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АНОТАЦІЯ 

У дипломному проекті розроблено електронне табло із дистанційним 

керуванням. 

Метою даного проекту є розробка даного пристрою, а саме ідеї керуван-

ня, програмного забезпечення, та конструкції.  

Для досягнення цілі проекту було проаналізовано аналогічні пристрої, 

виявлено їх переваги і недоліки, здійснено аналіз ТЗ. Розроблено ідею керу-

вання системою, друковані плати, несучу раму, та конструкцію світлових ко-

робів. Проведено аналіз працездатності, з метою проаналізувати відповід-

ність  пристрою зазначеним в ТЗ вимогам. 

Ключові слова: Arduino NANO, індикатор, освітлювальний елемент, 

WS2811, сегмент. 
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ANNOTATION 

The electronic scoreboard with remote control has been developed in the di-

ploma project. 

The purpose of this project is to develop this device, namely the ideas of con-

trol, software, and design. 

To achieve the project goal, similar devices were analyzed, their advantages 

and disadvantages were identified, and the technical task was analyzed. The idea of 

system control, printed circuit boards, supporting frame, and construction of light 

boxes was developed. The analysis of performance was, in order to analyze the 

compliance of the device indicated in the specifications requirements. 

Keywords: Arduino NANO, indicator, lighting element, WS2811, segment. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

АЗС — автоматична заправна станція 

ГДК — гранично допустима концентрація  

ДУ — дистанційне управління 

ЕЕC — елементи електронної структури 

ЕМП — електромагнітне поле  

ПЗП — постійний запам’ятовувальний пристрій 
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ВСТУП 

З кожним днем розвиток електроніки набирає все більших обертів. За-

стосування нових технологій дозволяє створювати електронні пристрої з по-

тужним функціоналом. Важливу роль у житті сучасного суспільства займа-

ють пристрої виведення інформації, розробка і модернізація яких є актуаль-

ним завданням, так як існуючі пропозиції на ринку рекламних засобів такого 

типу здебільшого мають набір однакових функцій, і мають велику вартість. 

Метою даного дипломного проекту є розробка електронного табло з 

бездротовим керуванням. Електронне табло —  це пристрій відображення 

інформації, зображення на якому формується електронним способом, за до-

помогою світлових індикаторів. В наш час, габаритні табло у вигляді сукуп-

ності семисегментних індикаторів, які використовуються в якості, наприклад, 

годинників, або термометрів, та інших інформаційних, та рекламних засобів 

зустрічаються рідко, хоч їх актуальність досі не втрачена. Зменшення обсягу 

виготовлення пристроїв такого типу обумовлено їх необґрунтовано високою 

ціною, при відносно низькій собівартості. Використовуючи сучасні, доступні 

конструкторські, та технологічні рішення, можна значно здешевити пристрій, 

без втрати його функціональних можливостей. 
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1 ОГЛЯД ІСНУЮЧИХ РІШЕНЬ. АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ 

1.1 Огляд ринку готової продукції 

У наш час електронні табло зазвичай виконуються як екран, який сфор-

мований масивом світлодіодів. Також існує ще кілька типів табло, які теж 

ефективно та ефектно відображають інформацію. Кожен із типів цих при-

строїв має свої переваги та недоліки. В цьому розділі буде розглянуто анало-

ги розроблюваного пристрою, які є на ринку. 

 

Рекламна газова стела SGS-5 [1] для заправок (рис. 1.1): 

 

Рисунок 1.1 — Газова стела SGS-5 

Стела використовується як рекламний засіб. Даний пристрій виготовля-

ється на замовлення і призначений для використання на відкритому повітрі. 

Матеріал корпусу — алюмінієвий композит.  

Висота стели становить 5 м, вага — 360 кг. Логотипи на корпусі  і інші 

написи, включаючи стрілку підсвічуються одним кольором. Оформляючи  
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замовлення, можна вибрати з двох доступних кольорів. Замовлення викону-

ють протягом 25 календарних днів. Висота цифр становить 400 мм. Освітлю-

вальним елементом є світлодіоди. 

Регулювання ціни виконується за допомогою пульта керування, який 

працює в інфрачервоному діапазоні (відстань до 7 м).  

Стела забезпечена автоматичними системами підвищення яскравості які 

працюють у двох режимах: «День» і «Ніч», переключення між режимами ві-

дбувається за командою контролера, який має програму з годинником реаль-

ного часу. Також в режимі «Ніч» вмикається і периферійне внутрішнє освіт-

лення. 

 

Ціновий модуль LEDARTIS [2] (рис. 1.2) 

 

Рисунок 1.2 — ціновий модуль LEDARTIS 

Даний модуль широко розповсюджений як складова різноманітних рек-

ламних банерів, які експлуатуються на відкритому повітрі. Корпус приладу 

виконаний із композиту. 
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Габарити пристрою: 800х365 мм, висота цифр становить 230 мм. Освіт-

лювальним елементом є світлодіоди. На етапі оформлення замовлення можна 

вибрати лише один із запропонованих трьох кольорів світлодіодів (жовтий, 

синій, червоний). Ціновий модуль містить влаштовану систему зміни ступеня 

яскравості світлодіодів в залежності від зовнішнього освітлення. 

Модуль містить в собі допоміжний контролер. Для керування модулем 

потрібно окремо придбати пульт дистанційного керування (радіоканал 30 м), 

і блок керування з головним контролером. Також керувати модулем можна з 

ПК, через кабель Ethernet. 

 

Статичні зображення цифр, виконані із дюралайту POWERLUX [3] (рис. 

1.3): 

 

Рисунок 1.3 — Статичні зображення цифр   

Досить популярним і розповсюдженим у рекламній сфері є статичні зо-

браження цифр. Такі зображення дуже помітні, ефектні та матеріал для поді-

бних конструкцій коштує порівняно недорого. Також, монтаж даної констру-

кції можна виконати самому, без наявності професійних знань і навичок.  

Дюралайт має RGB — індикацію, та ступінь захисту IP68 (6-пил не може 

потрапити у пристрій, 8-пристрій може витримати занурення на глибину не 
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більше одного метра, і при цьому працювати). Структура оболонки дюралай-

ту доволі ніжна, і чутлива до згинання і скручування, і розтягування. Також 

не можна торкатися поверхнею цих освітлювальних засобів об щось, що має 

структуру поверхні схожу до наждачного паперу, адже навіть тертя об гладе-

нькі поверхні знищує цілісність поверхні покриття. 

Для підключення даного освітлювального засобу використовується спе-

ціальний перехідник і коннектор для звичайного мережевого кабелю. 

 

7-сегментний дисплей XY5 [4] (рис. 1.4): 

 

Рисунок 1.4 — 7-сегментний дисплей XY5 

Дисплеї такого типу призначені для формування із них цінових табло, 

спортивних та дорожніх знаків, рекламних вивісок, годинників, ретро-

дисплеїв, термометрів. Висота символу становить від 27 мм до 630 мм. 

 Дисплей являється електромеханічною структурою, яка складається із 

сукупності керованих котушок індуктивності і короба із поворотними плас-

тинами. Сегменти можуть бути відлиті з різнокольорових матеріалів, стійких 

до ультрафіолетового випромінювання. Світлі кольори на чорному фоні роб-

лять символи на табло помітними. Кожен сегмент містить постійний магніт, 
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який взаємодіє із електромагнітом. За допомогою імпульсу струму, який змі-

нює магнітне поле певної котушки, виконується зміна положення поворотно-

го елементу, і він залишається в цьому положенні до тих пір, поки магнітне 

поле котушки знову не зміниться.  

Кожен із сегментів розрахований на більш ніж 20 мільйонів операцій, і 

тому дана структура рахується однією із найнадійніших на ринку. Суттєвим 

недоліком дисплею є певні обмеження по частоті виводу символу, так як як-

що не витримувати при роботі 900 мсек паузи, то котушка буде накопичувати 

тепло. Важливим фактом є те, що при пристрій при роботі створює сильний 

шум. Також модуль дуже чутливий до екстремальних температур, які ство-

рюються шляхом потрапляння сонячних променів на корпус пристрою.  

Для формування дисплеїв у табло і різноманітні структури, передбачені 

спеціальні монтажні отвори. Для встановлення на відкритому повітрі потріб-

но окремо придбати спеціальний бокс для захисту від атмосферного впливу. 

Керування пристроєм може бути через власний процесор, або з ПК через ін-

терфейс RS485. 

 

Загальні характеристики вищеописаних пристроїв наведені в табл. 1.1 

для порівняння. 

 

Таблиця 1.1 — Порівняння характеристик пристроїв-аналогів 

Назва при-

строю 

SGS-5 LEDAR-

TIS 

POWERLUX XY5 

Габарити, 

мм 

5000 х1600х200 800х365х

100 

10х20 654х374х76 

Колір інди-

кації 

Білий/ жовтий Зелений/ 

червоний, 

жовтий 

RGB Білий/ Жовтий 
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Продовження до табл. 1.1 

Робоча на-

пруга, В 

220 12 220/12 (зале-

жно від ком-

плектації) 

19 

Матеріал ко-

рпусу 

Алюмінієвий 

композит 

Алюміній, 

пластик 

Силікон PVC 

UVs 

Метал, плас-

тик 

Вага, кг 360 4 0.4/метр 3.1 

Тип керуван-

ня 

Дротове/ Без-

дротове 

Дротове/ Без-

дротове 

Відсутнє Дротове 

Тип індика-

тора 

Електричний Електричний Електричний Механічний 

Ціна, грн 69400 6210 186 грн./метр 6000 

 

1.2 Огляд схемотехнічних варіантів виконання 

На основі розглянутих вище аналогів, у цьому підрозділі проаналізовано 

схемотехнічні рішення, які використовувалися для їх розробки. 

Першим пристроєм обраним для аналізу буде рекламна стела для показ-

ника цін на АЗС. Не дивлячись на те, що є чимало компаній, які займаються 

виготовленням даних пристроїв, принцип керування і внутрішня «начинка» 

приладів такого типу   приблизно однакові. Схемотехнічне рішення виконан-

ня даного пристрою зображене нижче на рис. 1.5. На рисунку видно, що для 

забезпечення роботи пристрою використано два основних типу плат. Пери-

ферійне освітлення стели сформоване із освітлювальних елементів, які жив-

ляться напряму від 220В, і тому на схемі їх немає. Плата VBC-H являється 

головним модулем який керує табло. Основними функціями цієї плати є 

прийом команд від пульта дистанційного керування, або комп’ютера, збері-

гання в енергонезалежній пам’яті усіх цін, і налаштувань табло, керування 

пристроями для індикації та показу цін. Ма
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Рисунок 1.5 — Схемотехнічне виконання пристрою 

Другорядним модулем є плата VBC-T4-485. Вона призначена для керу-

вання світлодіодами, які показують ціну. Плати такого типу складаються із 

чотирьох здвигових регістрів (74HC595)  і транзисторних ключів з струмом 

комутації до 0,5 А. За допомогою цієї плати можна виконувати керування 

відповідно 4-ма цифрами на табло. 

Напруга живлення кожного модуля може бути в діапазоні від 7 до 30 

Вольт. Передача даних виконується послідовно від головного модуля до усіх 

підключених другорядних модулів по двом сигнальним кабелям. У разі, якщо 

планується робити дублювання цін на протилежну сторону пристрою, у го-

ловному модулі керування передбачені спеціальні контактні майданчики для 

цього. 

Недоліком даного схемотехнічного рішення є незручність бездротового 

інтерфейсу, який тут використовується. Адже ІЧ зв’язок вимагає знаходитися 

на відстані 7-10 метрів від стели, приблизно напроти давача.  

Також, сама ідея створити два типу плат є цікавою, адже при такому рі-

шенні, при умові використання екранованих і захищених від зовнішніх завад 

кабелів, схема є достатньо надійною для використання протягом довгого ча-
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су. Проте, «начинку», враховуючи розвиток технологій, потрібно сформувати 

із сучасних, і дешевих елементів, які пристосовані для роботи із високими 

потужностями. 

 

Ціновий модуль LEDARTIS. Принцип по якому функціонує даний мо-

дуль практично ідентичний із принципом роботи вищеописаного приладу. 

Для цього використовуються схожі плати. Але суттєвою різницею цих двох 

пристроїв є те, що для функціонування цінового модуля потрібно додатково 

придбати блок (чорний зліва, на рис. 1.6), який має органи для керування 

(тумблери і порти для підключення кабелів), і оснащений на відміну від го-

ловного модуля стели не ІЧ-каналом керування, а радіоканалом, радіус дії 

якого до 30 м, за умови відсутності перешкод на шляху передачі даних. 

Справа на рис. 1.6 показаний пульт керування для модуля. 

 

Рисунок 1.6 — Блок керування і пульт ДУ 

Недоліком такого пристрою є обмежена параметрами, які задаються при 

виготовленні кольорова індикація, і обмежений набір анімацій. Також, зага-

льна схема пристрою не пристосована до освітлювальних елементів високої 

потужності, і має високу ціну. Суттєво впливає на ціну пристрою ціна блока 

керування і пульта ДУ (дистанційного управління), яка становить практично 

3000 гривень. 

Наступним освітлювальним елементом є неонова стрічка  POWERLUX. 

Так як по-суті це просто сукупність світлодіодів RGB, з’єднані за принципом 

світлодіодної стрічки, з певним захистом від вологості і пилу, то схему мож-

на замінити на рис. 1.7: 
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Рисунок 1.7 — Схема підключення гнучкого неону 

Для підключення даного пристрою знадобиться штирьовий конектор, і 

мережевий кабель із адаптером. Власне неонова стрічка уже є універсальним 

у певній мірі пристроєм, але тут відсутнє як адекватне керування, так і мож-

ливість створення будь якої анімації. Для високогабаритних потужних конс-

трукцій знадобиться як мінімум один потужний або кілька менш потужних 

блоків живлення, які коштують наразі дорого. 

Отже, можна зробити висновок, що для розробки мого пристрою доці-

льно буде використати ідею про розділення плат керування за функціоналом 

і призначенням, і встановлювати їх найближче до місця експлуатації. Також, 

доцільно буде використати технологію для бездротового керування, яка буде 

універсальною і може взаємодіяти з багатьма пристроями, і також буде зруч-

нішою ніж у наведених вище пристроях. Наприклад, можна використати тех-

нологію Bluetooth, або Wi-Fi. 

1.3 Аналіз технічного завдання з точки зору конструктора 

Електронне табло з дистанційним керуванням призначене для світлової 

індикації певної інформації. Прилад має встановлюватися на фасадах будин-

ків і споруд. Пристрій можна поділити на дві окремі функціональні структу-

ри. Перша — власне конструкція табло, яка встановлюється на фасаді будин-

ків і споруд, друга — блок керування, який встановлюється в опалюваних 

приміщеннях. 

Блок керування пристрою повинен живитися від 220 В і мати потужність 

на виході 720 Вт (36 В, 20 А). Щоб забезпечити таку потужність, можна ви-
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користати сукупність кількох блоків живлення для стаціонарного 

комп’ютера, які з’єднані послідовно (Наприклад ATX-400). Також для кому-

тації при такій потужності потрібно використовувати кабелі з підходящим 

діаметром поперечного перерізу. 

Кліматичне виконання електронного табло за ГОСТ 15150-69 УХЛ-1. 

УХЛ — макрокліматичний район з помірним та холодним кліматом. 1 —

 Експлуатація на відкритому повітрі (на пристрій діє сукупність кліматичних 

факторів, які характерні для даного макрокліматичного району) 

Це стаціонарна апаратура, що встановлюється під навісом, на відкрито-

му повітрі, або в неопалюваних наземних і підземних спорудах. Отже, потрі-

бно організувати захист від зовнішніх факторів. А саме — забезпечити необ-

хідною водонепроникністю конструкції, які будуть мати в собі електроніку, 

за допомогою прокладок із еластичного і водостійкого матеріалу, і також ви-

брати матеріали, які будуть стійкими до згубного впливу УФ-

випромінювання, і також будуть водостійкими, і стійкими до перепадів тем-

ператур. Це може бути метал із протиерозійним захисним покриттям, або 

якісний пластик, чи ПВХ. 

Кліматичне виконання блоку керування за ГОСТ 15150-69 УХЛ 4.2.  

4.2 - експлуатація в лабораторіях, капітальних жилих і інших подібного 

типу приміщень. 

Це стаціонарна апаратура, що встановлюється в опалюваних наземних і 

підземних спорудах. 

Забезпечення безвідмовної роботи не менше 22000 годин буде досягнене 

вибором і використанням достатньо якісних і сучасних матеріалів та елемен-

тів пристрою. 

Для схемотехнічних рішень по розробці друкованих вузлів, які мають 

використовуватися в пристрої підібрати готові блоки і уніфіковані деталі.  

Конструкція пристрою має виглядати як сукупність світлових коробів. 

Отже, для забезпечення їх правильного розміщення, потрібно розробити  

раму. Так, як пристрій буде закріплюватися на фасадах будинків і споруд, 

його потрібно буде закріплювати на певній висоті, а отже треба розробити 
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універсальні кріплення. Освітлювальними елементами, які мають достатню 

потужність можна обрати наприклад світлодіодну стрічку RGB, або потужні 

світлодіоди, і світлодіодні модулі. 

Для забезпечення різнокольорової динамічної індикації можна викорис-

тати можливості програмного забезпечення Arduino, і мікросхему WS2811. 

Так, як динамічна світлова індикація потребує наявності певного інфор-

маційного каналу даних, потрібно забезпечити екранування цього каналу від 

завад. Для цього можна використати екранований антенний кабель. 

Для всієї конструкції має бути передбачений легкий доступ для ремонту. 

Для цього як конструкція світлових коробів, так і спосіб їх кріплення до рами 

мають бути простими і зручними для монтажу/демонтажу складових при-

строю, враховуючи місце розміщення і встановлення табло.  
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2 ВИБІР ТА ОБҐРУНТУВАННЯ СХЕМОТЕХНІЧНОГО РІШЕННЯ. 

Щоб пристрій вийшов простий, потрібно використовувати для його 

створення розповсюджені складові, та деталі. Це буде запорукою ремонто-

придатності, адже наявність важкодоступних запчастин  буде створювати пе-

вні труднощі у ремонті.  

Проаналізувавши в попередньому розділі ТЗ та існуючі рішення, і також 

вищеописані умови, було обрано наступні схемотехнічні рішення: 

— розробити два типу плат. Перший тип — плата керування, яка бу-

де виконувати ф-ї прийому та оброблення інформації для керуван-

ня другим, другорядним типом плат, які будуть виконувати роль 

місцевого дешифратора, і повторювача. Перший тип буде вигото-

влено в 1 екземплярі, та встановлюватися плата буде в блоці керу-

вання. Другий тип буде встановлюватися напряму в світлові коро-

би; 

— у блок керування, в якості потужного блоку живлення використати 

збірку із блоків живлення для  стаціонарних комп’ютерів. 

2.1 Розроблення загальної структурної схеми 

На рис. 2.1 зображено структурну схему пристрою. Основним блоком на 

схемі є головний мікроконтролер, який призначений для обробки керуючих 

команд, та послідуючої передачі інформаційних пакетів на допоміжний мік-

роконтролер. Для простоти розробки, та виготовлення електронного модуля, 

було прийнято рішення використовувати існуючі платформи для мікроконт-

ролерів, адже в такому разі не потрібно буде розробляти програматор, і інші 

необхідні речі, наприклад стабілізатор напруги для мікроконтролера. Слід 

зауважити, що при вузькій спеціалізації розроблюваного пристрою є певним 

недоліком невикористання усіх функції і можливостей, адже це по-суті дода-

ткові витрати на зайві деталі. Для масового виробництва доцільно розробити 

плату менших розмірів, без зайвих елементів. Проте при одиничному вигото-

вленні це несуттєво.  
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Керівні команди на головний мікроконтролер приходять з блоку модуля 

зв’язку, який буде виконувати функцію прийому та попередньої обробки да-

них. 

