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АНОТАЦІЯ 

Розроблено дозиметр побутовий. Пристрій можна використовувати для 

вимірювання рівня радіації. Пристрій живиться від двох елементів живлення 

типу АА чи від зовнішнього джерела. 

Дипломний проект на тему «Дозиметр побутовий» складається з 

пояснювальної записки обсягом 75 сторінок, що включають 10 ілюстрацій, 25 

таблиць, 2 додатки, 6 креслень та 47 посилань. 

В проекті проведено порівняння аналогів, визначено основні їх недоліки 

та напрямок вдосконалення. Розроблено конструкцію дозиметра, зроблено 

розрахунки які підтверджують працездатність виробу:  проведено розрахунки 

на технологічність, надійність, вібраційну та ударну міцність і перегрів, 

розроблено комплект конструкторської документації. 

Ключові слова: дозиметр, лічильник Гейгера, радіація, побутовий. 
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ANNOTATION 

A household dosimeter has been developed. The device can be used to measure 

radiation levels. The device is powered by two AA batteries or an external source. 

Thesis project on the topic "Dosimeter household" consists of 75 pages, 

including 10 illustrations, 25 tables, 2 appendices, 6 drawings and 47 references in 

explanatory note. 

Compares of analogues, identify the main shortcomings and areas for 

improvement are carried in this project. The design of the dosimeter is developed, 

calculations are made which confirm serviceability of a product: calculations on 

manufacturability, reliability, vibration and shock durability and an overheat are 

carried out, the set of design documentation is developed. 

Key words: dosimeter, Geiger counter, radiation, household. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

АЦП — Аналогово — цифровий перетворювач;  

ДП — Друкована плата; 

ЕА — Електронна апаратура; 

ЕРЕ — Електрорадіоелементи; 

КД — Конструкторська документація;  

МК — Маршрутна карта;  

ОК — Операційна карта; 

ПЕОМ — Персональна електронно обчислювальна машина; 

ТЗ — Технічне завдання; 

ЧАЕС — Чорнобильська атомна електростанція; 
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ВСТУП 

Дозиметри з’явились набагато раніше комп’ютерів чи мобільних 

телефонів, але в побуті їх починають використовувати лише зараз. Люди 

тільки тепер починають розуміти наскільки небезпечна радіація. Але ж якщо 

перевірити дозиметром більшість виробів легкої промисловості, завезених з-

за кордону, то результати будуть катастрофічними. 

На сьогоднішній день дозиметри є необхідними у побуті, якщо ви: 

— Проживаєте в зоні забруднення пов’язаного з аварією на ЧАЕС; 

— Проживаєте поблизу великих промислових підприємств або на 

території з природньо підвищеним радіоактивним фоном; 

— У разі турботи про здоров’я себе та своїх близьких, для контролю 

рівня забруднення навколишнього середовища [1]. 

Оскільки не всі можуть собі дозволити придбати професійний 

дозиметр, було вирішено провести розробку побутового дозиметра 

призначеного для проведення вимірювань радіації в приміщенні чи вулиці в 

межах вимірювань від 10 до 242,9 мР/год. Обрана схема будується на одній 

платі, що доводить розміри приладу до мінімальних. 

Мета дипломного проекту: створити простий, та доступний пристрій для 

вимірювання рівня радіації в побуті.   
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1 ПОРІВНЯННЯ АНАЛОГІВ ТА АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

ДОЗИМЕТРІВ 

 Огляд та аналіз аналогів на ринку 

Дозиметр це пристрій призначений для вимірювання рівня радіації в 

побуті. Так як радіочастинки неможливо побачити оком, при собі необхідно 

мати пристрій який перевірить захищеність середовища навколо. Оскільки не 

всі можуть собі дозволити придбати професійний дозиметр, було вирішено 

провести розробку побутового пристрою.  

Основними виробниками дозиметрів на ринку в нашій країні є 2 фірми, 

такі як:  EKOTEST та СОЄКС. Вони виготовляють як професійну, так и 

побутову типи продукції для вимірювання радіаційного фону [2]. 

В аналізі продукції буде розглянуто вироби для побутового 

призначення. 

Пропозиція магазину EKOTEST  МКС – 05 ТЕРРА – П зображено на 

рис. 1.1. 

 

Рисунок 1.1 — Пристрій МКС – 05 ТЕРРА – П. 

Приведемо его характеристики: 

— Вмонтований гамма-, бета-чутливий лічильник Гейгера-

Мюллера. 

— Автоматичний вибір інтервалів та діапазонів вимірювань (В 

дозиметрі програмуються значення порогових рівнів в діапазоні від 0,01 до 

9,99 мкЗв/год з дискретністю 0,01 мкЗв/год) 
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— Діапазон вимірювання потужності дози: 0,1 мкЗв/год - 999,9 

мкЗв/год. 

— Звукова сигналізація кожного зареєстрованого гамма-кванта чи 

бета-частинки. 

— Програмування порогових рівнів спрацьовування звукової 

сигналізації потужності дози гамма-випромінення. 

— Рідкокристалічний індикатор. 

— Два гальванічні елементи живлення типорозміру ААА. 

— Чотирирівнева індикація розрядження джерела живлення. 

— Ударостійкий корпус. 

— Малі значення масогабаритних параметрів. 

Проаналізуємо їх. До переваг цього аналогу можна віднести наявність 

індикації розрядки батареї, налаштування значень спрацьовування 

сигналізації, автоматичний вибір інтервалів та діапазонів вимірювання.  

Серед недоліків найголовніші наступні: відсутність світлової індикації, 

низький поріг вимірювання, тривалий час очікування [3]. 

Пропозицію магазину СОЄКС 112 зображено на рис. 1.2. 

 

Рисунок 1.2 —Пристрій СОЄКС 112 

Приведемо його характеристики: 

— Діапазон показань рівня радіоактивного фону, від 0 до 999 

мкЗв/год.  

— Попередження про перевищення, від 0,4 мкЗв/год. 

— Елементи живлення 2шт. LR44 (AG13). 

— Похибка вимірювання, не більше +/- 15%. 

— Габаритні розміри, не більше, 20 * 126 мм. 
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— Маса виробу (без елементів живлення), 30 гр. 

— Монохромний дисплей. 

— Час роботи від нових елементів живлення до 200 годин 

 Проаналізуємо їх. Цей прилад гірший за попередній розглянутий. Серед 

недоліків найголовніші наступні: відсутність звукової індикації, низький поріг 

вимірювання, похибка не перевищує ±15%, час безперервної роботи від нових 

елементів живлення 200 годин. 

До переваг цього аналогу можна віднести малі габаритні розміри, та 

массу, легкість використання,  наявність світлової сигналізації [4]. 

Перейдемо до порівняльної таблиці: 

Таблиця 1.1 — Порівняльна таблиця дозиметрів 

Назва 

пристрою 
ТЕРРА -П СОЄКС 112 Дозиметр побутовий 

1 2 3 4 

Звукова 

сигналізація 
+ — + 

Світлова  

сигналізація 
— + + 

Межі 

вимірювання 

Від 0 до 999 

мкЗв/год 

Від 0 до 999 

мкЗв/год 
Від 0 до 2500 мкЗв/год 

Наявність та 

модель 

лічильника 

Гейгера 

СБМ-20 СБМ-20-1 СБМ-20 

Варіанти 

живлення 

Від 2х 

батарейок 

типу ААА 

Від 2х 

батарейок 

LR44 

Від 2х батарейок типу 

АА/від зовнішнього 

джерела живлення 
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Таблиця 1.1 Продовження 

1 2 3 4 

Час роботи від 

елементів 

живлення 

6000 год 200 год 6000 год 

Час виходу на 

робочий 

режим 

35с  40 с 30 с 

Ударо-

витривалий 

корпус 

+ — + 

Гарантійний 

термін 
2 роки 1 рік 2 роки 

Країна 

виробник 
Україна Росія Україна 

Ціна 5000 грн 2300 грн 3700 грн 

З проведеного аналізу ринку можна зробити декілька висновків. На 

ринку України представлено лише 2 торгові марки у сегменті побутових 

дозиметрів, отже є великі шанси зайти на ринок та витримати рівень 

конкуренції.  

При розробці виробу було вирішено використовувати мікроконтролер, 

який керує перетворювачем напруги і рідкокристалічним індикатором. 

Використання мікроконтролера також зменшило кількість цифрових 

мікросхем до двох, а розроблене для нього програмне забезпечення надає 

можливість зручного користування. 

Пристрій складається з наступних вузлів: 

- блок живлення, що забезпечує схему напругою; 

- двох стабілізаторів напруги, які стабілізують напруги живлення до 3В 

для нормальної роботи приладу; 
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- мікроконтроллер, який є головним елементом приладу і виконує 

керування  всіма вузлами пристрою; 

- блок трансформації, який півищює напругу для живлення лічильника; 

- високовольтний перетворювач, який підвищує напругу до значення 

близького 400В, що необхідна для роботи лічильника; 

- лічильник Гейгера, який виявляє радіаційні зарядженні частинки в 

повітрі; 

- стабілізатор частоти, який стабілізує частоту роботи мікропроцессора; 

- фомувач рахункових імульсів, який отримує, та оброблює значення 

заряджених частинок в повітрі, і перетворює їх для відображення на 

індикаторі. 

- блок індикації, відображає виміряні значення на індикаторі. 

Пристрій, що проектується, має ряд переваг над пристроями що вже 

існують. До основних переваг відноситься: 

— Простота використання, пристрій не потрібно додатково 

налаштовувати обираючи режими. Після ввімкнення він одразу готовий до 

вимірювання. 

— Межі вимірювання. 

— Цінова політика. 

— Наявність на вибір 2х варіантів живлення пристрою. 

Отже пристрій, що проектується матиме попит на ринку. Також жоден з 

наведених аналогів не задовольняє умови технічного завдання, тому прийнято 

рішення, розробити актуальне вирішення поставленої задачі. 

 Аналіз технічного завдання 

У даному дипломному проекті розробляється побутовий дозиметр. Цей 

пристрій призначений для вимірювання рівня радіації в побуті. Межі 

вимірювання  від 10 до 242,9 мР/год. Такі межі вимірювання досягаються за 

рахунок налаштування лічильника Гейгера СБМ-20, коли він працює на межі 

максимальних можливостей.  
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Пристрій матиме 2 варіанти живлення, перший, це живлення від двох 

гальванічних елементів типу АА, час роботи складає 6000 годин, другий це 

робота від зовнішнього джерела постійної напруги  5...15 В. Пристрій має мати 

2 типи сигналізації звукову та світлову. 

Кліматичне виконання за ГОСТ 15150-69 У-1.1 [5]. 

У — макрокліматиний район з помірним. 1.1 — зберігання в процесі 

експлуатації в приміщеннях категорії 4 і роботи як в умовах категорії 4, так і 

(короткочасно) в інших умовах, в тому числі на відкритому повітрі. 

Умови експлуатації згідно ГОСТ 16019-2001, Н7 [6]. Вказаній категорії 

відповідає носима апаратура, що експлуатується на відкритому повітрі або в 

неопалюваних наземних і підземних спорудах. 

Забезпечити безвідмовну роботу не менше ніж 11000 годин шляхом 

використання матеріалів та елементів достатньої якості.  

Дозиметр виконано в пластмасовому корпусі, з відповідними розмірами 

та габаритами. В корпусі необхідно забезпечити отвори під елементи 

керування, під’єднання зовнішніх пристроїв, екран та звукову та світлову 

сигналізації. Корпус буде придатним до ремонту. 

 Аналіз з точки зору технолога 

 Обґрунтування методу виготовлення друкованої плати 

Дана плата орієнтовно матиме двосторонній монтаж та два шари 

металізації, оскільки буде велика кількість елементів поверхневого монтажу 

та пересічних провідників. 

Доцільним є  виготовлення комбінованим позитивним методом, тобто 

спочатку свердлять та металізують отвори, а потім витравляються провідники. 

Цей метод є доцільним оскільки забезпечується отримання чітких ліній 

провідників та характеризується меншою трудомісткістю в порівнянні з 

електрохімічним методом. Також друковані плати надійніші, оскільки при 

цьому діелектрик знаходиться в сприятливішій умові, тому що фольга оберігає 

його від дії електроліту [7].  
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 Вибір класу точності плати  

Відповідно до ГОСТ 23751-86 для даного виробу обрано третій клас 

точності друкованої плати, оскільки перший та другий не спроможні 

забезпечити точність необхідну для розведення мікросхем, а четвертий та 

п’ятий є більш затратними в реалізації [8]. 

 Аналіз роботи дозиметрів 

Насамперед потрібно уточнити, що кожна схема дозиметра складається 

з декількох основних складових.  

Структурна схема побутового дозиметра показана на рисунку 1.3 

 

Рисунок 1.3 - Структурна схема пристрою 
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В кожній схемі можна знайти такі блоки як: блок керування, блок 

індикації, блок живлення, блок високовольтного перетворення напруги, 

лічильник Гейгера. Обов’язковою складовою будь якого сучасного  

електричного пристрою є наявність мікроконтролера, що керує усіма 

процесами. 

 

Рисунок 1.4 — Схема електрична дозиметра ТЕРРА-П 

За електричною схемою можна зробити наступні висновки. 

Схема активується кнопкою SA1, живлення відбувається з допомого 

змінних елементів живлення. Мікросхема DD2 виконує керування екраном, на 

якому відображаються результати вимірювання. DD1 це мікропроцесор, що 

керує усім процесом, на діодах VD1-VD4 реалізовано потроювач  напруги для 

живлення лічильника. У якості лічильника використовують лічильник Гейгер 

СБМ-20  [3]. 

Схема що проектується схема має меншу напругу живлення, та більший 

діапазон вимірювання. По
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2 РОЗРОБКА ТА РОЗРАХУНКИ КОНСТРУКЦІЇ 

 Принцип функціонування розроблюваного пристрою 

Висока напруга формується на транзисторі VT2 і трансформаторі Т1. На 

заслін транзистора VT2 з вивода 5 мікроконтролера DD2 надходять імпульси 

частотою 244 Гц з коефіцієнтом заповнення 4 ... 15%. Під час дії імпульсу 

транзистор VT2 відкритий і в магнітопроводі трансформатора відбувається 

накопичення енергії. У моменти закриття транзистора по закінченні кожного 

імпульсу на його стоці в результаті самоіндукції обмотки I трансформатора 

виникають імпульси напруги позитивної полярності амплітудою близько 60 В. 

З підвищюючої обмотки II імпульси напруги подаються на збільшувач 

напруги, що зібраний на діодах VD6- VD8 і конденсаторах С11, С13, С14. 

Застосування потроювача знизило вимоги до трансформатора і дозволило 

спростити його конструкцію. 

 

Рисунок 2.1 — Принципова схема дозиметра побутового 

З потроювача напруга близько 400 В надходить на лічильник Гейгера 

BD1 через навантажувальний резистор R7. При такій напрузі лічильник 
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працює в середині "плато" своєї характеристики. Стабілітрони VD3-VD5 

обмежують напругу до 430 В і захищають від пробою конденсатори 

потроювача. Без стабілітронів напруга на конденсаторах в деяких випадках 

може перевищити 800 ... 900 В, що викличе їх пробій. При опорі навантаження 

потроювача не менше 40 МОм постійна складова струму в обмотці I не 

перевищує 10 мА. 

