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        ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

 
        АЦП    –– аналогово цифровий перетворювач; 

        БДП  –– багатошарова друкована плата; 

        ВДТ     –– візуальний дисплейний термінал; 

        год.     –– годин; 

        Гц.      –– герц; 

        ДП  –– друкована плата; 

        ДДП  –– двостороння друкована плата; 

        ЕОМ    –– електронно обчислювальні машини; 

        ЕПТ     –– електронно променеві трубки; 

                  ЕРЕ  –– електрорадіоелементи; 

                  мм.      –– міліметри; 

                  НВЧ    –– надвисокі частоти; 

                  НЧ       –– низька частота; 

  ОДП  –– одностороння друкована плата; 

ОП      –– операційний підсилювач; 

ПУЕ    –– правила улаштування електроустаново 

  ПЗ  –– пояснювальна записка; 

  РЕА  –– радіоелектроапаратура; 

  САПР   –– системи автоматизованого проектування; 

  ТЗ  –– технічне завдання; 

  ТП  –– технологічний процес; 

  ТУ  –– технічні умови; 

        IB        –– induction balance; 

        SMD    –– surface mount device; 

        VDI     –– visual digital index. 
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        ВСТУП 

 

Металошукач (металодетектор) - це електронний прилад, що дозволяє 

виявляти металеві предмети в нейтральному або слабопровідному середови-

щі за рахунок їх провідності.  

Металошукач може виявляти метал в землі і воді, в конструкціях бу-

динків і споруд, в харчових відходах і смітті, під одягом і в багажі, в ор-

ганізмі людини і тварин і т. д. Сучасні технології дозволяють виконати мета-

лошукач у вигляді компактного пристрою, що має велику надійність . Мають 

місце і значні за розмірами пристрої, що використовуються в професійних 

цілях. 

Фізичний принцип роботи деяких найпростіших побутових металошу-

качів заснований на системі індукційного балансу. Електронний прилад з ви-

носною котушкою металошукача утворюють генератор низьких частот. При 

піднесені індукційної котушки до металу змінюється її індуктивність і, 

відповідно, частота генератора, що фіксується електронним пристроєм мета-

лошукача. 

Металошукачі, призначені для різних цілей працюють на різних часто-

тах, що пов'язано з особливостями поширення електромагнітних хвиль в різ-

них середовищах: низькочастотні металошукачі знаходять предмети глибоко, 

але великого розміру, високочастотні металошукачі виявляють дрібні пред-

мети, але на невеликій глибині. 

Робоча частота металошукачів, зазвичай знаходиться в діапазоні від  

6.6 кГц до 22.5 кГц, а глибина виявлення від 30см до 2 м. Це забезпечує, з 

одного боку, слабку реакцію на небажані сигнали (наприклад, сигнали, що 

виникають при наявності мокрого піску, дрібних шматочків металу і т.д.), а з 

іншого боку, гарну чутливість при пошуку прихованих водопровідних труб і 

трас центрального опалення, монет та інших металевих предметів. 
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          Більшість металошукачів сигналізують про властивості предметів по-

шуку за допомогою тонального сигналу: слабко провідні метали дають низь-

кочастотний звуковий сигнал, а  метали з високою провідністю дають більш 

високочастотний звуковий сигнал. 

Крім того, cучасні металошукачі за своєю суттю є справжніми 

комп'ютерами для пошуку, з цифровою обробкою сигналів і задіянням 

мікропроцесора для ідентифікації виявленого об'єкту. Оброблена таким 

чином інформація відображається на рідкокристалічному дисплеї і 

відтворюється в звуковому режимі через гучномовець або навушники. 

Інформація містить дані про глибину залягання знайденого предмета, його 

провідність в чисельному вираженні, що відповідає типу металу, приблизні 

габарити.  

В простих металошукачах початкового рівня збільшити точність 

металошукача у визначенні знахідки, можна за допомогою значення модулю 

VDI (Target ID). Цифрове значення провідності металу, що містяться в 

знахідці. Наприклад, цифра 5 відповідатиме чорному металу, цифра 94 

означає що під катушкою срібло. Велика графічна шкала дискримінатора 

металів, це плюс, але вона ніколи не зможе показати знахідку так точно, як 

значення VDI. 

Метою даної роботи є розробка системи VDI, для металошукачів 

початкового рівня,  даний модуль доповнить простенький металошукач 

повноцінним набором функцій і можливостей, здатним забезпечити 

оптимальні умови пошуку будь-яких цілей. Розроблений пристрій повинен 

по точності пошуку не поступатись аналогічним промисловим пристроям, а 

по своїй надійності перевершувати їх. 
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                  1 АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ 

 

  1.1 Аналіз та обґрунтування конструкції виробу 

 
  Модуль VDI (Visual Digital Index) призначений для візуалізації вектор-

ної величини сигналів, що складається з двох каналів IB металодетектора. Це 

канал кольоровості– Х; та канал землі– Y. 

          Проаналізувавши конструкції аналогічних пристроїв та безпосередньо 

конструкції металошукачів було запозичено вже випробувані конструктивні 

рішення та сформовано певну конструктивну концепцію. Металошукач, при-

лад який використовується підчас руху, тобто конструкція модулю VDI що 

проектується повинна забезпечувати виконання заданих функцій з необхід-

ною ефективністю та надійністю на протязі встановленого часу в заданих 

умовах експлуатації, транспортуванні чи зберіганні і бути технологічною при 

виготовленні в заданих умовах виробництва та бути безпечною під час вико-

ристання. 