 

Рисунок 2.1 — Структурна схема пристрою 

Так як блок живлення має на виході 36 В та 20 А, а мікроконтролери 

мають порівняно низькі вхідні характеристики, було прийняте рішення пе-

редбачити у схемі понижуючі конвертери напруги, з можливістю регулюван-

ня їх характеристик, для забезпечення необхідної напруги живлення мікро-

контролерів. 

Також, для освітлювальних елементів передбачено підсилювач струму. 

Даний модуль призначений для підсилення сигналів допоміжного мікроконт-

ролера. Структурна схема наведена в Додатку Б. 

2.2 Вибір основних компонентів схеми 

Важливою складовою частиною пристрою є освітлювальні елементи. 

Відомо, що згідно ТЗ вони мають бути RGB, і достатньо потужні, щоб світло 

від них було видно навіть днем, і при цьому ще і зручні в керуванні.  У якості 

вищеописаних елементів було обрано світлодіодну стрічку RGB з SMD світ-

лодіодами типу 5050 (рис. 2.2). Ця стрічка підходить по всім заявленим вище 
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параметрам. Також виробником заявлено 25000 годин [5] безвідмовної робо-

ти цього пристрою.  

 

Рисунок 2.2 — Світлодіодна стрічка RGB 

Розглянувши асортимент сучасних мікроконтролерів, які встановлюють-

ся на готових платформах, було вибрано підходящу платформу. Це — плата 

Arduino Nano з мікроконтролером ATMEGA328P (рис. 2.3). Даний виріб вигі-

дно відрізняється від схожих платформ простотою налаштування, має зручне 

середовище програмування, завантаження програм в мікроконтролер відбу-

вається через порт USB за допомогою відповідного драйвера. У вільному до-

ступі знаходяться багато навчальних матеріалів які стосуються як написання 

програм так і налаштування пристрою. Також важливим фактором для вибо-

ру є доступна ціна та габарити.  

 

Рисунок 2.3 — Arduino NANO 
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Розглянувши та проаналізувавши типи модулів для бездротового 

зв’язку, і врахувавши уже зроблений вибір апаратної платформи з мікроконт-

ролером, було прийняте рішення обрати модуль Bluetooth HC-05 (рис. 2.4). 

Технологія Bluetooth була обрана як більш проста і зручна в налаштуванні 

для роботи з пристроєм на якому встановлена система Android. Wi-fi модулі, 

сумісні з Arduino, більш дорожчі, складніші в налаштуванні, і підключенні. 

Мінусом Bluetooth є робота на невеликих дистанціях, а саме близько 10 м, 

хоча розробники даної технології у скорому часі анонсують нову версію, яка 

має значно підвищити дистанцію комутації (приблизно 200 м). 

 

Рисунок 2.4 — Модуль Bluetooth HC-05 

Bluetooth модуль HC-05, порівняно з аналогами даної серії, наприклад 

модулем HC-06, має два режими роботи (керуючий, керований), а отже може 

сам знаходити пристрої і підключатися до них. Даний виріб є дешевим і ши-

роко розповсюдженим, простим в налаштуванні і робота з ним є не склад-

ною. Важливим фактором є і те, що для роботи з такими модулями написано 

близько 200 програм, із широким функціоналом. Мінусом модуля є мала дис-

танція для комутації з іншими пристроями.  
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Рекомендованим діапазоном живлення для Arduino NANO через порт Vin 

є напруга в діапазоні від 7 до 12 В. Отже, так як вихідна напруга блока жив-

лення 36 В, потрібно передбачити понижуючий конвертер напруги. Було 

прийняте рішення  для цього використати модуль LM2596. Вхідна напруга 

для нього від 4 до 40 В. Він дешевий, та широко розповсюджений, і найголо-

вніше — можна регулювати рівень вихідної напруги в діапазоні від 3 до 35 В, 

за допомогою вмонтованого підстроювального резистора. Такий діапазон дає 

змогу налаштувати живлення для модуля зв’язку через платформу Arduino 

без ризику перегріву внутрішнього стабілізатора платформи. 

Так як вирішено, що освітлюваним елементом світлового коробу висту-

патиме світлодіодна стрічка RGB, то в якості допоміжного мікроконтролера 

доцільно використати мікросхему WS2811. Вона призначена для керування 

трьохканальними освітлювальними елементами, і керує їх яскравістю, вико-

ристовуючи ШІМ. Мікросхема обробляє дані які проводяться через неї, заби-

рає в прямому сенсі дані які призначені для неї, і відправляє при необхідності 

інші дані далі, на інші такі ж мікросхеми. Отже таких потрібно 14 штук. 

WS2811 дешева та поширена, і особливого налаштування не потребує. 

В якості підсилювача струму використано підсилювач Venom, який дає 

підсилення струму на 3-х каналах 4 А. Він призначений для підсилення вихі-

дних сигналів мікросхеми WS2811. Даний модуль має низьку вартість, та як-

раз підходить під усі характеристики, а саме — напруга живлення 12 В, та 

струм підсилення максимально 4 А. 

Також розглянемо підсилювач OEM AMP. Вхідна напруга 12 В, підси-

лення струму на канал — 10 А, а це буде зайвим, і також даний підсилювач 

набагато дорожчий за попередній. Отже, він не підходить, і буде доцільно 

обрати підсилювач Venom. 

Для блоку живлення вирішено використати збірку із трьох блоків жив-

лення для стаціонарних комп’ютерів ATX-400. Один такий блок має на виході 

12В. При їх послідовному з’єднанні на виході є необхідні 36 В. Але, потрібно 

перед включенням відключити заземлення другої обмотки трансформатора 

кожного блоку і всі три плати ізолювати від корпусу. Хоч даний метод і 
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більш трудоємкий, але такі дії направлені до максимально вигідного здешев-

лення конструкції блока живлення, як найдорожчої складової пристрою. Зви-

чайно можна розглянути блок живлення який має на виході зразу 36 В. Але 

пристрій з такими характеристиками буде набагато дорожчий, за попередній. 

Отже, було вирішено зупинитися на першому варіанті. 

2.3 Розробка схеми електричної принципової для плати керування 

Схема електрична принципова плати керування зображена на рисунку 

2.5. Для кращого розуміння роботи схеми, потрібно детально розглянути її 

структуру.  

 

Рисунок 2.5 — Схема електрична принципова плати керування 

Від блоку живлення на плату, через клемник, заходить шина живлення з 

напругою 36 В. Як елемент захисту від струмів короткого замикання і стру-

мів перенавантаження, на схемі передбачений запобіжник FU1. При переви-

щенні струму поділки у 5 А, він розмикає контакт. Так як блок LM2596 немає 

передбаченого розробником захисту від комутації із зміненою навпаки поля-

рністю, було прийняте рішення використати для цього випрямляючий діод. 

Особливої схеми включення для перетворювача напруги немає.  

Як було зазначено у попередніх пунктах — підстроювальним резисто-

ром, який знаходиться на платі перетворювача напруги виставляється напру-

га живлення для модуля Arduino NANO (і живить пін V in). Цей же модуль, в 
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свою чергу, живить через пін +5 В модуль Bluetooth HC-05.  Обмін даними 

між Arduino і Bluetooth-модулем відбувається через піни RX і TX відповідно. 

З піна PD6 модуля Arduino відправляється пакет даних, який сформований 

для мікросхем WS2811, що розташовані на платах світлових сегментів.  

Для того, щоб зменшити вплив зовнішніх наводок і забезпечити переда-

чу не спотворених даних в інші плати було вирішено використати стабіліт-

рон. 

 

2.4 Розробка схеми електричної принципової для плати світлового 

сегмента 

Схема електрична принципова для плати світлового сегменту зображена 

на рис. 2.6. Для цієї схеми було вирішено теж пустити шину живлення через 

саму плату, забезпечивши вхідним і вихідним клемником, який також вико-

ристовується для комутації інформаційного кабелю. 

 

Рисунок 2.6 — Схема електрична принципова для світлового сегмента 

Збірка із запобіжника, діода і перетворювача напруги виконує такі ж 

функції як і у попередній платі, за виключенням того, що напруга на виході 

перетворювача налаштована для живлення мікросхеми WS2811, і підсилюва-

ча струму. Також для живлення світлодіодної стрічки. 

На майбутній платі вирішено не вмонтовувати підсилювач струму Ven-

om, а для комутації з ним використати клемник XS2, і плату підсилювача за-

фіксувати у корпусі.  
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Інформаційна посилка приходить із блока керування від головного мік-

роконтролера на пін «D in» мікросхеми WS2811. Структура мікросхеми така, 

що інформація проходить через неї, і виходячи з піна «D out», направляється 

до наступної аналогічної мікросхеми сусіднього світлового сегмента. Підси-

лювачу струму мікросхема WS2811 надсилає керуючі станом світлодіодної 

стрічки сигнали через піни out R, out G, out B.  

Резистори R1 і R2 і також конденсатор C1 потрібні для нормальної робо-

ти WS2811 згідно технічної документації на дану мікросхему.  

 

Таким чином, розроблено дві схеми електричні принципові, які будуть 

взаємодіяти між собою у процесі роботи пристрою, і здійснено вибір основ-

них компонентів виробу. Також обраний блок живлення, який відповідає ви-

могам наведеним в ТЗ. 
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3 ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ МОДУЛІВ 

3.1 Проектування плати керування 

3.1.1 Попередній аналіз конструкції 

Інтерфейс для ручного керування, а саме кнопки, дисплеї і тому подібне 

відсутні, так як пристрій керується через модуль Bluetooth, на який будуть 

приходити команди із «зв’язаного» із ним смартфона. Проте платформа Ar-

duino NANO має порт micro USB, отже доступ до нього має бути комфортним, 

оскільки може виникнути ситуація, коли потрібно перепрограмувати мікро-

контролер. На платі будуть розміщені 2 клемника, призначені для підводу 

живлення, та комутації із іншими платами. Для зручності, доцільно буде ро-

змістити їх у логічній послідовності (клемник для кабелю живлення зліва, 

клемник призначений для виводу справа). 

Для простоти монтажу, платформу Arduino NANO було вирішено саджа-

ти на гніздові міжплатні поєднувачі, а блок перетворювача напруги на шти-

рьові перехідники. 

3.1.2 Вибір елементної бази 

Слід зазначити, що елементна база має забезпечувати відповідність до 

необхідних електричних параметрів. Також має бути розташована таким чи-

ном, щоб її було легко замінити.  

Враховуючи, що структура схеми електричної принципової для даної 

плати така, що основною частиною являються функціональні модулі, які бу-

дуть у якості вивідних елементів монтуватися на схемі, то доцільно буде за-

побіжник FU1 і діод VD1, а також стабілітрон VD2 обрати вивідними. 

Запобіжник FU1 (рис. 3.1) на 5А було обрано від компанії Global Tone, 

модель GT1-4602A-5A/250V. Основні характеристики: 

— запобіжник плавкий, у скляному корпусі; 

— номінальний струм 5А; 

— розміри 5х20; 

— номінальна напруга 250 В; 
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— робоча температура: -65… +100 °С. 

 

Рисунок 3.1 — 3D модель запобіжника FU1 в середовищі Altium Design-

er 

Діод VD1 (рис 3.2) номіналом 6А було обрано від компанії MIC, модель 

6A10. Основні характеристики: 

— зворотня напруга макс. 1 кВ; 

— прямий струм  6А; 

— корпус P600; 

— тип діода — випрямляючий; 

— робоча температура: -65…+175 °С. 

 

Рисунок 3.2 — 3D модель діода VD1 в середовищі Altium Designer 

Стабілітрон VD2 (рис. 3.3) номіналом 0,5 Вт було обрано від виробника  
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DC, модель 1N5253B Т/B. Основні характеристики: 

— тип корпусу DO-35; 

— напруга стабілізації 25 В; 

— робоча температура -65…+175 °С. 

 

Рисунок 3.3 — 3D модель діода VD1 в середовищі Altium Designer 

Клемник XS1 (рис. 3.4) 2 контактний, було обрано від виробника EX-

UUNN. Основні характеристики: 

— 2 контакти; 

— можливість формувати збірки; 

— матеріал контактів — сталь оцинкована; 

— номінальна напруга 300 В; 

— номінальний струм 30 А. 

 

Рисунок 3.4 — 3D модель клемника XS1 в середовищі Altium Designer 
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Клемник XS2 (рис. 3.5) 4 контактний, було обрано від компанії TE 

Connectivity, модель TERMI-BLOK PCB MOUNT, 90 11P. Основні характерис-

тики:  

— 4 контакти; 

— матеріал контактів — мідь, олово; 

— номінальна напруга 300 В; 

— номінальний струм 24 А. 

 

Рисунок 3.5 — 3D модель клемника XS2 в середовищі Altium Designer 

Також, було обрано для комутації платформи Arduino NANO гніздові 

з’єднувачі (рис. 3.6) від виробника GENERIC, у кількості 2 штук. Основні ха-

рактеристики: 

— номінальний струм 3А; 

— тип контактів - прямі; 

— кількість пінів - 15. 

 

Рисунок 3.6 — 3D модель гніздового роз’єма в середовищі Altium De-

signer 
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Для зручної комутації модуля перетворювача напруги LM2596 було 

прийнято рішення використати штирьові перехідники KLS1-207B, від вироб-

ника KLS, у кількості 4 штук.  

Тепер, коли елементна база обрана, проведемо розрахунок конструкції 

друкованої плати. 

3.1.3 Розрахунок конструкції друкованої плати 

При визначенні розмірів ДП керуються такими даними: 

— встановлювальна площа розміщених на платі ЕРЕ Sм; 

— площа допоміжних зон Sд; 

— допустимі габарити ДП згідно з вибраним класом точності та щільно-

сті друкованого монтажу; 

— умови експлуатації; 

— допустимі співвідношення сторін (за жорсткістю зовнішніх впливів,  

способом закріплення ДП, її товщиною, тощо); 

Знаючи габарити компонентів розрахуємо площу плати за наступною 

формулою:  

𝑆заг. = 𝑘м.г. ∑ 𝑆м.г. + 𝑘с.г. ∑ 𝑆с.г. + 𝑘в.г. ∑ 𝑆в.г. + ∑ 𝑆кріпл., 

де 𝑘м.г., 𝑘с.г., 𝑘в.г. — коефіцієнти мало- середньо- та високогабаритних 

елементів відповідно,  𝑆м.г., 𝑆с.г., 𝑆в.г. — площі мало- середньо- та високогаба-

ритних елементів відповідно, 𝑆кріпл. — площа кріплень. Для малогабаритних 

елементів коефіцієнт k буде дорівнювати одиниці. Середньо габаритні еле-

менти у даній схемі будуть відсутні, отже пропускаємо відповідний доданок 

у формулі. Для високогабаритних елементів коефіцієнт k дорівнює двійці. 

Для закріплення плати у майбутньому корпусі було вирішено передба-

чити 4 монтажні отвори по краям плати під М3 гвинт. 

Для зручності розрахунок проводився в програмі Microsoft Excel, резуль-

тати зображено на рисунку 3.7: Ма
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Рисунок 3.7 — Площа плати керування 

де Х і У — це розміри компоненту; k — коефіцієнт форми; S —площа елеме-

нтів певного корпусу; S загальна — мінімальна площа плати;  

З рис. 3.7 видно, що мінімальна площа плати ≈ 5957 мм2. Оскільки від-

сутні особливі вимоги до розміщення елементів за тепловими або частотними 

параметрами, обрано плату стандартної, прямокутної, форми. Обраний роз-

мір плати 65х100 мм, тобто загальна оптимальна площа  плати — 6500 мм2 . 

Для подальшої розробки потрібно розрахувати діаметри отворів для ви-

відних елементів за формулою: 

𝐷𝑜 = 𝐷𝑣 + 0,2 , 

де 𝐷𝑜 — розміри отворів для вивідних елементів, 𝐷𝑣 — розміри виводів 

Далі розрахуємо розміри контактних майданчиків для вивідних елемен-

тів за допомогою наступної формули: 

𝐷𝑘 = 𝐷𝑜 + 0,6 

За умови 𝐷𝑜 ≥ 1,1 розміри контактних майданчиків розрахуємо за іншою 

формулою: 

𝐷𝑘  = 𝐷𝑜 +  2/3 𝐷𝑜 

Ці розрахунки було проведено у програмі Mathcad. Скриншоти із розра-

хунками знаходяться у додатку Д. 

Отримані значення та розміри наведено в таблиці 3.1. 

 

 

Ма
ль
це
в М

.О
. Р
І-г

61
-1,

 20
20



 

Зм. Лис № докум. Підпис Дата 

Лист 

31 
РІ61.676762.001 ПЗ 

Таблиця 3.1 — Розміри для вивідних елементів 

Назва елемента 𝐷𝑣, мм 𝐷𝑜, мм 𝐷𝑘, мм 

XS1 1,42 1,62 2,7 

XS2 0,9 1,1 1,7 

VD1 1,3 1,5 2,5 

VD2 0,54 0,74 1,34 

FU1 0,6 0,8 1,4 

Arduino NANO 0,66 0,86 1,46 

LM2596 1 1,2 2 

Bluetooth HC-05 0,9 1,1 1,7 

 

Для розрахунку ширини друкованих провідників потрібно виділити кла-

си провідників, та їх максимальні показники напруги і струму. Проаналізува-

вши схему, було виділено три класи: силові 1 типу, 2 типу і сигнальні про-

відники. Для силових ланцюгів 1 типу максимальний струм буде 20 А при 

максимальній напрузі 36 В. Для силових ланцюгів 2 типу максимальний 

струм буде 5А при максимальній напрузі 36 В. Для сигнальних провідників 

максимальний струм буде дорівнювати 2 А, а максимальна напруга — 12 В. 

Розрахунок їх ширини було проведено в програмі Mathcad, скриншот наве-

дений у додатку Д. Для зручності усі потрібні вихідні дані було занесено у 

таблицю 3.2. 

 

Таблиця 3.2 — Ширина провідників плати керування 

Тип провідника Макс. Струм Макс. Напруга Ширина провідника 

Силовий 1 тип 20 А 36 В 3 мм 

Силовий 2 тип 5 А 36 В 2,5 мм 

Сигнальний 2 А 12 В 1 мм 
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3.1.4 Проектування друкованої плати 

Плата керування буде мати односторонній монтаж і два шари металіза-

ції, оскільки є наявність провідників із високими струмами і напругами.  

Доцільним методом виготовлення даної плати  є  виготовлення комбіно-

ваним позитивним методом, тобто спочатку свердлять та металізують отво-

ри, а потім витравляються провідники. Цей метод є доцільним оскільки за-

безпечується отримання чітких ліній провідників та характеризується мен-

шою трудомісткістю в порівнянні з електрохімічним методом. Також друко-

вані плати виготовлені цим методом більш надійні, оскільки при цьому діе-

лектрик знаходиться в сприятливій умові, тому що фольга оберігає його від 

дії електроліту. 

Матеріалом плати буде доцільно вибрати фольгований склотекстоліт 

FR-4 МІ 105/105 2 мм, оскільки особливих вимог для міцності немає. 

Відповідно до ГОСТ 23751-86 для даної плати було вирішено обрати 

другий клас точності друкованої плати, оскільки плата призначена для оди-

ничного виробництва і на ній будуть розведені широкі провідники. 

Подальшу розробку друкованої плати було проведено в програмному 

забезпеченні Altium Designer. За допомогою програмних можливостей було 

здійснено трасування у верхньому шарі плати (рис. 3.8) і у нижньому шарі 

(рис. 3.9). 

 

Рисунок 3.8 — Верхній шар провідників 
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Рисунок 3.9 — Нижній шар провідників 

Як видно на рисунку 3.8 у верхньому шарі провідників вирішено зроби-

ти землю заливкою, так як наявні багато елементів. В нижньому шарі (Рис. 

3.9) розведені усі провідники і земля теж, оскільки було прийняте рішення 

фізично відділити силові провідники від верхнього шару провідників, щоб 

уникнути пробою, та короткого замикання, у разі підвищення вологості зов-

нішнього середовища. 