Змінюючи тривалість імпульсів, що відкривають транзистор VT2, 

мікроконтролер DD2 регулює кількість енергії, що надходить від джерела 

живлення на потроювач напруги, забезпечуючи цим стабілізацію напруги на 

його виході. Для цього за допомогою вбудованого АЦП мікроконтролер 

вимірює напругу на додатковій обмотці III трансформатора Т1, випрямлену 

діодом VD9 і згладжену конденсатором С17. Ємність цього конденсатора і 

опір резисторів R9, R10 обрані такими щоб напруга, що надходить на вивід 8 

(один з входів АЦП) мікроконтролера, без суттєвої затримки слідувала за 

всіма змінами напруги на виході потроювача. Конденсатор С16 згладжує 

гострі піки цього сигналу. 

Інший вхід АЦП з'єднаний з джерелом зразкової напруги 1,235 В на 

мікросхемі DA3.  

При реєстрації радіаційної часточки лічильник Гейгера BD1 формує на 

резисторі навантаження R7 імпульс від’ємної полярності амплітудою близько 

100 В, що надходить на рахунковий вхід таймера TMR0 (вивід 11) 

мікроконтролера через дільник напруги який сформованно резисторів R3, R5, 

R6 і конденсаторів С8, С9. 

При інтенсивності радіації понад 50 мкР/год мікроконтролер на виводі 

13 кожну секунду генерує серію імпульсів частотою близько 2480 Гц. 

Підсилені транзистором VT1 імпульси надходять на електромагнітний 

випромінювач звуку НА1 або на інший випромінювач, якщо він підключений 

до гнізда XI. 
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Імпульси напруги самоіндукції випромінювача, що утворюються в 

моменти закривання транзистора VT1, викликають світіння світлодіода HL1, 

що також сигналізує про перевищення допустимого рівня радіації.  

Живиться прилад від батареї GB1. Час безперервної роботи радіометра 

від елементів живлення ємністю 2500 мА·год досягає шести-семи місяців. 

Можна живити прилад і від зовнішнього джерела постійної напруги  

5 ... 15 В. Коли його штекер вставлений в гніздо ХЗ, батарея GB1 відключена. 

Інтегральний стабілізатор DA2 зменшує подану напругу до 3,3 В і стабілізує 

її. Діод VD2 знижує напругу до 3 В, що знімається зі стабілізатора.  

Діод VD1 захищає прилад при випадковому підключенні зовнішнього 

джерела напруги неправильної полярності. До роз'єму Х2 підключають 

програматор для завантаження програми до вже змонтованого на платі 

приладу мікроконтролера. 

Таймер TMR0 працює в режимі лічильника імпульсів без попереднього 

дільника. Переповнення таймера під час надходження на його вхід більше 255 

імпульсів генерує запит переривання, в результаті обробки якого збільшується 

на одиницю число в спеціально виділеному регістрі. Таким чином, число 

імпульсів, що надійшли за секунду, яке може досягати 5500 (0x157С), 

зберігається в двох байтах: молодший - в регістрі TMR0, старший - в регістрі-

лічильнику переривань. 

Кожні 10 мс, при необхідності, цикл вимірювання напруги і зміни, 

тривалості імпульсів повторюється [9]. 

 Вибір та обґрунтування елементної бази 

 Вибір резисторів  

Резистор 3362Р-1-105FL 

Резистор  підстроєчний для друкованого монтажу. Використовується в 

електричних колах постійних і змінних струмів.  

Потенціометр є однооборотним, призначений для монтажу на друковану 

плату. 
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Таблиця 2.1 — Вибір підстроєчного резистора 

Н
аз

в
а 
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а 

Р
о
б
о
ч
і 
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м

п
ер

ат
у
р
и

 

В
и

д
 

р
ег

у
л
ю

в
ан

н
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1.VTR-A-

3296W-105-

R 

0,5 Вт 1 МОм 10% 315 В 200º 
-55 ~ 

+125ºС 
зверху 

2.KLS4-

3362U-105 
0,5 Вт 1 МОм 10% 220 В 240º 

-55 ~ 

+125ºС 
збоку 

3.KLS4-

3362P-1-105 
0,5 Вт 1 МОм 10% 300В 270 º 

-55 ~ 

+125ºС 
зверху 

KLS4-3362P-1-105 обирається тому, що він характеризується високою 

точністю налаштування на необхідний опір, має мінімальні розміри, 

відповідає значенню номінального опору, яке задовольняє роботу схеми, малу 

вартість, має налаштування зверху, легкодоступний [10]. 

Резистори SMD0805 

Резистори постійного номіналу для поверхневого монтажу. 

Резистори типу SMD характеризуються високою стабільністю 

параметрів, надійністю, мають гарні частотні властивості.  

Таблиця 2.2 — Вибір резисторів поверхневого монтажу 

Назва Потужність 
Діапазон 

опорів 

Допустиме 

відхилення 

Максимально 

допустима 

робоча напруга 

Робочі 

температури 

1. Hitano 

SMD0805 
0,125 Вт 

1 Ом ~ 

20 МОм 
5% 150 В -55 ~ +155ºС 

2. Uni-Ohm 

SMD0805 
0,125 Вт 

1 Ом ~ 

10 МОм 
10% 150 В -55 ~ +125ºС 

3.Cinetech 

SMD0805 
0,125 Вт 

1 Ом ~ 

10 МОм 
10% 150 В -55 ~ +125ºС 

Обираються резистори SMD0805 фірми Hitano, в переліку елементів це 

резистори R1-R5, R8, R10 [11]. 
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Дані резистори обираються тому, що мають опори, які задовольняють 

роботу схеми, мають малі розміри, що зменшує габарити плати, оптимізовано 

для автоматичного монтажу, більший діапазон робочих температур. Мають 

малу вартість та легкодоступні порівняно з аналогами. 

Резистори навісного монтажу. 

Металоплівкові резистори містять резистивний елемент у вигляді дуже 

тонкої металевої плівки. Вони характеризуються високою стабільністю 

параметрів, слабкою залежністю опору від частоти і напруги , високою 

надійністю. 

Таблиця 2.3 — Вибір резисторів 0,25 Вт 

Назва 
Допустиме 

відхилення 

Максимально 

допустима робоча 

напруга 

Робочі температури 

1. Hitano 5% 350 В -55 ~ +125ºС 

2.Cinetech 5% 350 В -55 ~ +155ºС 

Таблиця 2.4 — Вибір резисторів 0,5 Вт 

Назва 
Допустиме 

відхилення 

Максимально 

допустима робоча 

напруга 

Робочі температури 

1. Hitano 5% 350 В -55 ~ +125ºС 

2.Cinetech 1%  500 В -55 ~ +155ºС 

На Українському ринку представлено лише 2 екземпляри, що 

відповідають потрібним вимогам.  

У якості R6 обирається резистор CR-25 - 0,25 – 220 кОм  5% фірми 

CINETECH, він має більший діапазон робочих температур матеріалами вищої 

якості для забезпечення стабільної роботи та високої надійності, має невелику 

ціну [12]. 

У якості R7 обирається резистор FM0207-10M0FT– 0,5 – 10 МОм  1% 

фірми CINETECH, що має матеріалами вищої якості для забезпечення 
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стабільної роботи та високої надійності, має невелику ціну, низький розкид 

параметрів, та порівняно з іншими аналогами надає Uраб = 500В, що 

задовольняє параметрам схеми [13]. 

 Вибір конденсаторів 

Електролітичні конденсатори. 

Діелектриком для даного конденсатора є тонкий шар оксиду металу, 

нанесений електролітичним способом на тонку стрічку з фольги. 

Конденсатори мають радіальні виводи. 

Таблиця 2.5 — Вибір електролітичних конденсаторів 

Назва 
Діапазон 

ємності 

Допустиме 

відхилення 

Максимально 

допустима 

робоча 

напруга 

Робочі 

температури 

Час 

експлуатації 

1. Hitano 
0,47 ~ 

10000µF 
10% 10 В -55 ~ +105ºС 2000 годин 

2. Koshin 
0,1 ~ 

220µF 
25% 10 В -55 ~ +105ºС 2000 годин 

3. Samwha 
0,47 ~ 

1000µF 
20% 10 В -55 ~ +105ºС 1000 годин 

Конденсатори Hitano обрані оскільки мають малий розкид параметрів, 

довгий час експлуатації, більший ряд ємності, а також за параметрами 

номінальної напруги 10В та ємності 22мкФ, 470мкФ та 10мкф, що необхідні 

для живлення і роботи схеми. Вони не мають значного впливу на висоту 

корпусу приладу що проектується, дешеві [14]. 

Конденсатори  SMD 0402. 

Керамічні конденсатори для поверхневого монтажу, що є доступними на 

ринку.  
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Таблиця 2.6 — Вибір конденсаторів SMD 0402 

Назва 
Діапазон 

ємності 

Допустиме 

відхилення 

Максимально 

допустима 

робоча 

напруга 

Робочі 

температури 
Діелектрик  

1. Hitano 
10nF ~ 

100µF 
20% 25 В -55 ~ +85ºС Y5V 

2. Murata 
0,1pF ~ 

1000pF 
25% 16 В -55 ~ +85ºС X7R 

3. Samsung 
100pF ~ 

220nF 
20% 16 В -55 ~ +85ºС X7R 

Конденсатори Hitano типорозміру 0402 обираються для конденсаторів 

С2, С5, С15. Порівняно з аналогами вони мають більшу допустиму напругу, в 

своїй основі використовують високо стабільний діелектрик Y5V, що має більш 

високі рівні втрат і напівстабільну температурну залежність. можливість 

використання в автоматизованому монтажу, дешеві [15]. 

Конденсатори  SMD 0603. 

Керамічні конденсатори для поверхневого монтажу, що є доступними на 

ринку, мають низький відсоток розкиду параметрів.  

Таблиця 2.7 — Вибір конденсаторів SMD 0603 

Назва 
Допустиме 

відхилення 

Максимально 

допустима 

робоча 

напруга 

Робочі 

температури 
Діелектрик Ціна 

1. Hitano 5% 50 В -55 ~ +125ºС NPO 0,35 грн 

2. Murata 10% 50 В -55 ~ +125ºС NPO 0,55 грн 

3. Epcos 10% 50 В -55 ~ +125ºС NPO 0,45 грн 

Конденсатор типорозміру 0603 обирається для конденсатора С6. В своїй 

основі використовують високостабільний діелектрик NPO, який 

характеризується високою добротністю і лінійної температурної залежністю. 
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 Порівняно з аналогами вони дешеві мають дешеві, низький розкид 

параметрів, всього 5%  [16]. 

Конденсатори  SMD0805. 

Багатошарові керамічні конденсатори, які використовуються у фільтрах, 

де основними вимогами є низькі втрати, висока стабільність ємності. До 

складу входить високо стабільні дієлектрики, які мають високу добротність і 

лінійну температурну залежність. 

Таблиця 2.8 — Вибір конденсаторів SMD 0805 

Назва 
Діапазон 

ємності 

Допустиме 

відхилення 

Максимально 

допустима 

робоча 

напруга 

Робочі 

температури 
Діелектрик 

1. Hitano 
100pF ~ 

100µF 
10% 50 В -55 ~ +125ºС X7R 

2. Samsung 
100pF ~ 

22µF 
15% 50 В -55 ~ +125ºС X7R 

3. Yageo 
100pF ~ 

22µF 
10% 50 В -55 ~ +85ºС X7R 

Для конденсаторів С3, С10, С12, С16 обирається SMD 0805 фірми 

HITANO оскільки вони відповідають необхідним параметрам схеми. До 

особливостей можна віднести: високу питому ємність, широкий діапазон 

номінальних ємностей, мають при цьому малі габарити і низьку вартість, 

оптимізовані для автоматичного монтажу [17]. 

Конденсатори високовольтні. 

Захищений ізольовані плівковий конденсатор постійної ємності 

призначені для роботи в ланцюгах постійного, змінного та пульсуючого 

струму. Характеризуються високим опором ізоляції і відносно високою 

температурною стабільністю параметрів.  
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Таблиця 2.9 — Вибір конденсаторів 630B 

Назва 
Допустиме 

відхилення 

Максимально 

допустима робоча 

напруга 

Робочі 

температури 
Розмір корпусу  

1.CORNELL 

DUBILIER 
10% 630 В -55 ~ +125ºС 18,5х6,5х14 

2.Illinois 

Capacitor 
10% 630 В -40~ +105ºС 18,5х7х15 

3. WIMA 20% 630 В -40 ~ +85ºС 39х9х19 

Обраний конденсатор CORNELL DUBILIER DME6P1K-F відповідає 

значенням напруги, яка спостерігається в ланцюзі приладу Uраб = 630 В, де він 

розташований, має менші габарити, а  номінальна ємність його підібрана 

такою, щоб висока напруга на лічильнику BD1 при фільтрації серії імпульсів 

відновлялась за маленький період часу [18]. 

Таблиця 2.10 — Вибір конденсаторів 400B 

Назва 
Допустиме 

відхилення 

Максимально 

допустима робоча 

напруга 

Робочі 

температури 
Розмір корпусу  

1.Hitano 10% 400 В -55 ~ +125ºС d = 9 мм 

2. Kemet 10% 400 В -40~ +125ºС d = 10 мм 

3. WIMA 10% 400 В -55 ~ +100ºС d = 8,5 мм 

Обирається керамічний високовольтний конденсатор, фірми HITANO 

який використовується у приладі що проектується в схемі дільника напруги. 

Обраний конденсатор розрахований на напругу 400В, а номінальна ємність 

його підібрана такою, щоб висока напруга на лічильнику BD1 при фільтрації 

серії імпульсів відновлялась якомога швидше [19]. 
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Конденсатор танталовий. 

Танталовий конденсатор , що характеризується  високим питомим 

зарядом і питомою ємністю, великим значенням одиничної ємності, однак, має 

обмеження за максимальним значенням номінальної напруги. 

Таблиця 2.11 — Вибір конденсаторів танталових 

Назва 
Допустиме 

відхилення 

Максимально 

допустима робоча 

напруга 

Робочі 

температури 
тип корпусу 

1.Hitano 10% 35 В -55 ~ +125ºС вивідний 

2. Kemet 10% 35 В -55~ +125ºС типорозмір 1206 

3.Vishay 

Sprague 
10% 35 В -55 ~ +125ºС вивідний 

Обрано конденсатор поверхневого монтажу, типорозміру 1206. 

Конденсатор обирається тому, що він має малі габарити, що зменшує 

розмір плати, відповідає основним параметрам ємності – 2,2 мкФ і робочої 

напруги 35В. В пристрої використовується як згладжуючий в схемі 

однопівперіодного випрямлача [20]. 

 Вибір кварцового резонатора 

Кварцовий резонатор CFS-206  призначений для використання в 

аналогово-цифрових ланцюгах для стабілізації і виділення електричних 

коливань певної частоти або смуги частот. 

 

Рисунок 2.2 — Кварцовий резонатор CFS-206 
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Електричні параметри: 

— резонаторна частота: 32768Гц; 

— навантажувальна ємність: 6 пФ. 

На ринку представлена одна фірма, що їх постачає. Обирається оскільки 

відповідає значенню резонансної частоти необхідної для роботи пристрою, та 

низьку навантажувальну ємність [21]. 

 Вибір роз’ємів 

Роз’єм jack 3.5 

Роз’єм призначений для підключення до приладу навушників і 

відключення звукової сигналізації.  

Таблиця 2.12 — Вибір jack 3.5 

Назва Тип монтажу Матеріал корпусу 

1. JC-128 На плату Пластик 

2. KLB-4 На корпус Пластик 

3. Sun Rise На плату Пластик 

Обирається KLB-4 через легку доступність, малі розміри, низьку 

вартість, можливість кріплення до корпусу пристрою [22]. 

Роз’єм B5B-PH-K-S JST SALES AMERICA INC. 