          Описуючи конструкцію проектованого пристрою необхідно висвітли-

ти такі основні моменти: 

          – корпус, виготовлений з литого термопластичного матеріалу, чорного 

кольору; 

     – всі частини приладу міцно з’єднані між собою; 

        – пристрій відноситься до побутової РЕА, спроектований на одній 

        платі з використанням символьного LED дисплею winstar wh1602b; 

     – LED дисплей розташовані на передній панелі; 

   – у пристрої використовується односторонній друкований монтаж на 

платі з склотекстоліту; 

        – в корпусі виробу плата та дисплей закріплюються між собою за 

        допомогою стійок; 

        – електричне приєднання модулю  VDI до металодетектору безпосе 

        редньо відбуватиметься провідниками ; 
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        – конструктивно прилад складатиметься з двох блоків 

        – в якості охолодження виступає природна конвекція для цього;  

        – корпус пристрою повинен бути захищеним від прямого потрапляння 

в середину сторонніх предметів та води.;            

        – пристрій, що проектується живиться від мережі 12В;  

 – вимога до ремонтопридатності та відновлюваності передбачає легкий 

доступ до електронної частини приладу, тому частини корпусу майбутнього 

приладу повинні бути легко роз'ємними; 
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 1.2 Обґрунтування вибору конструкційних матеріалів і покрить 

 
 Проаналізувавши функціональне призначення приладу, що проектуєть-

ся, умови експлуатації, технологічні показники та вимоги ТЗ було вибрано 

такі конструктивні матеріали і покриття: 

       – для корпусу приладу що проектується вибирається Акрилонітрилбу-

тадієнстирол або так званий АБС-пластик марки UL94-HB, виготовлений за 

допомогою лиття, чорного кольору. АБС-пластик є аморфним матеріалом, а 

отже, не має визначеної температури плавлення. Матеріал має підвищену 

ударостійкість та еластичність та відносно низьку вартість.  

 – найбільш оптимальним для монтажного з’єднання є монтажний дріт 

МГТФ ТУ16-505437-82. Його основні характеристики: монтажний низьково-

льтний дріт з волокнистою і ПВХ ізоляцією. Застосовуються для внутрішньо- 

і міжблочного монтажу різної радіоелектронної апаратури і приладів на но-

мінальну напругу до 600 В змінного струму частоти до 10000 Гц і до 1400В 

постійного струму, номінальний переріз жили 0,1; 0,14; 0,2; 0,35 мм 2 , робоча 

температура від - 60ºС  до + 220ºС. 

 – для виготовлення друкованої плати використовують склотекстоліт 

фольгований односторонній з товщиною мідного фольгованого покриття  

35мкм, товщина листа 2 мм  FR-4 35/35-2 який повністю відповідає 

ГОСТ 26246.5-89. FR-4 являє собою пресований матеріал на основі склотка-

нини, пропитаний епоксидними в’яжучими рідинами, облицьована з однією 

або двома сторонами мідною електролітичної фольгою. Приймається для ви-

готовлення звичайних одно- і двосторонніх друкованийх плат, що викорис-

товуються в теле- і радіоапаратурі, працюючих на інтервальних температур 

від -60ºС до 125ºС. [1,2] 

 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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                  2 ОПИС ПРИСТРОЮ 

 

 2.1 Теоретичне обґрунтування принципу роботи модулю VDI 

 

Металошукач може забезпечувати цифрове зчитування, показання 

лічильника або інший механізм відображення, який показує ймовірну 

ідентифікацію цілі. Ця функція – VDI (Visual Digital Index) візуальний 

цифровий індекс, тобто візуалізація векторної величини сигналу. 

Металошукачі з цією можливістю мають перевагу в тому, що вони 

дозволяють користувачу приймати обґрунтовані рішення про те, копати ту чи 

іншу ціль.  

Оскільки сигнал, отриманий від будь-якого заданого металевого об'єк-

та, має свій власний характерний зсув фаз, можна класифікувати різні типи 

об'єктів і розрізняти їх. Приклад фазової діаграма зображено на рисунку 2.2. 

 

Рисунок 2.1 – Фазова діаграма зсуву фаз 
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Наприклад, срібна монета спричиняє набагато більший фазовий зсув, 

ніж язичок від алюмінієвої банки, тому металошукач може бути 

налаштований на вимкнення пошуку небажаного сміття, показуючи 

ідентифікацію на дисплеї або лічильнику. Цей процес розмежування 

металевих цілей називається "дискримінацією". Найпростіша форма 

дискримінації дозволяє металошукачу відповідати звуковим сигналом, коли 

він проходить над пошуковою ціллю, фазовий зсув якого перевищує певну 

(зазвичай регульовану) величину.  

Металошукачі можуть розрізняти металеві об'єкти один від одного на 

основі відношення їх індуктивності до їх питомого опору. Це співвідношення 

призводить до передбачуваної затримки прийому сигналу на заданій частоті. 

Електронна схема, що називається фазовим демодулятором, може виміряти 

цю затримку. Для того, щоб відокремити два сигнали, такі як основний 

компонент і цільовий компонент приймального сигналу, а також визначити 

ймовірну ідентичність цілі, в металошукачах використовується два таких 

фазових демодулятора, піковий відгук яких відокремлений один від одного 

на одну четверту періоду передавача, або дев'яносто градусів. Ці канали 

прийнято називати "X" канал кольоровості і "Y" канал землі. 

На виходах підсилювачів сигналів після синхродетекторів, напруга 

може приймати як позитивну, так і негативну величину. Це відбувається 

тому, що пошукова ціль при вході в зону котушки створює наростаючу фазу, 

а при виході із зони спадаючу або навпаки. Створюється просто дзеркальний 

ефект. Тому для аналізу потрібно відсікти одну полярність і обробляти один 

полюс.[11,12] 
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2.2 Опис роботи схеми електричної принципової 

Схема електрична структурна  модулю VDI металошукача приведена на 

рисунку 2.2. 

