більшість варіантів що існують на ринку. Головна пробле-

ма, що ці прилади були розроблені для інших цілей. Відстань між діодами, 

сама форма конструкції УФ ламп, якість фінальної ДП, та факт що у більшо-

сті моделей УФ діоди чергуються зі звичайними, змушують шукати інші рі-

шення для створення ДП за допомогою засвіти фоторезисту. 

1.2.2 УФ лампа чорного кольору 

Корпус ультрафіолетової лампи чорного кольору виготовляють зі спеці-

ального скла, яке може пропускати ультрафіолетові промені. Чорний колір 
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дають добавки нікелю або кобальту, що застосовуються при виробництві та-

кого скла. Лампа чорного світла може бути сконструйована і без застосуван-

ня спеціальних люмінофорів. У цьому випадку колба є світлофільтром або в 

ній змонтований світлофільтр, який пропускає тільки ультрафіолетове ви-

промінювання. Для світлофільтру зазвичай використовується скло Вуда. На 

відміну від кварцової чорна лампа розжарювання має слабке видиме світіння. 

Цоколь Е27 дозволяє використовувати виріб в світильниках різного типу.  

На рис. 1.11 зображено лампу чорного кольору Brille A19 UV 60W E27.  

 

Рисунок 1.11 — УФ лампа чорного кольору Brille A19 UV 60W E27 

Ця лампа має такі властивості: 

— форма лампи - грушовидна; 

— довжина хвилі лампи 340-380 нм; 

— потужність 60 В; 

— тип патрона E27; 

— напруга 220 В; 

Сфера застосування чорної ультрафіолетової лампи грушоподібної фор-

ми дуже широка: друкарнях для швидкого сушіння фарби; в соляріях для за-

смаги; в манікюрних салонах - для поляризації лаку; для тестування і аналізу 

в промисловості; хімії; медицині; археології; металургії. 
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На рис. 1.12 зображено лампу чорного кольору Camelion LH26-FS / BLB 

/ E27 U-подібної форми. 

 

Рисунок 1.12 — УФ лампа чорного кольору Camelion LH26-FS / BLB / E27 

Ця лампа має такі властивості: 

— форма лампи - U-подібна; 

— довжина хвилі лампи 360-390 нм; 

— потужність 60 В; 

— тип патрона E27; 

— напруга 220 В; 

Так само як і з грушоподібною УФ лампою сфера застосування лампи U-

подібної форми дуже широка. Наприклад, само завдяки світловим ефектам 

широко застосовується на дискотеках, нічних клубах, театрах.  

Багато хто застосовує лампи такого типу для засвіти фоторезисту в ла-

бораторних умовах щоб отримати на виході якісну ДП. Але й у цього методу 

є свої недоліки. Якщо при виготовлені такої лампи не були дотримані усі 

стандарти чи вам просто потрапить лампа з браком, то ваш фоторезист може 

бути засвічений нерівномірно.  Ко
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1.2.3 УФ світлодіодна стрічка 

Ультрафіолетова стрічка UkrLed SMD 5050 60d/m IP33, яка зображена 

на рис. 1.13. 

 

Рисунок 1.13 — Ультрафіолетова стрічка UkrLed SMD 5050 

Ця стрічка має такі характеристики: 

— робоча напруга 12В; 

— тип діоду SMD 5050; 

— кут засвіти     ; 

— клас захисту IP 33; 

— колір світіння Ultraviolet; 

— довжина хвилі 395-405 nm; 

— кратність різу 5 см (3 LED); 

— робоча температура від       до      ; 

— діодів на метр 60 шт. 

Ультрафіолетова стрічка UV SMD 5050 60d/m IP20, яка зображена на 

рис. 1.14. Ко
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Рисунок 1.14 — Ультрафіолетова стрічка UV SMD 5050 

Ця стрічка має такі характеристики: 

— робоча напруга 12В; 

— тип діоду SMD 5050; 

— кут засвіти     ; 

— клас захисту IP 20; 

— колір світіння Ultraviolet; 

— довжина хвилі 365-370 nm; 

— кратність різу 5 см (3 LED); 

— робоча температура від       до      ; 

— діодів на метр 60 шт. 

Наведені УФ стрічки ідеально підходять для використання у проекті в  

зв’язку з можливістю рівномірного розміщення стрічки у якомусь корпусі, 

що в свою чергу може виправити вище наведені проблеми використання зви-

чайних УФ ламп. 

 Аналіз технічного завдання 1.3

Згідно з технічним завданням потрібно розробити «Світлодіодна ульт-

рафіолетова лампа для засвіти фоторезисту». Даний прилад призначений для 
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засвічення фоторезисту на текстоліті. Пристрій призначений для використан-

ня у приміщеннях у якості стаціонарного пристрою, тому немає великих за-

питів на розрахунок віброміцності та удароміцності. Також, пристрій не ма-

тиме елементів, які потребують використання штучної системи охолодження. 

Пристрій має бути орієнтований на  використання живлення 12В, які по-

требуються для УФ світлодіодної стрічки. Для спрощення розробки прилада 

буде використовуватися блок живлення призначений саме для таких цілей. 

Також треба розробити невелику ДП, яка буде виконувати роль таймеру. 

В першу чергу на платі має розміщуватись дисплей для інформації про час 

засвіти та кнопка для вмикання таймера. 

Також потрібно бути розробити легкий у використанні та зручний у збі-

рці корпус для ДП. На корпусі повинно бути місце для розміщення індикато-

ру, та кнопки для запуску таймера.    