 

Рисунок 3.10 — Плата керування 

Отже, у результаті усіх вищеописаних розрахунків отримано друковану 

плату керування розміром 65х100 мм (рис. 3.10) 
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3.2 Проектування плат світлових сегментів 

3.2.1 Попередній аналіз конструкції 

Друкована плата буде встановлюватися всередині корпусу світлового 

коробу. На платі буде розміщено 3 клемника, їх доцільно розташувати в логі-

чній послідовності (вхід — зліва, вихід —  справа, а клемник на 6 контактів 

внизу), для зручного трасування силових провідників. Блок перетворювача 

напруги, як і для попередньої плати було вирішено розміщувати на штирьо-

вих перехідниках, для підвищення ремонтопридатності. Також, для компакт-

ності, доцільно буде зробити плату габаритами не більше ніж 100 мм на сто-

рону.  

3.2.2 Вибір елементної бази 

Вимоги до елементної бази:  

— відповідність до необхідних електричних параметрів, згідно схеми 

електричної принципової; 

— забезпечити легкий доступ до елементів, для легкості їх монта-

жу/демонтажу. 

Для уніфікації деталей пристрою, було прийняте рішення елементи за-

побіжник FU1 і діод VD1 обрати вивідними, а такі елементи як R1, R2, C1, 

обрати SMD. 

Запобіжник FU1 на 5 А було обрано від компанії Global Tone, модель 

GT1-4602A-5A/250V. Основні характеристики: 

— запобіжник плавкий, у скляному корпусі; 

— номінальний струм 5 А; 

— розміри 5х20; 

— номінальна напруга 250 В; 

— робоча температура: -65… +100 °С. 

Діод VD1  номіналом 6А було обрано від компанії MIC, модель 6A10. 

Основні характеристики: 

— зворотня напруга макс. 1 кВ; 

— прямий струм  6 А; 
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— корпус P600; 

— тип діода — випрямляючий; 

— робоча температура: -65…+175 °С. 

Резистор R1 номіналом 1 кОм (рис. 3.11) було обрано як SMD-

компонент, від виробника Yageo, модель RC0805FR-071KL. Основні характе-

ристики: 

— потужність 0,125 Вт; 

— номінальна напруга 150 В; 

— тип елементу опору — товста плівка; 

— допуск до величини опору ±1%; 

— робоча температура -55…+125 °С. 

 

Рисунок 3.11 — 3D модель резистора R1 в середовищі Altium Designer 

Резистор R2 номіналом 0,33 Ом (рис. 3.12) було обрано як SMD-

компонент, від виробника Yageo, модель RC0805JR-0733RL. Основні харак-

теристики: 

— потужність 0,125 Вт; 

— номінальна напруга 150 В; 

— тип елементу опору — товста плівка; 

— допуск до величини опору ±5%; 

— робоча температура -55…+125 °С. 
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Рисунок 3.12 — 3D модель резистора R2 в середовищі Altium Designer 

Конденсатор C1 номіналом 0,1 мкФ (рис. 3.13) було обрано як SMD-

компонент, від виробника Samsung, модель CL21B104KBCNFNC. Основні 

характеристики: 

– номінальна напруга 50 В; 

– діелектрик XR7; 

– типорозмір корпусу 0805; 

– точність ±10% К; 

– робоча температура -55…+125 °С. 

 

Рисунок 3.13 — 3D модель конденсатора C1 в середовищі Altium Design-

er 

Клемники XS1, XS3 4 контактні, було обрано від компанії TE 

Connectivity, модель TERMI-BLOK PCB MOUNT, 90 11P. Основні характерис-

тики:  

— 4 контакти; 

— Матеріал контактів — мідь, олово; 
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— Номінальна напруга 300 В; 

— Номінальний струм 24 А. 

Клемник XS2 (рис. 3.14) сформований із двох 3-контактних клемників, 

які були обрані від компанії Wanjie Electronic, модель WJ350. Основні харак-

теристики:  

— 3 контакти; 

— Матеріал контактів — мідь, олово; 

— Номінальна напруга 300 В; 

— Номінальний струм 10 А. 

 

Рисунок 3.14 — 3D модель клемника XS2 в середовищі Altium Designer 

Тепер, коли елементна база обрана, проведемо розрахунок конструкції 

друкованої плати. 

3.2.3 Розрахунок конструкції друкованої плати 

При визначенні розмірів ДП керуються такими даними: 

— встановлювальна площа розміщених на платі ЕРЕ Sм; 

— площа допоміжних зон Sд; 

− допустимі габарити ДП згідно з вибраним класом точності та щільнос-

ті друкованого монтажу; 

— умови експлуатації; 

— допустимі співвідношення сторін (за жорсткістю зовнішніх впливів,  

способом закріплення ДП, її товщиною, тощо); 
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Знаючи габарити компонентів розрахуємо площу плати за наступною 

формулою:  

𝑆заг. = 𝑘м.г. ∑ 𝑆м.г. + 𝑘с.г. ∑ 𝑆с.г. + 𝑘в.г. ∑ 𝑆в.г. + ∑ 𝑆кріпл., 

де 𝑘м.г., 𝑘с.г., 𝑘в.г. — коефіцієнти мало- середньо- та високогабаритних 

елементів відповідно,  𝑆м.г., 𝑆с.г., 𝑆в.г. — площі мало- середньо- та високогаба-

ритних елементів відповідно, 𝑆кріпл. — площа кріплень. Для малогабаритних 

елементів коефіцієнт k буде дорівнювати одиниці. Середньо габаритні еле-

менти у даній схемі будуть відсутні, отже пропускаємо відповідний доданок 

у формулі. Для високогабаритних елементів коефіцієнт k буде дорівнювати 

1,5. 

Для закріплення плати у майбутньому корпусі було вирішено передба-

чити 4 монтажні отвори по краям плати під М3 гвинт. 

Для зручності розрахунок проводився в програмі Microsoft Excel, резуль-

тати зображено на рисунку 3.15: 

 

Рисунок 3.15 — Площа плати керування 

де Х і У — це розміри компоненту; k — коефіцієнт форми; S —площа елеме-

нтів певного корпусу; S загальна — мінімальна площа плати;  

З рис. 3.15 видно, що мінімальна площа плати ≈ 3140 мм2. Оскільки від-

сутні особливі вимоги до розміщення елементів за тепловими або частотними 

параметрами, обрано плату стандартної, квадратної, форми. Обраний розмір 

плати 60х60 мм, тобто загальна оптимальна площа  плати — 3600 мм2. 
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Для подальшої розробки потрібно розрахувати діаметри отворів для ви-

відних елементів за формулою: 

𝐷𝑜 = 𝐷𝑣 + 0,2 , 

де 𝐷𝑜 — розміри отворів для вивідних елементів, 𝐷𝑣 — розміри виводів 

Далі розрахуємо розміри контактних майданчиків для вивідних елемен-

тів за допомогою наступної формули: 

𝐷𝑘 = 𝐷𝑜 + 0,6, 

За умови 𝐷𝑜 ≥ 1,1 розміри контактних майданчиків розрахуємо за іншою 

формулою: 

𝐷𝑘 = 𝐷𝑜 +  2/3 𝐷𝑜, 

Ці розрахунки було проведено у програмі Mathcad. Скриншоти із розра-

хунками знаходяться у додатку Д. 

Отримані значення та розміри наведено в таблиці 3.3. 

Таблиця 3.3 — Розміри для вивідних елементів 

Назва елемента 𝐷𝑣, мм 𝐷𝑜, мм 𝐷𝑘, мм 

XS1 0,9 1,1 1,7 

XS2 1 1,2 2 

XS3 0,9 1,1 1,7 

VD1 1,3 1,5 2,5 

FU1 0,6 0,8 1,4 

WS2811 0,791 0,991 1,591 

LM2596 1 1,2 2 

 

Далі розрахуємо розміри контактних майданчиків для елементів поверх-

невого монтажу за формулою: 

𝐷𝑘 = 𝐷𝑣+ 0,3 , 

де 𝐷𝑘 — розміри контактних майданчиків; 𝐷𝑣 — розміри виводів. 

Отримані значення наведено в таблиці 3.4. 

Таблиця 3.4 — Розміри для елементів поверхневого монтажу 

Назва елемента 𝐷𝑣 𝐷𝑘 
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R1, R2 0,62 x 1,08 0,92 x 1,38 

С1 1 x 1,8 1,3 x 2,1 

 

Для розрахунку ширини друкованих провідників потрібно виділити кла-

си провідників, та їх максимальні показники напруги і струму. Проаналізува-

вши схему, було виділено три класи: силові 1 типу, 2 типу і сигнальні про-

відники. Для силових ланцюгів 1 типу максимальний струм буде 20 А при 

максимальній напрузі 36 В. Для силових ланцюгів 2 типу максимальний 

струм буде 5 А при максимальній напрузі 36 В. Для сигнальних провідників 

максимальний струм буде дорівнювати 2 А, а максимальна напруга — 12 В. 

Розрахунок їх ширини було проведено в програмі Mathcad, скриншот наве-

дений у додатку Д. Для зручності усі потрібні вихідні дані було занесено у 

таблицю 3.5. 

 

Таблиця 3.5 — Ширина провідників плати керування 

Тип провідника Макс. Струм Макс. Напруга Ширина провідника 

Силовий 1 тип 20 А 36 В 3 мм 

Силовий 2 тип 5 А 36 В 2,5 мм 

Сигнальний 2 А 12 В 1 мм 

 

3.2.4 Проектування друкованої плати 

Плата керування буде мати односторонній монтаж і два шари металіза-

ції, оскільки є наявність провідників із високими струмами і напругами.  

Доцільним методом виготовлення даної плати  є  виготовлення комбіно-

ваним позитивним методом, тобто спочатку свердлять та металізують отво-

ри, а потім витравляються провідники. Цей метод є доцільним оскільки за-

безпечується отримання чітких ліній провідників та характеризується мен-

шою трудомісткістю в порівнянні з електрохімічним методом. Також друко-

вані плати виготовлені цим методом більш надійні, оскільки при цьому діе-
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лектрик знаходиться в сприятливій умові, тому що фольга оберігає його від 

дії електроліту.  

Матеріалом плати буде доцільно вибрати фольгований склотекстоліт 

FR-4 МІ 105/105 2 мм, оскільки особливих вимог для міцності і термостійко-

сті немає. 

Відповідно до ГОСТ 23751-86 для даної плати було вирішено обрати 

другий клас точності друкованої плати, оскільки плата призначена для оди-

ночного виробництва, і на ній будуть розведені широкі провідники.  

Подальшу розробку друкованої плати було проведено в програмному 

забезпеченні Altium Designer. За допомогою програмних можливостей було 

здійснено трасування у верхньому шарі плати (рис. 3.16) і у нижньому шарі 

(рис. 3.17). 

 

Рисунок 3.16 — Верхній шар провідників 

 

Рисунок 3.17 — Нижній шар провідників 
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Як видно на рисунку 3.16 у верхньому шарі провідників було вирішено 

зробити землю заливкою, так як наявні багато елементів.  

В нижньому шарі (Рис. 3.17) були розведені усі провідники і земля теж, 

оскільки було прийняте рішення фізично відділити силові провідники від 

верхнього шару провідників, щоб уникнути пробою, та короткого замикання, 

у разі підвищення вологості зовнішнього середовища. 

Отже, у результаті усіх вищеописаних розрахунків було отримано дру-

ковану плату світлового сегмента розміром 60х60 мм (рис. 3.18) 

 

Рисунок 3.18 — Плата світлового сегмента 

Для комутації електронних компонентів потрібно використати два типи 

кабелів — інформаційний кабель, і силовий. Силовий має витримувати на-

пругу 36 В, струм 20А. Вибір потрібних параметрів кабелю був здійснений за 

допомогою дійсного документу про «Правила улаштування електроустано-

вок» [8]. В результаті було обрано відповідний кабель — ПВС 2х2,5, діаметр 

— 8,8 мм, мідний [9]. 

Для ролі інформаційного кабелю підійде будь який одножильний антен-

ний провід в екрані, наприклад Finmark F660 [10], діаметр 6,9 мм. 

Таким чином, в цьому розділі здійснено вибір елементної бази для двох 

типів плат, і розраховані параметри друкованих плат, та створено їх моделі в 

середовищі Altium Designer. 
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4 ПРОЕКТУВАННЯ КОРПУСУ ПРИЛАДУ ТА АНАЛІЗ ЙОГО 

ПРАЦЕЗДАТНОСТІ  

4.1 Вибір корпусу блоку керування 

Корпус майбутнього блоку керування має задовольняти наступні вимо-

ги: 

– корпус має бути закритим, адже в ньому буде розміщено пристрої, 

сумарна потужність яких близько 700 Вт; 

– повинен мати монтажні рейки, для закріплення компонентів; 

– в корпусі мають бути отвори для циркуляції повітря. 

Враховуючи усі вищенаведені вимоги, було обрано корпус від виробни-

ка Lanbi, модель «Настінна телекомунікаційна шафа 19 дюймів, Телеком 6U» 

(рис. 4.1). 

 

Рисунок 4.1 — Настінна телекомунікаційна шафа Телеком 6U 

Цей корпус має три дверці, на лицевій дверці встановлене скло. Кожна із 

них може замикатися. Всередині корпусу вмонтовані спеціальні монтажні 

стійки, які можна переміщувати. На верхній та нижній панелі розміщені 

отвори для циркуляції повітря. Також на нижній панелі передбачено отвори 

для кабелів. Габарити корпусу (ШхГхВ) — 600х350х356 (мм).  

Всередині цього корпусу будуть розміщені три блока живлення ATX-400 

(рис. 4.2),підключених послідовно, і плата керування. 
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Рисунок 4.2 — Блок живлення ATX-400 

Для того, щоб забезпечити вихід нагрітого повітря назовні із кожного із 

трьох корпусів блоків живлення, необхідно одні бокові дверцята демонтува-

ти, і монтувати дані блоки живлення так, щоб вихідні вентиляційні отвори 

були орієнтовані на утворений отвір. 

4.2 Проектування корпусу табло 

Конструкція корпусу електронного табло має виглядати як два велико-

габаритних семисегментних індикатора. Проаналізувавши ТЗ, аналоги, і та-

кож існуючі методи виробництва фасадних рекламних засобів, було обрано 

структуру яка складається із сукупності світлових коробів, які встановлені на 

рамі, утворюючи собою дві «вісімки». 

Для універсальності конструкції було вирішено для кожної «вісімки» 

зробити свій окремий каркас. Таке рішення дасть змогу формувати будь яку 

розрядність із цифр. Для забезпечення міцності рами, її буде доцільно виго-

товити із сталевих профільних труб 40х20х1,2 мм. Було прийняте рішення 

використати для цих цілей сталь марки — Ст3сп, клас: сталь конструкційна 

вуглецева звичайної якості, призначена для несучих елементів зварних и не-

зварних конструкцій і деталей, які експлуатуються в діапазоні температур від 
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-40 °С до +425 °С. Деталі каркасу між собою буде доцільно скріпити за до-

помогою зварювання. Для зменшення атмосферного впливу на матеріал, пот-

рібно буде покрити каркас рами ґрунтовкою, та фарбою. 

В наш час світлові короби виготовляються із алюмінієвого композиту, 

ПВХ, та спеціальних профілів із листового металу, та пластмаси. Конструкції 

із алюмінієвого композиту міцні, атмосферостійкі, але важкі, порівнюючи із 

зазначеними вище матеріалами — являються найдорожчими. Профільні кон-

струкції міцні, атмосферостійкі, мають обмежені габарити, та високу вар-

тість, і при цьому призначені тільки для прямокутних виробів. ПВХ дешевий, 

пластичний, та міцний матеріал, реалізується як листовий матеріал і форма 

конструкції, яку виготовляють із цього матеріалу, обмежена лише фантазією 

виробника. Саме тому ПВХ являється найпоширенішим матеріалом для рек-

ламних конструкцій, і отже найдоцільніше буде вибрати його як матеріал для 

виготовлення світлових коробів. 

Також конструкція світлового коробу передбачає деталь із прозорого 

матеріалу — через цей елемент конструкції буде випромінюватися світло. 

Для зовнішнього естетичного вигляду елементу, буде доцільно виготовити 

його із молочного акрилу.  

Врахувавши вищеописані нюанси, було створено конструкцію табло 

(рис. 4.3) 

  

Рисунок 4.3 — Модель індикатора в програмі Solid Works. 

Цифрою 1 на рисунку 4.3 позначений світловий короб, цифрою 2 — ра-

ма. Експериментальним шляхом були розраховані пропорції та габарити сві-
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тлових коробів (360х1160х67,5 мм) на заданій в ТЗ площині. Уже під них бу-

ла розроблена рама. Кріпитися світлові короби до рами будуть за допомогою 

кріплення М6 (рис.4.4, 2). 

 

Рисунок 4.4 — Особливості конструкції 

Для закріплення каркасу рами на фасаді будинку, або споруди, передба-

чені отвори діаметром 6 мм, по два в верхній і нижній частинах рами, і дода-

тково посередині (рис. 4.4, 1). Ці отворі призначені для закріплення рами на 

фасаді за допомогою анкерів 8х100/М6/65 мм. Також підходять шпильки, і 

інші подібні кріпильні елементи.  

Так як рама складається із труб, для додаткового захисту від атмосфер-

ного впливу прийняте рішення закрити торець труби із обох сторін співроз-

мірними деталями із сталі (рис. 4.4, 3). Також для збільшення міцності рами, 

в конструкцію додані кутові розпірки (рис. 4.4, 4). На них передбачені отвори 

для додаткового закріплення світлового короба.  

Конструкція самого світлового короба складається із кришки і основи. 

Кришка складається із стінок із ПВХ (рис. 4.5, 3), які склеєні між собою, і 

накриті приклеєною до них акриловою пластиною (рис. 4.5, 1). Найпошире-

нішою товщиною для молочного акрилу, який використовується в рекламній 

сфері для виготовлення світлових коробів, є 2 мм. Така товщина забезпечить 

необхідне розсіювання світлового випромінювання, особливо, якщо це ви-

промінювання забезпечено сукупністю світлодіодів, які розташовані на світ-

лодіодній стрічці. Саме таку товщину було вирішити обрати.  
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Також у кришці передбачені отвори під гвинти М5, які призначені для 

приєднання кришки до основи. Знімна конструкція кришки дозволить здійс-

нювати ремонт конструкції, без зайвого демонтажу. В місці контакту кришки 

і основи передбачено прокладку із силіконової гуми, марки ІРП-1267, яка 

приклеєна до основи (рис. 4.5, 8). Даний матеріал призначений для викорис-

тання в якості прокладок, і являється морозостійким, діапазон температури 

експлуатації: -70…+200 °С. Додатково в кришці передбачено 4 отвори кабе-

лів живлення і інформаційних кабелів, по два на кожній стороні. Щоб волога 

не потрапила через ці отвори всередину короба, передбачено прокладки, які 

прикріплюються за допомогою клею до кришки (рис. 4.5, 2). Вони виготов-

лені із силіконової гуми марки ІРП-1267. 

 

Рисунок 4.5 — Світловий короб 

Друкована плата світлового сегменту (рис. 4.5, 7) розміщена на чотирьох 

пластмасових стійках, які приклеєні до основи (рис. 4.5, 6), і кріпиться до них 

за допомогою гвинтів М3. 

Щоб забезпечити рівномірний колір акрилової пластини, при її освіт-

ленні світлодіодною стрічкою, було експериментальним шляхом встановлено 

оптимальну висоту бортів кришки (оптимальну — значить мінімальну допус-

тиму), і також шляхом підбору, під час експерименту було здійснено пошук 

оптимального розміщення на основі короба світлодіодної стрічки. Результат 

зображено на рис. 4.5.  
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Слід зазначити, що світлодіодну стрічку рекомендовано виробником 

встановлювати на алюмінієву полосу товщиною 2 мм, яка буде виконувати 

функцію радіатора, і збільшить срок служби стрічки. Саме такий радіатор і 

було вирішено встановити в корпус короба (рис. 4.5, 4), він повторює своїми 

обрисами форму основи, і цим додає жорсткості корпусу короба. Кріпитися 

до основи буде на термостійкий клей К-300-61, особливістю застосування 

такого клею є попередній нагрів поверхні до 50 °С. максимальна температура 

яку витримує даний клей становить 200 °С. 