 

 

Рисунок 2.2 ––  Структурна схема модулю VDI металошукача 

 

До складу схеми входить: 

– диференціальний каскад, обчислює різницеву напруга між каналами;   

 – мікроконтролер, забезпечує зчитування сигналу з диференціального 

каскаду;  

– дисплей, виводить оброблену інформацію;   

– стабілізатор напруги, призначений для живлення схеми модулю VDI. 

 
Схема електрична принципова модулю VDI металошукача приведена на 

кресленні РА-г61-2.467249.001 Э3 

Деференціальний каскад на DA1 обчислює різницеву напругу після 

синхродетекторів, яка може приймати як негативне так і позитивне значення. 

Діапазон досить великий й подальший аналіз проводиться 

мікроконтроллером. Вихідна напруга на виводах 8 та 9 DA1 – лінійна 

величина, закон перетворення генератором керованої напруги - теж лінійний. 

Тобто маємо приріст частоти від керованої напруги, наприклад 1В = 100Гц, 

2В = 200Гц, 3В = 300Гц, 4В = 400Гц.  
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Мікроконтролер DA3 PIC16F690 призначений для контролю цих 

каналів, визначення ймовірної ідентичності цілей і присвоєння їм номеру на 

основі співвідношення показань «X» і «Y» всякий раз, коли показання «GND 

(землі)» перевищує задане значення. Мікроконтролер знаходить це 

співвідношення у всьому діапазоні від фериту до чистого срібла. Залізні 

пошукові цілі чутливі до орієнтації; отже, коли пошукова катушка 

переміщається над ними, обчислене числове значення може істотно 

змінитися. При установці центральної частоти близько 500Гц-1 кГц можна 

отримати розтяжку частоти на весь діапазон вхідної напруги, відповідного 

числу VDI. Резистор R6 призначений для встановлення 0 між каналами, якщо 

потрібно змістити дескримінатор. 

 Дисплей HG1 WH1602B, показує це числове значення, також 

мікроконтролером передбачено відображення на дисплей рівня заряду 

акумулятору самого металошукача. Резистор R11 призначений для 

налаштування контрастності LED дисплею. 

На мікросхемі DA2 зібраний стабілізатор напруги призначений для 

живлення операційного підсилювачу, мікроконтролеру та дисплею. 
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3 РОЗРАХУНКИ ПРИНЦИПОВОЇ СХЕМИ  

 

3.1 Розрахунок стабілізатору напруги на мікросхемі 

3.1.1 Завдання. 

Розрахувати стабілізатор напруги на мікросхемі  

 

 
 

Рис 3.1– Схема включення стабілізатору напруги 

 

3.1.2 Вихідні дані. 

– номінальна вихідна напруга  5вихU ; 

– вхідна напруга  12minвхU ; 

– мінімальний струм навантаження АIн 025,0min  ; 

– максимальний струм навантаження АIн 5.0max  ;                 

– коефіцієнт стабілізації 2стk . 

  

3.1.3 Розрахунки.  

Напруга на навантаженні джерела живлення може змінюватись не ди-

влячись на застосування загладжуваних фільтрів. Це пояснюється тим, що 

при згладжуванні пульсацій фільтром зменшується тільки змінна складова 

випрямної напруги, а величина постійної складової може змінюватись при 

коливанні напруги мережі і при зміні струму навантаження. Для отримання 

необхідної величини постійної напруги на опорі навантаження, застосову-

ють стабілізатори напруги. Стабілізатором постійної напруги називають 

пристрій, підтримуючий автоматичні і з вимогою точності постійної напру-
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ги на навантаженні при зміні дестабілізуючих факторів в обумовлених ме-

жах.  

– визначається напруга на вході стабілізатора 

 

                                       )1/(min вхвхвх bUU  ;                                   (3.1)  

 

де minвхU  – мінімальна вхідна напруга; 

           вхb  – допустимі відносні відхилення вхідної напруги стабіліза-

тора від номінального в сторону зменшення приймається 20% . 

   

                              ][00,15)2,01/(12 ВUвх  .  

 
    – визначається максимальна напруга на вході стабілізатора 

 

                                 )1(max вхвхвх аUU  ;                                          (3.2) 

 

де вха - допустимі відносні відхилення вхідної напруги стабілізатора 

від номінального в сторону збільшення приймається 20% . 

 

                                 .00.18)1.01(15max ВUвх        

                                   
    – визначається величина внутрішнього опору випрямляча 

 

                             max0 /1,0 нвх IUr  ;                                     (3.3) 

 

    де maxнI – максимальний струм навантаження. 

 

                               ][00.35.0/00,151,00 Омr  . 

 
    – визначається максимальна напруга на вході стабілізатора при мі-

німальному струмі навантаженні 

 

                   0minmaxmax

'

max )( rIIUU ннвхвх  ;                       (3.4) 

 
    де minнI – мінімальний струм навантаження. 
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                    ][43,1900,3)025,05,0(18'

max BU вх     

                                   
    – визначається амплітуда пульсацій вхідної напруги 

 

                         )(1,0 minmax. СВрвихвхmп UUU  ;                          (3.5) 

    де maxвихU  – максимальна вихідна напруга допускається 5,5В; 

       minСВрU  – мінімальна напруга регулювання. 

 
                              ВU вхmп 05,1)55,5(1,0.  .        

                                                                         
    – визначається максимальна напруга  регулювання 

                                

                            min

'

maxmax вихвхСВр UUU  ;                               (3.6)                                   

 

                                  ВUСВр 43,13543,19'

max  .          