Пристрій повинен відповідати кліматичним умовам експлуатації за 

ГОСТ 15150-69. Це передбачає такі вимоги УХЛ 4.2: 

— робоча температура від       до      ; 

— граничні температури в межах від       до      ; 

— робоче значення атмосферного тиску 104 КПа; 

— мінімально допустиме значення атмосферного тиску 84 кПа; 

— середнє значення відносної вологості повітря 60% при температурі 

     ; 

— граничне значення відносної вологості повітря 80% при температурі 

     . 

Виходячи з цих вимог можна не виконувати герметизацію та термоста-

білізацію готового пристрою. 
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2 ОБГРУНТУВАННЯ ТА ВИБІР СХЕМОТЕХНІЧНОГО РІШЕННЯ 

 Опис схеми електричної структурної 2.1

Перед розробкою схеми електричної принципової, була розроблена схе-

ма структурна рис 2.1. 

 

Рисунок 2.1 — Схема електрична структурна 

Завдяки блоку живлення подається потрібна напруга для праці УФ світ-

лодіодної стрічки та нашої невеличкої плати, яка виконує роль таймеру. Ос-

новою таймеру є мікроконтролер який отримує потрібну напругу завдяки 

стабілізатора. Використовуючи елемент керування ми можемо задавати час 

засвіти мікроконтролеру який в свою чергу відображається на світлодіодний 

індикатор. Таким чином ми отримаємо пристрій для засвіти фоторезисту з 

таймером який допоможе нам біль точно слідкувати за процесом.   

 Опис схеми електричної принципової 2.2

Розробка електричної принципової схеми зображеної на рис. 2.2. У даній 

схемі  постійна напруга +12 В одночасно поступає на стабілізатор DA1, який 

в свою чергу забезпечує напругою живлення +5 В мікроконтролер DD1, та на 

плюсовий вихід УФ світлодіодної стрічки. 
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Рисунок 2.2 — Принципова схема таймеру для засвіти  

За основу таймера був взятий мікроконтролер DD1, тактова частота яко-

го 8 МГц задається кварцовим резонатором ZQ1. Також був доданий світло-

діодний індикатор HG1, аноди якого (11, 7, 4, 2, 1, 10, 5) безпосередньо підк-

лючені до виходів мікроконтролера, а загальні катоди розрядів (12, 9, 8) через 

обмежуючі струм резистори R2-R4. Кнопка SB1 з'єднана з виводом порту 

PD5, програмно до цього виводу підключений резистор, що з'єднує його з 

плюсовою лінією живлення. Коли на виводу порту мікроконтролера PD6 

з'являється високий рівень, відкривається транзистор VT1 і на світлодіодну 

стрічку надходить напруга живлення. Для захисту світлодіодів стрічки і еле-

ментів таймера від випадкових коротких імпульсів підвищеної напруги за-

стосовані плавка вставка FU1 і захисний діод VD1. Схема електричної прин-

ципової була розроблена за допомогою середовища Altium Designer. 
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3 ВИБІР ЕЛЕМЕНТНОЇ БАЗИ ТА МАТЕРІАЛІВ 

Оскільки в нашому варіанті виробництво світлодіодної УФ лампи для 

засвіти фоторезисту одиночне, вибір матеріалів обмежується їх наявністю у 

вільному доступі, а також дозволом за діючими стандартами їх використання 

у радіоелектронних пристроях. Для спрощення виготовлення приладу приді-

лимо увагу елементам поверхневого монтажу (SMD), з використанням таких 

елементів ми зможемо зменшити габарити пристрою. 

 Вибір резисторів 3.1

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 мон-

тажу в отвори, дротяні резистори, шунти (чуттєві до струму резистори) для 

вимірювання струму, термістори та потенціометри.  

Smd-резистори призначені для поверхневого монтажу. Вони відрізня-

ються від вивідних резисторів меншими розмірами, що робить їх оптималь-

ними для застосування на ДП. Найбільш поширеними завданнями smd-

резисторів є підтяжка портів введення-виведення, розподіл напруги, обме-

ження 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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 Вибір мікроконтролера  3.2

 За основу плати був взятий мікроконтролер ATMEGA8A-AU, який має 

8-розрядний CMOS-мікроконтролер з внутрішньо системною програмованою 

флеш-пам'яттю ємністю 8 кбайт. Максимальна тактова частота у нього 16 

МГц. Напруга живлення 2,7-5,5 В що нам і підходить. Корпус МК має TQFP-

32. Діапазон робочих температур: від -40 до +85 ° C. Цей мікроконтролер 

можна буде легко запрограмувати використовуючи середовище Arduino IDE.  

 Вибір конденсаторів 3.3

В якості конденсаторів ємності до 4,7 мкФ включно будемо застосовува-

ти керамічні smd-конденсатори різних типорозмірів та на різні напруги. Діа-

пазон робочих температур для яких :               

За основу, наприклад, приймемо серії наступних виробників: 

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. 

 Вибір транзисторів 3.4

Силовий польовий транзистор IRL2203N з ізольованим затвором і n-

каналом. Як правило використовується в схемах для посилення, витримує 

великі струми (до 48А при напрузі на затворі 4,5 В і 68А при 10В), може ви-

користовуватися як силовий ключ, наприклад для живлення світлодіодних 

стрічок. Транзистор випускається в міцному монолітному корпусі TO-220AB, 

і при великих токах кріпиться на невеликий радіатор. Між витоком і стоком є 

вбудований захисний діод. Опір «витік-стік» (у відкритому стані) 44mohm, 

розсіює потужність 140W, напруга пробою затвор-витік - 20V, заряд затвора - 

47.3nC, постійний струм стоку становить 33A. Виріб має низький тепловий 

опір. Доступна вартість транзистора сприяють його широкому поширенню в 

побутовій і промисловій електроніці. Має ультра низький опір, робоча тем-

пература: 175 ° C, швидке переключення, малий заряд затвора. 
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 Вибір роз’ємів, кнопок та інших елементів 3.5

Для виводу інформації про час засвіти ми будемо використовувати трьо-

хрозрядний світлодіодний індикатор з висотою символа 14.2мм, модель FYT-

5631BG-21. Володіє низькою робочою напругою і відмінною видимістю. Дово-

лі дешевий, також є великий вибір кольорів. 