Підсилювач струму (рис. 4.5, 5) встановлений на приклеєних до основи 

пластикових стійках. 

4.3 Розробка програмного забезпечення пристрою 

Для початку, слід зазначити, що керування усім пристроєм буде відбува-

тися із смартфона. Як було зазначено вище, на даний момент існують близь-

ко двохсот програм, які призначені для взаємодії із модулем Bluetooth HC-05. 

Більшість із них мають ідентичний функціонал, можливостей якого повністю 

вистачить для розроблюваного пристрою. Для прикладу, можна використати 

програму «Bluetooth Terminal», яка знаходиться у вільному доступі, від роз-

робника Alexander Proschenko [6]. 

Розробка програмного забезпечення пристрою буде проводитися в сере-

довищі Arduino IDE. Дане середовище призначене спеціально для роботи із 

платформами Arduino, і так як мова програмування заснована на C, розробку 

програмного забезпечення може виконувати навіть низько кваліфікований 

спеціаліст. Також слід зазначити, що написання програм із використанням 

мови, передбаченої вищеописаним середовищем (С++), не займе багато часу 

як для розробки, так і подальшої модернізації, і обробки програми.  

Для того, щоб спростити код програми та полегшити її написання, було 

прийняте рішення використовувати вмонтовані в середовище бібліотеки. Для 

комфортної роботи із світлодіодними стрічками, і мікросхемами WS2811 іс-

нує бібліотека «microLED.h» [12] — вона ідеально підходить під конфігура-

цію розроблюваного пристрою. 
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Модулі Arduino NANO та Bluetooth HC-05 здійснюють обмін даними за 

допомогою інтерфейсу UART, отже буде доцільно використати бібліотеку 

«SoftwareSerial.h» [13], яка призначена для комфортного керування цим інте-

рфейсом.  

Також, щоб не перезаписувати дані для індикаторів кожного разу, при їх 

включенні, було прийняте рішення використати передбачену на платформі 

розробником енергонезалежну пам’ять (EЕPROM). В середовищі Arduino IDE 

для комфортної роботи із цим ПЗП передбачена бібліотека «EEPROM.h» [14]. 

Блок схема, яка описує алгоритм роботи програми наведена на рис. 4.6. 

 

Рисунок 4.6 — Алгоритм роботи програми 

Розроблена програма дозволяє обробляти команди, які приходять на мо-

дуль Arduino із модуля Bluetooth. Після обробки даних в головному контро-

лері, формується пакет даних, який відправляється мікросхеми WS2811. Ліс-

тинг із  кодом програми наведений у додатку Е.  
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4.4 Розрахунки, що підтверджують працездатність 

4.4.1 Розрахунок теплового режиму плати керування 

Розрахунок проведений у програмі «BlockTermo». Тепловий режим роз-

раховується за температури навколишнього середовища 20℃, нагріта зона 

знаходиться всередині корпусу. Матеріал корпусу - алюміній. Враховуючи 

призначення і специфіку пристрою, основним елементом, на якому буде ви-

ділятися теплова потужність є понижуючий перетворювач напруги LM2596. 

Згідно даташиту, максимальна розсіювана теплова потужність становить 1 

Вт. Вхідними даними для розрахунку теплового є габарити корпусу, товщи-

на, та габарити плати, яка вважається нагрітою зоною, і також властивості 

матеріалів, і параметри елементів електронної структури. 

РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРАХУНКУ: 

температури, град C:                

оточуючого середовища   (t0)п = 25.0         

стінок корпусу:         

   зовнішня              (t1)k = 25.6         

   внутрішня             (t2)k = 25.6         

середньоповерхнева         

   нагрітої зони         (t3)z = 35.0                

   повітря у корпусі       (t4)p = 41.3 

   повітря:         

у поверхні зони      (t4)п = 37.2         

на вході у корпус    (t0)п = 27.0         

на виході з корпусу  (t5)п = 25.7 

Дані, отримані в результаті розрахунку дозволяють зробити висновок 

про те, що розрахована температура є допустимою. Також, повітря у корпусі 

буде потоком обдувати плату, і виходити із корпусу через передбачені виро-

бником перфоровані вентиляційні отвори. Слід зазначити, що при реальних 

умовах експлуатації нагрів буде менший. Звіт із програми «BlockTermo» на-

ведений у Додатку Ж. 
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4.4.2 Розрахунок показників надійності плати керування  

Метою розрахунку є визначення імовірності безвідмовної роботи 𝑃(𝜏) 

на протязі відрізку часу, вказаного в ТЗ. Для розроблювального пристрою 

цей показник становить 22000 год. Показники надійності плати, що визнача-

ються температурою його компонентів, будуть розраховані за допомогою 

програми «Relia REA». Вхідними даними для цієї програми є температура 

оточуючого середовища, яку потрібно брати з результатів розрахунку попе-

редньої програми, і теплофізичні характеристики процесу теплообміну, і па-

раметри елементів електронної структури. 

Результат розрахунку показав, що для зазначеного проміжку часу, при 

температурі зовнішнього середовища 60 градуси за Цельсієм, показник 𝑃(𝜏) 

буде дорівнювати одиниці. Отже плата буде працювати безвідмовно на зада-

ному проміжку часу, навіть при найгірших умовах експлуатації. Середня те-

мпература усіх елементів 60,9 градусів за Цельсієм, що являється нормаль-

ною допустимою температурою.  

Звіт із програми «Relia REA» наведений у Додатку Ж. 

 

4.4.3 Розрахунок вібраційної та ударної міцності плати керування 

Розрахунок буде проведено в програмі «Plata 15». Вхідними даними є 

габарити плати, спосіб закріплення її в корпусі, механічні характеристики 

матеріалу, і параметри зосереджених ЕЕС, та їх вага, параметри вібраційного 

впливу.  

Згідно з ГОСТ 17516.1-90 даний виріб відповідає класу М13. У цього 

класу виробів діапазон частот при синусоїдальних вібраціях від 0,5 до 100 

Гц.  Власна частота плати у результаті розрахунків становить 210.7 Гц.  

Керуючись результатами розрахунків, які наведені в Додатку Ж, можна 

сказати, що плата буде стійка до навантажень, які передбачені даному класу 

виробів. 
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4.4.4 Розрахунок теплового режиму плати світлового сегменту 

Розрахунок проведений у програмі «BlockTermo». Тепловий режим роз-

раховується за температури навколишнього середовища 20℃, нагріта зона 

знаходиться всередині корпусу. Матеріал корпусу - алюміній. Основним 

елементом, на якому буде виділятися теплова потужність теж є понижуючий 

перетворювач напруги LM2596. Згідно даташиту, максимальна розсіювана 

теплова потужність становить 1 Вт. Вхідними даними для розрахунку тепло-

вого є габарити корпусу, товщина, та габарити плати, яка вважається нагрі-

тою зоною, і також властивості матеріалів, і параметри елементів електрон-

ної структури. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРАХУНКУ: 

       температури, град C:         

           стінок корпусу:         

             зовнішня              (t1)k = 20.2         

             внутрішня            (t2)k = 20.2         

           середньоповерхнева         

             нагрітої зони         (t3)z = 41.3                

           повітря у корпусі       (t4)p = 30.8 

         

Дані, отримані в результаті розрахунку дозволяють зробити висновок 

про те, що розрахована температура є нормальною. Слід зазначити, що при 

реальних умовах експлуатації нагрів буде менший. Звіт із програми «Block-

Termo» наведений у Додатку К. 

 

4.4.5 Розрахунок показників надійності плати світлового сегменту 

при теплових впливах 

Метою розрахунку є визначення імовірності безвідмовної роботи 𝑃(𝜏) 

на протязі відрізку часу, вказаного в ТЗ. Для розроблювального пристрою 

цей показник становить 22000 год. Показники надійності плати, що  
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визначаються температурою його компонентів, будуть розраховані за допо-

могою програми «Relia REA». Вхідними даними для цієї програми є темпера-

тура оточуючого середовища, яку потрібно брати з результатів розрахунку 

попередньої програми, і теплофізичні характеристики процесу теплообміну, 

параметри елементів електронної структури. 

Результат розрахунку показав, що для зазначеного проміжку часу, при 

температурі зовнішнього середовища 60 градуси за Цельсієм, показник 𝑃(𝜏) 

буде дорівнювати одиниці. Отже плата буде працювати безвідмовно на зада-

ному проміжку часу, навіть при найгірших умовах експлуатації. Середня те-

мпература усіх елементів 62,3 градусів за Цельсієм, що являється нормаль-

ною допустимою температурою. 

Звіт із програми «Relia REA» наведений у Додатку К. 

 

4.4.6 Розрахунок вібраційної та ударної міцності плати світлового 

сегменту 

Розрахунок буде проведено в програмі «Plata 15». Вхідними даними є 

габарити плати, спосіб закріплення її в корпусі, механічні характеристики 

матеріалу, і параметри зосереджених ЕЕС, та їх вага, параметри вібраційного 

впливу.  

Згідно з ГОСТ 17516.1-90 даний виріб відповідає класу М13. У цього 

класу виробів діапазон частот при синусоїдальних вібраціях від 0,5 до 100 

Гц.  Власна частота плати у результаті розрахунків становить 406.4 Гц.  

Керуючись результатами розрахунків, які наведені в Додатку К, можна 

сказати, що плата буде стійка до навантажень, які передбачені даному класу 

виробів. 

 

4.4.7 Розрахунок каркасу на статичні навантаження 

Конструкцію рами, на якій будуть встановлені світлові короби, потрібно 

перевірити на міцність. Так як особливих навантажень на конструкцію не пе-

редбачено, основними вхідними даними є вага рами, та світлових коробів. 
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За допомогою можливостей програми SolidWorks визначено вагу 1 світ-

лового короба — вона становить 4400 грам. Вага рами дорівнює 18630 грам. 

Вага кріплень врахована. На рис. 4.7 зображений результат розрахунку на 

міцність за критерієм максимального спотворення Губерта-Мізеса. 

 

Рисунок 4.7 — Перевірка на міцність конструкції рами в програмі 

SolidWorks 

Якщо напруги в матеріалі, який досліджується, перевищують границю 

плинності матеріалу, то явище пружної деформації зникає і деформація стає 

невідворотним явищем. Границя плинності матеріалу становить 372 МПа. 

Аналізуючи результати розрахунку, можна сказати, що критичні наванта-

ження у конструкції відсутні, так як границя плинності матеріалу перевищує 

діапазон, що зображений на рис. 4.7 на діаграмі справа. Також максимальні 

механічні зміщення від навантажень в результаті розрахунку, проведеного в 

цій же програмі становлять близько 0,03 мм (рис. 4.8). Ма
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Рисунок 4.8 — Симуляція механічних зміщень для каркасу у програмі 

SolidWorks 

Такі результати дають зробити висновок, що конструкція рами є достат-

ньо надійною для її подальшої експлуатації. Детальніші дані розрахунків на-

ведені у Додатку Л. 

 

4.4.8 Розрахунок світлового коробу на статичні навантаження, та 

розрахунок міцності конструкції при навантаженні 

Розрахунок конструкції світлового короба проведено в програмі Solid-

Works. Аналіз виконувався для перевірки міцності конструкції при дії на неї 

бокового вітру зі швидкістю 20 м/c. Відомо, що дія вітру на 1 кв. м. якогось 

матеріалу відбувається із силою приблизно 30 кілограмів [7]. Для розрахунку 

ураховані ці дані, і перераховане значення сили для площі бокової поверхні 

конструкції, на яку і направлений перпендикулярно вектор сили. Ця площа 

дорівнює приблизно 0,2 кв. м., а отже дія сили відбувається із тиском в 6 кг. Ма
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Рисунок 4.9 — Перевірка на міцність конструкції світлового короба 

На рис. 4.9 зображений результат розрахунку на міцність за критерієм 

максимального спотворення Губерта-Мізеса. Якщо напруги в матеріалі, який 

досліджується, перевищують границю плинності матеріалу, то явище пруж-

ної деформації зникає і деформація стає невідворотним явищем. Основними 

матеріалами, які будуть навантажені є ПВХ і алюміній. Межа плинності 

алюмінію становить 90 МПа, а ПВХ 50 МПа. Орієнтуючись на дані, які наве-

дені в діаграмі яка розміщена на рис. 4.9 справа, можна сказати, що деформа-

ції, які відбуваються, не значні, і далекі від межі плинності вищеописаних 

матеріалів. Отже даний виріб нормально перенесе складні умови експлуата-

ції. Звіт із програми в якій проводилися розрахунки наведено в Додатку М. 

 

4.4.9 Аналіз теплопровідності алюмінієвого радіатора 

Розрахунок було проведено в програмі SolidWorks. Аналіз виконується 

для перевірки радіатора на можливість розсіювати необхідну теплову потуж-

ність. Слід зазначити, що довжина стрічки у кожному світловому коробі ста-

новить 295 см. Максимальна розсіювана потужність на світлодіодах стано-

вить 12,6 Вт/м. Для експерименту температура зовнішнього середовища була 

прийнята рівною 20 ºC. Також стрічка охолоджується конвекцією, коефіцієн-

ти тепловіддачі α та α0 = 12 Вт/м2·К. Результат симуляції зображений на рис. 

4.10. 
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Видно, що середня температура  алюмінієвого радіатора становить бли-

зько 32 ºC. Температура стрічки при цьому становить 34 ºC. Слід зазначити, 

що розробник саме «рекомендує» встановлювати стрічку на радіатор, для 

збільшення часу її роботи. Спираючись на власний досвід, можна сказати, що 

стрічка буде прекрасно працювати і без нього, проте для підвищення надій-

ності все ж таки буде доцільно його використати. 

 

Рисунок 4.10 — Симуляція розсіювання теплової потужності при темпе-

ратурі зовнішнього середовища 20 ºC 

Розрахунок теплопровідності алюмінієвого радіатора при температурі 

оточуючого середовища 60 ºC, зображений на рис. 4.11. Всі інші вхідні дані 

такі ж як і для попереднього експерименту. Деталі розрахунку в Додатку Н. 

 

 

Рисунок 4.11 — Симуляція розсіювання теплової потужності при темпе-

ратурі зовнішнього середовища 60 градусів за Цельсієм 
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Температура радіатора становить близько 90 ºC, а стрічки 95 ºC. Розроб-

ником заявлено, що максимальна температура, яку витримує стрічка — це 

110 ºC. 

 Отже, даний радіатор забезпечить розсіювання теплової потужності, і 

забезпечить роботу стрічки на максимальній потужності, як при нормальних 

значеннях робочої температури, так і при максимальних відповідно до умов 

експлуатації в ТЗ.  

 

4.5 Опис конструкції 

Пристрій складається із двох функціональних частин: власне табло, і 

блока керування. Блок керування виконаний у вигляді навісної шафи для 

електронних пристроїв, які являються платою керування і блоком живлення 

із трьох блоків живлення для стаціонарних комп’ютерів. Табло — це сукуп-

ність із семи світлових коробів, які розташовані на сталевій рамі. Слід зазна-

чити, що таких структур дві. Кожен короб являє собою освітлюваний прист-

рій, в якому розміщена світлодіодна стрічка як елемент індикації, що встано-

влений на алюмінієвий радіатор, плата світлового сегменту і підсилювач 

струму. Внутрішній простір коробів ізольований від вологи. Рама кріпиться 

до фасаду будинку або споруди за допомогою шести анкерів. 

Керування системою відбувається з екрану смартфона, за допомогою 

будь якої на вибір із безкоштовних програм, що призначені для роботи із мо-

дулем зв’язку пристрою. Слід зазначити, що на смартфоні вводяться цифри 

такої розрядності, яка відповідає співвідношенню сім сегментів до одного, 

тобто на сім світлових коробів, які сформовані в цифру вісім, припадає один 

розряд. Дані приходять на модуль Bluetooth HC-05, який зв’язаний із платою 

Arduino Nano. На цій платі, за допомогою програми, дані обробляються і фо-

рмується інформаційна посилка з даних, які призначені для мікросхем 

WS2811, які в свою чергу опрацьовують посилку відповідно до внутрішнього 

алгоритму і виводять результат на світлодіодну стрічку.  

Ма
ль
це
в М

.О
. Р
І-г

61
-1,

 20
20



 

Зм. Лис № докум. Підпис Дата 

Лист 

59 
РІ61.676762.001 ПЗ 

Кришка світлового коробу кріпиться до основи за допомогою болтів М5, 

довжиною 10 мм. Щоб всередині корпусу світлового короба було менше 

елементів, які будуть створювати тінь, було вирішено нарізати різьбу в алю-

мінієвих кутниках і болт буде вкручуватися напряму в кутник. Щоб болт не 

викручувався, доцільно буде використати пружинну шайбу, яку розмістити 

між головкою болта і зовнішньою стінкою кришки. Так як болти виступають 

над поверхнею матеріалу, доцільно буде обрати метал, який мало піддається 

корозії. В зв’язку з відсутністю інших особливих умов експлуатації, ніяких 

додаткових вимог до болтів не буде. Також, слід зазначити, що основа крі-

питься до кутників теж за допомогою болтів М5, і так як положення болтів не 

вплине на створення додаткової тіні, було вирішено не нарізати додаткову  

різьбу в кутниках а використати самоконтрящі гайки М5.  

Світловий короб, в свою чергу, кріпиться до рами за допомогою болтів 

М6. Для фіксації кріплень було вирішено використати самоконтрящі гайки 

М6, які будуть розміщені на шайбах М6, для більшого контакту із площею 

світлового коробу. Для болтів доцільно буде обрати матеріал, який буде стій-

кий до корозії. В зв’язку із відсутністю інших умов експлуатації, інші вимоги 

до кріплень відсутні. 

Як підсумок, слід зазначити, що знаючи час напрацювання на відмову 

окремих компонентів, можна сказати, що сумарний час напрацювання на ві-

дмову буде вище 22000 год. Система, в основному, складається із покупних 

модулів, які мають високу надійність, і високу імовірність безвідмовної ро-

боти на проміжку часу 22000. 

Також розрахунки, проведені, в програмі SolidWorks довели, що конст-

рукція рами і світлового сегменту, є достатньо міцними, та придатні для ви-

користання при умовах, які передбачені ТЗ. 
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5 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

5.1 Визначення потенційно небезпечних і шкідливих виробничих 

чинників 

Після проведення аналізу розроблювальної конструкції були виділені 

наступні небезпечні та шкідливі фактори, що можуть виникнути для праців-

ників, які займаються виготовленням, та налагодженням пристрою: 

— Можливість ураження електричним струмом;  

— Можливість виникнення пожежі в робочих приміщеннях;  

— Висока температура поверхонь, які оброблюються, або деталей, які 

скріплюються за допомогою зварювання;  

— Низька, або не достатньо ефективна освітленість робочої зони; 

— Підвищений рівень вібрації та шуму на робочих місцях; 

— Підвищений рівень загазованості робочої зони шкідливими парами 

речовин; 

— Порушення параметрів мікроклімату робочої зони. 

5.2 Технічні рішення та організаційні заходи із гігієни праці, вироб-

ничої санітарії та техніки безпеки 

5.2.1 Вимоги до виробничих приміщень 

Для упередження випадків із маштабною пожежею будівлі, та виробничі 

споруди, які являються місцем розташування ділянок із пайкою слід будува-

ти з негорючого, вогнестійкого матеріалу, при цьому вибирати розташування 

цих приміщень на відстані від жилих забудов. Відповідно до існуючих норм, 

ця відстань повинна становити не менш ніж 50 метрів.  