 
    – визначається максимальний струм регульованого стабілізатору 

 

                                   спнCp III  maxmax ,                                          (3.7)  

    де спI  – струм споживання схеми стабілізатора. 

 

                                        АICp 6.01,05.0max  . 

 
    – визначається величина потужності розсіювання стабілізатора 

 

                              maxminmax )( CpвихвхСр IUUР  ,                                (3.8) 

 

                                   ВтРСр 8.76,0)518(  . 

 
    3.1.4 Висновок.  

   В результаті розрахунку було визначенно параметри необхідного 

стабілізатору. В якості стабілізатору напруги вибирається LM7805 данна 

мікросхема описана в підрозділі 4.1. [3] 
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3.2 Розрахунок деференціального каскаду на ОП 

3.2.1 Завдання. 

Розрахувати деференціальний каскад каналів X та Y 

Схема дифференціатору виконує диференціювання вхідного сигналу в 

частотному діапазоні, що визначається постійною часу і шириною смуги 

пропускання ОП (рисунок 3.2). Вхідний сигнал подається на інвертуючий 

вхід, тому вихідний сигнал має зворотну полярність. Ідеальна схема диффе-

ренціатора є принципово нестабільною і вимагає додаткового вхідного ре-

зистора R1, конденсатора C4 в колі зворотного зв'язку або і того, і іншого 

одночасно. Компоненти, що забезпечують стабільність схеми, призводять 

до обмеження робочого частотного діапазону. 

 

Рис 3.2– Схема включення ОП 

3.2.2 Вихідні дані. 

– номінальна  мінімальна вхідна частота  Гцf 150min  ; 

– номінальна максимальна частота по рівню 0dB кГцf 0,5max  ; 

– вхідна мінімальна напруга  0minвихU ; 

– вхідна максимальна напруга  5maxвхU ; 

– опорна напруга  5,2опU ; 

– вихідна мінімальна напруга  2,0minвихU ; 
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– вихідна максимальна напруга  8,4minвихU ; 

 

3.2.3 Розрахунки.  

Щоб використовувати конденсатор С1, С2 меншої ємності, слід виби-

рати резистор R3,R4 з великим номіналом; 

Для фільтрації ВЧ-шумів в схему підключені додаткові конденсатори 

С4,С6 паралельно з резисторам R3,R4. При цьому конденсатор зменшить 

діапазон робочих частот в 3,5 рази (половина декади) в порівнянні з пропу-

скною здатністю ОП; 

Регульоване джерело опорної напруги може бути підключене до неін-

вертуючого входу операційного підсилювача. Це дозволить схемі працюва-

ти з однополярним живленням. Опорна напруга може бути отримана за до-

помогою дільника напруги. 

Так як в схемі використовується здвоєний ОП MC602 розраховані па-

раметри ЕРЕ для схеми включення для DA1.1 та DA1.2 будуть однакові. 

–  вихідна напруга схеми визначається за формулою 3.9 

 

t

tdU
CRU вх

вих

)(
3 1  ;                                         (3.9) 

де R3 – опір резистора R3; 

     С1 – ємність конденсатору С1; 

    вхU  – вхідна напруга на інвертуючому вході ОП. 

 
Вибираємо з стандартного ряду номіналів, велике значення R3= 1Мом 

–  ємність конденсатору С1 визначається за формулою 3.10 при чому 

нижня частота дифференціатору повинна бути в три з половиною рази менше 

(половина декади) заданої робочої частоти fmin  

 

min3

1
2

5,3

fR
С





;                                         (3.10) 

 
де R3 – опір резистора R3; 
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     fmin – номінальна вхідна частота; 

 
 

].[71,3
15010114,32

5,3
61 нФС 


  

 
 
Вибираємо значення з стандартного ряду номіналів С3= 4,7нФ 

 

–  опір резистору R1 визначається за формулою 3.11 при чому верхня 

частота дифференціатору повинна бути в три з половиною рази більше 

(половина декади) заданої робочої частоти fmax . 

 
 

2
25,3

1

max
1

1 f
C

R






                                     (3.11) 

 
де C1 – ємність конденсатору С1; 

     fmax – номінальна максимальна вхідна частота; 

 

];[87,3
105,21071,314,325,3

1
381 кОмR 




  

 
 

Вибираємо значення з стандартного ряду номіналів R1= 4,7кОм 

– смуга пропускання ОП для забезпечення стабільності схеми по 

формулі 3.12 

1

2

1

31

2 CR

RR
оп







;                                        (3.12) 

 

 
][54,1

107,3107,414,32

101107,4

923

63

МГцоп 



 . 

Смуга пропускання MCP602 становить 2,8 МГц, таким чином, умова 

виконана 

– частота зрізу розраховується за формулою 3.13 

 

432

1

CR
f cр





;                                        (3.13) 
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де C4 – ємність  фільтруючого конденсатору С4; 

     R3 – опір резистора R3; 

 

][23,7
10221012

1
126

кГцf cр 





 

 
– розраховуємо опори резисторів R7 і R8, враховуючи задане значення 

опорної напруги 2,5 В по формулі 3.14: 

 
 

87 R
U

UU
R

оп

опвх 


 ;                                        (3.14) 

де Uвх – вхідна напруга; 

     Uоп – опорна напруга; 

     R8 – опір резистора R8; 

 

887
5,2

5,25
RRR 


  

Тоді R7 = R8 = 47 кОм (значення із стандартного ряду номіналів). 

 

3.2.4 Висновок.  