Для запуску таймеру будемо використовувати кнопку тактова 

PS22N11T73. 

 Вибір матеріалу основи та класу точності ДП 3.6

При виборі матеріалу основи ДП особливої уваги вимагають: 

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

т.д.); 

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

— електричні функції; 

— об'єкт, на який встановлюється ЕА; 

— швидкодія; 

— умови експлуатації; 

— вартість. 

Товщина ДП безпосередньо залежить від використовуваного матеріалу, 

який вибирається конструктором з міркувань механічної міцності і 

жорсткості. Існують два основних матеріали для виготовлення ДП, а саме 

фольгований склотекстоліт та фольгований гетинакс. Дуже поширеним у 

виробництві ДП є фольгований склотекстоліт (фольгований з одного боку 

або двох боків). 

Окрім матеріалу основи ДП, а також жорсткості та теплопровідності, 

треба не забувати робити вплив і на її товщину. 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. 

Вибір класу точності завжди пов'язаний з конкретним виробництвом, 

оскільки він залежить від рівня технологічного оснащення виробництва. 
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ДП 1 і 2 класів найбільш прості у виготовленні, надійні в експлуатації, а 

також мають низьку ціну. До цього класу відносяться друковані плати 

макетного рівня, одиничного або дрібносерійного виробництва. 

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. 

 Враховуючи сказане вище вибираємо фольгований склотекстоліт марки 

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

обох сторін та товщиною основи 1,5 мм. А так як у нашій платі 

використовуються SMD - елементи, то вибираємо 3-й клас точності. 

 Вибір корпусу для плати 3.7

Для захисту плати від навколишнього середовища потрібно підібрати 

корпус. В якості матеріалу корпусу обираємо ABS - пластик чорного кольору 

середньо глянцевий, оскільки експлуатується в стаціонарному приміщенні, 

має гарну естетичність та є досить дешевим. Фірма KRADEX має великий 

вибір корпусів серед яких можна підібрати підходящий. Приклад можливого 

корпусу наведено на рис. 3.1. 

 

Рисунок 3.1 — корпус KRADEX Z122 
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Для того щоб можна було зчитувати інформацію з індикатора а також 

керувати таймером, у корпусі потрібно зробити відповідні отвори для цих 

елементів. Також отвори потрібні для подання напруги з блоку живлення та 

УФ світлодіодної стрічки. 
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4 ПРОЕКТУВАННЯ ДРУКОВАНОГО ВУЗЛА 

 Визначення мінімальної відстані між елементами провідного 4.1

рисунка 

Найменша номінальна відстань     між елементами провідного рисунка 

(між двома провідниками) визначається за наступною формулою: 

           

 

де   – номінальна допустима відстань між провідниками за обраним 

класом точності; 

   – допуск на ширину провідника. 

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. 

Отже підставивши, маємо: 

             

Тобто, найменша номінальна відстань між елементами провідного 

рисунка становить – 0,3 мм. 

 Розрахунок розмірів контактних майданчиків 4.2

Майже всі виробники елементів наведені вище, вказують рекомендовані 

розміри контактних майданчиків у своїй технічній документації на елемент. 

За відсутністю такої документації розміри контактних майданчиків можна 

розрахувати за формулами приведеними нижче. 

Розрахунки розмірів контактних майданчиків для вивідних елементів 

проводяться за наступними формулами: 

           

де      – діаметр отвору, мм; 

   – діаметр виводу, мм. 
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де      – діаметр отвору, мм; 

   – діаметр контактного майданчика, мм. 

Розрахунки розмірів контактних майданчиків для елементів поверхнево-

го монтажу можна провести за наступною формулою: 

   (         ) (         )  

де    – діаметр контактного майданчика, мм; 

b – ширина виводу, мм; 

  – довжина виводу, мм. 

Розрахунки значення контактних майданчиків для вивідних елементів 

наведено у таблиці 3.1. 

Розрахунки значень контактних майданчиків для елементів поверхнево-

го монтажу наведено у таблиці 3.2. 

Таблиця 3.1 — розміри контактних майданчиків для вивідних елементів 

               
            

      

Роз’єм Х1 0,8 1 1,7 

Роз’єм Х2 0,8 1 1,7 

Роз’єм Х3 0,8 1 1,7 

 

Таблиця 3.2 — розміри контактних майданчиків для вивідних елементів 

               
          

      

Резистори R2-R4 0,5 1,6 1 x 2,1 

Конденсатор C3 0,6 1,8 1,1 x 2,2 

Резонатор ZQ1 0,6 2,8 1,1 x 3,5 

 

Для не наведених елементів у таблицях 3.1 та 3.2 розміри контактних 

площадок обрано згідно їх технічного документу на елемент від виробника. 
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 Розрахунок площі друкованої плати 4.3

Усі елементи будуть встановлюватися тільки на одній стороні ДП. 

Тому площу ДП будемо рахувати 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). Знаючи габарити компонентів розрахуємо площу 

плати. Для зручності занесемо дані в табл. 3.3. 