В процесі виготовлення електронних устаткувань та пристроїв утворю-

ються виробничі відходи, які потрібно зберігати у спеціально обладнаному 

ізольованому місці. 

По території організації потрібно забезпечити безпечний маршрут для 

транспорту, та людей, провівши розмітку. Згідно діючих норм, виробничі бу-

дівлі мають бути забезпеченими як мінімум двома евакуаційними виходами, 
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кожен із них повинен мати розміри: ширина не менше ніж 0,8 метра, висота 

не менше ніж 2 метри. 

Усі прорізи у капітальних стінах, які зроблені для технологічних цілей, 

мають бути оснащені тепловими тамбурами, або тепловими повітряними за-

вісами, двері, в свою чергу мають бути оснащені доводчиками. 

Ділянки для пайок мають бути оснащеними первинними засобами по-

жежогасіння, відповідно до діючих вимог Правил пожежної безпеки. 

5.2.2 Мікроклімат робочої зони. Опалення 

Мікроклімат робочої зони виробничого приміщення має відповідати ви-

могам ДСН 3.3.6.042-99. 

Згідно вищеописаного документу було визначено категорію робіт для 

працівників, які займаються виготовленням ДП — Легка 1а. Для працівників, 

які займаються виготовленням рами, та складових частин корпусу, категорія 

робіт — Середня ІІб. Згідно з вищевказаним документом, при виконанні ро-

біт різних категорій, рівні показників мікроклімату встановлюються з ураху-

ванням найбільш численної групи працівників. Найбільш численною групою 

є та, що займається виготовленням рами та складових частин корпусу. Опти-

мальні величини температури, відносної вологості, та швидкості руху повітря 

в робочій зоні виробничих приміщень наведено в таблиці 5.1 

 

Таблиця 5.1 — Оптимальні величини температури, відносної вологості, та 

швидкості руху повітря в робочій зоні виробничих приміщень. 

Період 

року 

Категорія 

робіт 

Температура, 

град. C    

Відносна вологість 

(%)  

Швидкість ру-

ху (м/с) 

Холодний 

період 

року 

Середня ІІб 17 - 19 60 — 40 0,2 

Теплий 

період 

року 

20 - 22 60 — 40 0,3 Ма
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Система опалення та її підключення повинні бути виконані у відповідні-

стю із ДБН В.2.5-67:2013. Для виробничих приміщень обрано в якості отоп-

лювального елементу батареї центрального отоплення. Вони забезпечать під-

тримку необхідної температури в холодну пору.  

5.2.3 Виробничий шум 

Згідно з ДСН 3.3.6.037-99, нормативи виробничого шуму будуть встано-

влюватися для двох груп працівників. 1 група — займається пайкою ДП і їх 

налагодженням, а друга займається виготовленням деталей корпусу і носій-

ної рами. Для першої групи джерелами шуму є шум від вентиляції, в діапазо-

ні від 25 до 30 Дб. Для другої групи джерелами шуму є робота устаткування 

для різання, яка становить не більше 80 дБА. Друга група буде заважати пе-

ршій, а отже потрібно розмістити робітників в різних приміщеннях, або кім-

натах, які облаштовані звукоізоляційними матеріалами.  

Відповідно до вказаного документу, для першої групи працівників рі-

вень звуку потенційних джерел нижче допустимого, що свідчить про те, що 

приміщення відповідає вимогам, але за умови рознесення виробничих зон 

першої і другої групи працівників. Для другої групи значення теж в межах 

допустимого. 

5.2.4 Вимоги до освітлення робочих приміщень 

Приміщення, яке використовується для паяння, має відповідати вимогам 

ДБН В.2.5-28- 2006. Виробничі приміщення, які призначені для паяння, по-

винні освітлюватися комбінованим способом (штучне освітлення і природ-

нє).  

У разі, якщо загального освітлення не вистачає, то доцільно використо-

вувати місцеве освітлення, але таким чином, щоб освітлювальні елементи не 

потрапляли в поле зору працівника. 

На проміжку робочого дня недопустимо різко і часто змінювати величи-

ну освітленості.  

До світильників потрібно забезпечити вільний доступ для їх обслугову-

вання та заміни у разі несправності. Обслуговування світильників заключа-
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ється в тому, що їх поверхню потрібно протирати від пилу та бруду не менше 

двох разів на рік. 

5.2.5 Розрахунок концентрації аерозолю свинцю в повітрі робочої 

зони 

В складі припою наявні шкідливі речовини, які в процесі пайки виділя-

ють в повітря робочої зони шкідливі аерозолі. Дані речовини негативно 

впливають на органи дихання, органи травлення, органи зору. Ступінь впли-

ву на організм визначають за складом припою. 

Даний пристрій призначений для одиночного виробництва, отже доціль-

но буде здійснювати монтаж електронних компонентів на плату вручну. В 

якості припою буде використано ПОС—61 ГОСТ 21931—76. Даний припій 

складається на 61% із олова, і на 39% зі свинцю. В якості флюсу буде вико-

ристано каніфоль. Паяння буде виконано паяльником з потужністю 30 Вт. 

Говорячи детальніше про склад припою, можна сказати, що найотруй-

нішою речовиною є свинець. Клас небезпеки даної речовини — 1. ГДК = 0,01 

мг/м3. 

Визначення концентрації у повітрі робочої зони аерозолю свинцю при 

паянні визначається за наступною формулою: 

𝐶 = 0,6𝑦𝑛𝑡
𝑁

𝑉
, 

де y — питоме утворення аерозолю свинцю, мг;  

n — кількість пайок за хвилину, шт;  

t — тривалість зміни, год;  

N — кількість робочих місць, на яких ведеться пайка;  

V — об’єм приміщення, м3. 

Питоме утворення аерозолю свинцю при лудінні і паянні даним припоєм 

складає 0.02-0,04 мг/100 пайок. Кількість пайок за хвилину становить 6, три-

валість зміни — 8 год, кількість робочих місць — 2. Об’єм приміщення виб-

рано середній — 300 м3. В результаті отримуємо концентрацію аерозолю 

свинцю, яка дорівнює 0,00576 мг/м3. Згідно з ГОСТ 12.1.005-88 допустима 

концентрація аерозолю свинцю дорівнює 0,01 мг/м3. Концентрація аерозолю 
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не перевищує допустиме значення, отже додаткові способи захисту для пра-

цівників не потрібні. Проте для запобігання накопичення шкідливих речовин 

у приміщенні, доцільно буде устаткувати виробниче приміщення мінімаль-

ною вентиляцією, яка буде влаштована відповідно до СHиП 2.09.02-85 

5.2.6 Охорона праці під час термічної обробки матеріалів 

Розроблювальний пристрій містить металеві деталі з яких виготовляєть-

ся рама. Так як ці деталі будуть скріплюватися за допомогою зварювання, 

потрібно передбачити умови ти правила роботи для робочого персоналу, що 

буде здійснювати виготовлення пристрою, відповідно до чинного законодав-

ства. Всі вимоги відповідно до положення «Про затвердження правил охоро-

ни праці при термічній обробці металів», від 08.02.2007 [11]. 

5.2.7 Захист від випромінювання ЕМП 

В процесі розробки та виготовлення пристрою відсутній негативний 

вплив електромагнітного поля на працівників. Проте, в процесі експлуатації 

використовуються кабелі для передачі даних, та силові кабелі, які можуть 

впливати на користувача, який має тісний контакт із розроблюваним при-

строєм. Способами захисту від випромінювання ЕМП, які доцільно викорис-

тати для пристрою, є захист відстанню, та екранування джерел випроміню-

вання. Питання впливу ЕМП на людину вирішується застосуванням методу 

раціонального розміщення обладнання, та його складових, згідно ДСН 

3.3.6.096-2002.  

5.2.8 Електробезпека 

Згідно з ДСТУ ІЕС 61140:2015 все електрообладнання, що знаходиться у 

робочому приміщені можна віднести до І класу за електрозахистом — облад-

нання, що приєднується до ланцюга живлення трьох контактними вилками, 

один з цих контактів з’єднується з заземленим контактом розетки). 

Виробниче приміщення, в свою чергу, за ступенем небезпеки ураження 

людей електричним струмом відноситься до приміщень без підвищеної небе-

зпеки, так як в цьому приміщенні мала вологість, підлога являється діелект-

риком,  середня температура менше 35 градусів за Цельсієм, відсутня можли-
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вість одночасного торкання людини до елементів металоконструкцій буді-

вель, технологічних апаратів, механізмів, що мають з’єднання з землею, з од-

ного боку і до металевих корпусів електрообладнання з іншого. 

В робочому приміщенні передбачене відключення напруги живлення 

мережі, при аварійній роботі обладнання.  

В таблиці 5.3 наведено допустимі значення напруги дотику та струмів, 

що проходять крізь тіло людини. 

 

Таблиця 5.3 — Гранично допустимі значення напруги 

Час дії, с До 0,1 0,2 0,5 0,7 0,9 Від 1 до 5 

𝑈д, В 500 400 200 130 100 65 

 

Щоб проаналізувати метод захисного відключення напруги живлення 

мережі, проведемо розрахунок захисного відключення електромережі при 

аварійному режимі роботи електрообладнання. 

Струм короткого замикання 𝐼кз знаходиться за наступною формулою: 

𝐼кз =  
𝑈ф

𝑅ф+𝑅н+
𝑍𝑟
3

=  
220

5+2,2+0,3
= 29,33, 

де 𝑈ф — напруга мережі, (220 В); 

𝑅ф = 5 Ом, — опір фазового кабелю; 

𝑅н = 2,2 Ом — опір нульового кабелю; 

𝑍𝑟

3
 = 0,3 — опір трансформатора. 

Правильна робота автоматів максимального струмового захисту відбу-

вається, коли існує забезпечення наступної нерівності: 

𝐼 кз 1,4𝐼відп., 

де Івідп. — номінальний струм спрацювання автомату захисту. Беручи до 

уваги проведений розрахунок, визначаємо, що струм Івідп. повинен бути не 

більше ніж 41,02 А. Зараз використовуються автомати, у яких струм спрацю-

вання в діапазоні від 20 А до 25 А. Дані значення задовольняють мету розра-

хунку. 
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Також розрахуємо напругу дотику при зануленому устаткуванні, за на-

ступною формулою: 

𝑈н = 𝐼кз𝑅н = 29,33 · 2,2 = 64,526 В , 

де 𝑈н — напруга дотику; 

𝐼кз — струм короткого замикання; 

𝑅н — опір навантаження нульового кабелю. 

Розрахована величина при часі спрацювання захисних автоматів який дорів-

нює 0,5 секунд, не перевищує допустимого значення, відповідно до ПУЕ 

2017.   

Для безпечної взаємодії із виготовлюваним пристроєм доцільно розміс-

тити на корпусі сповіщення та маркування що сповіщають користувача про 

наявність небезпечної напруги та струму. Небезпечні для контакту деталі по-

винні бути недоступні для рядового користувача. Інших додаткових заходів 

по забезпеченню електробезпечності не потрібно. 

5.3 Пожежна безпека 

При виготовленні розроблювального пристрою пожежонебезпечна ситу-

ація може виникнути: 

– при виготовленні ДП; 

– при зварюванні несучої рами; 

– при роботі персоналу із електрообладнанням. 

В основному вищеописані випадки носять електричний характер, до них 

відносяться короткі замикання, іскріння пошкодженої проводки, електрична 

дуга між контактами провідників під напругою, сильне нагрівання кабелів, 

внаслідок проходження по ним великого значення стуму.  

На етапі експлуатації пристрою пожежонебезпечна ситуація може вини-

кнути, якщо будуть порушені елементарні правила експлуатації пристрою. 

Категорія виробничого приміщення за ДСТУ Б.В.1.1-36:2016 — примі-

щення класу В. 

Приміщення відповідно до ДБН В.2.5-56-2014 необхідно обладнати про-

типожежними датчиками, кількість яких визначається відповідно площі при-
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міщення. Також, згідно ДСТУ 3675-98  використовувати у разі пожежі на мі-

сці виробництва первинні засоби гасіння пожежі. Доцільно для цих цілей бу-

де обрати вогнегасник ОУ-3, призначений для класу пожеж «Е». Даний вог-

негасник буде доцільно застосувати, так як діюча речовина, яка використову-

ється — це вуглекислий газ, а отже гасіння пожежі електрообладнання, яке 

перебуває під напругою буде безпечним. Кількість вогнегасників вирахову-

ється відповідно до ДСТУ 3675-98.  

Отже, було визначено рекомендовані показники мікроклімату робочої 

зони, проаналізовано рівень виробничих шумів, і визначено ряд негативних, 

або шкідливих чинників, які можуть вплинути на роботу працівників, що бу-

дуть задіяні в виготовленні даного пристрою, розраховано концентрацію ае-

розолю свинцю в робочій зоні. Розрахунки показали, що концентрація шкід-

ливих газів в повітрі робочої зони не становить загрози для робочого персо-

налу. Також було визначено потенційно небезпечні чинники, які можуть 

вплинути на виникнення пожежі, і визначено спосіб визначення пожежі, і ме-

тоди її ліквідації. 
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ВИСНОВКИ 

1. Після проведення аналізу аналогічних пристроїв, визначено їх насту-

пні переваги та недоліки. Недоліком часто являється незрозуміло висока ці-

на, наприклад газова стела, яка була розглянута на сторінці №5, на момент 

розгляду коштувала 75 тисяч гривень. Також недоліком є відсутність універ-

сального, та зручного пульта керування.  Перевагами аналогів є наявність си-

стеми «День — Ніч», та у деяких із них — радіоканал, який працює на відс-

тані 30 м. Також був здійснений аналіз ТЗ, в результаті якого було визначено 

основні моменти розробки. 

2. Так як прилад призначається для одиничного виготовлення, було 

прийняте рішення використовувати уже готові електронні блоки та модулі. 

Таке рішення забезпечило низьку вартість основних систем пристрою. Керу-

вання пристроєм буде відбуватися із застосуванням смартфона. 

3. В якості технології для бездротового керування обрано технологію 

Bluetooth. Прийом сигналів із смартфону здійснюється модулем Bluetooth 

HC-05.  У результаті аналізу ТЗ та аналогів, прийняте рішення, шо пристрій 

буде складатися із двох функціональних блоків — блоку керування і сукуп-

ності світлових коробів, які розміщені і згруповані таким чином, щоб вигля-

дати як семисегментний індикатор, і закріплені на рамі, яку теж розроблено. 

Кожен такий світловий короб має в якості освітлювального елементу світло-

діодну стрічку RGB.  

4. Для системи пристрою розроблено два типи плат: плата керування, 

яка виконує функцію прийому, та обробки інформації, відповідно внутріш-

ньому алгоритму, і плата світлового сегменту, яка встановлюється в кожному 

світловому коробі, і виконує функцію місцевого дешифратора команд, наді-

сланих із головного мікроконтролера. Рішення застосування такої конфігура-

ції системи було прийнято внаслідок аналізу аналогів, і направлене на захист 

даних від зовнішніх наводок, та зменшення спотворень інформаційних керу-

ючих сигналів. Розроблено відповідну конструкторську документацію. 
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5. Для розробленої рами і корпусів світлових коробів, проведено випро-

бовування на дію сил, які можуть виникнути в процесі експлуатації. Резуль-

тат випробувань показав, що розроблювана конструкція пристосована до на-

вантажень, які передбачені в процесі експлуатації, і може ефективно працю-

вати під час найгірших умов.  

6. Для розроблюваного пристрою проведений аналіз на надійність, який 

показав, що пристрій відповідає вимогам ТЗ. 

7. Створено комплект конструкторської документації, для пристрою. 
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1   НАЗВА І ПІДСТАВА ДЛЯ ВИКОНАННЯ 

Назва проекту: «Електронне табло з бездротовим керуванням».  

Підставою для виконання є завдання, видане кафедрою радіоконструювання 

та виробництва апаратури від «___» ________________ 2020 р. 

2   МЕТА ВИКОНАННЯ І ПРИЗНАЧЕННЯ РОЗРОБКИ 

Метою дипломного проекту є розробка електронного табло з бездротовим 

керуванням, перевірка його на працездатність та оформлення необхідної конс-

трукторської документації. 

Електронне табло з бездротовим керуванням призначене для світлової інди-

кації певної інформації. 

3   ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 

3.1 Вхідні параметри 

Потужність блоку керування на виході: 720 Вт (36В, 20А); 

Напруга живлення блоку керування: 220 В (+˗10%); 

Габаритні розміри одного екрану: 

   Ширина: 1608 мм; 

   Довжина: 3082,8 мм; 

   Висота: 257 мм; 

3.2 Вимоги до надійності 

Пристрій повинен бути відновлюваним і ремонтопридатним по ГОСТ 

27.002-89. 

Середній наробіток на відмовлення не менше: 22000 годин; 

Ймовірність безвідмовної роботи на протязі 1000 годин, не менше 0.8; 

Середній час відновлення, не більше: 2 годин; 

Середній строк служби, не менше, 3 років; 

3.3 Вимоги до технологічності 

Вимоги до технологічності по ГОСТ 14.201-83. 
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3.4 Вимоги до стандартизації та уніфікації 

В конструкції повинні бути використані стандартні та уніфіковані деталі та 

вузли. 

3.5 Вимоги до складальних частин конструкції, сировини та експлуатаційних 

матеріалів 

В конструкції повинні бути використані деталі та матеріали , що серійно ви-

пускаються  промисловістю і дозволені до застосування  в РЕА загального приз-

начення.  

3.6 Умови експлуатації і вимоги до технічного обслуговування та ремонту 

За видом кліматичного виконання, пристрій можна розділити на дві 

функціональних частини – власне табло, і окремо встановлюваний блок ке-

рування. 

Кліматичне виконання табло – УХЛ 1 (відповідно до ГОСТ 15150-69): 

1) Робочі температури: мінімальна -60ºС; максимальна +40ºС;  

2) Відносна вологість, при 15ºС – 75%. 

Для стаціонарного встановлення 

 

Кліматичне виконання блоку керування – УХЛ 4.2 (відповідно до ГОСТ 

15150-69): 

1) Робочі температури: мінімальна +10ºС; максимальна +35ºС;  

2) Відносна вологість, при 20ºС – 60%. 

Для стаціонарного встановлення 

3.7 Вимоги до електромагнітної сумісності до індустріальних радіозавад 

Вимоги за ДСТУ CISPR 14-1:2004, ДСТУ CISPR 14-2:2007,  

ДСТУ ГОСТ 30428:2004 

Кабелі для передачі даних мають бути екрановані. 
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3.8 Естетичні та ергономічні вимоги 

Конструкція має виглядати як високогабаритний семисегментний індикатор.  

Кожен світловий сегмент має бути виконаний окремим лайтбоксом. Колір 

рами повинен бути чорний, або темно сірий. Інші вимоги за ДСТУ 2429-94. Сві-

тлова індикація має бути динамічною, у 5-10 режимах. Керування пристроєм має 

бути бездротовим. Потрібно забезпечити відображення RGB індикації. 

3.9 Вимоги до маркування і упаковки 

Маркування виконувати за ДСТУ 4171-2003. 

3.10 Вимоги транспортування та зберігання 

Умови транспортування згідно ГОСТ 15150-69 (умови 1.2) 

Зберігання: у сухому приміщені із температурою повітря +5 – +15 °C. 

3.11 Вимоги до експлуатації, зручності технологічного обслуговування і 

ремонту 

Виріб має відповідати умовам ГОСТ 15150-69. Має бути передбачений легкий 

доступ для ремонту.  

3.12 Економічні показники 

Прилад виготовляється для одиночного виробництва. 

Забезпечити мінімальну вартість продукції. 

3.13 Екологічні показники 

Використання безсвинцевого припою. 

4 ВИМОГИ ДО РОЗРОБЛЮВАНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ  

Документація оформлюється згідно ДСТУ 3008:2015. 