   В результаті розрахунку було визначенно параметри елементів де-

ференціатору на ОП. В якості ОП вибирається MCP602 данна мікросхема 

описана в підрозділі 4.1. [9] 
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3.2 Розрахунок подільника напруги для зчитування заряду ба-

тареї металошукача 

 

Зчитування заряду АКБ металошукача виводиться на дисплей, 

живлення більшості металошукачів складає 12В схема на виході подільника 

потрібно 5В для того щоб мікроконтролер зміг зчитати рівень заряду, 

включення подільника показана на рисунку 3.3 

 

 

Рисунок 3.3 –  Схема включення подільника для зчитування заряду 

 

– розраховуємо опори резисторів R9 і R10, враховуючи задане вихідної 

напруги 5,0 В за формулою 3.15 

 

109

9
RR

U
RU вх

вих


 ;                                        (3.14) 

 
Опір резистора R9 приймається з стандартного ряду номіналом 20кОм, 

         отже опір резистору R10 визначається по формулі 3.15 

 

вх

вих

U

RRU
R

)( 109
10


 ;                                         (3.15) 

 

][18,14
12

)1020(5 10

3

10 кОм
R

R 


  

 
Значення  опору резистора R10 приймаються із стандартного ряду 

номіналів R10=15кОм. 
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 4 КОНСТРУКТОРСЬКА ЧАСТИНА 

 

4.1 Обґрунтування вибору елементної бази 

 

                 4.1.1 Вибір резисторів 

         RC1206JR Безкорпусні товстоплівкові резистори (СМД-резистори) при-

значені для роботи в ланцюгах постійного, змінного і імпульсного струму. 

Вибирається через габарити та типорозмір, відносно дешевий. 

         Основі технічні дані:  

                 – потужність при 70 ° C: 0,125 Вт 

                 – допустиме відхилення опору: ± 5% 

                 – робоча температура: -55…155 ºС 

                 – максимальна робоча напруга: 200 В; 

         Підлаштувальний резистор RM-065, призначенний для тонкого налаш-

туванні радіоелектроніки при монтажі, ремонті та настройки пристроїв. RM-

065 є дуже якісними і широко поширеними підлаштувальними резисторами. 

Вони мають малі розміри. При цьому хороші характеристики за вкрай неве-

лику вартість.  

         Основі технічні дані:  

                 – потужність резистора: 0.1Вт;  

                 – напруга (максимальна): 50В;  

– максимальна кількість циклів (без зміни параметрів): 100;  

 

                 4.1.2 Вибір конденсаторів 

Конденсатори X7R. SMD керамічн неполярні конденсатори загального 

застосування. Мають чудові імпульсні харатеристики і малий рівень власних 

шумів завдяки низькому імпедансу на високих частотах. 

Основі технічні дані: 

 – робоча напруга: 250В; 

 – номінальна ємність:  0,1…22000 пФ; 
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 – допуск номіналу: 5%   

                 4.1.3 Вибір мікросхем 

         PIC16F690 8-розрядний КМОП мікроконтролер з Flash пам'яттю, виго-

товлені за нановатною інтегральною технологією блок схема зображена на 

рисунку 4.1. Високопродуктивний, не енергозатратний, 8-бітний мікроконт-

ролер. Дуже росповсюджений контролер простий у програмуванні вибира-

ється через доступність та відносну дешевизну. 

 

Рисунок 4.1 – Блок cхема мікроконтролеру PIC16F90 
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                 Основі технічні дані: 

                 – мінімальна напруга живлення: 2 В; 

       – максимальна напруга живлення: 5.5 В; 

       – мінімальна робоча температура: -40 °C; 

       – максимальна робоча температура: 125 °C; 

       – тактова частота: 20 МГц; 

       – продуктивності процесору: 5 MIPS; 

       – внутрішній генератор: 8 МГц, 32 кГц; 

       – технологія використовуваної пам'яті (Тип пам'яті): Flash; 

       – розмір програмної пам'яті : 7000 Б; 

       – пам'ять даних (EEPROM): 256 Б; 

       – пам'ять ОЗП (SRAM) (RAM): 256 Б; 

       – кількість ліній вводу-виводу (I / O): 18; 

       – кількість і види таймерів : 2x8-bit, 1x16-bit; 

         – дозвіл і кількість каналів аналого-цифрового перетворювача (АЦП): 

12x10-bit; 

         – типи послідовних інтерфейсів і кількість каналів : 1-UART, 1-A / E / 

USART, 1-SPI, 1-I2C, 1-SSP (SPI / I2C). 

         Мікросхема LM7805CT трьохвивідний стабілізатор напруги з низькою 

прохідною напругою. Даний стабілізатор забезпечує стабілізацію напруги в 

5В при відносно великій вхідній напрузі від 9В до 40В, також присутній теп-

ловий захист та захист від короткого замикання,  

         Основі технічні дані: 

         – струм навантаження: до 500 мА; 

         – мінімальна напруга вхід-вихід не більше 0,6 В при струмі наванта-

ження 500мА; 

         – вихідна напруга: В 5В; 

         – максимальний струм навантаження: 1 А; 

         – падіння напруги при Iвих 1 А: 2 В; 
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         – максимальна вхідна напруга: 40 В. 

         Мікросхема MCP602 двоканальний CMOS операційний підсилювач з 

однополярним живленням. Вибирається через двоканальність, габарити та 

типорозмір, відносно дешевий. 

         Основі технічні дані: 

– напруга живлення: 2.7…6 В; 

– струм споживання: 230 мкА; 

– вхідна напруга зсуву: 2 мВ; 

– вхідний струм зміщення : 1 мА; 

– швидкість наростання вихідної напруги: 2.3 В/мкс; 

– гранична частота підсилення: 2.8 МГц; 

– коефіцієнт ослаблення синфазного сигналу: 75 дБ; 

– коефіцієнт впливу нестабільності джерел харчування: 80 дБ; 

– діапазон робочих температур: -40….125 °C. 