Представлено лише одного виробника на ринку. Є двох типів з 

фронтальним під’єднанням або під кутом. Виконується в пластмасовому 

корпусі і складається з 5 вздовж розташованих контактів.  

 

Рисунок 2.3 — Роз’єм B5B-PH-K-S 

Використовується для підключення до програматора, і подальшого 

програмування пристрою. 
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Обирається через легку доступність, малі розміри, низьку вартість і 

якісного з’єднанням з штейкером що  підключається до нього [23]. 

Pоз’єм для живлення схеми  

Роз’єм призначений для живлення схеми.  

Таблиця 2.13 — Вибір роз’єм для живлення схеми 

Назва Тип монтажу 
Матеріал 

корпусу 
Ціна Напруга 

1.CUI 

DEVICES 
На плату Пластик 30 грн 25 В 

2. Kycon Inc. На корпус Пластик 70 грн 24 В 

3.Switchcraft 

Inc. 
На корпус Пластик 120 грн 48 В 

PJ-040D CUI DEVICES має малі розміри, низьку вартість. Витримує 

Imax=2A, Umax=25В, що повністю підходить до параметрів схеми [24]. 

 Вибір вимикача 

Повзунковий вимикач MHS-122 призначений для вмикання і вимикання 

пристрою. Виконується в пластмасовому корпусі, виконаний у вигляді 

елемента поверхневого монтажу.  

Таблиця 2.14 — Вибір вимикача 

Назва Тип монтажу 
Матеріал 

корпусу 

Розмір повзунка Напруга  

1. Apem Inc Вивідний Пластик 10 мм 30 В 

2. Alcoswitch  Поверхневий Пластик 30 мм  125 В 

3.Copal 

Electronics Inc 
Вивідний 

Пластик 10 мм 15 В 

Обирається Alcoswitch, оскільки підходить по значенню напруги, має 

мінімальні розміри, гарну якість, легко доступний, оптимізований для 

автоматичного монтажу [25]. 

 Вибір батарейного відсіку 

Через великі габаритні розміри розміщення на платі не доцільне [26]. 

Прийнято рішення використовувати клемник для під’єднання батарейок.   
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Клемник 282834-2 TE обирається через низьку вартість, простоту 

конструкції, габарити, що не впливають на розміри приладу, легку доступність 

[27]. 

 Вибір мікросхем 

Мікросхема MCP1700-3302E/TO. 

Це позитивний стабілізатор з малим падінням напруги, який здатний 

видавати 250мА струму з вкрай низьким диференціалом напруги 178мВ при 

250мА. Мікросхема виконується в пластмасовому корпусі ТО-92. 

Електричні параметри: 

— напруга живлення: 2,3В…6В; 

— фіксоване значення напруги на виході: 3,3В; 

— вихідний струм: 250мА; 

— падіння напруги: 178мВ. 

Обирається через низький робочий струм, низьке падіння напруги, 

високої точності вихідної напруги, має малі габарити [28]. 

Мікросхема L78L33. 

Регулятор фіксованої напруги в широкому діапазоні додатків. В схемах 

використовується як стабілізатор напруги. Мікросхема буває двох типів для 

поверхневого монтажу, та для монтажу у отвори. 

 Електричні параметри: 

— вхідна напруга: до 30В; 

— фіксоване значення напруги на виході: 3,3В; 

— вихідний струм: 100мА. 

Обирається через високу точності вихідної напруги, малі габарити і 

низьку вартість. Виконується в пластмасовому корпусі ТО-92, встановлюється 

в отвори [29]. 

Мікросхема LM285LP-1.2 

Функціонально це джерело живлення опорної напруги, який має хорошу 

температурну стабільність і низький динамічний опір. 
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Електричні параметри: 

— робочий струм: 20мА; 

— фіксоване значення напруги на виході: 1,235В; 

— точність:12мВ. 

Обирається оскільки має високу точність зразкового значення напруги, 

низький робочий струм, малі габарити [30]. 

Мікросхема AY0438-I/P. 

Функціонально це драйвер, який керує РКІ, як правило, під 

керівництвом мікропроцесора. Мікросхема фіксує данні які потрібно 

відобразити, тип самим звільняючи мікропроцесор від генерації необхідних 

осцилограм. За допомогою цього елемента на РКІ можна відображати 4 значну 

інформацію. 

 Електричні параметри: 

— напруга живлення: 3В; 

— вихідний струм: 25мА; 

— кількість цифр: 4. 

За допомогою мікросхеми відбувається відображення інформації на РКІ. 

Вона має низьку напругу живлення, високу завадо стійкість [31]. 

Мікросхема PIC16F684 I/P. 

Це недорогий високопродуктивний 8-розрядний мікроконтролер 

виконаний за КМОП технологією з дуже малим використанням енергії. Він 

має внутрішню пам’ять на яку записується програма. В цій мікросхемі є 

можливість видалення записаної інформації електричним шляхом, і запис на її  

місце нової. До складу входить компоратор, АЦП, таймер. Виконується для 

двох типів монтажу. 

Електричні параметри: 

— напруга живлення: 2,5В÷5,5В; 

— робочий струм: 8,5мА; 

— програмний діапазон частот: від 8МГц до 31кГц; 

— ширина шини даних: 8-біт. 
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Мікроконтролер обирається тому, що має високу частоту обробки 

сигналу, до нього вбудовано АЦП, таймер, компаратор. Він споживає малу 

потужність, має можливість перезапису інформації. Обирається в корпусі dip-

14 для монтажу в отвори [32]. 

 Вибір лічильника Гейгера 

Лічильник Гейгера СБМ-20 призначений для вимірювання жорсткого 

бета-і гамма-випромінювання і має широке застосування в галузі радіаційного 

контролю. 

 

Рисунок 2.4 — Лічильник Гейгера СБМ-20 

Електричні параметри: 

— чутливість лічильника: 60÷75 імп/мкР; 

— номінальна робоча напруга: 400В; 

— мертвий час імпульсу: 190с; 

— частота імпульсів: 5263 Гц; 

Лічильник має менші розміри порівняно з аналогами, невелику ціну, а 

максимальна інтенсивність, яку можна виміряти лічильником СБМ-20, 

дорівнює 5263/78 = 67,47 мкР / с або 242,9 мР / год, що надає велику верхню 

межу вимірювань для пристрою що проектується. Використовується в усіх 

аналогах [33]. 

 Вибір випромінювача звуку 

Електромагнітний випромінювач звуку з вертикальним випроміненням. 

Виконаний в чорному пластмасовому корпусі. 
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Таблиця 2.15 — Вибір випромінювача звуку 

Назва Частота 
Рівень 

звукового тиску 

Напруга 

живлення 

Розмір  

1. KEPO 2,3 кГц 85dB 7~11 В 12х6 мм 

2. Global Tone  4 кГц 85dB 12 В  14х7 мм 

3. CUI INC 2,73 кГц  85dB 2~4 В 9х4,5 мм 

Обирається CUI INC, бо має відносно не великі розміри, що не має 

значного впливу на розмір виробу, низьку робочу напругу. Випромінювач 

характеризується чітким звуком і випроміненням звуку до верху, що запобігає  

втрачанню звуку і  привертає увагу до виявлення зони з перевищеними 

показниками радіації [34]. 

 Вибір РКІ 

LCD панель EDC190 призначена для виводу інформації. На робочу 

панель максимально виводиться 4 символи. 

Електричні параметри: 

— робоча напруга: 3В; 

— колір підсвітки: білий; 

— кількість символів: 4. 

РКІ відповідає параметрам напруги, має якісний і чіткий вивід 

інформації на індикатор. Якість зображення не зменшується з розрядженням 

елементів живлення [35]. 

 Вибір світлодіода 

Червоний світлодіод на ринку представлений декількома виробниками. 

Таблиця 2.16 — Вибір світлодіода 

Назва Кут огляду 
Форма Напруга 

живлення 

Розмір  

1. G-Nor 60º Кругла 2 В d=3 мм 

2. Kingbright  60º Кругла 2,1 В  d=5 мм  

3. Paralight 60º Прямокутна 2,3 В 5х1 мм 

Обирається світлодіод GNL-5013HD фірми G-NOR, з розсіяним 

випромінюванням. Випускаються в пластмасових корпусах. Має червоний 
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колір світіння. Світлодіод має яскравий колір світіння, появлення якого 

свідчить про перевищення рівня радіації. Використання цього світлодіода 

надало можливість відмовиться від світлової індикації, яка б збільшила 

кількість енергії що використовується [36]. 

 Вибір діодів. 

Діод 1N914. 

Випрямний діод передбачає високу швидкість перемикання. Володіє 

мініатюрними розмірами і малою масою, підвищеними показниками 

надійності. Підходить для застосування в інтегральних схемах. 

Електричні параметри: 

— максимальна постійна зворотня напруга: 100В; 

— пряма напруга: 1В; 

— середньо випрямлений струм: 250 мА; 

— прямий струм: 10мА. 

Цей діод виконується різними фірмами, і єдиною різницею є якість 

виготовлення та ціна. Обирається діод фірми FAIRCHILD SEMICONDUCTOR 

через малий струму втрат 5 мкА, малі габаритні розміри, високу ефективність, 

низьку ціну [37]. 

Діод BAT46. 

Діод Шоткі призначений для використання у всіх електричних 

ланцюгах. Характеризується низьким падінням напруги, невеликими 

значеннями струму і напруги та швидким часом переключення. 

Електричні параметри: 

— максимальна постійна зворотня напруга: 100В; 

— пряма напруга: 1В; 

— максимальний зворотній струм: 5 мА; 

— прямий постійний струм: 0,15А. 

Цей діод виконується різними фірмами, і єдиною різницею є якість 

виготовлення та ціна. Обирається діод фірми MICROELECTRONICS через 
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нижчу ціну. В схемі використовується через мале пряме падіння напруги на 

ньому [38]. 

Діод 1N5275B 

Стабілітрон, призначений для стабілізації постійної напруги з 

керамічним корпусом і високою надійністю. 

Електричні параметри: 

— стабілізована напруга: 140В; 

— максимальна потужність: 500мВат; 

— вхідна напруга: 1,1В; 

— вхідний струм: 200 мА. 

Цей діод виконується різними фірмами, і єдиною різницею є якість 

виготовлення та ціна. Обирається діод фірми MICROSEMI через нижчу ціну. 

Використовується через високу потужність, гарні стабілізуючі якості. В 

пристрої виконує роль обмежувача напруги до 430В і захищає від пробою 

конденсатори [39]. 

Діод 1N4007. 

Популярний кремнієвий випрямний діод. На даний час 

найпоширеніший. Застосовується практично у всіх імпортних блоках 

живлення побутової апаратури. Крім того даний діод має здатність змінювати 

свою ємність, тому його можна використовувати в радіоапаратурі замість 

варикапа. Виконаний в пластиковому корпусі. 

Електричні параметри: 

— максимальна постійна зворотня напруга: 1000В; 

— максимальний прямий струм: 1А; 

— максимальна пряма напруга: 1,1В; 

— максимальний зворотній струм: 5мкА. 

Цей діод виконується різними фірмами в 2х типах корпуса, для 

поверхневого монтажу, та для монтажу в отвори. Обирається діод фірми 

MICROSEMI для монтажу в отвори, через нижчу ціну. Використовується в 

схемі через низьке падіння прямої напруги, низький струм втрат, високу 
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стабільність параметрів. В схемі на діодах реалізовано потроювач напруги 

[40]. 

 Вибір транзисторів. 

Транзистори TN0620 - це польовий транзистор, який використовується 

в схемах, де необхідна низька порогова напруга, висока напруга пробою, 

високий вхідний опір, низька вхідна ємність і висока швидкість переключення.  

Електричні параметри: 

— максимально допустимий постійний струм: 250мА; 

— напруги пробою: 200В; 

— напруга спрацювання затвору: 1,6В; 

— постійна напруга заслін-витік 20В. 

Цей транзистор в схемі використовується, бо має велику швидкість 

перемикання, низький опір, малі габарити і низьку вартість [41]. 

 Розрахунок друкованого вузла пристрою 

 Розрахунок площі плати і вибір її розмірів 

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 

щільності друкованого монтажу; 

– умови експлуатації; 

– допустимі співвідношення сторін (за жорсткістю зовнішніх впливів,  

способом закріплення ДП, її товщиною, тощо); 

Знаючи габарити компонентів розрахуємо площу плати. Для зручності 

розрахунок проводився в Excel, результати зображено в таблиці Excel, 

таблиця- 2.17 

Позначки в таблиці: 

W — ширина елементів; 

L — довжина елементів; 

n — кількість елементів; 
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k — коефіцієнт форми; 

S — загальна площа елементів певного корпусу; 

Ss — мінімальна площа плати; 

S (ЧІП) — загальна площа елементів поверхневого монтажу; 

S (вивід) — загальна площа вивідних елементів; 

ss1 — площа елементів верхнього шару плати; 

ss2 — площа елементів нижнього шару плати. 

Таблиця 2.17 — Площа компонентів 

Корпус W L n k S Ss s(ЧІП) S(вивід)ss1 ss2

smd0805 1,25 2 15 1 37,5 12892 158,07 12734 7491,7 5400,5

to92 3,5 4,5 5 1,5 118,13

mic40 14,22 52,45 1 3 2237,5

mic14 6,6 19,3 1 1,5 191,07

lsd40 34,39 50,8 1 3 5241

y5p 9 3,5 2 1 63

dme6p1 6,5 18,5 3 1,5 541,13

tant 1,8 3,4 1 1 6,12

ecr100 5 5 1 1 25

ecr220 5 5 1 1 25

ehr471 6,3 6,3 1 1 39,69

ha1 9 9 1 1 81

hl1 5,9 5,9 1 1 34,81

0,25w 2,3 6,5 1 1 14,95

0,5w 2,3 6 1 1 13,8

3362P-1-105LF 7 7 1 1,5 73,5

1N914 2 4,2 2 1 16,8

bat46 2 4,2 1 1 8,4

1N5275B 2 4,2 3 1 25,2

1N4007 2,72 5,21 3 1 42,514

B5B 5 13 1 1,5 97,5

CUI PJ-040D 6 9 1 1,5 81

CFS-20632768HZFB2 2 1 1 4

СБМ-20 11 109 1 3 3597

MHS-122 5,45 10,5 1 2 114,45

SBH221A 6,5 5,54 1 2 72,02

Гнездо Jack 3 10 1 1 30

transfor 3 20 1 1 60  

З таблиці 2.17 видно, що мінімальна площа плати — 12892 мм2, площа, 

яку займають елементи поверхневого монтажу — 158,07 мм2, площа, яку 
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займають вивідні елементи — 12734 мм2,  мінімальна площа верхньої частини 

плати — 7491,7 мм2, мінімальна площа плати — 5400,5 мм2. 

Оскільки відсутні особливі вимоги до розміщення елементів за 

тепловими або частотними параметрами, обрано плату стандартної, 

прямокутної, форми з чотирма кріпильними отворами у кутах. Обраний розмір 

плати 135х75 мм, що обмежений розмірами BD1 по довжині, та HG1 по 

ширині, загальна оптимальна площа  плати — 10125 мм2. 

 Розрахунок діаметра монтажних отворів та розмірів контактних 

майданчиків 

Всі розрахунки проводяться за методикою [42]. 

Розрахуємо розміри контактних майданчиків для елементів 

поверхневого монтажу за формулою: 

                                                 Dk = Dv + 0,3,  (2.1) 

де Dk — розміри контактних майданчиків; 

Dv — розміри виводів. 

Отримані значення наведено в таблиці 2.18. 