Таблиця 3.3 — Розміри та площі елементів 

 

Назва 

компонента 

Довжина, 

мм 

Ширина, 

мм 

 Коефіцієнт  

габаритності 
Кількість Площа,     

Резистори SMD 1,6 3,2 1 6 28,6 

Конд smd 1,6 3,2 1 4 24,96 

Cond+ 1000 10 10 1 1 100 

Роз’єм Х3 15,45 5,6 1 1 86,46 

Роз’єм Х1,Х2 7,6 5,6 1 2 42,54 

Індекатор 15 10 2 1 150 

Кнопка 11 10 1 1 110 

Загальна площа компонентів,     541,2 

 

 Розрахунок ширини друкованих провідників 4.4

Ширина друкованого провідника залежить від електричних, конструк-

тивних і технологічних вимог. Найменше номінальне значення ширини дру-

кованого провідника, розраховують за наступною формулою: 

                               min .D н оt t t  
                                     (3.1)  
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де,   tminD – мінімально допустима ширина провідника, що розраховується за-

лежно від класу точності ДП;  

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

ника. 

       |    |         . 

Мінімальне значення ширини друкованого провідника у широкому місці 

також визначається за формулою (3.1), але мінімальне значення номінальної 

ширини провідника та допуск на ширину провідника буде відрізнятися від 

попередніх: 

Δtн.о = − 0,1 мм; 

tmin = 0,45 мм; 

        |     |          

Мінімально допустиму ширину провідника з урахуванням допустимого 

падіння напруги на ньому (3%) розраховують за формулою: 

                                       
hU

I
lt

доп 
 max

min                                         (3.2) 

де,  – питомий опір провідників; 

l  – довжина провідника;  

допU – допустима робоча напруга. 

     
        

           
 

                 

                
              

 

 

Мінімально допустиму ширину провідника по постійному струму для 

ланцюгів живлення і заземлення з урахуванням допустимого струмового на-

вантаження визначають за формулою: 

min
max

D

доп

I
t

j h


 , (3.3) 

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

значають з аналізу електричної принципової схеми;  

h – товщина фольги на ДП із склотекстоліту; 
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jдоп – допустима щільність струму в провіднику. 

      
    

          
        . 

Тепер проведемо розрахунки силових друкованих провідників. Мініма-

льне значення ширини друкованого силового провідника у вузькому місці 

розраховується за формулою (3.1). Вихідними даними для розрахунку є: 

Δtн.о1 = − 0,1 мм; 

tmin = 0,45 мм; 

            |    |          

Мінімально допустиму ширину провідника з урахуванням допустимого 

падіння напруги на ньому (3%) розраховують за формулою (3.2): 

     
        

           
 

                 

              
         

 

Мінімально допустиму ширину провідника по постійному струму для 

ланцюгів живлення і заземлення з урахуванням допустимого струмового на-

вантаження визначають за формулою (3.2): 

       
 

          
      

З розрахованих даних обираємо ширину друкованих провідників у ву-

зькому та широкому місці, при цьому, необхідно стежити за виконанням 

умови:  

1) Для сигнальних друкованих провідників: 

 min в = 0,55 мм; 

 min ш = 0,75 мм.   

2) Для силових друкованих провідників: 

 min в = 1 мм;  

 min ш = 1 мм. 

 Робота в редакторі Altium PCB 4.5

Після створення бібліотеки SCH Library та PCB Library у Altium Designer 

з урахуванням всіх правил розробки ДП у цьому середовищі, виконується 

 

Ко
ло
со
в О

.Ю
. Р
І-з

61
, 2

02
0



 

Зм. Лис № докум. Підпис Дата 

Лист 

30 
РІ61.467859.001 ПЗ 

перевірка схеми електричної принципової. За відсутністю яких небуть поми-

лок елементна база переноситься на попередньо підготовлену 2D модель PCB 

плати. Після розміщення компонентів на платі в редакторі PCB проведемо 

трасування, тобто створимо доріжки та полігони. Результати трасування у 

верхньому шарі показано на рис. 4.1, у нижньому шарі рис. 4.2.  

 

Рисунок 4.1 — Трасування плати у верхньому шарі 

 

Рисунок 4.2 — Трасування плати у нижньому шарі 

На ДП передбачено три отвори діаметром 3,1 мм для закріплення у кор-

пусі. Додатково показано 3D-модель ДП виглядом на рис. 4.3. 
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Рисунок 4.3 — 3D-модель ДП 

Загальна шина представляє собою суцільній полігон фольги крім місць 

зайнятих доріжками та контактними площинками. Такий полігон додатково 

може використовуватися як тепловідвід у разі нагріву елементів. Також 3D 

моделі деяких елементів були взяті з існуючими розмірами ніжок, характери-

стики яких заявлені виробником.   
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5 ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ МК 

Для роботи з вибраним МК ATmega8A треба встановити розширення 

програми Arduino IDE яке має назву MINICORE, щоб у нас з’явилася можли-

вість програмування даного продукту. 

Програма для МК була написана за допомогою середовища Arduino IDE, 

до якого в обов’язковому треба підключити наступні бібліотеки: 

— OneButton; 

— SevSeg; 

— ArduinoThread; 

— EEPROMEx.   

Якщо вони не встановлені у Arduino IDE, їх треба установити. Ці бібліо-

теки можна встановити за допомогою самого середовища, переходячи послі-

довно через пункти меню Скетч – Підключити бібліотеку – Керування біблі-

отекою – Менеджер бібліотек. У відкритому діалоговому вікні менеджера 

бібліотек у строчці пошуку слід набрати назви потрібних нам бібліотек (по-

черзі) та вибравти установка. 