         

       4.1.4 Вибір дисплею 

Лед дисплей WH1602B, дисплеї від компанії Winstar вже протягом де-

кількох років є невід'ємною частиною сучасної електронної продукції, і не 

тільки на російському ринку. Вони дешеві, дуже поширені, їх різноманітність 

надає розробнику вибирати відповідний залежно від експлуатаційних умов. 

Дисплей може працювати в 2 режимах: в режимі 8-бітної передачі да-

них, коли дані передаються групами по 8 біт (при цьому забезпечується мак-

симальна швидкість взаємодії з дисплеєм), і в режимі 4-бітної передачі, коли 

8-бітові дані розбиваються на дві групи по чотири розряду і послідовно пере-

даються по чотирьох старшим лініях даних DB4-DB7. 

Для початку роботи з дисплеєм його потрібно форматувати. Процес іні-

ціалізації полягає в послідовній передачі контролеру HD44780 певних даних. 

Після їх виявлення, він буде готовий приймати дані для відображення на ек-

рані.  
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Основі технічні дані: 

– вбудований контролер: ST7066; 

– текстовий дозвіл: 16 символів 2 рядки; 

– технологія: STN (позитив); 

– тип підсвічування: LED Жовто-зелений; 

– колір точки: Сірий; 

– колір фону: Жовтий; 

– оптимальний кут огляду: 6°; 

– розмір: 80x36 мм; 

– робоча температура: -20 ... 70 °C; 

– інтерфейс: 6800 interface (ST7066 IC). 

[10] 
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4.2 Проектування друкованої плати 

 

4.2.1 Вибір методу виготовлення друкованої плати 

Для виготовлення друкованої вибирається субтрактивний комбінований 

позитивний метод. 

Представляє собою виготовлення ДП на фольгованому діелектрику з ме-

талізацією отворів, при якому спочатку виконується свердління отворів і ме-

талізація, а потім травлення міді з пробільних місць. 

Метод дозволяє виготовляти ДП із підвищеною щільністю монтажу, ви-

сокими електричними параметрами і високою міцністю зчеплення провідни-

ків. 

Рекомендується для виготовлення ДП для апаратури, що працює в жорс-

тких умовах експлуатації. Метод є кращим при нових розробках. 

 

4.2.2 Вибір матеріалу основи друкованого монтажу і провідникового ма-

теріалу 

Для друкованої плати обирається склотекстоліт фольгований   мідною 

електролітичною фольгою, двосторонній FR-4 35/35-1,5 . Склотекстоліт має 

високу механічну міцність, термостійкість, низькі втрати, високий поверхне-

вий опір, але в декілька разів дорожче гетинаксу.  

 

4.1.3 Вибір класу точності плати та щільності друкованого монтажу 

Для проектування даної  друкованої плати більш доцільно підходить 

другий клас точності. Його застосовують для ОДП та ДДП з дискретними 

ЕРЕ при низькій та середній щільності їх компоновки.  

За щільністю розміщення провідникового рисунку вибирається другий 

клас щільності. Основні конструктивні розміри для другого класу приведені 

в таблиці 4.1 згідно ГОСТ 23751-86. 
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Таблиця 4.1 –– Мінімальні значення розмірів основних параметрів елемен-

тів   друкованих плат для вузького місця 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

4.1.4 Попередній вибір виду друкованої плати 

Для виготовлення даного приладу обирається двостороння друкована 

плата з металізованими отворами. 

Двостороння друкована плата з металізованими отворами: висока меха-

нічна надійність пайок; висока щільність монтажу; висока вартість. 

   

4.1.5 Вибір варіантів встановлення ЕРЕ на платі 

Для забезпечення максимальної технологічності складальних операцій, 

що особливо важливо при значних об'ємах випуску РЕА, було вибрано варіа-

нти встановлення ЕРЕ на друкованій платі та формовки їх виводів з рекомен-

дованих ГОСТ 29137-91 ( при автоматизованій технології складання друко-

ваного вузла) – та ОСТ4.091.124–79 та ОСТ4.070.010–78. 

Варіанти встановлення ЕРЕ приведені в таблиці4.2 

           Таблиця 4.2 ––  Ескізи ЕРЕ на друковану плату      

                   Параметри Розмір  

(мм) 

1 2 

1 Ширина провідників t 0,45 

2 Прогалина між провідниками S 0,45 

3 Відношення діаметру отвору d0 до товщини плати 

Hп, тобто j= d0/ Hп 

0,4 

4 Гарантійний поясок b 0,2 

 

Тип 

ЕРЕ  

  Позначен-

ня 

на Э3 

 

Ескізи ЕРЕ 

Встанов-

лю-

вальна 

площа 

ЕРЕ, мм2     

розміще-

них 

на платі 

(1 шт.) 

Номер 

варіанту 

установки і 

формовки 

1 2 3 4 5 

X
7
R

 

С1-С10 

                                           

                                          
мг 

51,20 070 
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Продовження таблиці 4.2 

 

 

Тип 

ЕРЕ  

   

Позначення 

на Э3 

 

Ескізи ЕРЕ 

Встановлю-

вальна площа 

ЕРЕ, мм2     

розміщених 

на платі 

(1 шт.) 

Номер 

варіанту 

установки і 

формовки 

1 2 3 4 5 

R
C

0
1
 

R1-R5, 

R7-R10 

 
мг 

 

46,08 070 

R
M

-0
6

5
 

R6,R11 

             
сг 

12,80 390 

M
C

P
6
0
2

 

DA1 

      мг 

20,00 360 

L
M

7
8
0
5

 

DA2 

сг 

160,00 330 
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Закінчення таблиці 4.2 

 

             4.1.6 Розрахунок необхідної площі плати і вибір її розмірів 

 Спочатку розраховується необхідна площа Sм для розміщення ЕРЕ, для 

цього знаходиться сума встановлювальних площ всіх ЕРЕ згідно з вибраними 

варіантами їх встановлення. 