Таблиця 2.18 — Розміри для елементів поверхневого монтажу 

Назва елемента Dv Dk 

C2,C3,C5,C6,C10,C12,C

15,C16,R1-R5,R8,R10-

від виробника 

0,5x1,4 0,7x1,3 

C17-від виробника 0,8x1,4 1,35x2,2 

SA1-від виробника 0,6x1,4 1,0x2,55 

Розрахуємо діаметри отворів для вивідних елементів за формулою: 

                                                Do = Dv + 0,2, (2.2) 

де Do — розміри отворів для вивідних елементів. 
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Розрахуємо розміри контактних майданчиків для вивідних елементів за 

формулою: 

                                                 Dk = Do + 0,6  (2.3) 

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

формулою: 

                                               Dk = Do +  2/3 Do  (2.4) 

Отримані значення наведено в таблиці 2.19. 

Таблиця 2.19 — Розміри для вивідних елементів 

Назва елемента Dv Do Dk 

С1,С4,С7,НА1,R6,R7,R9 

VD1,VD9, VD2,VD3- 

VD5, Х2 

0,5+0,05 0,8 1,4 

С8,С9, С11 

С13,С14, НL1, DA1-DA3, 

VT1-VT2 

0,6+0,05 0,9 1,5 

VD6-VD8,X3,GB1 0,8+0,06 1,1 1,9 

ZQ1 0,26+0,05 0,6 1,2 

DD1,DD2,HG1 0,7 0,9 1,5 

Отже, за результатами розрахунків ми отримали розміри контактних 

майданчиків для елементів поверхневого монтажу, та встановлювальні 

розміри для елементів навісного монтажу. 

 Розрахунок ширини друкованих провідників 

Для зручності розрахунок проводиться у програмі Mathcad. Тому в кінці 

даного розділу усі розраховані значення приведені у вигляді таблиці. 

Ширина друкованих провідників залежить від максимальних струму та 

напруги що проходять через сигнальні та силові ланцюги. Після аналізу 

завдання отримуємо, що для сигнальних провідників Imax = 0,2 мА, а для 

силових Imax = 3 мA.  
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Розрахунок  ширини  друкованих  провідників  для  всіх  присутніх  у  

схемі  рівнів  сигналу 

Для  сигнальних: 

Мінімальне  значення  ширини  друкованого  провідника  t1 у  вузькому  

місці, мм: 

Вибираємо за класом точності:  tminDS = 0,25 мм. 

Допуск на ширину провідника (нижнє відхилення) ΔtноS = -0,05 мм. 

                              𝑡1𝑉𝑆 =  𝑡𝑚𝑖𝑛𝐷𝑆 + |𝛥𝑡но𝑆| = 0,3 мм  (2.5) 

Мінімальне  значення  ширини  друкованого  провідника  t1 у  широкому  

місці, мм: 

Вибираємо за класом точності:  tminDS = 0,45 мм. 

Допуск на ширину провідника (нижнє відхилення) ΔtноS = -0,1 мм. 

                              𝑡1𝐼𝐼𝐼𝑆 =  𝑡𝑚𝑖𝑛𝐷𝑆 + |𝛥𝑡но𝑆| = 0,55 мм  (2.6) 

Мінімально  допустима  ширина   провідника  t2 з урахування 

допустимого падіння напруги на ньому  (3%) 

Питомий опір провідників: ρ = 0,0175 
Ом∗мм2

м
. 

Довжина провідника: lS = 0,075 м. 

Товщина фольги: ℎ𝑆 = 0,035 мм. 

Наприга: Umaxs = 3В. 

Максимальний струм: Imaxs = 0,2 мА. 

                                    𝑡2𝑆 =  
𝑙𝑠𝐼𝑚𝑎𝑥𝑠ρ

𝑙𝑠𝑈𝑚𝑎𝑥𝑠·0,03
= 8,33·10−5 мм  (2.7) 

Мінімально  допустима  ширина   провідника  t3 з урахування 

допустимого рівня труму на ньому: 

Максимальний струм: Imaxs = 0,2 мА. 

Товщина фольги: ℎ𝑆 = 0,035 мм. 

Допустима щільність струму: jS = 20 
А

мм2
. 

                                          𝑡2𝑆 =  
𝐼𝑚𝑎𝑥𝑠

ℎ𝑠𝑗𝑠
= 8,33·10−5 мм  (2.8) 
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За результатами розрахунків ширина провідника для сигнальних 

ланцюгів обирається мінімально допустима за 3-тім класом точності, та 

дорівнює 0,3 мм.  

Для  силових: 

Мінімальне  значення  ширини  друкованого  провідника  t1 у  вузькому  

місці, мм: 

Вибираємо за класом точності:  tminDp = 0,25 мм. 

Допуск на ширину провідника (нижнє відхилення) Δtноp = -0,05 мм. 

                              𝑡1𝑉𝑝 =  𝑡𝑚𝑖𝑛𝐷𝑝 + |𝛥𝑡но𝑝| = 0,3 мм  (2.9) 

Мінімальне  значення  ширини  друкованого  провідника  t1 у  широкому  

місці, мм: 

Вибираємо за класом точності:  tminDp = 0,45 мм. 

Допуск на ширину провідника (нижнє відхилення) Δtноp  = -0,1 мм. 

                             𝑡1𝐼𝐼𝐼𝑝 =  𝑡𝑚𝑖𝑛𝐷𝑝 + |𝛥𝑡но𝑝| = 0,55 мм  (2.10) 

Мінімально  допустима  ширина   провідника  t2 з урахування 

допустимого падіння напруги на ньому  (3%) 

Питомий опір провідників: ρ = 0,0175 
Ом∗мм2

м
. 

Довжина провідника: lp = 0,120 м. 

Товщина фольги: ℎ𝑝 = 0,035 мм . 

Наприга: Umaxp = 430В. 

Максимальний струм: Imaxp = 3 мА. 

                                𝑡2𝑆 =  
𝑙𝑠𝐼𝑚𝑎𝑥𝑝ρ

𝑙𝑠𝑈𝑚𝑎𝑥𝑝·0,03
= 1,395·10−5 мм  (2.11) 

Мінімально  допустима  ширина   провідника  t3 з урахування 

допустимого рівня труму на ньому: 

Максимальний струм: Imaxp = 3 мА. 

Товщина фольги: ℎ𝑝 = 0,035 мм. 

Допустима щільність струму: jp = 20 
А

мм2
. 

                                       𝑡3𝑆 =  
𝐼𝑚𝑎𝑥𝑝

ℎ𝑝𝑗𝑝
= 4,286·10−3 мм  (2.12) 
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За результатами розрахунків ширина провідника для силових ланцюгів 

обирається мінімально допустима за 3-тім класом точності, та дорівнює 

0,3 мм.  

Отже, за результатами розрахунків, рекомендована ширина провідника 

в широкому місті дорівнює 0,55 мм, ширина провідника в вузькому місті 

складає 0,3 мм. 

 Розрахунок зазорів між елементами 

Розрахунок зазорів S між елементами друкованого монтажу [42]: 

Найменша номінальна відстань Sm між елементами провідникового 

рисунку (між двома провідниками): 

Мінімально допустима відстань між сусідніми друкованими об’єктами: 

Sm = 0,25 мм.  

Допуск на ширину провідника (верхнє відхилення) Δtво = 0,1 мм. 

                                                     𝑆𝑚𝑖𝑛  =  𝑆𝑚  + 𝛥𝑡во = 0,35 мм  (2.13) 

Отже, відстань між провідниками складає не менше 0,35 мм. 

 Розрахунок відстані у вузькому місці  

Розрахунок проводиться для відстаней прокладання 1 провідника між 

двома контактними майданчиками. 

Розрахунок мінімальної відстані L у вузькому місці для прокладання 

одного провідника між двома контактними майданчиками: 

Діаметр контактного майданчика 1: D1 = 1,2 мм. 

Діаметр контактного майданчика 2: D2 = 1,2 мм. 

Відстань між елементами провідникового рисунку: 𝑆𝑚𝑖𝑛 = 0,35 мм. 

Кількість провідників: N = 1. 

Розміщення центрів осей: T = 0,05 мм. 

Ширина провідника: 𝑡𝑚𝑖𝑛 = 0,55 мм 

                                  𝐿 =
𝐷1+𝐷2

2
+ 𝑁·𝑡𝑚𝑖𝑛 + 𝑆𝑚𝑖𝑛·(𝑁 + 1) + 𝑇 = 2,5 мм  (2.14) По
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Рисунок 2.5 — Розрахунок відстані 

Отже, за результатами розрахунку можна зробити висновок, що 

провідник модна прокласти між будь якими контактними майданчиками, якщо 

відстань між ними більше 2,5 мм. 

 Вибір матеріалів  

 Вибір матеріалів корпусу 

В якості матеріалу корпусу обираємо ABS- пластик жовтого кольору 

середньо глянцевий, оскільки експлуатується в стаціонарному приміщенні, 

має гарну естетичність та є досить дешевим. Фізико-хімічні властивості ABS-

пластику ТУ 2246-016-057-05762341-2005 :  

Щільність: 1,02-1,08 г / см3. 

Міцність при розтягуванні: 35-50 МПа. 

Міцність при згині: 50-87 МПа. 

Міцність при стисненні: 46-80 МПа. 

Відносне подовження: 10-25%. 

Усадка (при виготовленні виробів): 0,4-0,7%. 

Вологопоглинання: 0,2-0,4%. 

Модуль пружності при розтягуванні при 23 оС: 1700 - 2930 МПа 

Ударна в'язкість по Шарлі (з надрізом): 10-30 кДж / м2. 

Твердість по Брінеллю: 90-150 МПа. 

Теплостійкість по Мартенсу: 86-96 ° С. 
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Температура розм'якшення: 90-105 ° С. 

Максимальна температура тривалої експлуатації: 75-80 ° С. 

Діапазон технологічних температур: 200-260 ° С. 

Діелектрична проникність при 106 Гц: 2,4-5,0. 

Тангенс кута діелектричних втрат при 106 Гц: (3-7) · 10-4. 

Питомий об'ємний електричний опір: 5 · 1013 Ом / м. 

Електрична міцність: 12-15 МВ / м. 

Температура самозаймання: 395 ° С. 

Отже для нашого пристрою цей матеріал повністю нас задовольняє за 

технічним завданням [43]. 

 Вибір матеріалу плати 

Вибір проводився між гетинаксом та склотекстолітом, оскільки пристрій 

стаціонарний та використовується в приміщенні, то особливих вимог до 

механічної міцності та термостійкості немає. Ступінь вологозахисту у 

пристрої планується не високий. Тому матеріалом плати обрано фольгований 

склотекстоліт FR4-2 35/35 1,5mm UL : E103670: IPC 4101 який є більш 

вологостійким [44]. 

 Опис конструкції 

Попередні вигляди корпуса мають наступні варіанти: 

 

 

 

1) 2) 3) 

Рисунок 2.6 – Варіанти зовнішнього вигляду пристрою 
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Розроблюваний виріб складається з друкованої плати та корпусу, 

друкована плата виготовлена із FR4 – склотекстоліт (шаровий епоксидний 

матеріал зі скловолокна, виконано за ТУ И03.0107 006-94 або ГОСТ 36246.5-

89). Плата встановлюється на спеціальні стійки та закручується гвинтами М3.  

Для виготовлення дозиметра було обрано конструкцію корпусу, що 

показана на рисунку 2.6 під номером 2. Корпус має цікаві дизайнерські 

рішення, невеликі габаритні розміри 210х80х35. 

Корпус складається з основної частини та кришки, що кріпиться за 

допомогою гвинтів. На передній панелі корпусу приладу розміщено звукову 

індикацію, світову індикація, та рідиннокристалевий індикатор. На правій 

стінці розміщено кнопку включення та роз’єми для живлення та навушників. 

З лівої частини розміщено отвори для вільного проходження заряджених 

частинок до лічильника. В середині знаходяться стійки для плати, отвори 

кріплення кришки корпусу, місце під батарейний відсік та трансформатор. 
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3 РОЗРАХУНКИ НА ТЕХНОЛОГІЧНІСТЬ 

Основним завданням технологічної підготовки виробництва є 

забезпечення технологічності конструкції. Під технологічністю конструкції 

виробу мають на увазі сукупність властивостей виробу, які проявляються в 

залежності від оптимальних затрат праці, матеріалів, засобів і часу в процесі 

підготовки виробництва, виготовлення, експлуатації і ремонту порівняно з 

відповідними показниками подібних конструкцій виробів, що мають таке ж 

призначення при забезпеченні якісних вимог і прийнятних умов виготовлення.  

 Розрахунок технологічності конструкції  

Під технологічністю конструкції розуміють сукупність властивостей 

конструкції виробу, що проявляються у можливості оптимальних витрат 

праці, засобів матеріалів та часу при технологічній підготовці виробництва, 

виготовлення експлуатації та ремонті в порівнянні з відповідними 

показниками однотипних конструкцій виробу того ж призначення, при 

забезпеченні установлених значень показників якості та прийнятих умов 

виготовлення, експлуатації та ремонту.  

Стандарти єдиної системи технологічної підготовки виробництва 

(ЄСТПВ) передбачають обов'язкове відпрацювання конструкції на 

технологічність на всіх стадіях її виготовлення. Відпрацювання конструкції 

виробу направлено на підвищення продуктивності праці, зниження затрат і 

зменшення часу на проектування, технологічну підготовку виробництва, 

виготовлення, технічне обслуговування та ремонт виробу при забезпеченні 

необхідної якості виробу [45]. 

Методика, згідно якої будуть проводитися розрахунки для оцінки 

технологічності використовує систему відносних часткових показників Кі  і 

комплексний показник К, який розраховується згідно середньозваженої 

величини відносних часткових показників з урахуванням коефіцієнтів φі, які 

характеризують вагову значимість часткових показників, тобто, степінь їх 

впливу на трудомісткість виготовлення виробу. Величина коефіцієнта φі 

залежить від порядкового номера основних показників технологічності, 
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ранжована послідовність яких встановлюється експертно і розраховується за 

формулою: 

φі =
і

2і−1
                                (3.1) 

де і — порядковий номер показника у ранжованій послідовності. 

Кількісний склад показників технологічності  має бути мінімальним, але 

достатнім для оцінки технологічності конструкції виробу. Склад відносних 

часткових показників 𝐾і вибирається у кількості не більше 5-10. До числа 

відібраних мають включатися такі показники, які найбільше впливають на 

технологічність конструкції блоків та вузлів ЕЗ. 

 Кількісний склад показників технологічності (комплексних та 

часткових) має бути мінімальним, але достатнім для оцінки технологічності 

конструкції виробу. Склад відносних часткових показників Кі вибирається у 

кількості не більше 7. До числа відібраних мають включатися показники, які 

найбільше впливають на технологічність конструкції. Для оцінки 

технологічності були обрані наступні показники:  

1. Коефіцієнт повторюваності ЕРЕ  𝐾пов.  ЕРЕ  

2. Коефіцієнт установочних розмірів (кроків) ЕРЕ (посадкові місця для 

елементів) 𝐾у.р  

3. Коефіцієнт застосування ЕРЕ 𝐾з. ЕРЕ. 

4. Коефіцієнт регулювання схеми 𝐾р.с. 

Встановимо їх в послідовності впливу на технологічність і занесемо до 

табл.3.1. 

Таблиця 3.1 – Склад відносних часткових показників технологічності 

В ранжованій 

послідовності 

φі Назва показника Позначення 

1 2 3 4 

1 1,00 Коефіцієнт повторюваності 𝐾пов.  ЕРЕ 

2 1,00 Коефіцієнт установчих розмірів 

(кроків) ЕРЕ 

𝐾у.р 
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Таблиця 3.1 (продовження) 

1 2 3 4 

3 0,75 Коефіцієнт застосування ЕРЕ 𝐾з. ЕРЕ. 