Натиснувши на кнопку SB1 програмно оброблюється, за допомогою бі-

бліотеки OneButton, декілька варіантів натискання: 

— Одиночне натискання; 

— Подвійне натискання; 

— Дві дії, зв’язаних з тривалим утриманням кнопки. 

Ці дії потрібні для встановлення таймера на певній час. Наприклад оди-

ночне натискання активує таймер, подвійне може його вимикати, а тривале 

утримання можна використовувати для прискорення встановлювання часу. 

Бібліотека ArduinoThread у програмі використовується для задання пері-

уду, наприклад з інтервалом  10 мс визивається функція Timer10 у котрій збі-

льшується значення змінної  Timer500 і Timer1000. В одному випадку коли 

змінна Timer500 задається значення 50 і після цього обнуляється, проходить 

пів секунди. В другому випадку, коли Timer1000 приймає значення 100 і піс-

ля цього онуляється, проходить одна секунда. Ці інтервали використовують-
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ся для періодичного гашення та вмикання індикатора, а також для підрахунку 

часу котрий довжен пройти з моменту довгого утримання кнопки до вклю-

чення режиму підрахунку часу. 

Бібліотека SevSeg використовується для керуванням світлодіодним ін-

дикатором HG1. Данні установки часу зберігаються в енергозалежній пам’яті 

МК, за це відповідає EEPROMEx. Ця бібліотека розширює можливості стан-

дартної та зпрощує працю з блоком пам’яті.   
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6 РОЗРАХУНКИ ЩО ПІДТВЕРЖУЮТЬ ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ 

При розробці пристрою важливо забезпечити виконання певних функцій 

при збереженні значень параметрів в межах, заданих нормативно-технічною 

документацією при певних умовах експлуатації. Звідси виходить, що потріб-

но враховувати надійність, теплову і механічну дію на розроблюваний при-

стрій. 

 Розрахунок надійності 6.1

Розрахунок надійності проводимо згідно ДСТУ-2862-94. 

Основні показники і характеристики надійності є: 

  ( ) — вірогідність безвідмовної роботи; 

  ( ) — інтенсивність відмов; 

   — середній час напрацювання до першої відмови; 

  ( ) — вірогідність відмови. 

Розрахунок надійності полягає в визначенні показників надійності при-

ладу 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: 

 Для мікросхем за формулою: 

   
∑    

 
   

       
, 

де         — максимальний вихідний струм, А; 

    — вхідний струм мікросхем, А; 

  — число навантажених входів. 
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 Для конденсаторів за формулою: 

   
 

    
; 

де   — напруга на обкладках, В. 

 

 Для резисторів за формулою : 

   
 

    
, 

де   — розсіювана потужність. 

 

Таблиця 4.2 — Дані для розрахунку надійності 

Найменування 

елементів 
      , 

     

                    

    

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 

Резистор 31 0,4∙10
-9

 0,1 0,9 9 6,4∙10
-8

 

Транзистори 4 3,0∙10
-9

 0,05 1,2 10 4,45∙10
-9

 

Мікроконтролер 1 2,0∙10
-9

 0,25 2 10 7,8∙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

 

Всього: 2,157∙10
-7 

Середній час напрацювання на відмову розрахуємо за формулою: 

    
 

    
 = 463600 год. 

Відповідно до отриманих розрахунків час напрацювання на відмову ста-

новить 77297 дня безперервної роботи приладу. 

Вірогідність безвідмовної роботи приладу протягом 1 року роботи буде-

мо розраховувати 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 вірогі-

дність відмов збільшується. Що означає чим більше час напрацювання, тим 

менше вірогідність роботи пристрою без відмов. 

 Аналіз теплового режиму 6.2

Розглянемо вплив температури. В першу чергу температурний діапазон 

впливає на вибір ЕРЕ (електрорадіоелементів), монтажних проводів, матеріа-

лу основи друкованої плати та покриттів. 

У нашому випадку єдиний елемент який звертає на себе увагу і потребує 

перевірку це силовий транзистор у корпусі ТО-220.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.1 — Теплова модель транзистора 

На рисунку 5.1 зображено схему розташування елементів та теплових 

потоків. Де:      – тепловий опір кристал-корпус;      – теплова провідність 

виводів;       – конвективна складова теплової провідності;        – складова 

випромінювання теплової провідності. 

Тепер на рисунку 5.2 зобразимо повну теплову схему. 
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Рисунок 5.2 — Теплова схема 

Де: tкр. – температура кристалу; Rкорп. – тепловий опір корпусу; σвив. – теп-

лова провідність виводів; σкон.+ σвипр.  - складова конвективна та випроміню-

вання теплової провідності. 

Запишемо рівняння для теплової моделі зображеній на рис.5.2. 

  
 

  орп  
 

         пр    он 

     д  

Де Rкорп. – тепловий опір корпусу,         
 

  
  

σвив. – теплова провідність виводів: 

 вив  
   в
 в

    де 

  – теплова провідність міді,       
Вт

м К
 ; 

 в – площа поперечного перерізу виводів,  в                 

    м   

 в – довжина виводів  в        м ; 

  – кількість виводів, n=3; 

 вив  
          

     
         

Складова випромінювання теплової провідності: 

   пр            
(
      

   )
 

 (
      

   )
 

  
 д  
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   – площі випромінювання транзистора 

    (            )  (            )  (             )

                

  – ступінь чорноти,       ; 

  – коефіцієнт випромінювання, для плоских поверхонь    ; 

   – стала випромінювання,         ; 

      – температура транзистора та навколишнього середовища; 

   – різниця температур; 

Конвективна складова теплової провідності: 

  он         д  

      √
     

 

 

  д  

   – табличний коефіцієнт, приймемо          

  - більша сторона транзистора. 