Знайшовши таким чином мінімально необхідну площу плати, визнача-

ються розміри її сторін. При цьому враховуються допустимі розміри плати, 

виходячи з вибраного класу точності та щільності, допустимих габаритів 

приладу, максимального співвідношення сторін, умов експлуатації та виду і 

 

Тип 

ЕРЕ  

Позначення 

на Э3 

 

Ескізи ЕРЕ 

Встановлю-

вальна площа 

ЕРЕ, мм2     

розміщених 

на платі 

(1 шт.) 

Номер 

варіанту 

установки і 

формовки 

1 2 3 4 5 

P
IC

1
6
F

6
9
0

 

DA3 

сг 

18,18 360 

P
B

S
-1

6
 

XS2 

 
  кг 

109,60 341 

P
B

S
-4

 

XS1 

 cг 

38,10 341 
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кількості плат. Доцільно вибирати розміри сторін плати із стандартного ряду 

розмірів (ОСТ 4.010.020–83). 

Визначивши встановлювану площу кожного ЕРЕ, визначається необхід-

на мінімальна площа для їх встановлення визначається за формулою 4.1 

 
                                Sм = Sмг + 1,5Sсг + 2Sкг,                                     (4.1) 

           де     Sмг  – площа малогабаритних ЕРЕ; 

       Sсг  – площа середньогабаритних ЕРЕ; 

       Sкг – площа крупногабаритних ЕРЕ. 

 
Sмг=51,20 + 46,08 + 20,00= 117,28[мм2]; 

 
Sсг= 12,80 + 160,00 + 18,18+38,10= 229,08 [мм2]; 

 
Sкг= 109,60 [мм2]; 

 

][10,68060,1092  229,085,1,28171 2ммSм  . 

 
Площа допоміжних зон визначається як площа для розміщення елемен-

тів фіксації та закріплення плати в приладі, радіаторів для теплонавантаже-

них ЕРЕ, пристроїв додаткового кріплення елементів на платі, тощо. Встано-

влювальні розміри цих елементів визначають з довідників в залежності від 

вибраного типу та шляхом розрахунків допоміжних зон. 

 Сумарна мінімальна площа плати за формулою 4.2 складає 

 

дмП SSS  ;                                            (4.2) 

 

де   дS – площа допоміжних зон, дS  враховуючи площу виводів та за-

зорів між ЕРЕ 200дS 2мм  

       Sм – необхідна площа для встановлення всіх ЕРЕ на  

 

                           ][95,82220010,680 2ммSП  . 
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В проектуємому пристрої для компактності готового модулю передба-

чене встановлення LED дисплею WH1602B з типорозміром 80x36 мм безпо-

середньо на ДП через конектори XS1 та XP1. Відповідно для  плати, обира-

ється   двостороння   друкована плата  з розмірами  (80х40) мм.  

 

4.1.7 Розрахунок параметрів друкованого монтажу 

Розрахувати: 

– діаметри монтажних отворів dо; 

– діаметри контактних майданчиків D; 

– ширину друкованих провідників t; 

– відстань між сусідніми елементами друкованого монтажу s; 

– найменшу відстань L для прокладання на ній трас n. 

 

 4.1.8 Вихідні дані: 

 – клас точності друкованої плати - 2; 

 – клас щільності друкованого монтажу - 2; 

 – встановлювальні розміри ЕРЕ (табл. 4.2); 

 – вимоги діючих стандартів. 

 4.1.9 Розрахунок. 

 – діаметри монтажних та перехідних отворів необхідні для виготовлен-

ня даної друкованої плати згідно ОСТ4.070.010-78  приведені в таблиці 4.3. 

 
               Таблиця 4.3 –  Рекомендовані діаметри отворів 

Діаметр, мм 
Діаметр контактного 

майданчика 

Мінімальна відстань 

між центрами отворів 

1 2 3 

виводу ЕРЕ отвору мм мм 

0,6;0,7 1,1 3,0 3,5 

1,0;1,1 1,5 3,0 3,75 
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   – діаметри контактних майданчиків доцільно вибирати з ряду рекоме-

ндованих за ГОСТ 10317–79. Для кожного контактного майданчика перевіря-

ється виконання умови 

                                                   minDD  ,                                           (4.3) 

де minD   – найменший номінальний діаметр контактного майданчика. 

                  Dmin=(do+Δdв.о.)+2b+Δtв.о.+(Т2
d+Т2

D+ Δt2
н.о)

1/2            (4.4) 

 

де  do – діаметр отвору 

     ..овd – верхнє граничне відхилення діаметру отвору; 

     b  – гарантійний поясок, мм; 

     ..овt – верхнє граничне відхилення діаметру контактного майданчи-

ка; 

        dT – значення позиційного допуску розташування осей отворів у ді-

аметральному вираженні; 

     DT  – значення позиційного допуску розташування центрів контакт-

них майданчиків у діаметральному вираженні; 

      ..онt – нижнє граничне відхилення діаметру контактного майданчика 

та ширини друкованого провідника. 

 

];[07,215,025,015,015,02,02)1,01,1( 222

1min ммD        

];[47,215,025,015,015,02,02)1,05,1( 222

3min ммD    

                                        
–  діаметри контактних майданчиків вибираються   

D1 =2,2 мм, D2 =2,6 мм; 

– конструктивно-технологічний розрахунок ширини t1 друкованих про-

відників. 