4 0,50 Коефіцієнт регулювання схеми 𝐾р.с. 

Отже було задано коефіцієнти для розрахунку.  

 Складання таблиці вихідних даних та розрахунок відносних 

показників технологічності 

Після побудови рангованої послідовності Кі розроблюваної конструкції 

за конструкторською документацією визначаємо значення показників, 

необхідних для розрахунку Кі, які увійшли до ранжованої послідовності, після 

чого складаємо таблицю вихідних даних табл. 3.2.  

Таблиця 3.2 – Вихідні дані для розрахунку показників технологічності 

Кі декодеру сигналу синхронізації часу 

Назва показника Умовне 

позначення 

Значення 

показника 

Загальна кількість ЕРЕ НЕРЕ 54 

Загальна кількість типорозмірів у вузлі НТ.ЕРЕ 23 

Кількість видів установочних розмірів 

електрорадіоелементів у вузлі 

НУ.Р. 21 

Кількість типорозмірів оригінальних 

електрорадіоелементів у вузлі 

𝐻Т.Ор.ЕРЕ 1 

Кількість нерегульованих радіоелементів у вузлі Ннр.е.  53 

Кількість регульованих радіоелементів у вузлі Нр.ел.  1 

Коефіцієнт повторюваності ЕРЕ: 

 𝐾пов.ЕРЕ = 1 −
𝐻Т.ЕРЕ

𝐻ЕРЕ
= 1 −

23 

54
=  0,57   (3.2)  

де, 𝐻ЕРЕ – загальна кількість ЕРЕ;  

     𝐻Т.ЕРЕ – загальна кількість типорозмірів електрорадіоелементів у 

виробі (Під типорозміром розуміють конструкцію та габаритні розміри 

деталей без урахування номінальних значень). 
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Коефіцієнт установчих розмірів(кроків) ЕРЕ:   

 𝐾У.Р. = 1 −
𝐻У.Р

𝐻ЕРЕ
= 1 −

21 

54
=  0,61  (3.3)  

де, 𝐻у.р. – кількість видів установочних розмірів електрорадіоелементів 

у виробі. 

Коефіцієнт застосування ЕРЕ: 

𝐾з.  ЕРЕ = 1 −
𝐻Т.Ор.ЕРЕ

𝐻Т.ЕРЕ
=  1 −

1

23
= 0,95                              (3.4) 

де НТ.Ор.ЕРЕ – кількість типорозмірів оригінальних електрорадіоелементів 

у виробі;  

НТ.ЕРЕ – загальна кількість типорозмірів електрорадіоелементів у виробі. 

До оригінальних відносяться складові частини (деталі, вузли, 

електрорадіоелементи), які розробляються і виготовляються вперше як самим 

підприємством-розробником, так і в кооперації з іншими підприємствами. 

Коефіцієнт регулювання схеми: 

𝐾р.с. =
𝐻нр.е.

𝐻нр.е.+𝐻р.ел.
=

53

53+1
= 0,98                          (3.5) 

де Ннр.е., Нр.ел.  – кількість нерегульованих і регульованих радіоелементів 

у виробі. 

 Визначення числового значення комплексного показника 

технологічності 

Основним показником, що використовується для оцінки технологічності 

конструкції, є комплексний показник К.  

Комплексний показник визначається на основі відносних часткових 

показників за формулою: 

                       (3.6) 

де  – значення часткового показника технологічності (порядок пошуку 

числового значення визначений у попередньому розділі); 

 – функція, що нормує вагову значимість показника в залежності від 

його порядкового номера у ранжируваній послідовності; 
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 – порядковий номер показника у ранжируваній послідовності; 

S – загальна кількість відносних часткових показників у ранжируваній 

послідовності (S ≤ 7). 

Отже, для даного пристрою комплексний показник технологічності буде 

дорівнювати:  

    𝐾 =
∑ 𝐾𝑖𝜑𝑖

𝑖=𝑆
𝑖=1

∑ 𝜑𝑖
𝑖=𝑆
𝑖=1

=
0,59 ∙1 + 0,63 ∙1 + 1 ∙0,95 + 1 ∙ 0,98

1+1+0,75+0,5
= 0,957              (3.7) 

 Визначення базового комплексного показника технологічності 

Для оцінки технологічності необхідно отриманий комплексний 

показник технологічності порівняти з показником аналогічного виробу 

найвищої категорії якості, який береться за базовий. 

Комплексний базовий показник технологічності визначається за 

формулою: 

 𝐾б = 𝐾а𝐾СК𝐾т.р.𝐾Ов𝐾Оп𝐾Вр.,                                       (3.8) 

де 𝐾а – комплексний показник технологічності для виробу-аналога; 

𝐾СК – коефіцієнт складності (технічної досконалості) нового виробу 

порівняно з виробом-аналогом; 

 𝐾Т.Р. – коефіцієнт, що враховує зміну технологічного рівня основного 

виробництва заводу-виробника нового виробу по відношенню до заводу-

виробника виробу-аналога; 

𝐾Ов і 𝐾Оп  – коефіцієнти, що враховують застосування рівня організації 

виробництва і праці заводу-виробника нового виробу по відношенню до 

заводу-виробника виробу-аналога; 

𝐾Вр. – коефіцієнт, що враховує зміну типу виробництва (відношення 

коефіцієнта серійності нового виробу по відношенню до того ж коефіцієнта 

виробу-аналогу. 

Числове значення коефіцієнту складності Кск умовно приймаємо з 

діапазону 1,02…1,05, так як К  0,8, Кск = 1,02. 

Вважатимемо що показник технологічності виробу аналога дорівнює 

значенню показника технологічності розроблюваного виробу, 𝐾а = 𝐾. 
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За відсутності інформації коефіцієнти 𝐾т.р., 𝐾Ов  , 𝐾От, 𝐾Вр. приймаються 

рівними одиниці, 𝐾т.р. = 𝐾Ов  = 𝐾От = 𝐾Вр. = 1. 

Тоді,  𝐾б = 0,957 ∙ 1,02 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 = 0,976. 

 Визначення показника рівня технологічності конструкції  

При відомому базовому показникові технологічності Кб оцінка рівня 

технологічності розроблюваного виробу розраховується через відношення 

досягнутого комплексного показника технологічності 𝐾𝐾 до базового 𝐾𝐾б. Це 

відношення має задовольняти умову: 

𝑃 =
𝐾

𝐾б
≥ 1                             (3.9) 

Підставимо числові значення: 

𝑃 =
0,957

0,976
= 0,98 

Оскільки, 𝑃 < 1, то робимо висновок, що рівень технологічності 

розроблюваного пристрою недостатній, тому необхідно провести 

відпрацювання конструкції на технологічність. 

 Відпрацювання конструкції на технологічність  

Для підвищення рівня технологічності уніфікуємо типорозміри усіх 

резисторів, що зменшить кількість типорозмірів та установчих розмірів 

до 7 та 6 відповідно і отримаємо: 

𝐾пов.ЕРЕ = 1 −
𝐾Т.ЕРЕ

𝐾ЕРЕ
= 1 −

21 

54
=  0,62 

 𝐾У.Р. = 1 −
𝐾У.Р

𝐾ЕРЕ
= 1 −

19 

54
=  0,65 

Тоді нове значення показника технологічності конструкції становитиме: 

  𝐾 =
∑ 𝐾𝑖𝜑𝑖

𝑖=𝑆
𝑖=1

∑ 𝜑𝑖
𝑖=𝑆
𝑖=1

=
0,62 ∙1 + 0,65 ∙1 + 1 ∙0,95 + 1 ∙ 0,98

1+1+0,75+0,5
= 0,984  

Новий рівень технологічності конструкції, досягнутого після 

відпрацювання на технологічність становить: 

𝑃 =
0,984

0,976
= 1,01 

Оскільки P > 1,то досягнутий рівень технологічності є задовільним. 
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 Повідомлення про зміну  

В результаті перевірки конструкції на технологічність виникає 

необхідність зміни вже прийнятих конструкторських рішень. Підготовка та 

внесення змін у конструкторську документацію здійснюється відповідно до  

ГОСТ 2.503-90. У відповідності з діючим стандартом під зміною 

конструкторського документа розуміють будь-яке виправлення, виключення 

або додаток яких-небудь даних без зміни означення документа.  

Була проведена уніфікація типорозмірів SMD компонентів. Що 

зменшило кількість типових та установчих розмірів, чим був забезпечений 

задовільний рівень технологічності. 

Ця зміна відображається у таких документах: перелік елементів 

РІп71.412111.001 ПЕ, специфікація РІп71. 412111.001, креслення друкованої 

плати РІп71.758726.001, складальне креслення друкованого вузла  

РІп71. 412111.001 СК. 
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4 РОЗРАХУНКИ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ 

При розробці пристрою важливо забезпечити виконання певних функцій 

при збереженні значень параметрів в межах, заданих нормативно-технічною 

документацією при певних умовах експлуатації. Тому, потрібно враховувати 

надійність, теплову і механічну дію на розроблюваний пристрій. 

 Розрахунок теплового режиму ДП, корпусу 

Для розрахунку загального теплового режиму блока було сформовано 

вхідний файл для програми BlockTermo1, який містить параметри згідно ТЗ. 

Тепловий режим розраховується за максимальної температури навколишнього 

середовища 40℃, нагріта зона знаходиться всередині корпусу, корпус 

вироблено з ABS-пластику. Оскільки основна потужність, що розсіюється 

виділяється на резисторах, то для розрахунку приймемо споживану 

потужність рівною 20 мВт. 

ВХІДНІ ДАНІ:       

розміри корпусу, мм                

ширина B =    80               

довжина L =   210                

висота H =      35 

розміри нагрітої зони, мм                

ширина b =  75                

довжина l =  135              

висота h =     23 

координати нагрітої зони відносно центру блока, мм                

cx =    0                

cy =    0               

cz =    0  

теплова потужність нагрітої зони, мВт                

N =  20                 

температура оточуючого середовища, град С                

(Т)ос = 40,0 
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товщина стінки корпуса, мм                

dst =  2,5                

критерій теплопровідності матеріала стінки, Вт/м.К                

lam =  0,2 

РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРАХУНКУ: 

температури, град C: 

оточуючого середовища   (t0)п = 40,0 

стінок корпусу: 

зовнішня              (t1)k = 44,3 

внутрішня            (t2)k = 44,8                    

середньоповерхнева: 

нагрітої зони        (t3)z = 53,9                

повітря у корпусі       (t4)p = 49,3 

перепад температур на стінці, град C: 

delt = 0,50 

критерії тепловіддачі: 

для поверхні корпусу          alfk = 10,3 Вт/м^2.К 

для нагрітої зони                  alfz =  7,3 Вт/м^2.К 

для внутрішньої поверхні   alfv = 14,0 Вт/м^2.К 

еквівалентний                       kekv =  5,6 Вт/м^2.К 

ефективна площа охолоджуваної поверхні корпуса, м^2    

(S)eff = 0,045 

Таким чином, згідно з отриманих результатів при найгірших умовах 

роботи можна сказати, що температура є допустимою і ніяких додаткових 

розрахунків проводити не потрібно. Якщо провести розрахунок теплового 

режиму при робочих умовах, то ця температура буде ще меншою. По
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 Розрахунок показників надійності ДП та всього блока при 

теплових впливах 

 Розрахунок показників надійності блока при теплових впливах 

Надійність ЕРЕ, електронних та технічних систем, що містять ЕРЕ, 

відмови яких є результатом старіння, різноманітних електропроцесів, згідно з 

рекомендаціями стандарту, розраховують за моделлю DN-розподілу 

(дифузійного немонотонного). 

Метою розрахунків надійності будь-якого об’єкту звичайно є 

визначення імовірності безвідмовної роботи 𝑃(𝜏) на протязі відрізку часу 

0 <  𝜏  < T, де символом Т позначають ресурс, чи середній термін служби, чи 

наробіток до відмови. Значення Т, яке повністю відповідає функціональній 

придатності об’єкту, вважають базовим й позначають 𝜇. Якщо реальний час 𝜏 

роботи технічного об’єкту відрізняється від 𝜇, вводять відносний час 

роботи х = 𝜏 / 𝜇. 

Показники надійності блока, що визначаються температурою його ЕРЕ, 

можуть бути розраховані за допомогою програми Relia 15. Її основою є 

програмні модулі, які визначають температури ЕРЕ. Розрахунок проводиться 

на проміжку часу 11 000 годин. 

ПАРАМЕТРИ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМУ СКМ1  

      ВХІДНІ ДАНІ:   

         довжина плати,       мм         135,0              

         ширина плати,        мм         75,0       

         товщина плати,       мм          1,5 

      ТЕПЛОФІЗИЧНІ ПАРАМЕТРИ ПРОЦЕСУ ТЕПЛООБМІНУ 

         критерій теплопровіддачі від              

            бічних поверхонь плати         12,0 Вт/м^2.K              

            бічних поверхонь ТВЕ           12,0 Вт/м^2.K              

         критерій теплопровідності              

            матералу плати                        1,5 Вт/м. 
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ПАРАМЕТРИ ТЕПЛОВИДІЛЯЮЧИХ ЕЛЕМЕНТІВ: 

N розміри, мм координати, 

мм   

потужність  бічна 

поверхня   

Температура   

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

1 6,0 2,3 2,5 91,4 51,4 0,5 14 68,2 

2 6,5 2,3 2,5 69,2 56,4 0,250 15 59,6 

     температура оточуючого середовища, град С:             

                 Тос = 49,3 

   Показники надійності ЕЕC: 

      iнтенсивність відмов lam. 10^6 1/год,         

      коефіцієнт режиму К1         

      функція надійності ЕЕC: 

   lam(1)=1,325e-01     К1(1)= 0,40     Fp(1)=1,000 

   lam(2)=1,325e-01     К1(2)= 0,80     Fp(2)=1,000 

      імовірність безвідмовної роботи СКМ1           

               для t=1,1e+04 годин  Р(t)=1,000  

З розрахунку програми видно, що при максимальному навантаженні та 

максимальній температурі оточуючого середовища на проміжку часу у 11 000 

годин імовірність безвідмовної роботи плати становить 𝑃темп = 1. 

 Розрахунок напружень у виводах ЕРЕ та ФВ 

Деформації друкованої плати призводять до деформацій виводів 

“навісних” елементів та до виникнення напружень у їх паяних з’єднаннях. 

Електричне з’єднання схем та збірок з платою здійснюється різної форми 

виводами, які припаюють до провідників друкованого малюнку. 

Під час експлуатації за вібраційних та ударних впливів плата 

деформується що призводить також й до деформацій виводів мікросхем, як 

наслідок – виникнення у них напружень, які можуть загрожувати цілісності 

виводу. На перший погляд, самі виводи досить гнучкі, їх абсолютні деформації 
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малі, але порівняно з розмірами самих виводів їх відносні деформації можуть 

бути настільки великими, що це призведе до руйнації виводу. 

Розрахунок витривалості виводів можна провести за допомогою 

програми ContConcl2015. Механічні напруження визначаються при 

максимальному значенні навантаження на плату. Зрозуміло, що на платі 

будуть менші навантаження, ніж на корпусі, але витримка цих умов запевнить, 

що плата не буде зруйнована. 