Попудуємо графік залежності потужності від температури 
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З цих данних можна зробити висновок, що транзистор працює  в норма-

льному температурному режимі і не має місця перегріву. 

Тобто, можна не застосовувати якісь особливі міри по відводу тепла (ве-

нтиляційні отвори та т.п.). 

 

Ко
ло
со
в О

.Ю
. Р
І-з

61
, 2

02
0



 

Зм. Лис № докум. Підпис Дата 

Лист 

40 
РІ61.467859.001 ПЗ 

7 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ В НАДЗВИЧАЙНИХ СІТУАЦІЯХ 

Згідно із законом України «Про охорону праці»   це система правових, 

соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лі-

кувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження 

життя, здоров’я і працездатності людини у процесі трудової діяльності. 

В даному розділі дипломного проекту розглянуті основні потенційно 

шкідливі і небезпечні чинники які виникають при розробці, виготовленні та 

експлуатації спроектованого пристрою (Світлодіодна ультрафіолетова лампа 

для засвіти фоторезисту). Також в цьому розділі були розглянуті заходи з 

безпеки, гігієни праці виробничої санітарії, та були визначені основні заходи 

з пожежної безпеки. 

 Визначення потенційно небезпечних та шкідливих виробничих 7.1

факторів 

При проектуванні, розробці, виготовленні чи експлуатації розроблюва-

ного пристрою на користувачів та працівників може впливати ряд небезпеч-

них та шкідливих факторів. Хочу зазначити, що деякі технологічні процеси 

при виготовленні пристрою (у даному випадку, виготовленні ДП) потребу-

ють роботи із ріжучими ручними інструментами (наприклад, ножиці або ка-

нцелярський ніж), агресивними хімічними речовинами (для травлення пла-

ти), електроінструментами (електросвердлом для створення отворів чи пая-

льною станцією для лудження). Все вище сказане в свою чергу створює до-

даткові шкідливі та небезпечні впливи на людину, що вимагає більш жостко-

го дотримання правил охорони праці та створення відповідних умов для без-

печної роботи як в домашніх умовах так і лабораторних чи заводських. 

Отже, визначимо можливі негативні фактори при розробці, виготовленні 

та експлуатації пристрою: 

— вплив психофізіологічних факторів (нервово-психічні перевантажен-

ня чи фізичні перевантаження); 
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— небезпека опіку при використанні нагрівальним електроінструментом 

(наприклад, паяльною станцією та іншими інструментами чи прила-

дами, що нагріваються); 

— підвищена напруженість електричного поля промислової частоти на 

робочому місці (напруженість електричних полів промислової часто-

ти у робочій зоні має відповідати нормам зазначені у ДСНіП №239); 

— перевищення рівня електромагнітного випромінювання елементами 

пристрою, виконання норм необхідно забезпечити за умовами у 

ДСНіП №486; 

— небезпека ураження електричним струмом при наявності несправних 

електроінструментів, мережі змінного струму (напругою 220 В.) та  

необережності самої людини. Розроблювальний пристрій та електро-

устаткування робочої зони має повністю відповідати вимогам    

ДСТУ ІЕС 61.140.2015; 

— недостатня освітленість робочої зони (повинні бути дотримані вимо-

ги освітленості виробничих приміщень згідно із ДБНВ2.5-28-2018); 

— мікроклімат який являється незадовільним для робочої зони чи при-

міщення (занизька чи зависока температура повітря або висока воло-

гість). Виконання норм необхідно забезпечити як викладено у      

ДСН 3.3.6.042-99; 

Вище перераховані фактори вкупі чи окремо здатні значно знизити про-

дуктивність праці, а в окремих випадках можуть навіть завдати шкоди здо-

ров’ю чи становити загрозу людському життю. Тому дотримання правил те-

хніки безпеки та норм зазначених в нормативних документів сприяють най-

кращим результатам праці без шкоди здоров’ю. Також необхідно робити 

планові перерви при роботі, чергувати різні види діяльності (сидячу працю 

переводити в стоячу, динамічні навантаження переводити в статичні, фізичну 

роботу з розумовою). Ко
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 Небезпечні та шкідливі фактори при виготовленні ДП  7.2

При виконанні процесів при виготовленні ДП можуть виникати небезпе-

ки як: опіки, травмування, ураженням струму, отруєння, ураження шкірного 

покрову агресивними хімічними речовинами, шум та вібрація. 

Досить великий процент речовин та матеріалів, які використовуються 

при виготовленні плати, є небезпечними для здоров’я працівників. Напри-

клад пари таких речовин можуть попадати в людський організм через шкіру 

чи органи дихання. Вдихання таких речовин у будь-якому стані може приз-

вести до ураження верхніх дихальних шляхів. Також багато шкідливих та не-

безпечних речовин потрапляють в організм через шкіру, особливо небезпечні 

концентровані кислоти, луги та розчинники. 

Особлива увага повинна приділятися заміні токсичних речовин менш 

токсичними, заміна всіх шкідливих операцій менш шкідливими. Так напри-

клад використання присадок дозволяє знизити витрати на вентиляцію. 

Всі робочі місця мають бути обладнанні витяжною вентиляцією, а пра-

цівники застосовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання, шкіри 

та очей. 

 Параметри робочого приміщення та відповідність приміщення 7.3

санітарним нормам  

Приміщення є робочою кімнатою лабораторії дослідницького інституту, 

яка розташована на четвертому поверсі панельної будівлі. Вібрація примі-

щення відсутня, склад повітря — в нормі. У кімнаті знаходиться комп’ютер, 

монітор, меблі. Покриття підлоги в кімнаті — лінолеум. Колір стелі — білий, 

стін — світлий, підлоги — світло-коричневий. Вікна орієнтовані на схід та 

південь. Протилежна будівля знаходиться на відстані більш ніж 100 м. В ла-

бораторії працюють два фахівця. 