Конструкторська документація має містити у своєму складі: 

1. Текстову документацію. Це - ПЗ (пояснювальна записка), перелік елеме-

нтів, специфікація на розроблені друковані вузли. Ма
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2. Графічну документацію. Загальний обсяг має становити мінімум 3 листа 

А1. Це – структурна схема пристрою, схема електрична принципова, кре-

слення друкованих плат, складальне креслення друкованих вузлів, і пла-

кат пристрою. 

5 ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ 

- Титульний лист 

- Завдання на дипломний проект 

- Зміст 

- Вступ 

1. Аналіз технічного завдання 

2. Огляд існуючих рішень 

3. Вибір та обґрунтування схемотехнічних рішень 

4. Вибір та обґрунтування ел. бази  

5. Проектування приладу 

6. Розрахунки, що підтверджують працездатність 

7. Опис конструкції 

8. Охорона праці 

- Висновки 

- Перелік посилань 

- Додаток А Технічне завдання 

- Додаток Б Перелік елементів 

- Додаток В Специфікація на друкований вузол 

6 ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ 

Дипломний проект виконується в 8 етапів. 

Таблиця 1 – етапи дипломного проекту 

№ Назва етапу Термін виконання  Форма звітності 

1 Огляд існуючих рішень 13.04 – 20.04 Розділ 1 
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продовження до табл. 1 

2 Розробка та аналіз ТЗ 21.04 – 30.04 Розділ 1 

3 Обгрунтування та вибір схе-

мотехнічного рішення 

01.05 – 11.05 Розділ 2 

4 Вибір та обгрунтування еле-

ментної бази 

12.05 – 15.05 Розділ 3 

5 Проектування приладу 16.05 – 22.05 Розділ 4 

6 Розрахунки, що підтверджу-

ють працездатність 

23.05 – 28.05 Розділ 4 

7 Охорона праці 29.05 – 1.06 Розділ 5 

8 Оформлення документації 1.06 – 8.06 Креслення і дода-

тки 

 

7 ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ І МАТЕРІАЛИ, 

ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ПІД ЧАС ЗАКІНЧЕННЯ ЕТАПІВ  І ДИПЛОМНОГО 

ПРОЕКТУ В ЦІЛОМУ 

Матеріали, які являються проміжними, подаються в вигляді розділів дипло-

много проекту  на перевірку в зазначені терміни. Після закінчення виконання ди-

пломного проекту, цей проект представляється і захищається комісії.  

 

Виконавець:   Керівник  

Мальцев М. О. ____________  асист. Нікітчук А. В. __________ 
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ДОДАТОК Б. СТРУКТУРНА СХЕМА ПРИСТРОЮ 

Ма
ль
це
в М

.О
. Р
І-г

61
-1,

 20
20



ДОДАТОК В. КОНСТРУКТОРСЬКА ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ПЛАТУ 

КЕРУВАННЯ 
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Прим. 

       

    Документація   

       

А3   РІ61.676762.001 СК Складальний кресленик   

А3   РІ61.676762.001 Е3 Схема електрична принципова   

А4   РІ61.676762.001 ПЕ Перелік елементів   

       

    Деталі   

       

  1 РІ61.785725.001 Друкована плата 1  

       

    Інші вироби   

    Понижуючий перетворювач напруги    

    LM2596 – Texas Instruments 1 DA1 

    Радіо-модуль Bluetooth HC-05 – Keyan 1 DA2 

    Апаратна платформа    

    Arduino NANO – Gravitech 1 DA3 

    Запобіжник    

    GT1-4202A-5A/250V – Global Tone 1 FU1 

    Діод випрямний 6A10 – MIC 1 VD1 

    Стабілітрон 1N5253B T/B – DC 1 VD2 

    Клемник EX636-7.62 – EXUUNN 1 XS1 

    Клемник TERMI-BLOK PCB MOUNT,    

    90 11P – TE Connectivity 1 XS2 

       

       

     

РІ61.676762.001       

      №  докум.  Підпис Дата 

Розробив Мальцев М. О.   

Друкований вузол 1 

Літ. Арк. Аркушів 

Перевір. Нікітчук А. В.      1 2 

Реценз.    

НТУУ «КПІ» РТФ Н. Контр Попсуй В. І.   

Затверд. Нікітчук А. В.    
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Позн. Найменування Кіл. Примітки 

    

DA1 Понижуючий перетворювач напруги LM2596 –    

 Texas Instruments 1  

    

DA2 Радіо-модуль Bluetooth HC-05 – Keyan 1  

    

DA3 Апаратна платформа Arduino NANO – Gravitech 1  

    

FU1 Запобіжник GT1-4202A-5A/250V – Global Tone 1  

    

VD1 Діод випрямний 6A10 – MIC 1  

    

VD2 Стабілітрон 1N5253B T/B – DC 1  

    

 З’єднання   

    

XS1 Клемник EX636-7.62 – EXUUNN 1  

XS2 Клемник TERMI-BLOK PCB MOUNT, 90 11P –   

 TE Connectivity 1  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

РІ61.676762.001 ПЕ      

Зм. Арк.     №  докум.  Підпис Дата 

Розробив Мальцев М. О.   

Плата керування 
 

Перелік елементів 

Літ. Арк. Аркушів 

Перевір. Нікітчук А. В,       1 1 

Реценз.    

НТУУ «КПІ» РТФ Н. Контр Попсуй В. І.   

Затверд. Нікітчук А. В.   
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ДОДАТОК Г. КОНСТРУКТОРСЬКА ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ПЛАТУ 

СВІТЛОВОГО СЕГМЕНТА 
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К
іл

ь
к.

 

 

Прим. 

       

    Документація   

       

А3   РІ61.676762.002 СК Складальний кресленик   

А3   РІ61.676762.002 Е3 Схема електрична принципова   

А4   РІ61.676762.002 ПЕ Перелік елементів   

       

    Деталі   

       

  1 РІ61.785724.001 Друкована плата 1  

       

    Інші вироби   

       

    Конденсатор CL21B104KBCNFNC –   

    Samsung 1 C1 

    Понижуючий перетворювач напруги    

    LM2596 – Texas Instruments 1 DA1 

    Мікросхема WS2811 – WORLDSEMI 1 DD1 

    Запобіжник GT1-4202A-5A/250V –   

    Global Tone 1 FU1 

    Резистор RC0805FR-071KL – Yageo 1 R1 

    Резистор RC0805JR-0733RL – Yageo 1 R2 

    Діод випрямний 6A10 – MIC 1 VD1 

    Клемник TERMI-BLOK PCB MOUNT,    

    90 11P – TE Connectivity 1 XS1 

    Клемник WJ350 – Wanjie Electronic 1 XS2 

     

РІ61.676762.002       

      №  докум.  Підпис Дата 

Розробив Мальцев М. О.   

Друкований вузол 2 

Літ. Арк. Аркушів 

Перевір. Нікітчук А. В.       1 2 

Реценз.    

НТУУ «КПІ» РТФ Н. Контр Попсуй В. І.    

Затверд. Нікітчук А. В.    
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Прим. 

    Клемник TERMI-BLOK PCB MOUNT,    

    90 11P – TE Connectivity 1 XS3 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     

РІ61.676762.002 
Арк. 

     
2 

Зм. Арк.     № докум.  Підпис Дата 
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Позн. Найменування Кіл. Примітки 

    

C1 Конденсатор CL21B104KBCNFNC – Samsung 1  

    

DA1 Понижуючий перетворювач напруги LM2596 –    

 Texas Instruments 1  

    

DD1 Мікросхема WS2811 – WORLDSEMI 1  

    

FU1 Запобіжник GT1-4202A-5A/250V – Global Tone 1  

    

 Резистори   

    

R1 RC0805FR-071KL – Yageo 1  

R2 RC0805JR-0733RL – Yageo 1  

    

VD1 Діод випрямний 6A10 – MIC 1  

    

 З’єднання   

    

XS1 Клемник TERMI-BLOK PCB MOUNT, 90 11P –   

 TE Connectivity 1  

XS2 Клемник WJ350 – Wanjie Electronic 1  

XS3 Клемник TERMI-BLOK PCB MOUNT, 90 11P –   

 TE Connectivity 1  

    

    

    

    

     

РІ61.676762.002 ПЕ      

Зм. Арк.     №  докум.  Підпис Дата 

Розробив Мальцев М. О.   

Плата світлового 
сегмента 

Перелік елементів 

Літ. Арк. Аркушів 

Перевір. Нікітчук А. В.       1 1 

Реценз.    

НТУУ «КПІ» РТФ Н. Контр Попсуй В. І.   

Затверд. Нікітчук А. В.    
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ДОДАТОК Д. РОЗРАХУНКИ ДРУКОВАНИХ ПЛАТ 

  

Ма
ль
це
в М

.О
. Р
І-г

61
-1,

 20
20



1. Розрахунок конструкції друкованої плати керування: 

Скриншот розрахунку діаметрів отворів для вивідних елементів, а також 

розміри контактних майданчиків в програмі Mathcad наведений на рис Д.1. 

 

Рисунок Д.1 – Розрахунок діаметрів отворів для вивідних елементів, а 

також розміри контактних майданчиків 

 

Скриншот розрахунків ширини силових провідників 1 типу, які були 

проведені в програмі Mathcad наведений на рис. Д.2. Ширина провідника при 

товщині металізації 105 мікрометрів, становить практично 10 мм, а це занадто 

велика величина. Отже, було прийняте рішення робити силові провідники такого 

типу шляхом лудіння і це дозволить забезпечити товщину металізації незмінною.          Ма
ль
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Шляхом підбору було визначено, що лудити треба не менше ніж до товщини 0.35 

мікрометрів. 

 

 

Рисунок Д.2 – Розрахунок ширини силових провідників 1 типу 
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Скриншот розрахунків ширини силових провідників 2 типу, які були 

проведені в програмі Mathcad наведений на рис. Д.3. Тут така ж ситуація, як і в 

попередньому пункті, але тут товщина вийшла 2,3 мм, і так як це значення 

являється адекватним, то лудити в даному випадку не треба. 

 

 

Рисунок Д.3 – Розрахунок ширини силових провідників 2 типу 
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Скриншот розрахунків ширини сигнальних провідників, які були проведені 

в програмі Mathcad наведений на рис. Д.4. Їх ширина теж не потребує ніяких змін 

у конструкції. 

 

 

Рисунок Д.4 – Розрахунок ширини сигнальних провідників 
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Також потрібним для подальших розрахунків є розрахунок зазорів між 

друкованими елементами (рис. Д.5). 

 

Рисунок Д.5 – розрахунок зазорів між друкованими елементами 

Розрахунок відстані у вузькому місці. Розрахунок проводиться для відстаней 

прокладання 1 провідника між двома контактними майданчиками (рис. Д.6).  

 

Рисунок Д.6 – Розрахунок відстані у вузькому місці 
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2. Розрахунок конструкції друкованої плати світлового сегмента: 

Скриншот розрахунку діаметрів отворів для вивідних елементів, а також 

розміри контактних майданчиків в програмі Mathcad наведений на рис Д.7. 

 

 

Рисунок Д.7 – Розрахунок діаметрів отворів для вивідних елементів, а 

також розміри контактних майданчиків 

Так як і в попередній платі, тут 3 типи провідників. Скриншот розрахунків 

ширини силових провідників 1 типу, які були проведені в програмі Mathcad 

наведений на рис. Д.8. Ширина провідника при товщині металізації 105 

мікрометрів, становить практично 10 мм, а це занадто велика величина. Отже, 

було прийняте рішення робити силові провідники такого типу шляхом лудіння і 

це дозволить забезпечити товщину металізації незмінною. Шляхом підбору 

значень товщини металізації було визначено, що лудити треба не менше ніж до 

товщини 0.35 мікрометрів.  
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Рисунок Д.8 – Розрахунок ширини силових провідників 1 типу (плата 

світлового сегмента) 
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Скриншот розрахунків ширини силових провідників 2 типу, які були 

проведені в програмі Mathcad наведений на рис. Д.9. Товщина вийшла 2,3 мм, і 

так як це значення являється адекватним, то лудити в даному випадку не треба.

 

 

Рисунок Д.9 – Розрахунок ширини силових провідників 2 типу (плата 

світлового сегмента) 

Ма
ль
це
в М

.О
. Р
І-г

61
-1,

 20
20



Скриншот розрахунків ширини сигнальних провідників, які були проведені 

в програмі Mathcad наведений на рис. Д.10. Їх ширина теж не потребує ніяких 

змін у конструкції. 

 

 

Рисунок Д.10 – Розрахунок ширини сигнальних провідників (плата 

світлового сегмента) 

Ма
ль
це
в М

.О
. Р
І-г

61
-1,

 20
20



Також потрібним для подальших розрахунків є розрахунок зазорів між 

друкованими елементами (рис. Д.11). 

 

Рисунок Д.11 – розрахунок зазорів між друкованими елементами 

Розрахунок відстані у вузькому місці. Розрахунок проводиться для відстаней 

прокладання 1 провідника між двома контактними майданчиками (рис. Д.12).  

 

Рисунок Д.12 – Розрахунок відстані у вузькому місці 
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ДОДАТОК Е. ЛІСТИНГ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
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Текст коду програми, розробленої в середовищі Arduino IDE наведений 

нижче: 

//Задаємо константи: 

#define LED_PIN 6 //пін на який виводяться дані з Arduino 

#define NUM_SEG 2 //кількість сегментів по 7 

#define NUMLEDS 7 * NUM_SEG //кількість світлодіодів 

#define ORDER_GRB // пор. кольорів ORDER_GRB / ORDER_RGB / 

ORDER_BRG 

#define COLOR_DEBTH 3   // глибина кольорів 

//підключаємо бібліотеки: 

#include <microLED.h> //спеціалізована для керування світлодіодною стр. 

#include <SoftwareSerial.h> //керування портом UART 

#include <EEPROM.h> //бібліотека яка працює із енергонезалежною 

пам’яттю 

//знизу матриця для задавання параметрів стрічки для відображення 

конкретних цифр 

LEDdata leds[NUMLEDS];  // буфер стрічки типу LEDdata (розмір залежить 

від COLOR_DEBTH) 

microLED strip(leds, NUMLEDS, LED_PIN);  // об'єкт стрічка 

const int Dig7[10][7] = {1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, //0 

                         0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, //1 

                         1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, //2 

                         1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, //3 

                         0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, //4 

                         1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, //5 

                         1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, //6 

                         1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, //7 

                         1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, //8 

                         1, 1, 1, 1, 0, 1, 1 
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                        }; //9 

//ініціалізація дисплею, виставляється в дефолтне значення "00" 

int D1 = 00;   //цифри на індикацію 

int buff_uart = 00;//обнулення буфера UART 

word DE = 0; 

void setup() { 

  Serial.begin(9600); //*****задаємо швидкість порта 

  // Підготовлюємо і очищаємо індикатори 

  strip.setBrightness(255);    // яркость (0-255) 

  // яскравість застосовується при виводі .show() ! 

  strip.clear();   // очищає буфер 

  // застосовується при виводі .show() ! 

  strip.show(); // вивід змін на стрічку 

} 

//безпеосередньо програма роботи 

void loop() { 

  DE = eeprom_read_word(0);//отримали значення із UART, посилаємо на 

обробку в EEPROM 

  myFlash(leds, DE, 0, 0, 255);//далі обробляємо дані в бібліотеці LED 

  strip.show(); // виводимо зміни на стрічку 

   if (Serial.available() > 0) { 

     D1 = Serial.parseInt(); 

     if (D1==0) { 

        D1=DE;//порівнюємо значення порта з нулем, і якщо значення більше 

за нуль, то виводимо 

     } 

     eeprom_write_word(0,D1);//дані заносяться в EEPROM 

     Serial.print("I received: "); 

                Serial.println(D1, DEC); 
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   } 

  delay(1000); 

} 

//математична обробка даних для їх розшифровки 

void myFlash(LEDdata *mleds, int D, byte R, byte G, byte B) { 

  int j = D / 10;//виясняємо скільки десятків, і відправляємо в розряд десятків 

  for (byte i = 0; i < 7; i++) { 

    if (Dig7[j][i] == 1) { 

      mleds[i] = mRGB(R, G, B); 

    } else { 

      mleds[i] = mRGB(0, 0, 0); 

    } 

  } 

  int j1 = D % 10;//виясняємо скільки одиниць, та відправляємо у розряд 

одиниць 

  for (byte i = 0; i < 7; i++) { 

    if (Dig7[j1][i] == 1) { 

      mleds[i + 7] = mRGB(R, G, B); 

    } else { 

      mleds[i + 7] = mRGB(0, 0, 0); 

    } 

  } 

} 
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ДОДАТОК Ж. АНАЛІЗ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ПЛАТИ КЕРУВАННЯ 
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Розрахунок теплового режиму плати керування. Звіт із програми 

«BlockTermo».  
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Розрахунок показників надійності плати керування: 

ПАРАМЕТРИ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМУ ТА НАДІЙНОСТІ  

Вхідні дані 

Параметри плати: 

 

Довжина, мм 100 

Ширина, мм 65 

Товщина, мм 2 

Критерій теплопровідності матеріалу плати λ, 

Вт/(м·К) 

0,35 

Критерії тепловіддачі, 

Вт/м2·К 

бічних поверхонь ТВЕ, α 12 

бічних поверхонь плати, 

α0 

12 

лівого торця плати, α1 12 

правого торця плати, α2 12 

нижнього торця плати, α3 12 

верхнього торця плати, 

α4 

12 

Температура на торцях 

плати, ºС 

лівому, T1 60 

правому, T2 60 

нижньому, T3 60 

верхньому, T4 60 

Час роботи, тис. год. 22 

Температура оточуючого  середовища, ºС 60 

 

 

Параметри елементів 
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Елемент Вхідні дані Т, ºС Коефіцієнти Надійність 

1N5824 

Напівпровідникові прилади 

Діоди випрямні 

2Д102А, Б 

P = 0,01, Вт 

Розміри, мм: 

5,6x2,5x2,5 

Координати: 

X: 55,5140186915888, мм 

Y: 41,8691588785047, мм 

61,4 Кн = 0,8 

Кі = 1 

Кр = 2,92 

P(t) = 1 

λб=1,18E-07 

λр=3,4456E-07 

Tв=343 тис.год 

Atmega 328 

Інтегральні мікросхеми 

Цифрові, окрім мікросхем пам'яті 

до 10 елементів 

P = 0,005, Вт 

Розміри, мм: 

9,4x9,4x3 

Координати: 
X: 19,3654205607477, мм 

Y: 18,3093457943925, мм 

60,5 Кн = 0,8 

Кі = 1 

Кр = 1,26 

P(t) = 1 

λб=1,97E-08 

λр=2,4822E-08 

Tв=522 тис.год 

BC41743 

Інтегральні мікросхеми 

Цифрові, окрім мікросхем пам'яті 

до 10 елементів 

P = 0,01, Вт 

Розміри, мм: 

6,2x6,2x2 

Координати: 

X: 67,1028037383177, мм 

Y: 20,3738317757009, мм 

60,5 Кн = 0,7 

Кі = 1 

Кр = 1,26 

P(t) = 1 

λб=1,97E-08 

λр=2,4822E-08 

Tв=522 тис.год 

CH340G 

Інтегральні мікросхеми 

Цифрові, окрім мікросхем пам'яті 

до 10 елементів 

P = 0,001, Вт 

Розміри, мм: 

4,2x5x2 

Координати: 

X: 39,8130841121495, мм 
Y: 18,6915887850467, мм 

60,5 Кн = 0,8 

Кі = 1 

Кр = 1,26 

P(t) = 1 

λб=1,97E-08 

λр=2,4822E-08 

Tв=522 тис.год 

LM11171MPX 

Інтегральні мікросхеми 

Цифрові, окрім мікросхем пам'яті 

до 10 елементів 

P = 0,01, Вт 

Розміри, мм: 

4,2x2,6x2 

Координати: 

X: 39,6261682242991, мм 

Y: 24,6728971962617, мм 

60,6 Кн = 0,8 

Кі = 1 

Кр = 1,26 

P(t) = 1 

λб=1,97E-08 

λр=2,4822E-08 

Tв=522 тис.год 

LM2596 

Інтегральні мікросхеми 

Аналогові 

до 10 елементів 

P = 1, Вт 

Розміри, мм: 

10x9,5x4 

Координати: 

X: 52,3364485981308, мм 

Y: 46,9158878504673, мм 

62,5 Кн = 0,1 

Кі = 1 

Кр = 1,43 

P(t) = 1 

λб=3,3E-08 

λр=4,719E-08 

Tв=478 тис.год 

SD101CW 
Інтегральні мікросхеми 

Цифрові, окрім мікросхем пам'яті 

до 10 елементів 

P = 0,01, Вт 
Розміри, мм: 

7,1x6x2 

Координати: 

X: 30,2803738317757, мм 

Y: 20, мм 

60,6 Кн = 0,8 
Кі = 1 

Кр = 1,26 

P(t) = 1 
λб=1,97E-08 

λр=2,4822E-08 

Tв=522 тис.год 

VD1 

Напівпровідникові прилади 

Діоди випрямні 

3Д110А 

P = 0,001, Вт 

Розміри, мм: 

5,6x16,5x6 

Координати: 

X: 33,481308411215, мм 

Y: 39,5233644859813, мм 

60,5 Кн = 0,8 

Кі = 1 

Кр = 2,72 

P(t) = 1 

λб=1,18E-07 

λр=3,2096E-07 

Tв=347 тис.год 

VD2 

Напівпровідникові прилади 

Стабілітрони 
2С600А, А1 

P = 0,001, Вт 

Розміри, мм: 

2,3x8,7x6 
Координати: 

X: 85,0467289719626, мм 

Y: 13,6448598130841, мм 

60,6 Кн = 0,8 

Кі = 1 

Кр = 1,97 

P(t) = 1 

λб=4E-09 

λр=7,88E-09 
Tв=601 тис.год 

 

де: P – потужність; Т – температура; Кн – коефіцієнт електричного навантаження;

 Кі – додаткові коефіцієнти впливу; Кр – коефіцієнт режиму; λб – базова інтенсивність відмов;
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 λр – робоча (експлуатаційна) інтенсивність відмов; Tв – час напрацювання на відмову;

 P(t) – імовірність безвідмовної роботи ЕЕС згідно з моделлю DN-розподілу (дифузійного 

немонотонного). 