РОЗРАХУНОК ЧАСТОТНИХ ТА АМПЛІТУДНИХ ПАРАМЕТРІВ 

ДРУКОВАНОЇ ПЛАТИ 

ВХІДНІ ДАНІ: 

довжина платы,       мм         135,0 

ширина платы,        мм          75,0 

товщина платы,       мм          1,50 

спосіб закріплення сторін: 

обперті чотири вершини 

механічні характеристики матеріала: 

модуль пружності, ГПа           30,0 

коефіцієнт Пуассона                0,22 

щільність,       г/см^3                1,90 

КМВ                                           0,03 

межа міцності,         МПа         656,0 

межа витривалості,     МПа      65,0 

параметри зосереджених ЕРЕ:               

        m, г    dx,мм    dy,мм      x,мм    y,мм   код ІС чи МС 

       0,550     3,2        19,6        64,6     43,7       2 

        1,500     30,5     50,8         20,1     37,3       2 

          маса розподілених ЕРЕ, г        1 

параметри вібраційного впливу: 

частота, Гц                           70,0 

амплітуда, мм                      0,300 

По
ліх
ов
ич

 Р
.А

. Р
І-п

71
, 2

02
0



 

РІп71.412111.001 ПЗ   
Зм. Арк № докум. Підпис Дата 

Арк 

 54 

віброперевантаження, g     1,96  

тривалість, год                    1,0 

 параметри ударного імпульсу:  

тривалість, мс             16,0 

амплитуда, g               10,00                   

число ударів                1000 

форма – синусоїдальна 

РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРАХУНКУ: 

власна частота плати, Гц    162,7 

віброміцність: 

коефіцієнти передачі прискорень та перевантаження:            

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

       1       64,630   43,684      2,628      5,151 

       2       20,130   37,334      1,872      3,668 

відносні деформації:             

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

      1        0,163      0,002170     -0,000258 

      2        0,087      0,002906      0,000007 

ударна міцність: 

коефіцієнти передачі прискорень та перевантаження:             

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

      1       64,630   43,684      2,466      24,657 

      2       20,130   37,334      1,785      17,848 

відносні деформації:             

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

      1          0,733     0,000978    -0,001159 

      2          0,392     0,130790     0,000031 

мінімальний коефіцієнт запасу витривалості матеріалу плати в 

розрахункових точках відносно межі витривалості sigv = 65,0 МПа: 

при вібраційних навантаженнях nv = 31,62 
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при ударах nu = 7,03 

геометричні параметри виводів: 

ЕРЕ    nx    ny    sv, мм    dv, мм   hv, мм   lv, мм; 

   1      07     2      0,40        0,18        2,00      0,60  

             2      20     2      0,40        0,18        2,00      0,60 

максимальні напруження у крайніх виводах:        

при вібрації =   49,40 МПа        

при ударах   =   222,8 МПа        

імовірність безвідмовної роботи:        

при вібрації = 1,000        

при ударах   = 1,000 

При такому розміщенні маємо імовірність безвідмовної роботи рівною 

одиниці.[46] 

 Розрахунок вібраційної та ударної міцності 

Розрахунок проведемо за допомогою програми «Plata2015» 

Ввівши у програму необхідні вхідні дані, виконали розрахунок 

вібраційної та ударної міцності плати. Результати програми занесено до файлу 

«PlataOut.txt». 

РОЗРАХУНОК ЧАСТОТНИХ ТА АМПЛІТУДНИХ ПАРАМЕТРІВ 

ДРУКОВАНОЇ ПЛАТИ 

ВХІДНІ ДАНІ: 

довжина плати, мм       135,0           

ширина плати, мм         75,0      

товщина плати, мм        1,50              

спосіб закріплення сторін:  

обперті чотири вершини 

механічні характеристики матеріала:        

модуль пружності, ГПа       30,0        

коефіцієнт Пуассона            0,22        

густина, г/см^3                     1,90                      
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КМВ                                      0,03        

межа міцності, МПа            656,0 

межа витривалості, МПа     65,0 

параметри зосереджених ЕРЕ:               

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

10,0    108,0      10,0          67,0     70,0 

 0,5       6,2        19,6          64,6     43,7 

 1,0      30,5       50,4          20,1     37,3 

маса розподілених ЕРЕ, г        5 

параметри вібраційного впливу:      

частота, Гц                        70,0 

амплітуда, мм                   0,300                    

віброперевантаження, g   1,96                    

тривалість, год                  1,0 

параметри ударного імпульсу:      

тривалість,    мс             16,0      

амплитуда,     g              10,00                    

число ударів                  1000 

форма – синусоїдальна 

РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРАХУНКУ: 

власна частота плати, Гц    140,2 

віброміцність у центрах ЕРЕ: 

коефіцієнти передачі прискорень та перевантаження:       

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

    1         66,95     70,00      2,573         5,043 

    2         64,63     43,68      2,767         5,424 

    3         20,13     37,33      1,946         3,814 

відносні деформації:             

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

     1        0,157      0,000045     -0,001067 
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     2        0,177      0,000236     -0,000279 

     3        0,095      0,003154      0,000008 

ударна міцність у центрах ЕРЕ: 

коефіцієнти передачі прискорень та перевантаження:             

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

     1       66,950   70,000      2,243      22,432 

     2       64,630   43,684      2,397      23,968 

     3       20,130   37,334      1,748      17,479 

відносні деформації:             

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

              1        3,183      0,000915     -0,021591 

              2        3,576      0,004773     -0,005654 

              3        1,915      0,063813      0,000153 

віброміцність у контрольних точках: 

коефіцієнти передачі прискорень та перевантаження:             

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

        1       37,500   40,000      2,422       4,748 

        2        5,000    40,000      1,435       2,813 

        3       70,000   40,000      2,775       5,439 

        4      130,000  40,000      1,435       2,813 

        5       67,500   05,000      2,573       5,043 

        6       67,500   70,000      2,573       5,043 

відносні деформації:          

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

                 1          0,142      0,002272     -0,000114 

                 2          0,044      0,003511     -0,000114 

                 3          0,178     -0,000206     -0,000114 

                 4          0,044     -0,003511     -0,000114 

                 5          0,157     -0,000000      0,001067 

                 6          0,157     -0,000000     -0,001067 
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ударна міцність у контрольних точках: 

коефіцієнти передачі прискорень та перевантаження:             

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

                 1       37,500   40,000      2,124      21,243 

                 2        5,000    40,000      1,344      13,441 

                 3       70,000   40,000      2,403      24,032 

                 4      130,000  40,000      1,344      13,441 

                 5       67,500     5,000      2,243      22,433 

                 6       67,500   70,000      2,243      22,433 

відносні деформації:             

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

      1          2,878      0,045971     -0,002307 

                2          0,881      0,071034     -0,002307 

                3          3,592     -0,004158     -0,002307 

                4          0,881     -0,071034     -0,002307 

               5          3,183     -0,000000      0,021591 

                6          3,183     -0,000000     -0,021591 

мінімальний коефіцієнт запасу витривалості матеріала плати в місцях 

встановлення ЕРЕ та у контрольних точках відносно межі витривалості              

sigv = 65,0 МПа: 

при вібраційних навантаженнях   nv = 31,22 

при ударах  nu = 1,54         

Як видно з результатів програми мінімальні коефіцієнти запасу міцності 

матеріалу плати в розрахункових точках відносно межі витривалості матеріалу 

ДП становлять: при вібраційних навантаженнях nv = 31,22, при ударних –  

nu= 1,54. Це означає, що ДП витримає такі навантаження.[46] 
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5 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЯ  

В даному розділі розглянуто питання охорони праці про розробці та 

виробництві побутового дозиметра, призначеного для вимірювання рівня 

радіації в повітрі. Основні питання які піднімаються в даному розділі це 

робота з персональним комп’ютером (ПК), вимоги з охорони праці при роботі 

з ПК.  

В даному розділі визначені основні потенційно шкідливі та небезпечні 

виробничі чинники, які мають місце при виготовленні та експлуатації 

спроектованого пристрою, а також запропоновані технічні рішення та 

організаційні заходи з безпеки і гігієни праці, і визначає основні заходи з 

пожежної безпеки.  

 Визначення основних потенційно шкідливих і потенційно 

небезпечних виробничих чинників при розробці, виготовленні та 

експлуатації спроектованого пристрою 

До основних шкідливих і небезпечних факторів, що впливають на 

працівників, які працюють на виробництві, можуть відноситись: 

 недостатня освітленість робочої зони (умови освітленості 

виробничих приміщень повинні задовольняти нормам, які визначні у ДБН В 

2.5-28- 2018);  

 небезпека ураження електричним струмом; 

 незадовільні параметри мікроклімату робочої зони (величини 

показників мікроклімату у виробничих приміщеннях повинні задовольняти 

нормам, які визначні у ДСН 3.3.6.042-99); 

  вміст (у повітрі робочої зони) шкідливих речовин різного характеру 

в небезпечних концентраціях, що перевищують гранично припустимі 

(граничнодопустима концентрація (ГДК) шкідливих речовин у повітрі робочої 

зони повинна задовольняти нормам, які визначені у ГОСТ 12.1.005-88 і ГОСТ 

12.1.007-80) ;  
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 підвищений рівень шуму на робочому місці (припустимі рівні 

звукового тиску в октавних смугах частот, рівні звуку й еквіваленті рівні звуку 

на робочих місцях варто приймати відповідно по санітарним нормам 

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

 підвищена напруженість електричного поля промислової частоти на 

робочому місці (напруженість електричних полів промислової частоти на 

робочих місцях повинна задовольняти нормам, які визначні у ДСНиП№239). 

 Вимоги до виробничих приміщень для експлуатації ПЕОМ 

Розміщення робочих місць з ПЕОМ  у  підвальних приміщеннях, на 

цокольних поверхах заборонено. Площа не одне робоче місце має становити 

не менше ніж 6,0 м2, а об'єм не менше ніж 20,0 м3. 

Приміщення для роботи з ПЕОМ мають бути обладнані  

системами опалення, кондиціонування повітря, або припливно-витяжною 

вентиляцією відповідно до ДБН В.2.5-67:2013.  Нормовані параметри 

мікроклімату, іонного складу повітря, вмісту шкідливих речовин мають  

відповідати вимогам ДСанПіН 3.3.2.007-98. 

Виробничі  приміщення  можуть  обладнуватись шафами для зберігання  

документів, магнітних дисків, полицями, стелажами, тумбами, тощо з 

урахуванням вимог до площі приміщень. 

У приміщеннях з ПЕОМ слід щоденно робити вологе прибирання. 

Приміщення з ПЕОМ мають бути оснащені аптечками першої медичної 

допомоги. 

Вимоги безпеки до робочих місць працівників з екранними пристроями: 

Робочі місця працівників з екранними пристроями мають бути 

спроектовані так і мати такі розміри, щоб працівники мали простір для зміни 

робочого положення та рухів. 

Для забезпечення безпеки та захисту здоров’я працівників усе 

випромінювання від екранних пристроїв має бути зведене до гранично 

допустимого рівня (вплив на людину факторів довкілля - шуму, вібрації, 
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забруднювачів, температури тощо, який не спричиняє соматичних або 

психічних розладів, а також змін стану здоров’я, працездатності, поведінки, 

що виходять за межі пристосувальних реакцій) з погляду безпеки та охорони 

здоров’я працівників. 

Організація робочого місця працівника з екранними пристроями має 

забезпечувати відповідність усіх елементів робочого місця та їх розташування 

ергономічним, антропологічним, психофізіологічним вимогам, а також 

характеру виконуваних робіт. 

Мікроклімат виробничих приміщень з робочими місцями працівників з 

екранними пристроями має підтримуватись на постійному рівні та відповідати 

вимогам санітарних норм мікроклімату виробничих приміщень ДСН 

3.3.6.042-99, затверджених постановою Головного державного санітарного 

лікаря України від 01 грудня 1999 року № 42 (далі - ДСН 3.3.6.042-99). 

Робоче крісло має бути стійким і дозволяти працівнику з екранними 

пристроями легко рухатися та займати зручне положення. Сидіння має 

регулюватися по висоті, спинка сидіння - як по висоті, так і по нахилу. Слід 

передбачати підніжку для тих, кому це необхідно для зручності. 

Мінімальні вимоги безпеки під час роботи з екранними пристроями: 

1. Щодня перед початком роботи необхідно очищати екранні пристрої 

від пилу та інших забруднень. 

2. Після закінчення роботи екранні пристрої слід відключати від 

електричної мережі. 

3. У разі виникнення аварійної ситуації необхідно негайно відключити 

екранний пристрій від електричної мережі. 

4. Не допускається: 

— виконувати технічне обслуговування, ремонт і налагодження 

екранних пристроїв безпосередньо на робочому місці працівника під час 

роботи з екранними пристроями; 

— відключати захисні пристрої, самочинно проводити зміни у 

конструкції та складі екранних пристроїв або їх технічне налагодження; 
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— працювати з екранними пристроями, у яких під час роботи виникають 

нехарактерні сигнали, нестабільне зображення на екрані та інші несправності. 

5. Під час виконання робіт операторського типу, пов’язаних з нервово-

емоційним напруженням, у приміщеннях під час роботи з екранними 

пристроями, на пультах і постах керування технологічними процесами та в 

інших приміщеннях мають дотримуватися оптимальні умови мікроклімату 

відповідно до вимог ДСН 3.3.6.042-99. 

 Освітлення робочих місць  

Природне освітлення має здійснюватися через світлові прорізи, 

орієнтовані переважно на північ чи північний схід і забезпечувати коефіцієнт 

природною освітленості (КПО) не нижче ніж 1,5%. 

Віконні прорізи приміщень для роботи з ПЕОМ мають бути  

обладнані регульованими пристроями (жалюзі, завіски, зовнішні козирки). 

Штучне освітлення в приміщеннях з робочими місцями, обладнаними 

ПЕОМ, має здійснюватися системою загального рівномірного освітлення. У 

виробничих та адміністративно-громадських приміщеннях,  у разі переважної 

роботи з  документами,  допускається  застосування  системи комбінованого  

освітлення (крім системи загального освітлення додатково встановлюються 

світильники місцевого освітлення). 

Зазначення освітлення освітленості на поверхні робочого  столу в зоні 

розміщення документів має становити 𝐸н= 300 — 500  люкс. Якщо ці значення 

освітленості неможливо забезпечити системою загального освітлення, 

допускається використовувати місцеве освітлення. 

Значення фактичного освітлення Еф може розрахуватися за допомогою 

методу коефіцієнта використання світлового потоку по формулі: 

Еф =
𝐹л ∙ 𝜂𝐵 ∙ 𝑁 ∙ 𝑛

𝑆 ∙ 𝐾3 ∙ 𝑍
, 

де: 𝐹л — світловий потік лампи, лм (для люмінесцентних ламп 

потужністю 40 Вт – 𝐹л =3120 лм); 

𝜂𝐵 — коефіцієнт використання світлового потоку (𝜂𝐵=0,4..0,6=0,5); 
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N =7 — кількість світильників, шт; 

n =2 — кількість ламп у світильнику, шт; 

S =30 м2 — площа приміщення, м2; 

𝐾3 — коефіцієнт запасу, 𝐾3=1,5..2; 𝐾3 = 1,5 

Z =1,1 — коефіцієнт нерівномірності освітлення. 

𝐸ф =
3120 ∙ 0,5 ∙ 7 ∙ 2

35 ∙ 1,4 ∙ 1,1
= 405(люкс) 

Допустиме відхилення фактичного освітлення від нормативного є 

+20%..-10%. 

 Відповідність параметрів мікроклімату робочої зони санітарним 

нормам 

Для високої продуктивності роботи та для забезпечення здоров’я 

працівників необхідно створити правильні параметри мікрокліматичні  

робочої зони. До основних параметрів входять: температура повітря, 

відносна вологість повітря, температура поверхні, швидкість руху 

повітря  

За ступенем впливу на тепловий стан людини 

мікрокліматичної умови поділяють на оптимальні та допустимі.  