Мережа, що живить технічні прилади, має такі властивості: 

–змінний струм частотою 50Гц; 

–напруга в мережі 220В; 

–мережа з глухозаземленою нейтраллю. 
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Лабораторне приміщення має наступні параметри: 

 висота —      ,  

 ширина —     ,  

 довжина —    . 

У лабораторії може знаходитись та  працювати одночасно   

чоловік. Меблі та обладнання у робочому приміщенні розташовані так 

щоб не загромаджувати проходи, ширина проходу більше    . 

Загальна площа приміщення, займана шафами: 

        , а відповідний об’єм:         . 

Виконавши підрахунки, ми знаходимо 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: 

           

              

             

                 

Розрахувавши об’єм і площу вільного простору, що були відведені 

на одного працівника в приміщенні, маємо: 

    
 

         

 
  

де      — площа на одну людину, 

          — повна площа приміщення, 

          — загальна зайнята площа приміщення. 
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де              — об’єм на одну людину, 

     — повний об’єм приміщення, 

      — загально зайнятий об’єм приміщення. 

    
          

 

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 

 

 По основних параметрах досліджуване приміщення відповідає 

санітарним нормам                     , що наведені в табл.    . 

7.3.1 Освітлення робочої зони 

На робочому місці потрібно забезпечити швидке та зручне зчитування 

інформації в зоні найкращого бачення. Для захисту від прямих сонячних 

променів, які створюють прямі та відбиті відблиски з поверхні екранів      

при проектуванні ДП у середовищі Altium Designer передбачаються 

сонцезахисні жалюзі. Якість освітлення є необхідною умовою для здійснення 

виробничих завдань працівниками. Раціональне освітлення повинно 

відповідати нормативам: бути достатнім, рівномірним; не утворювати тіней 
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на робочій поверхні; не засліплювати працюючого; напрямок світлового 

потоку повинен відповідати зручному виконанню роботи. 

Згідно до                   штучне освітлення робочого місця, 

обладнаного     , здійснюється системою загального рівномірного 

освітлення. Як джерело штучного освітлення мають застосовуватись 

люмінесцентні лампи   . 

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. 

Величина освітленості прописана нормами                     . Робоче 

приміщення, що розглядається в даному розділі належить до   групи — 

приміщення. Із розрядом зорової роботи — Б-2. 

Штучне освітлення виконується 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 повного 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: 
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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: 

  
   

  (   )
 

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: 
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Загальне освітлення робочих місць для розряду зорової роботи   , 

складає       . Так як             більше             , отже норми 

                  виконуються. 

7.3.2 Мікроклімат робочого місця 

Згідно до                  установлені параметри мікроклімату робо-

чої зони, дотримання яких забезпечує умови для нормальної та продуктивної 

працездатності і збереження здоров’я людини. 

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

зичні роботи (роботи, які виконуються сидячи і не потребують фізичної на-

пруги), при яких енерговитрати людини не перевищують задану норму в 

       (             ).  

Повітря робочої зони 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 які наведені 

у табл. 5.2. 

Таблиця 5.2  Оптимальні параметри мікроклімату 

Катего-

рія робіт 

Період 

року 

Температура 

t, 
o
C 

Відносна 

вологість 

φ, % 

Швидкість руху 

повітря 𝜐, м/с 

Легка Iа 
 

Холодний 22÷24 40÷60 ≤ 0,1 

Легка Iа 
 

Теплий 23÷25 40÷60 ≤ 0,1 

 

Хочу зазначити, що холодним періодом року вважається той час, який 

характеризується середньодобовою температурою зовнішнього повітря, що 

дорівнює        та нижче. Теплим періодом року вважається період, який 

характеризується середньодобовою температурою зовнішнього середовища 
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7.3.3 Заходи щодо нормалізації умов праці 

Відповідно до                      площина екрана монітора 

повинна бути виставлена перпендикулярно нормалі лінії зору. Також 

потрібно передбачити можливість зміни положення монітора навколо 

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

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

зручного користування пристроєм вводу, пристрій має бути розміщений на 

поверхні столу на відстані            від краю поверхні робочого 

простору столу. Кут нахилу пристрою вводу до столу має бути в межах від   

до     так, щоб зап’ястя на долонях рук розташовувалися горизонтально до 

площини столу (при умовах, що розмова йде про клавіатуру як пристрій 

вводу). Робочі місця повинні бути розташовані від стіни з вікнами на відстані 

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

менше ніж      .  

Для зниження нервово-емоційного напруження, втомленості очей, для 

поліпшення мозкового кровообігу і запобігання втомі доцільно робити деякі 

перерви для виконання комплексу вправ, які зазначені                   

    

Також згідно з                      шкідливими та небезпечними 

виробничими факторами, які пов’язані з використанням      є наступні 

фактори: 

Механічні шуми, які пов’язані з роботою принтера, сканера або 

вентиляційною системою комп’ютера; 

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; 

Можливість ураження електричним струмом; 
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Тривале перебування в одному й тому ж самому положенні (сидячи, 

стоячи), що викликає застійні явища в організмі людини. 

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

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

нефізіологічному становищі різних частин тіла, і довго повторюваних 

одноманітних рухах. Хоча найбільш шкідливі саме повторювані одноманітні 

навантаження. 

Довготривала робота без перерв може призвести до порушення функцій 

очей, кістково-м’язової системи і порушень, зв’язаних з стресовими 

ситуаціями а також нервово-емоційною напругою. Сучасна комп’ютерна 

техніка, яка встановлена в робочій зоні, 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. 