Середня температура ЕЕС, Тс = 60,9 ºС. 

Імовірність безвідмовної роботи СКМ1, P(t) = 1. 

 

Розрахунок вібраційної та ударної міцності плати керування. Звіт із 

програми «Plata 15». Розрахунок частотних та амплітудних параметрів 

друкованої плати.    
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ДОДАТОК К. АНАЛІЗ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ПЛАТИ СВІТЛОВОГО 

СЕГМЕНТА 
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Розрахунок теплового режиму плати світлового сегменту. Звіт із програми 

«BlockTermo».  
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Розрахунок показників надійності плати світлового сегменту:  

ПАРАМЕТРИ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМУ ТА НАДІЙНОСТІ СКМ1 

Вхідні дані 

Параметри плати: 

 

Довжина, мм 60 

Ширина, мм 60 

Товщина, мм 2 

Критерій теплопровідності матеріалу плати λ, 

Вт/(м·К) 

0,35 

Критерії тепловіддачі, 

Вт/м2·К 

бічних поверхонь ТВЕ, α 12 

бічних поверхонь плати, 

α0 

12 

лівого торця плати, α1 12 

правого торця плати, α2 12 

нижнього торця плати, α3 12 

верхнього торця плати, 

α4 

12 

Температура на торцях 
плати, ºС 

лівому, T1 60 

правому, T2 60 

нижньому, T3 60 

верхньому, T4 60 

Час роботи, тис. год. 22 

Температура оточуючого  середовища, ºС 60 

 

Параметри елементів 

Елемент Вхідні дані Т, ºС Коефіцієнти Надійність 

1N5824 

Напівпровідникові прилади 
Діоди випрямні 

P = 0,01, Вт 

Розміри, мм: 
2,47x5,7x2 

Координати: 

X: 33,2, мм 

Y: 34, мм 

62,6 Кн = 0,8 

Кі = 1 
Кр = 3,24 

P(t) = 1 

λб=1,18E-07 
λр=3,8232E-07 

Tв=335 тис.год 

C1 

Конденсатори 

Керамічні на номінальну напругу <1600 В 

P = 0,001, Вт 

Розміри, мм: 

3,4x1,8x2 

Координати: 

X: 6,6, мм 

Y: 17, мм 

61,9 Кн = 0,8 

Кі = 1 

Кр = 1,98 

P(t) = 1 

λб=1,94E-08 

λр=3,8412E-08 

Tв=493 тис.год 

LM2596 

Інтегральні мікросхеми 

Аналогові 

до 10 елементів 

P = 1, Вт 

Розміри, мм: 

9,5x10x2 

Координати: 

64,2 Кн = 0,1 

Кі = 1 

Кр = 1,48 

P(t) = 1 

λб=3,3E-08 

λр=4,884E-08 

Tв=476 тис.год 
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X: 38,2, мм 

Y: 32,6, мм 

R1 

Резистори 

Метало-діелектричні (окрім прецизіонних) 

 

P = 0,001, Вт 

Розміри, мм: 

2x1,26x1,5 

Координати: 

X: 8,2, мм 

Y: 24,2, мм 

61,7 Кн = 0,8 

Кі = 1 

Кр = 1,17 

P(t) = 1 

λб=5,3E-08 

λр=6,201E-08 

Tв=460 тис.год 

R2 

Резистори 

Метало-діелектричні (окрім прецизіонних) 
 

P = 0,001, Вт 

Розміри, мм: 

2x1,3x1,5 
Координати: 

X: 43,6, мм 

Y: 16, мм 

61,5 Кн = 0,8 

Кі = 1 

Кр = 1,17 

P(t) = 1 

λб=5,3E-08 

λр=6,201E-08 
Tв=460 тис.год 

VD1 

Напівпровідникові прилади 

Діоди випрямні 

 

P = 0,01, Вт 

Розміри, мм: 

5,4x16,5x2 

Координати: 

X: 18,2, мм 

Y: 36,8, мм 

61,5 Кн = 0,8 

Кі = 1 

Кр = 2,95 

P(t) = 1 

λб=1,18E-07 

λр=3,481E-07 

Tв=342 тис.год 

WS2811 

Інтегральні мікросхеми 

Цифрові, окрім мікросхем пам'яті 

до 10 елементів 

P = 0,05, Вт 

Розміри, мм: 

9,3x7,9x2 

Координати: 
X: 13,6, мм 

Y: 15,6, мм 

62,3 Кн = 0,8 

Кі = 1 

Кр = 1,3 

P(t) = 1 

λб=1,97E-08 

λр=2,561E-08 

Tв=520 тис.год 

де: P – потужність; Т – температура; Кн – коефіцієнт електричного навантаження;

 Кі – додаткові коефіцієнти впливу; Кр – коефіцієнт режиму; λб – базова інтенсивність відмов;

 λр – робоча (експлуатаційна) інтенсивність відмов; Tв – час напрацювання на відмову;

 P(t) – імовірність безвідмовної роботи ЕЕС згідно з моделлю DN-розподілу (дифузійного 

немонотонного). 

Середня температура ЕЕС, Тс = 62,3 ºС. 

Імовірність безвідмовної роботи СКМ1, P(t) = 1. 
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Розрахунок вібраційної та ударної міцності плати світлового сегменту. Звіт 

із програми «Plata 15». 
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ДОДАТОК Л. ПЕРЕВІРКА НА МІЦНІСТЬ І ДЕФОРМАЦІЮ РАМИ ВІД 

НАВАНТАЖЕНЬ 
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 Analyzed with SolidWorks Simulation  Simulation of каркас перероблений 1 
 

Результати розрахунку програми SolidWorks. Перевірка на міцність і деформацію 

рами від навантажень. 

 

Simulation of  каркас 
рами 
 
Date: суббота, 30 мая 2020 г. 
Designer: Solidworks 
Study name: Study 1 
Analysis type: Static 

Table of Contents 
Description ............................................ 1 

Assumptions .......................................... 2 

Model Information ................................... 2 

Study Properties ................................... 12 

Units ................................................. 12 

Material Properties ................................ 13 

Loads and Fixtures................................. 17 

Connector Definitions ............................. 18 

Contact Information ............................... 18 

Mesh Information .................................. 19 
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Resultant Forces ................................... 20 

Beams ................................................ 21 

Study Results ....................................... 22 

ConclusionОшибка! Закладка не определена. 
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 Analyzed with SolidWorks Simulation Simulation of каркас перероблений 2 
 

Assumptions 
 

 

Model Information 
 

 
Model name: каркас перероблений 

Current Configuration: Default 

Solid Bodies 

Document Name and 
Reference 

Treated As Volumetric Properties 
Document Path/Date 

Modified 

Boss-Extrude1 

 

Solid Body 

Mass:0.00754368 kg 
Volume:9.6e-007 m^3 
Density:7858 kg/m^3 
Weight:0.0739281 N 

 

C:\Users\mikaterfors\Desk
top\диплом\конструкція 

екрану\заглушка для 
труб половинка.SLDPRT 
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C:\Users\mikaterfors\Desk
top\диплом\конструкція 

екрану\частина 3,4,5 
труба метал 

40.20.1,2.SLDPRT 
May 25 14:03:26 2020 

Boss-Extrude1 

 

Solid Body 

Mass:1.30355 kg 
Volume:0.000165888 m^3 

Density:7858 kg/m^3 
Weight:12.7748 N 

 

C:\Users\mikaterfors\Desk
top\диплом\конструкція 

екрану\частина 3,4,5 
труба метал 

40.20.1,2.SLDPRT 
May 25 14:03:26 2020 

Boss-Extrude1 

 

Solid Body 

Mass:1.30355 kg 
Volume:0.000165888 m^3 

Density:7858 kg/m^3 
Weight:12.7748 N 

 

C:\Users\mikaterfors\Desk
top\диплом\конструкція 

екрану\частина 3,4,5 
труба метал 

40.20.1,2.SLDPRT 
May 25 14:03:26 2020 

Boss-Extrude1 

 

Solid Body 

Mass:1.30355 kg 
Volume:0.000165888 m^3 

Density:7858 kg/m^3 
Weight:12.7748 N 

 

C:\Users\mikaterfors\Desk
top\диплом\конструкція 

екрану\частина 3,4,5 
труба метал 

40.20.1,2.SLDPRT 
May 25 14:03:26 2020 

Boss-Extrude1 

 

Solid Body 

Mass:1.30355 kg 
Volume:0.000165888 m^3 

Density:7858 kg/m^3 
Weight:12.7748 N 

 

C:\Users\mikaterfors\Desk
top\диплом\конструкція 

екрану\частина 3,4,5 
труба метал 

40.20.1,2.SLDPRT 
May 25 14:03:26 2020 
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 Analyzed with SolidWorks Simulation Simulation of каркас перероблений 12 
 

Study Properties 
Study name Study 1 

Analysis type Static 

Mesh type Solid Mesh 

Thermal Effect:  On 

Thermal option Include temperature loads 

Zero strain temperature 298 Kelvin 

Include fluid pressure effects from SolidWorks 
Flow Simulation 

Off 

Solver type FFEPlus 

Inplane Effect:  Off 

Soft Spring:  Off 

Inertial Relief:  Off 

Incompatible bonding options Automatic 

Large displacement Off 

Compute free body forces On 

Friction Off 

Use Adaptive Method:  Off 

Result folder SolidWorks document 
(C:\Users\mikaterfors\Desktop) 

 

 

Units 
Unit system: SI (MKS) 

Length/Displacement mm 

Temperature Kelvin 

Angular velocity Rad/sec 

Pressure/Stress N/m^2 
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 Analyzed with SolidWorks Simulation Simulation of каркас перероблений 13 
 

Material Properties 

Model Reference Properties Components 

 

Name: 1023 Carbon Steel 
Sheet (SS) 

Model type: Linear Elastic Isotropic 
Default failure 

criterion: 
Unknown 

Yield strength: 2.82685e+008 N/m^2 
Tensile strength: 4.25e+008 N/m^2 
Elastic modulus: 2.05e+011 N/m^2 
Poisson's ratio: 0.29   

Mass density: 7858 kg/m^3 
Shear modulus: 8e+010 N/m^2 

Thermal expansion 
coefficient: 

1.2e-005 /Kelvin 

 

SolidBody 1(Boss-
Extrude1)(заглушка для труб 
половинка-1), 
SolidBody 1(Boss-
Extrude1)(заглушка для труб 
половинка-2), 
SolidBody 1(Boss-
Extrude1)(заглушка для труб 
половинка-3), 
SolidBody 1(Boss-
Extrude1)(заглушка для труб 
половинка-4), 
SolidBody 1(Boss-
Extrude1)(заглушка для труб 
половинка-5), 
SolidBody 1(Boss-
Extrude1)(заглушка для труб 
половинка-6), 
SolidBody 1(Boss-
Extrude1)(заглушка для труб 
половинка-7), 
SolidBody 1(Boss-
Extrude1)(заглушка для труб 
половинка-8), 
SolidBody 1(Boss-
Extrude1)(заглушка для 
труб-1), 
SolidBody 1(Boss-
Extrude1)(заглушка для 
труб-2), 
SolidBody 1(Boss-
Extrude1)(заглушка для 
труб-3), 
SolidBody 1(Boss-
Extrude1)(заглушка для 
труб-4), 
SolidBody 1(Cut-
Extrude2)(кріплення для 
балкону 40.20.1,2-10), 
SolidBody 1(Cut-
Extrude2)(кріплення для 
балкону 40.20.1,2-11), 
SolidBody 1(Cut-
Extrude2)(кріплення для 
балкону 40.20.1,2-12), 
SolidBody 1(Cut-
Extrude2)(кріплення для 
балкону 40.20.1,2-13), 
SolidBody 1(Cut-
Extrude2)(кріплення для Ма
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 Analyzed with SolidWorks Simulation Simulation of каркас перероблений 14 
 

балкону 40.20.1,2-14), 
SolidBody 1(Cut-
Extrude2)(кріплення для 
балкону 40.20.1,2-9), 
SolidBody 1(Cut-
Extrude1)(кріплення для 
сегментів труба метал 
40.20.1,2-12), 
SolidBody 1(Cut-
Extrude1)(кріплення для 
сегментів труба метал 
40.20.1,2-13), 
SolidBody 1(Cut-
Extrude1)(кріплення для 
сегментів труба метал 
40.20.1,2-14), 
SolidBody 1(Cut-
Extrude1)(кріплення для 
сегментів труба метал 
40.20.1,2-17), 
SolidBody 1(Cut-
Extrude1)(кріплення для 
сегментів труба метал 
40.20.1,2-18), 
SolidBody 1(Cut-
Extrude1)(кріплення для 
сегментів труба метал 
40.20.1,2-19), 
SolidBody 1(Cut-
Extrude1)(кріплення для 
сегментів труба метал 
40.20.1,2-20), 
SolidBody 1(Cut-
Extrude1)(кріплення для 
сегментів труба метал 
40.20.1,2-21), 
SolidBody 1(Cut-
Extrude1)(кріплення для 
сегментів труба метал 
40.20.1,2-22), 
SolidBody 1(Cut-
Extrude1)(кріплення для 
сегментів труба метал 
40.20.1,2-23), 
SolidBody 1(Cut-
Extrude1)(кріплення для 
сегментів труба метал 
40.20.1,2-25), 
SolidBody 1(Cut-
Extrude1)(кріплення для 
сегментів труба метал 
40.20.1,2-26), 
SolidBody 1(Cut-
Extrude1)(кріплення для 
сегментів труба метал Ма

ль
це
в М
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 Analyzed with SolidWorks Simulation Simulation of каркас перероблений 15 
 

40.20.1,2-27), 
SolidBody 1(Cut-
Extrude1)(кріплення для 
сегментів труба метал 
40.20.1,2-28), 
SolidBody 1(Cut-
Extrude1)(кріплення для 
сегментів труба метал 
40.20.1,2-29), 
SolidBody 1(Cut-
Extrude1)(кріплення для 
сегментів труба метал 
40.20.1,2-30), 
SolidBody 1(Cut-
Extrude1)(кріплення для 
сегментів труба метал 
40.20.1,2-31), 
SolidBody 1(Cut-
Extrude1)(кріплення для 
сегментів труба метал 
40.20.1,2-32), 
SolidBody 1(Cut-
Extrude1)(кріплення для 
сегментів труба метал 
40.20.1,2-33), 
SolidBody 1(Cut-
Extrude1)(кріплення для 
сегментів труба метал 
40.20.1,2-34), 
SolidBody 1(Cut-
Extrude1)(кріплення для 
сегментів труба метал 
40.20.1,2-35), 
SolidBody 1(Cut-
Extrude3)(уголок розпорка 
труба метал-1), 
SolidBody 1(Cut-
Extrude3)(уголок розпорка 
труба метал-2), 
SolidBody 1(Cut-
Extrude3)(уголок розпорка 
труба метал-3), 
SolidBody 1(Cut-
Extrude3)(уголок розпорка 
труба метал-4), 
SolidBody 1(Cut-
Extrude3)(уголок розпорка 
труба метал-5), 
SolidBody 1(Cut-
Extrude3)(уголок розпорка 
труба метал-6), 
SolidBody 1(Cut-
Extrude3)(уголок розпорка 
труба метал-7), 
SolidBody 1(Cut-Ма
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 Analyzed with SolidWorks Simulation Simulation of каркас перероблений 16 
 

Extrude3)(уголок розпорка 
труба метал-8), 
SolidBody 1(Cut-
Extrude8)(частина 1,2 труба 
метал 40.20.1,2-1), 
SolidBody 1(Cut-
Extrude8)(частина 1,2 труба 
метал 40.20.1,2-2), 
SolidBody 1(Boss-
Extrude1)(частина 3,4,5 
труба метал 40.20.1,2-3), 
SolidBody 1(Boss-
Extrude1)(частина 3,4,5 
труба метал 40.20.1,2-4), 
SolidBody 1(Boss-
Extrude1)(частина 3,4,5 
труба метал 40.20.1,2-5), 
SolidBody 1(Boss-
Extrude1)(частина 3,4,5 
труба метал 40.20.1,2-6), 
SolidBody 1(Boss-
Extrude1)(частина 3,4,5 
труба метал 40.20.1,2-7) 

Curve Data:N/A 
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 Analyzed with SolidWorks Simulation Simulation of каркас перероблений 17 
 

Loads and Fixtures 

Fixture name Fixture Image Fixture Details 

Fixed-1 

 

Entities: 6 face(s) 
Type: Fixed Geometry 

 

Resultant Forces 
Components X Y Z Resultant 

Reaction force(N) 0.0444158 -0.383159 -540.186 540.186 

Reaction Moment(N-m) 0 0 0 0 
  

 

Load name Load Image Load Details 

Gravity-1 

 

Reference: Face< 1 > 
Values: 0  0 9.81 

Units: SI 
 

Force-1 

 

Entities: 3 face(s) 
Type: Apply normal force 

Value: 50 N 
 

Force-2 

 

Entities: 12 face(s) 
Type: Apply normal force 

Value: 17 N 
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 Analyzed with SolidWorks Simulation Simulation of каркас перероблений 18 
 

Connector Definitions 
No Data 
 
 
 
 
 

Contact Information 
 

Contact Contact Image Contact Properties 

Global Contact 

 

Type: Bonded 
Components: 1 component(s) 

Options: Compatible 
mesh 
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 Analyzed with SolidWorks Simulation Simulation of каркас перероблений 19 
 

Mesh Information 
Mesh type Solid Mesh 

Mesher Used:  Curvature based mesh 

Jacobian points 4 Points 

Maximum element size 40.2336 mm 

Minimum element size 8.04672 mm 

Mesh Quality High 

Remesh failed parts with incompatible mesh On 

 

Mesh Information - Details 

Total Nodes 85001 

Total Elements 42067 

Maximum Aspect Ratio 335.72 

% of elements with Aspect Ratio < 3 0.368 

% of elements with Aspect Ratio > 10 68.8 

% of distorted elements(Jacobian) 0 

Time to complete mesh(hh;mm;ss):  00:00:10 

Computer name:  DESKTOP-OGOSCK2 
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 Analyzed with SolidWorks Simulation Simulation of каркас перероблений 20 
 

 
 

 

Sensor Details 
No Data 
 

Resultant Forces 

Reaction Forces 

Selection set Units Sum X Sum Y Sum Z Resultant 

Entire Model N 0.0444158 -0.383159 -540.186 540.186 

Reaction Moments 

Selection set Units Sum X Sum Y Sum Z Resultant 

Entire Model N-m 0 0 0 0 
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Beams 
No Data 
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Study Results 
 

Name Type Min Max 

Stress1 VON: von Mises Stress 63.1773 N/m^2 
Node: 32130 

2.48608e+006 N/m^2 
Node: 71403 

 
каркас перероблений-Study 1-Stress-Stress1 

 

Name Type Min Max 

Displacement1 URES: Resultant Displacement 0 mm 
Node: 5 

0.0392473 mm 
Node: 78047 
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каркас перероблений-Study 1-Displacement-Displacement1 

 

Name Type Min Max 

Strain1 ESTRN: Equivalent Strain 5.14235e-010  
Element: 1972 

1.35653e-005  
Element: 29861 

Ма
ль
це
в М

.О
. Р
І-г

61
-1,

 20
20



 Analyzed with SolidWorks Simulation Simulation of каркас перероблений 24 
 

 
каркас перероблений-Study 1-Strain-Strain1 

 

Name Type 

Displacement1{1} Deformed Shape 
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каркас перероблений-Study 1-Displacement-Displacement1{1} 
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 Analyzed with SolidWorks Simulation  Simulation of Assem1 1 
 

 

 
Date: 2020 г. 
Designer: Solidworks 
Study name: Study 1 
Analysis type: Static 

Table of Contents 
Description ............................................ 1 

Assumptions .......................................... 2 

Model Information ................................... 2 

Study Properties ..................................... 6 

Units ................................................... 6 

Material Properties .................................. 7 

Loads and Fixtures................................. 10 

Connector Definitions ............................. 10 

Contact Information ............................... 11 

Mesh Information .................................. 12 

Sensor Details ...................................... 13 

Resultant Forces ................................... 13 

Beams ................................................ 14 

Study Results ....................................... 15 

ConclusionОшибка! Закладка не определена. 