Для робочої зони виробничих приміщень встановлюються 

оптимальні та допустимі мікрокліматичні умови з урахуванням 

важкості виконуваної роботи та періоду р оку.  

Допустимі величини мікрокліматичних умов встановлюються 

у випадках, коли на робочих місцях не можна забезп ечити 

оптимальні величини мікроклімату за технологічними вимогами 

виробництва, технічною недосяжністю та економічно 

обґрунтованою недоцільністю.  
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Таблиця 5.1 — Оптимальні норми  

Період 

року 

Категорія 

робіт  

Температура  

повітря,  °С 

Відносна 

вологість,%  

Швидкість 

руху, м/сек  

Холодний 

період року  

Легка 1а  22-24 60-40 0,1 

Легка 1б  21-23 60-40 0,1 

Теплий 

період року  

Легка 1а  23-25 60-40 0,1 

Легка 1б  22-24 60-40 0,2 

Величини показників, які характеризують допустимі 

мікрокліматичні умови, встановлюються  для постійних і 

непостійних робочих місць, які наведені в табл. 5.2  

Таблиця 5.2 — Допустимі норми  

Період 

року 

Категорія 

робіт  

Температура  

повітря,  °С 

Відносна 

вологість,%  

Швидкість 

руху, м/сек  

Холодний 

період року  

Легка 1а  21-26 75 Не більше 

0,1 

Легка 1б  20-25 75 Не більше 

0,1 

Теплий 

період року  

Легка 1а  24-30 75 0,2 

Легка 1б  24-30 75 0,2 

У виробничих умовах параметри мікроклімату варто вимірювати на 

початку, середині і кінці холодного й теплого періодів року.  

У приміщенні, де організована розробка та виробництво пристрою, що 

проектується підтримується температура 21–23°С при вологості повітря, що 

не перевищує 70%, а швидкість потоку повітря – близько 0,1 м/с.  

Виконання норм за ДСН 3.3.6.042-99 досягається проведенням 

наступних мір:  

1. природна вентиляція в холодний сезон року;  

2. штучна вентиляція в теплий сезон;  

3. опалення приміщень у холодний сезон центральним опаленням.  

По
ліх
ов
ич

 Р
.А

. Р
І-п

71
, 2

02
0



 

РІп71.412111.001 ПЗ   
Зм. Арк № докум. Підпис Дата 

Арк 

 65 

Умови мікроклімату в робочому приміщенні повністю відповідають 

вимогам ДСН 3.3.6.042-99, тому проведення додаткових заходів по їхньому 

поліпшенню не потрібно 

 Електробезпека 

Оскільки приміщення в якому виконується проектування та 

виробництво пристрою відповідає вимогам мікроклімату, то воно відноситься 

до класу приміщень без підвищеної небезпеки ураження електричним 

струмом. 

Електроустаткування і матеріали, що застосовують в електроустановках, 

відповідають вимогам ДСТУ, ДБН та інших відповідних чинних нормативних 

документів або технічних умов, затверджених в установленому порядку.  

За способом захисту людини від ураження електричним струмом згідно 

ГОСТ 12.2.007.0-75 дозиметр побутовий відноситься до I класу за 

електрозахистом (напруга живлення 3В). 

При виконанні розрахунків, та інших дій що є невідокремленою 

частиною проектування виконувалась робота на ПЕОМ. Блок живлення 

ПЕОМ  відноситься до ІI класу за електрозахистом. 

Для попередження аварій зв’язаних з ураженням струмом персоналу 

необхідно дотримуватись таких вимог: 

— Пристрої повинні мати надійну електричну ізоляцію, без 

пошкоджень. 

— Персонал що працює з електроустаткуванням повинний бути 

технічно грамотним. 

— Пристрою що використовуються повинні мати захисне заземлення 

— Регулярно проводиться перевірка знань та інструктаж з надання 

першої медичної допомоги при уражені електричним струмом. 

— Не допускати до роботи людей з поганим самопочуттям, в стані 

алкогольного або наркотичного сп’яніння. 
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— Органи керування повинні забезпечуватися написами або 

символами, що вказують керований об'єкт, до якого вони належать, його 

призначення і стан ("ввімкнено", "вимкнено" і т.п.). 

 Пожежна безпека 

Категорія робочого приміщення згідно ДСТУ Б.В.1.1-36:2016, 

відноситься до класу «В». Клас робочої зони згідно НПАОП 40.1-1.32-01, П-

ІІа, оскільки приміщенні де виконуються монтажні роботи використовуються 

легкозаймисті речовини з вмістом спирту та бензину. 

Для попередження пожежі в приміщеннях з електроустаткуванням 

забороняється: 

— експлуатація кабелів і проводів з пошкодженою або такою, що в 

процесі експлуатації втратила захисні властивості, ізоляцією;  

— застосування саморобних подовжувачів, які не відповідають 

вимогам ПУЕ, що пред'являються до переносних (пересувних) 

електропроводок; 

— користування пошкодженими розетками, відгалужувальними та 

з'єднувальними коробками, вимикачами та іншими електровиробами; 

— складування горючих матеріалів на відстані менше 1 м від 

електроустаткування та під електрощитами; 

— забороняється паління в робочих приміщеннях, на робочому місці. 

Приміщення в якому проводиться робота з проектування та монтажу 

пристрою обладнане двома евакуаційними виходами, та трьома порошковими 

вогнегасниками ВП-1. Кількість, розташування та умови зберігання засобів 

для гасіння пожежі (вогнегасники, пожежні гідранти і т.п.) повинні 

відповідати ДСТУ 3675-98, НАПБ Б.01.008-2004 та НАПБ А.01.001-2014. 

Вогнегасники, які експлуатуються, повинні мати:  

— облікові (інвентарні) номери за прийнятою на об'єкті системою 

нумерації; 

— пломби на пристроях ручного пуску;  

— бирки та маркувальні написи. 
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В робочих приміщеннях виконані всі вимоги з пожежної безпеки 

відповідно до вимог НАПБ А.01.001-2014. 

 Небезпечні та шкідливі фактори при виготовленні друкованих 

плат 

Важливим моментом в організації електромонтажних робіт являється 

підготовка і забезпечення безпечних умов праці.  

При  виконанні  робіт  по  монтажу,  складанню  та регулюванню виробу 

можливі наступні шкідливі та небезпечні виробничі явища: 

– небезпечна напруга в мережі, яка виникає внаслідок пробою; 

– недостатнє освітлення; 

– підвищена пульсація струму мережі; 

– монотонність праці; 

– виділення   шкідливих   речовин   при   проведенні технологічних 

процесів. 

Персонал електромонтажних організацій перед допуском до роботи 

повинен бути проінструктований з питань електробезпеки на робочому місці. 

Важливими елементами високої якості і безпечності робіт являються 

відповідна кваліфікація і висока дисциплінованість електромонтажного і 

експлуатаційного персоналу.  

Відходи органічних розчинників, забруднені речовини, які легко 

займаються і т.п. слід збирати у виробничу тару з герметичною кришкою. 

Вимоги техніки безпеки перед початком робіти: 

— привести в порядок робочий одяг, застібнути халат, волосся сховати 

під головний убір; 

— візуально  перевірити справність інструментів та обладнання;  

— розкласти всю необхідну оснастку в зручному для роботи місці; 

— монтажні роботи виконувати тільки при ввімкненій витяжній 

вентиляції; 

— перевірити паяльник: 

а) паяльник повинен бути розрахований на напругу не більше 40 В; 
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б) жало паяльника повинно бути надійно закріпленим, чистим і рівним; 

в) під паяльник повинна бути спеціальна підставка; 

— все обладнання робочого місця не повинно мати порушень 

електроізоляції струмопровідних частин. 

Вимоги техніки безпеки під час роботи: 

— пайку виконувати тільки на монтажному столі, не піднімати виріб до 

обличчя; 

— температуру нагріву паяльника визначати тільки за допомогою 

термопари; 

— флюс   наносити   тонким   шаром,   щоб   він   не розбризкувався при 

нагріванні; 

— не   струшувати   припій   з   жала   паяльника, користуватись   для   

цього   спеціальною   серветкою, розташованою на підставці паяльника; 

— паяльник ставити лише на підставку; 

— при монтажних роботах дрібні вироби та провідники тримати тільки 

пінцетом, не торкатись розігрітих деталей рукою; 

— ідучи з робочого місця необхідно вимкнути всі прилади; 

— під час пайки користуватись витяжною вентиляцією; 

Вимоги техніки безпеки по завершенні роботи: 

— прибрати робоче місце; 

— розкласти використовуване обладнання, інструменти та оснастку по 

місцях; 

— злити залишки флюсу та спиртобензину у відведену для них тару; 

— вимкнути все обладнання, яке використовувалось при виконанні 

робіт. 
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ВИСНОВКИ 

1. За результатом аналізу ринку, та огляду існуючих аналогів були 

зроблені висновки про актуальність пристрою, його переваги та недоліки. 

Пристрій живиться від двох елементів живлення типу АА чи від зовнішнього 

джерела, та має двох варіантну сигналізацію. 

2. Підібрано та обґрунтовано елементну базу для пристрою.  

3. Прилад виконується на одній платі з двостороннього склотекстоліту. 

Для зменшення розмірів ДП було вирішено встановити трансформатор та 

батарейний відсік окремо. Лічильник Гейгера встановлюється на плату в 

спеціальні тримачі. З лівої частини корпусу зроблені спеціальні отвори, для 

того щоб частинки потрапляли на лічильник без перешкод. Друкована плата 

має розмір 135х75 мм.   

4. При розрахунку надійності виявляється, що вибрана елементна база 

пристрою, принцип, метод компоновки і побудови конструкції забезпечують 

вимоги до рівня надійності. Корпус виконаний з пластмаси, має габаритні 

розміри 210x80х35 мм і є мобільним. 

5. При виконанні розрахунку теплових режимів було визначено, що 

повітря в середині корпусу, нагріта зона, поверхня теплонавантаженого 

елемента і оточуюче цей елемент середовище знаходяться в межах 

допустимих значень і не потребують встановлення додаткового охолодження. 

6. Техніко – економічний аналіз показав, що конструкція має 

задовільний рівень технологічності (P=1,01). 

7. Створено комплекс конструкторської документації, що відповідають 

стандартам, що регламентують виконання такого роду робіт. Проект повністю 

відповідає вимогам технічного завдання.  
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https://www.rcscomponents.kiev.ua/modules.php?name=Asers_Shop&s_op=search&query=%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB
https://www.rcscomponents.kiev.ua/modules.php?name=Asers_Shop&s_op=search&query=%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB
https://www.rcscomponents.kiev.ua/modules.php?name=Asers_Shop&s_op=search&query=%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB
https://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/606/EDC190-pdf.php
https://www.rcscomponents.kiev.ua/catalog/svetodiody-vidimogo-spektra-vyvodnye/260
https://www.rcscomponents.kiev.ua/catalog/svetodiody-vidimogo-spektra-vyvodnye/260
https://www.rcscomponents.kiev.ua/modules.php?name=Asers_Shop&s_op=search&query=1N914
https://www.rcscomponents.kiev.ua/modules.php?name=Asers_Shop&s_op=search&query=1N914
https://www.rcscomponents.kiev.ua/modules.php?name=Asers_Shop&s_op=search&query=BAT46
https://www.rcscomponents.kiev.ua/modules.php?name=Asers_Shop&s_op=search&query=BAT46
https://www.rcscomponents.kiev.ua/modules.php?name=Asers_Shop&s_op=search&query=1N5275B
https://www.rcscomponents.kiev.ua/modules.php?name=Asers_Shop&s_op=search&query=1N5275B
https://www.rcscomponents.kiev.ua/modules.php?name=Asers_Shop&s_op=search&query=1N4007
https://www.rcscomponents.kiev.ua/modules.php?name=Asers_Shop&s_op=search&query=1N4007
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41.  Польовий транзистор TN0620 — rcscomponents.kiev.ua [Електронний 

ресурс]. — Режим доступу:  

https://www.rcscomponents.kiev.ua/modules.php?name=Asers_Shop&s_o

p=search&query=TN0620 —  Назва з екрану. 

42.  Практическое пособие по учебному конструированию РЭА/ В. Т. 

Белинский, В. П. Гондюл, А. Б. Грозин и др. — Киев: Вища школа, 

1992.—494 с. 

43.  Техническое описание ABS-пластик — plastics.ua [Електронний 

ресурс]. — Режим доступу:  https://plastics.ua/assets/files/abs/ABS-R.pdf 

—  Назва з екрану. 

44. Cклотекстолит FR-4 — rcscomponents.kiev.ua [Електронний ресурс]. — 

Режим доступу:  

https://www.rcscomponents.kiev.ua/datasheets/FR4_datasheat.pdf —  

Назва з екрану. 

45.  ГОСТ 15150-69 [Електронний ресурс]. pdf.standartgost.ru — Режим 

доступу : 

https://pdf.standartgost.ru/catalog/Data2/1/4294687/4294687649.pdf —  

Назва з екрану. 

46. Методи розрахунку елементів конструкцій радіоелектронних засобів 

на статичну, вібраційну, ударну міцність та витривалість. 

Методичні вказівки до курсового та дипломного проектування для 

студентів за напрямком «Електронні апарати»/Уклад.: Б. М. Уваров — 

Київ: НТУУ «КПІ», 1998. – 68 с.  

47.  НПАОП 28.5-1.31-89 Инструкция по охране труда при пайке и 

лужении изделий [Електронний ресурс]. dnaop.com — Режим доступу : 

https://dnaop.com/html/44310/doc-

%D0%9D%D0%9F%D0%90%D0%9E%D0%9F_28.5-1.31-89 —  Назва 

з екрану. 
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https://www.rcscomponents.kiev.ua/modules.php?name=Asers_Shop&s_op=search&query=TN0620
https://plastics.ua/assets/files/abs/ABS-R.pdf
https://www.rcscomponents.kiev.ua/datasheets/FR4_datasheat.pdf
https://pdf.standartgost.ru/catalog/Data2/1/4294687/4294687649.pdf
https://dnaop.com/html/44310/doc-%D0%9D%D0%9F%D0%90%D0%9E%D0%9F_28.5-1.31-89
https://dnaop.com/html/44310/doc-%D0%9D%D0%9F%D0%90%D0%9E%D0%9F_28.5-1.31-89
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1 НАЙМЕНУВАННЯ ТА ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ 

Дозиметр побутовий. Дозиметр прилад призначений для проведення 

вимірювань радіації в приміщенні чи вулиці в межах вимірювань від 10 до 

242,9 мР/год. 

2 ПІДСТАВА ДЛЯ РОЗРОБКИ ТА ЇЇ ДЖЕРЕЛА 

2.1 Підстава для розробки: завдання на дипломний проект. 

2.2 Джерело розробки: журнал «Радио» №11, 2010 р. 

3  МЕТА ТА ПРИЗНАЧЕННЯ РОЗРОБКИ 

Метою проекту є розробка конструкції дозиметра побутового. 

4 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 

4.1 Технічні характеристики 

Напруга живлення схеми, В ........................................................ від 2 до 3,3; 

Максимальний струм живлення, мА   ......................................................... 3; 

Інтенсивність радіації, що вимірюється мР/год  ............................ від 0 до 250; 

4.2 Вимоги до надійності 

Пристрій повинен бути відновлюваний і ремонтопридатний по ГОСТ 

27.002-89. 