 Пожежна безпека та профілактика 7.4

У процесі виготовлені розроблюваного пристрою, а саме при монтажу 

компонентів на ДП (при паянні) використовуються пожежонебезпечні мате-

ріали та речовини. Звідси виходить, що недотримання правил пожежної без-

пеки може призвести до знищення чи пошкодження майна, а саме головне 

заподіянням шкоди здоров’ю людини чи спричинити їх смерть, що, звісно, 

неприпустимо. 

Відповідно до                      робоче приміщення відноситься 

до категорії   по вибухопожежній небезпеці. Згідно до               

   клас робочої зони приміщення по пожежонебезпеці —       . 

Можливими причинами пожежі в приміщенні є несправність 

електроінструментів, коротке замикання проводки, перегрівання апаратури і 
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порушення протипожежного режиму (використання побутових нагрівальних 

приладів, куріння). 

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; 

Повне дотримання норм протипожежної безпеки на робочих місцях; 

Відповідні організаційні заходи (заборона куріння, інструктаж). 

Згідно вимог                   (Системи протипожежного захисту) 

робоче приміщення необхідно обладнати системою автоматичної пожежної 

сигналізації типу      . 

Будівля має три евакуаційні виходи: через головний хід і два бокові 

евакуаційні виходи. Шляхи евакуації відповідають установленим нормам. 

Значення основних параметрів шляхів евакуації приведені в таблиці    . 

Таблиця 5.3 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 
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 Двері відкриваються назовні. Коридор веде до двох сходових кліток, 

одна з яких має вихід безпосередньо на вулицю, а друга має вихід на вулицю 

через вестибюль і головний вхід. Сходова клітка зроблена з непальних мате-

ріалів. Сходи мають природне бічне освітлення і штучне евакуаційне освіт-

лення. Сходові площадки ширше коридорів. 

Для гасіння пожежі в робочому приміщенні використовується вогнегас-

ники                   (     ) відповідно до             . Дода-

тково в коридорі розташовані вогнегасники       . 

Дотримано усі вимоги                   по вогнестійкості будинку 

і ширині евакуаційних проходів і виходів із приміщень назовні. 

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. За оглядом існуючих варіантів та рішень виготовлення ДП у лабора-

торних умовах їх переваг та недоліків, що були враховані при пода-

льшому проектуванні приладу, було поставлене технічне завдання на 

розробку пристрою з таймером для засвіти фоторезисту. 

2. Було проаналізовано та обрано елементну базу, для якої проведено 

розрахунки розмірів контактних майданчиків та виводів. У результаті 

проведення аналізу методів виготовлення ДП обрано фотохімічний 

метод для плати. Розраховано мінімальну ширину друкованого про-

відника з урахуванням сили струму, напруги та класу точності. Роз-

раховано мінімальну площу плати. 

3. Використавши програмне забезпечення Altium Designer була спроек-

тована плата, та вигляд елементної бази, що дало змогу легко розміс-

тити елементи на платі, та перевести готову плату в 3D модель. 

4. У розділі «Охорона праці» виконано оцінку основних потенційно 

шкідливих і небезпечних чинників які мають місце при розробці, ви-

готовленні та експлуатації спроектованого пристрою. Основна увага 

приділяється питанням електричної безпеки і санітарним нормам. 
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1. Найменування та область застосування. 

Прилад для виготовлення друкованих плат одиничного виробництва.  

 

2. Підстава для розробки. 

Завдання на дипломний проект. 

 

3. Мета і призначення розробки. 

Метою розробки є створення приладу з невеликими габаритами та прос-

тою і надійною формою реалізації, а також за доступною ціною. 

 

4. Технічні вимоги. 

4.1. Склад виробу та вимоги до конструктивного пристрою. 

Виріб складається з печатної плати, розміщеної в корпусі та блока жив-

лення, а також ультрафіолетової світлодіодної стрічки.  

Конструкція виробу повинна бути стаціонарною, з габаритними розмі-

рами не більше 100мм (довжина), 100мм (ширина). Живлення пристрою здій-

снюється від зовнішнього блоку живлення. 

 

4.2. Вимоги до технологічності та метрологічного забезпечення розроб-

ки, виробництва та експлуатації. 

-Керуватися передовими прийомами виготовлення деталей та зборки. 

-Вимоги до рівня уніфікації і стандартизації. 

-Коефіцієнт застосовності за типорозмірами 0,5. 

     

4.2. Вимоги безпеки та вимоги до охорони праці. 

Керуватися загальними вимогами техніки безпеки до апаратури ГОСТ 

1220070-75, ГОСТ 12.1.019-79, ГОСТ 12.1.038-88. 

     

 4.3. Вимоги до складових частин виробу, сировини, вихідним та екс-

плуатаційним матеріалам. 
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Використовувати деталі і матеріали, які випускають серійно промисло-

вістю і дозволені до застосування в радіоелектронній апаратурі спеціального 

призначення. 

    

4.4. Умови експлуатації. 

Категорія виконання УЗ за ГОСТ 15150-69: 

температура            – 10  +55 0  C; 

відносна вологість 60% при 20°С; 

атмосферний тиск   84104 мм рт. ст. 

 

5. Вимоги до транспортування і збереження. 

 Транспортування і збереження виробу повинно здійснюватися за ГОСТ 

15150-69. 

 

 6. Економічні показники. 

Тип виробництва – дрібносерійне. 

 

7. Стадії й етапи розробки.  

Розробка пристрою повинна здійснюватися по наступним етапах:     

– технічна пропозиція; 

– ескізний проект; 

– технічний проект. 
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