 

 

Description 
No Data 
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Assumptions 
 

 

Model Information 
 

 
Model name: Assem1 

Current Configuration: Default 

Solid Bodies 

Document Name and 
Reference 

Treated As Volumetric Properties 
Document Path/Date 

Modified 

Boss-Extrude1 

 

Solid Body 

Mass:0.00623988 kg 
Volume:6.49987e-006 m^3 

Density:960 kg/m^3 
Weight:0.0611508 N 

 

C:\Users\mikaterfors\Desk
top\диплом\конструкція 

екрану\resina 
prokladka.SLDPRT 

May 27 14:21:13 2020 
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Boss-Extrude1 

 
Solid Body 

Mass:0.84672 kg 
Volume:0.0007056 m^3 

Density:1200 kg/m^3 
Weight:8.29786 N 

 

C:\Users\mikaterfors\Desk
top\диплом\конструкція 

екрану\акрилова 
пластина товщина 2 

мм.SLDPRT 
Jun 01 17:17:10 2020 

Cut-Extrude2 

 
Solid Body 

Mass:0.310171 kg 
Volume:0.000238593 m^3 

Density:1300 kg/m^3 
Weight:3.03968 N 

 

C:\Users\mikaterfors\Desk
top\диплом\конструкція 
екрану\сегмент запчасть 

2.SLDPRT 
May 30 21:35:11 2020 

Cut-Extrude2 

 
Solid Body 

Mass:0.310171 kg 
Volume:0.000238593 m^3 

Density:1300 kg/m^3 
Weight:3.03968 N 

 

C:\Users\mikaterfors\Desk
top\диплом\конструкція 
екрану\сегмент запчасть 

2.SLDPRT 
May 30 21:35:11 2020 

Cut-Extrude2 

 
Solid Body 

Mass:0.0971743 kg 
Volume:7.47495e-005 m^3 

Density:1300 kg/m^3 
Weight:0.952308 N 

 

C:\Users\mikaterfors\Desk
top\диплом\конструкція 
екрану\сегмент запчасть 

коса 1.SLDPRT 
May 27 14:19:50 2020 

Cut-Extrude2 

 
Solid Body 

Mass:0.0971743 kg 
Volume:7.47495e-005 m^3 

Density:1300 kg/m^3 
Weight:0.952308 N 

 

C:\Users\mikaterfors\Desk
top\диплом\конструкція 
екрану\сегмент запчасть 

коса 1.SLDPRT 
May 27 14:19:50 2020 

Cut-Extrude3 

 
Solid Body 

Mass:0.0971742 kg 
Volume:7.47494e-005 m^3 

Density:1300 kg/m^3 
Weight:0.952307 N 

 

C:\Users\mikaterfors\Desk
top\диплом\конструкція 
екрану\сегмент запчасть 

коса 2.SLDPRT 
May 27 14:04:38 2020 

Cut-Extrude3 

 
Solid Body 

Mass:0.0971742 kg 
Volume:7.47494e-005 m^3 

Density:1300 kg/m^3 
Weight:0.952307 N 

 

C:\Users\mikaterfors\Desk
top\диплом\конструкція 
екрану\сегмент запчасть 

коса 2.SLDPRT 
May 27 14:04:38 2020 

Cut-Extrude4 

 

Solid Body 

Mass:1.82819 kg 
Volume:0.0014063 m^3 

Density:1300 kg/m^3 
Weight:17.9163 N 

 

C:\Users\mikaterfors\Desk
top\диплом\конструкція 
екрану\сегмент.SLDPRT 

May 30 21:24:28 2020 

Boss-Extrude2 

 

Solid Body 

Mass:0.0253583 kg 
Volume:9.28876e-006 m^3 

Density:2730 kg/m^3 
Weight:0.248512 N 

 

C:\Users\mikaterfors\Desk
top\диплом\конструкція 
екрану\уголок алюміній 
на сегмент кріплення 
для кришки.SLDPRT 
May 26 15:29:00 2020 Ма
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Boss-Extrude2 
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Weight:0.248512 N 
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Boss-Extrude2 
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Weight:0.248512 N 

 

C:\Users\mikaterfors\Desk
top\диплом\конструкція 
екрану\уголок алюміній 
на сегмент кріплення 
для кришки.SLDPRT 
May 26 15:29:00 2020 

Boss-Extrude2 

 

Solid Body 

Mass:0.0253583 kg 
Volume:9.28876e-006 m^3 

Density:2730 kg/m^3 
Weight:0.248512 N 

 

C:\Users\mikaterfors\Desk
top\диплом\конструкція 
екрану\уголок алюміній 
на сегмент кріплення 
для кришки.SLDPRT 
May 26 15:29:00 2020 
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Study Properties 
Study name Study 1 

Analysis type Static 

Mesh type Solid Mesh 

Thermal Effect:  On 

Thermal option Include temperature loads 

Zero strain temperature 298 Kelvin 

Include fluid pressure effects from SolidWorks 
Flow Simulation 

Off 

Solver type FFEPlus 

Inplane Effect:  Off 

Soft Spring:  Off 

Inertial Relief:  Off 

Incompatible bonding options Automatic 

Large displacement Off 

Compute free body forces On 

Friction Off 

Use Adaptive Method:  Off 

Result folder SolidWorks document 
(C:\Users\mikaterfors\Desktop\диплом\конструкція 
екрану) 

 

 

Units 
Unit system: SI (MKS) 

Length/Displacement mm 

Temperature Kelvin 

Angular velocity Rad/sec 

Pressure/Stress N/m^2 
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 Analyzed with SolidWorks Simulation Simulation of Assem1 7 
 

Material Properties 

Model Reference Properties Components 

 

Name: Natural Rubber 
Model type: Linear Elastic Isotropic 

Default failure 
criterion: 

Unknown 

Tensile strength: 2e+007 N/m^2 
Elastic modulus: 10000 N/m^2 
Poisson's ratio: 0.45   

Mass density: 960 kg/m^3 
 

SolidBody 1(Boss-
Extrude1)(resina prokladka-
1) 

Curve Data:N/A 

 

Name: Acrylic (Medium-high 
impact) 

Model type: Linear Elastic Isotropic 
Default failure 

criterion: 
Unknown 

Yield strength: 4.5e+007 N/m^2 
Tensile strength: 7.3e+007 N/m^2 
Elastic modulus: 3e+009 N/m^2 
Poisson's ratio: 0.35   

Mass density: 1200 kg/m^3 
Shear modulus: 8.9e+008 N/m^2 

Thermal expansion 
coefficient: 

5.2e-005 /Kelvin 

 

SolidBody 1(Boss-
Extrude1)(сегмент кришка-
2/акрилова пластина 
товщина 2 мм-4) 

Curve Data:N/A 
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 Analyzed with SolidWorks Simulation Simulation of Assem1 8 
 

 

Name: PVC Rigid 
Model type: Linear Elastic Isotropic 

Default failure 
criterion: 

Unknown 

Tensile strength: 4.07e+007 N/m^2 
Elastic modulus: 2.41e+009 N/m^2 
Poisson's ratio: 0.3825   

Mass density: 1300 kg/m^3 
Shear modulus: 8.667e+008 N/m^2 

 

SolidBody 1(Cut-
Extrude2)(сегмент кришка-
2/сегмент запчасть 2-1), 
SolidBody 1(Cut-
Extrude2)(сегмент кришка-
2/сегмент запчасть 2-2), 
SolidBody 1(Cut-
Extrude2)(сегмент кришка-
2/сегмент запчасть коса 1-
2), 
SolidBody 1(Cut-
Extrude2)(сегмент кришка-
2/сегмент запчасть коса 1-
3), 
SolidBody 1(Cut-
Extrude3)(сегмент кришка-
2/сегмент запчасть коса 2-
1), 
SolidBody 1(Cut-
Extrude3)(сегмент кришка-
2/сегмент запчасть коса 2-
2), 
SolidBody 1(Cut-
Extrude4)(сегмент-1) 

Curve Data:N/A 

 

Name: 3003-H18 
Model type: Linear Elastic Isotropic 

Default failure 
criterion: 

Unknown 

Yield strength: 1.85e+008 N/m^2 
Tensile strength: 2e+008 N/m^2 
Elastic modulus: 6.9e+010 N/m^2 
Poisson's ratio: 0.33   

Mass density: 2730 kg/m^3 
Shear modulus: 2.5e+010 N/m^2 

Thermal expansion 
coefficient: 

2.3e-005 /Kelvin 

 

SolidBody 1(Boss-
Extrude2)(уголок алюміній 
на сегмент кріплення для 
кришки-1), 
SolidBody 1(Boss-
Extrude2)(уголок алюміній 
на сегмент кріплення для 
кришки-10), 
SolidBody 1(Boss-
Extrude2)(уголок алюміній 
на сегмент кріплення для 
кришки-14), 
SolidBody 1(Boss-
Extrude2)(уголок алюміній 
на сегмент кріплення для 
кришки-15), 
SolidBody 1(Boss-
Extrude2)(уголок алюміній 
на сегмент кріплення для 
кришки-16), 
SolidBody 1(Boss-
Extrude2)(уголок алюміній 
на сегмент кріплення для 
кришки-17), 
SolidBody 1(Boss-
Extrude2)(уголок алюміній 
на сегмент кріплення для 
кришки-3), 
SolidBody 1(Boss-Ма
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 Analyzed with SolidWorks Simulation Simulation of Assem1 9 
 

Extrude2)(уголок алюміній 
на сегмент кріплення для 
кришки-4), 
SolidBody 1(Boss-
Extrude2)(уголок алюміній 
на сегмент кріплення для 
кришки-5), 
SolidBody 1(Boss-
Extrude2)(уголок алюміній 
на сегмент кріплення для 
кришки-7), 
SolidBody 1(Boss-
Extrude2)(уголок алюміній 
на сегмент кріплення для 
кришки-8), 
SolidBody 1(Boss-
Extrude2)(уголок алюміній 
на сегмент кріплення для 
кришки-9) 

Curve Data:N/A 
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Loads and Fixtures 

Fixture name Fixture Image Fixture Details 

Fixed-1 

 

Entities: 6 face(s) 
Type: Fixed Geometry 

 

Resultant Forces 
Components X Y Z Resultant 

Reaction force(N) 39.1853 -58.8338 0.0020669 70.6888 

Reaction Moment(N-m) 0 0 0 0 
  

 

Load name Load Image Load Details 

Force-1 

 

Entities: 1 face(s) 
Type: Apply normal force 

Value: 6 kgf 
 

Gravity-1 

 

Reference: Right Plane 
Values: 0  0 -9.81 

Units: SI 
 

 

 

Connector Definitions 
No Data 
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Contact Information 
 

Contact Contact Image Contact Properties 

Global Contact 

 

Type: Bonded 
Components: 1 component(s) 

Options: Incompatible 
mesh 
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Mesh Information 
Mesh type Solid Mesh 

Mesher Used:  Curvature based mesh 

Jacobian points 4 Points 

Maximum element size 28.7147 mm 

Minimum element size 5.74294 mm 

Mesh Quality High 

Remesh failed parts with incompatible mesh Off 

 

Mesh Information - Details 

Total Nodes 60092 

Total Elements 27703 

Maximum Aspect Ratio 122.4 

% of elements with Aspect Ratio < 3 43 

% of elements with Aspect Ratio > 10 17.5 

% of distorted elements(Jacobian) 0 

Time to complete mesh(hh;mm;ss):  00:00:06 

Computer name:  DESKTOP-OGOSCK2 
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Sensor Details 
No Data 
 

Resultant Forces 

Reaction Forces 

Selection set Units Sum X Sum Y Sum Z Resultant 

Entire Model N 39.1853 -58.8338 0.0020669 70.6888 

Reaction Moments 

Selection set Units Sum X Sum Y Sum Z Resultant 

Entire Model N-m 0 0 0 0 
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Beams 
No Data 
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Study Results 
 

Name Type Min Max 

Stress1 VON: von Mises Stress 0.186624 N/m^2 
Node: 212 

1.81003e+006 N/m^2 
Node: 51182 

 
Assem1-Study 1-Stress-Stress1 

 

Name Type Min Max 

Displacement1 URES: Resultant Displacement 0 mm 
Node: 22814 

0.389231 mm 
Node: 2297 
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Assem1-Study 1-Displacement-Displacement1 

 

Name Type Min Max 

Strain1 ESTRN: Equivalent Strain 1.02275e-007  
Element: 26161 

0.174944  
Element: 768 
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Assem1-Study 1-Strain-Strain1 
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ДОДАТОК Н ТЕПЛОВИЙ РОЗРАХУНОК РАДІАТОРА ОХОЛОДЖЕННЯ 
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 Analyzed with SolidWorks Simulation  Simulation of Assem1 1 
 

 

Date: суббота, 30 мая 2020 г. 
Designer: Solidworks 
Study name: Study 3 
Analysis type: Thermal(Transient) 

Table of Contents 
Description ............................................ 1 

Assumptions .......................................... 2 

Model Information ................................... 2 

Study Properties ..................................... 3 

Units ................................................... 3 

Material Properties .................................. 4 

Thermal Loads........................................ 5 

Contact Information ................................. 5 

Mesh Information .................................... 6 

Sensor Details ........................................ 7 

Study Results ......................................... 8 

ConclusionОшибка! Закладка не определена. 

 

 

Description 
No Data 
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Assumptions 
 

 

Model Information 
 

 
Model name: Assem1 

Current Configuration: Default 

Solid Bodies 

Document Name and 
Reference 

Treated As Volumetric Properties 
Document Path/Date 

Modified 

Boss-Extrude1 

 

Solid Body 

Mass:0.0947103 kg 
Volume:9.28533e-005 m^3 

Density:1020 kg/m^3 
Weight:0.928161 N 

 

C:\Users\mikaterfors\Desk
top\аналіз 

соліда\модель 
стрічки.SLDPRT 

May 29 17:52:30 2020 

Cut-Extrude2 

 

Solid Body 

Mass:0.322729 kg 
Volume:0.000119529 m^3 

Density:2700 kg/m^3 
Weight:3.16274 N 

 

C:\Users\mikaterfors\Desk
top\диплом\конструкція 

екрану\подложка 
алюминий для 
ленти.SLDPRT 

May 30 11:13:33 2020 
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Study Properties 
Study name Study 3 

Analysis type Thermal(Transient) 

Mesh type Solid Mesh 

Solver type FFEPlus 

Solution type Transient 

Total time 10000 Seconds 

Time increment 1200 Seconds 

Contact resistance defined? No 

Result folder SolidWorks document 
(C:\Users\mikaterfors\Desktop\аналіз соліда) 

 

 

Units 
Unit system: SI (MKS) 

Length/Displacement mm 

Temperature Kelvin 

Angular velocity Rad/sec 

Pressure/Stress N/m^2 
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Material Properties 

Model Reference Properties Components 

 

Name: ABS 
Model type: Linear Elastic Isotropic 

Default failure 
criterion: 

Unknown 

Thermal 
conductivity: 

0.2256 W/(m.K) 

Specific heat: 1386 J/(kg.K) 
Mass density: 1020 kg/m^3 

 

SolidBody 1(Boss-
Extrude1)(модель стрічки-1) 

Curve Data:N/A 

 

Name: 6063-O 
Model type: Linear Elastic Isotropic 

Default failure 
criterion: 

Unknown 

Thermal 
conductivity: 

218 W/(m.K) 

Specific heat: 900 J/(kg.K) 
Mass density: 2700 kg/m^3 

 

SolidBody 1(Cut-
Extrude2)(подложка 
алюминий для ленти-1) 

Curve Data:N/A 
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Thermal Loads 
 

Load name Load Image Load Details 

Temperature-
1 

 

Entities: 36 face(s) 
Initial temperature: 20 Celsius 

 

Convection-1 

 

Entities: 36 face(s) 
Convection Coefficient: 12 (W/m^2)/K 

Time variation: Off 
Temperature variation: Off 

Bulk Ambient Temperature: 293.15 Kelvin 
Time variation: Off 

 

Heat Power-1 

 

Entities: 1 component(s) 
Heat Power Value: 37.8 W 

 

 

 

Contact Information 
 

Contact Contact Image Contact Properties 

Global Contact 

 

Type: Bonded 
Components: 1 component(s) 

Options: Compatible 
mesh 
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Mesh Information 
Mesh type Solid Mesh 

Mesher Used:  Standard mesh 

Automatic Transition:  Off 

Include Mesh Auto Loops:  Off 

Jacobian points 4 Points 

Element Size 9.21142 mm 

Tolerance 0.460571 mm 

Mesh Quality High 

Remesh failed parts with incompatible mesh Off 

 

Mesh Information - Details 

Total Nodes 17748 

Total Elements 8178 

Maximum Aspect Ratio 10.464 

% of elements with Aspect Ratio < 3 14.9 

% of elements with Aspect Ratio > 10 0.0245 

% of distorted elements(Jacobian) 0 

Time to complete mesh(hh;mm;ss):  00:00:03 

Computer name:  DESKTOP-OGOSCK2 
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Sensor Details 
No Data 
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Study Results 
 

Name Type Min Max 

Thermal1 TEMP: Temperature at Step No: 
9(10000 Seconds) 

307.004 Kelvin 
Node: 8630 

316.439 Kelvin 
Node: 718 

 
Assem1-Study 3-Thermal-Thermal1 
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