Середній наробіток на відмовлення, не менше, годин.........................11000; 

Ймовірність безвідмовної роботи на протязі 1000 годин, не менше.......0,8; 

Середній час відновлення, не більше, годин.................................................2; 

Середній строк служби, не менше, роки........................................................5; 

4.3 Вимоги до технологічності 

Вимоги до технологічності  по ГОСТ 14.201-83.  

4.4 Вимоги до стандартизації та уніфікації 

В конструкції повинні бути максимально використані стандартні та 

уніфіковані деталі та вузли. 

Коефіцієнт уніфікації, не менше..................................................................0,6; 

Коефіцієнт стандартизації, не менше..........................................................0,4; 
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4.5 Вимоги до складальних частин конструкції, сировини та 

експлуатаційних матеріалів 

В конструкції повинні бути використані деталі та матеріали , що серійно 

випускаються  промисловістю і дозволені до застосування  в РЕА загального 

призначення. 

4.6 Умови експлуатації і вимоги до технічного обслуговування та 

ремонту 

Кліматичне виконання виробу – У 1.1 (згідно ГОСТ 15150-69): 

1) Робочі температури: мінімальна -45ºС; максимальна +40ºС;  

середня  +20ºС. 

2) Відносна вологість, при 25ºС – 98%. 

Норми механічного впливу Н7 згідно ГОСТ 25467-82: 

1) Діапазон частот, Гц – 10-70. 

2) Прискорення, не більше, м/с2 (g) – 19,6. 

3) Амплітуда вібропереміщення, не більше , мм – 10. 

4) Тривалість ударного імпульсу, мс – 16. 

5) Пікове ударне прискорення, м/с2(g) – 98 (10). 

6) Загальне число ударів, не менше – 1000. 

4.7 Вимоги до електромагнітної сумісності до індустріальних 

радіозавад 

Не висуваються до розроблюваного пристрою.  

4.8 Естетичні та ергономічні вимоги 

Виріб встановлюється в жовтий корпус прямокутної форми. На передній 

панелі корпусу приладу розміщено звукову індикацію, світову індикація, та 

рідиннокристалевий індикатор. На правій стінці розміщено кнопку включення 

та роз’єми для живлення та навушників. З лівої частини розміщено отвори для 

вільного проходження заряджених частинок до лічильника. 

4.9 Вимоги до маркування та упаковки 

Органи керування маркувати відповідно до їх функціонального 

призначення. Маркування виконувати за ДСТУ 4171-2003. 
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4.10 Вимоги до транспортування та зберігання 

Транспортувати в запакованому вигляді за ГОСТ 7566-94 з параметрами: 

1) Тривалість ударних дій, не більше – 6 мс; 

2) Пікове прискорення, не більше – 25g; 

3) Число ударів за хвилину, не більше – 40; 

4) Сумарна кількість ударів, не менше – 4000. 

4.11 Вимоги до експлуатації, зручності технологічного 

обслуговування та ремонту 

Виріб має відповідати вимогам ГОСТ 15150-69. Має бути передбачений 

легкий доступ для ремонту. 

4.12 Економічні показники 

Виробництво одиничне. 

Забезпечити мінімальну вартість продукції 

5 ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ  

- Титульний лист                                                   

- Завдання на дипломний проект  

- Зміст 

- Вступ 

1 Порівняння аналогів та аналіз функціонування дозиметрів 

1.1 Аналіз ТЗ 

1.2 Аналіз аналогів 

1.3 Аналіз роботи дозиметрів 

2 Розробка та розрахунки конструкції 

2.1 Принцип функціонування розроблюваного пристрою 

2.2 Вибір елементної бази 

2.3 Розрахунки друкованого вузла пристрою 

2.4 Вибір матеріалу корпусу 

3 Розрахунки на технологічність 

4 Розрахунки що підтверджують працездатність 

4.1 Розрахунок теплового режиму 

4.2 Розрахунок ЕМС 
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4.3 Розрахунок механічної стійкості ДП, корпусу 

5 Охорона праці 

-    Висновки 

-    Перелік джерел посилань 

-    Додатки 

6   ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ 

Після виконання дипломного проекту виконавець захищає роботу  перед 

комісією. 
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ДОДАТОК Б 

 

Комплект конструкторської документації 
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Поз. 

Позн. 
Найменування Кіл. Примітка 

    

BD1 Лічильник Гейгера СБМ-20 ОДО.339.172ТУ 1  

    

 Конденсатори   

    

С1 ECR100M16B 10 мкФ 10В  10% HITANO 1  

С2 C0805B104K500NT 0,1 мкФ   10% HITANO 1  

С3 C0805B105K100N3 1 мкФ   10% HITANO 1  

С4 ECR220M10B 22 мкФ 10В  10% HITANO 1  

С5 C0805B104K500NT 0,1 мкФ   10% HITANO 1  

С6 C0805N680J500NT 68пФ  10% HITANO 1  

С7 EHR471M10BA 470 мкФ 10В  10% HITANO 1  

C8  JD561KY5PY1 560пФ 400В  10% HITANO 1  

С9 JD331KY5PY1 330пФ 400В  10% HITANO 1  

С10 C0805N180J500NT 18пФ  10% HITANO 1  

С11 DME6P1K-F 0,1 мкФ 630B  10% CORNELL   

 DUBILIER 1  

С12 C0805N180J500NT 18пФ  10% HITANO 

 
1  

С13,С14 DME6P1K-F 0,1 мкФ 630B  10% CORNELL   

 DUBILIER 2  

С15 C0805B104K500NT 0,1 мкФ   10% HITANO 1  

С16 С0805B103K500NT 0,01 мкФ   10% HITANO 1  

С17  T491A225K035AT 2,2 мкФ 35 В  10% KEMET 1  

    

 Мікросхеми   

    

DA1 MCP1700-3302E/TO MICROCHIP  1  

DA2 L78L33 STMICROELECTRONICS 1  

     

РІп71.412111.001 ПЕ      

Змн. Арк.     № докум.  Підпис Дата 

Розроб. Поліхович    

Дозиметр побутовий  
Перелік елементів 

Літ. Арк.   Аркушів 

Перевір. Головня      1 3 

    

НТУУ «КПІ» РТФ Н. Контр Попсуй   
Затверд. Головня   
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https://componentsearchengine.com/detail.html?searchString=DME6P1K-F&manuf=Cornell%20Dubilier&country=GB&language=en&source=1048575
https://componentsearchengine.com/detail.html?searchString=DME6P1K-F&manuf=Cornell%20Dubilier&country=GB&language=en&source=1048575
https://www.digikey.com/en/supplier-centers/k/kemet


Поз. 

Позн. 
Найменування Кіл. Примітка 

    

DA3 LM285LP-1.2 TEXAS INSTRUMENTS 1  

DD1 AY0438-I/P MICROCHIP TECHNOLOGY  1  

DD2 PIC16F684 I/P MICROCHIP TECHNOLOGY 1  

    

GB1 Батарейний відсік 282834-2 TE  1  

 CONNECTIVITY AMP CONNECTORS   

    

HA1 Випромінювач звуку CST-931AP CUI INC 1  

    

HG1 Індикатор EDC190 LIAONING 1  

    

HL1 Світлодіод GNL-5013HD G-NOR 1  

    

 Резистори    

 Резистор підстроювальний 3362P-1-105LF  

 
  

 BOURNS   

    

R1 RC0805JR-2K2R– 0,125 – 2,2 кОм  5% HITANO 1  

R2 RC0805FR-100R– 0,125 – 100 Ом  1% HITANO 1  

R3 RC0805JR-1M5– 0,125 – 1,5 MОм  5% HITANO 1  

R4,R5 RC0805FR-10KR – 0,125 – 10 кОм  1% HITANO 2  

R6 CR-25 - 0,25 – 220 кОм  5% CINETECH 1  

R7 FM0207-10M0FT– 0,5 – 10 МОм  1% CINETECH 1  

R8 RC0805JR-39K- 0,125 – 39 кОм  5% HITANO 1  

R9 3362P-1-105LF – 1 МОм 1  

R10 RC0805FR-1MR– 0,125 – 1 MОм  1% HITANO 1  

    

SA1 Вимикач MHS-122 ALCOSWITCH 1  

    

T1 Трансформатор РІп71.433619.001 1  
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Поз. 

Позн. 
Найменування Кіл. Примітка 

    

 Діоди   

    

VD1 1N914 FAIRCHILD SEMICONDUCTOR 1  

VD2 BAT46 MICROELECTRONICS 1  

VD3-      1N5275B MICROSEMI 3  

VD5    

VD6- 1N4007 MICROSEMI 3  

VD8    

VD9 1N914 FAIRCHILD SEMICONDUCTOR 1  

    

VT1- Транзистор TN0620 MICROCHIP 2  

VT2    

    

 Роз’єми   

    

X1 KLB-4 LUMBERG 1  

X2 B5B-PH-K-S JST SALES AMERICA INC 1  

X3         PJ-040D CUI DEVICES 1  

    

ZQ1 Кварцовий резонатор CFS-206 32768HZFB   1  

  CITIZEN FINEDEVICE CO LTD   
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Позначення 

 

 

Найменування 
 К

іл
 -

 с
т

ь  

 

Прим. 

       

    Документація   

       

А4   РІп71.412111.001 ПЕ Перелік елементів   

А3   РІп71.412111.001 Е3 Схема електрична    

    принципова   

А3   РІп71.412111.002 СК Складальне креслення   

       

    Деталі   

       

А3  1 РІп71.758726.001 Плата друкована 1  

       

    Інші вироби   

       

  2  Батарейний відсік    

    282834-2 TE  1 GB1 

    CONNECTIVITY AMP  Роз’єм для 

    CONNECTORS  батерейки 

       

  3  Вимикач MNS-122   

    ALCOSWITCH 1 SA1 

       

       

     

РІп71. 412111.002      

Зм Арк. № докум. Підпис Дата 

Розробив Поліхович   

Друкований вузол 

Літ. Аркуш Аркушів 

Перевір. Головня    1 6 

Т.конт    

НТУУ «КПІ» РТФ Н.конт Попсуй   

Затв. Головня   
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Прим. 

       

  4  Випромінювач звуку   

    CST-931AP CUI INC 1 HA1 

       

    Діоди   

       

  5  1N4007 FAIRCHILD   

    SEMICONDUCTOR 3 VD6-VD8 

  6  1N5275B MICROSEMI 3 VD3-VD5 

  7  1N914 FAIRCHILD   

    SEMICONDUCTOR 2 VD1,VD9 

  8  ВАТ46    

    MICROELECTRONICS 1 VD2 

       

  9  Індикатор EDC190    

    LIAONING 1 HG1 

       

  10  Кварцовий резонатор    

    CFS-206 32768HZFB     

     CITIZEN FINEDEVICE    

    CO LTD 1 ZQ1 

       

    Конденсатори   

       

  11  С0805B103K500NT    

    0,01 мкФ   10% HITANO 1 C16 
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  12  C0805B104K500NT   

    0,1 мкФ   10% HITANO 3 C2,C5,C15 

  13  C0805B105K100N3   

    1 мкФ   10% HITANO 1 C3 

  14  C0805N180J500NT   

    18пФ  10% HITANO 2 C10,C12 

  15  C0805N680J500NT   

    68пФ  10% HITANO 1 C6 

  16  DME6P1K-F 0,1 мкФ 630В   

     10% CORNELL  3 C11,C13, 

    DUBILIER  C14 

  17  ECR100M16B 10 мкФ 10В   

     10% HITANO 1 C1 

  18  ECR220M10B 22 мкФ 10В   

     10% HITANO 1 C4 

  19  EHR471M10BA 470 мкФ    

    10В  10% HITANO 1 C7 

  20  JD331KY5PY1 330пФ   

    400В  10% HITANO 1 C9 

  21  JD561KY5PY1 560пФ     

    400В  10% HITANO 1 C8 

  22  T491A225K035AT 2,2 мкФ   

    35 В  10% KEMET 1 C17 
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  23  Лічильник Гейгера СБМ-20   

    ОДО.339.172ТУ 1 BD1 

       

    Мікросхеми   

       

  24  AY0438-I/P MICROCHIP    

    TECHNOLOGY 1 DD1 

  25  L78L33    

    STMICROELECTRONICS 1 DA2 

  26  LM285LP-1.2 TEXAS    

    INSTRUMENTS 1 DA3 

  27  MCP1700-3302E/TO    

    MICROCHIP 1 DA1 

  28  PIC16F684 I/P MICROCHIP    

    TECHNOLOGY 1 DD2 

       

    Резистори   

       

  29  CR-25-0,25 – 220 кОм  5%    

    CINETECH 1 R6 

  30  FM0207-10M0FT– 0,5   

    10 МОм  1% CINETECH 1 R7 

  31  RC0805FR-100R– 0,125    

    100 Ом  1% HITANO 1 R2 

       

     

РІп71. 412111.001 
Арк 

     
4 

Зм. Арк. № докум. Підпис Дата 

По
ліх
ов
ич

 Р
.А

. Р
І-п

71
, 2

02
0



Ф
о
р
м

а
т

 

З
о
н
а

 

П
о
зи

ц
ія

   

 

Позначення 

 

 

Найменування 
 К

іл
 -

 с
т

ь  

 

Прим. 

       

  32  RC0805FR-10KR – 0,125   

    10 кОм  1% HITANO 2 R4,R5 

  33  RC0805FR-1MR– 0,125   

    1 MОм  1% HITANO 1 R10 

  34  RC0805JR-2K2R– 0,125   

    2,2 кОм  5% HITANO 1 R1 

  35  RC0805JR-39K- 0,125   

    39 кОм  5% HITANO 1 R8 

  36  RC0805JR-1M5– 0,125   

    1,5 MОм  5% HITANO 1 R3 

       

  37  Резистор підстроювальний   

    3362P-1-105LF – 1 МОм   

    BOURNS 1 R9 

       

    Роз’єми   

       

  38  B5B-PH-K-S JST   

    SALES AMERICA INC 1 X2 

  39  PJ-040D CUI DEVICES 1 X3 

       

  40  Світлодіод GNL-5013HD    

    G-NOR   1 HL1 
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  41  Транзистор TN0620    

    MICROCHIP 2 VT1,VT2 

       

  42  Тримач лічильника Гейгера   

    KLS5-266 2  
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    Документація   

       

А4   РІп71.412111.001 П3 Пояснювальна записка   

А2   РІп71.412111.001 СК Складальне креслення   

       

    Складальні одиниці   

       

А4  1 РІп71.412111.002  Друкований вузол 1  

       

    Деталі   

       

А1  2 РІп71.732184.001 Корпус 1  

А3  3 РІп71.735352.001 Кришка 1  

       

    Стандартні вироби   

       

  4  Гвинт М3х5    

    ГОСТ 17475-80 8  

  5  Гвинт М5х10   

    ГОСТ 17475-80 1  

  6  Прокладка Ду 10 ТМКЩ-С   

    ГОСТ 15180-86 1  

     

РІп71. 412111.001      

Зм Арк. № докум. Підпис Дата 

Розробив Поліхович   

Дозиметр побутовий 

Літ. Аркуш Аркушів 

Перевір. Головня    1 2 

Т.конт    

НТУУ «КПІ» РТФ Н.конт Попсуй   

Затв. Головня   
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    Інші вироби   

       

  7  Батарейний відсік    

    36-2462-ND Keystone    

    Electronics 1  

       

  8  Роз’єм KLB-4 LUMBERG 1  

       

  9  Трансформатор    

    РІп71.433619.001 1  

       

    Матеріали   

       

  10  Дріт МГШВ 0,35   

    ТУ 16-505437-82 0,1 м 

       

  11  Клей універсальний    

    МОМЕНТ-1   

    ТУ 2385-001-8958950-2009 30 мл 
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