Номінальне значення ширини провідника у вузькому місці 

                                       ......1 ондмму ttt  ;                                     (4.5) 
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де ..дмt – мінімальна допустима ширина провідника у вузькому місці; 

    ..онt – нижнє граничне відхилення діаметру контактного майданчика 

та ширини друкованого провідника. 

 

                              ][60,015,045,0..1 ммt му  .  

 

 Мінімальна допустима ширина провідника у вільному місці ..дмt береть-

ся на клас нижче 

 

                              ][90,015,075,0..1 ммt му  . 

 
–  розрахунок мінімальної ширини провідників t2 за електричними ре-

жимами по постійному струму. Ширину провідників розраховують, врахо-

вуючи два фактори: допустиму щільність струму в провіднику та допустиме 

падіння напруги па провіднику. Для побутової РЕА щільність струму в про-

віднику –  2/20 ммА . Допустимим падінням напруги вважається 1–3% від 

прикладеної.  

 

                                                     
Uh

IL

ф 




03,0
t max

2


  ,                                     (4.6) 

де   фh – товщина фольги, мм; 

        U  – прикладена напруга, В; 

      L  – довжина провідника, м; 

     maxI – допустимий  струм, А; 

         – питомий опір провідників. 

 

                                  ][23,0
015,0

0012,0

12035,003,0

0175,05,034,0
t 2 мм




 ; 

–  остаточний вибір ширини провідника t вибирається  1мм, при цьому  

виконується умова  
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  ммt

ммtt
90,0

23,0
1

2



  

               –  розрахунок зазорів S між елементами друкованого монтажу. 

Номінальна мінімальна відстань між сусідніми елементами друкованого   

монтажу 

 
                                        Sм = Sм.д. +Δtв.о ,                                             (4.7) 

 
де Sм.д – мінімально допустима відстань між сусідніми друкованими 

об’єктами. 

    ..овt – верхнє граничне відхилення діаметру контактного майданчика; 

 
                                  Sм= 0,45+0,15=0,60 [мм]; 

–  розрахунок мінімальної відстані L у вузькому місці між контактними 

майданчиками для прокладки на ньому трас n провідників 

 

                           lTnSмnt
DD

l 


 )1(
2

21
,                              (4.8)  

 
де  1D  , 2D  – діаметри контактних майданчиків; 

              n – кількість провідників. 

            T/ – позиційний допуск згідно ГОСТ 23751-86 

 

                           3,61,0)12(6,012
2

6,22,2



l  [мм]. 

[5,7,8] 
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4.2 Розрахунок показників надійності 

 

4.2.1 Завдання 

– визначити показники надійності відповідно до проведення розрахунку 

за ДСТУ-2862-94; 

– розрахунок надійності провести для мінімальних і максимальних зна-

чень інтенсивності відмов ЕРЕ та часу відновлення працездатного стану при-

строю; 

– провести аналіз розрахованих показників надійності. 

 

4.2.2 Вихідні дані та теоретичне обґрунтування 

– схема електрична принципова  схеми модуля VDI металошукача 

(приведена на схемі РА-г61-2.467249.001 Э3); 

– при визначенні характеристик відмов вважається, що період припра-

цювання вже пройшов, а період старіння і спрацювання ще не настав; 

За умовами експлуатації та категорією розміщення пристрій  відносить-

ся до 4 групи наземної  побутової РЕА (носима, яка експлуатується на відкрито-

му повітрі або в неопалюваних наземних і підземних спорудах), число радіоелеме-

нтів менше 1000, прилад проектується на напівпровідникових пристроях в 

якому менше 5% інтегральних мікросхем, норма надійності такої РЕА стано-

вить годТ p 6500max.  , звідси годТ p 65min.99,0  . 

  Виходячи з призначення, пристрій за періодичністю обслуговування 

належить до обслуговуваних пристроїв, а за характером виконуваних функ-

цій – до відновлюваних. Відновлювана система у разі відмови і полагоджен-

ня продовжує виконувати перервану функцію.[4,6] 

  

4.2.3 Розрахунок інтенсивність відмови пристрою при реальних умовах  

експлуатації 

Дані  для розрахунку заносяться в таблицю 4.4.  
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Інтенсивність відмов пристрою для мінімального значення визначається 

за формулою 4.9 для максимального за формулою 4.10 
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m

j

j

1

minmin
'  ;                                           (4.9) 

 

  де minj  –  мінімальна інтенсивність відмов групи в реальних умовах 

 









 

год

1
1020,1 6

min
' . 

 

                                         



m

j

j

1

maxmax
'  ;                                        (4.10) 

 

де maxj  –  максимальна інтенсивність відмов групи в реальних умовах 

 

           







 

год

1
1065,10 6

max
' . 

 
Мінімальна інтенсивіність відмов визначається за формулою 4.11 

 

                                      min
'

321   КККp ;                                   (4.11) 

 
  де 1K –  функція температури та коефіцієнта навантаження 

 0

1 ; iні tкfК  ,  де  it - температура ЕРЕ; нік - коефіцієнт електричного 

навантаження; 

2K –  рівень механічних експлуатаційних впливів (вібрацій та ударів); 

3K –  відносна вологість у внутрішньому об’ємі РЕА; 

min
' –  мінімальна інтенсивність відмов ЕРЕ. 

 

                  







 

год

1
1058,120,110,120,100,1 6

min . 

 

Максимальна інтенсивіність відмов визначається за формулою 4.12 

                              max
'

321max   ККК ;                                     (4.12) 

 
де – 321 ,, ККК  відповідають формулі 4.11 
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max
' –  максимальна інтенсивність відмов ЕРЕ. 

 
 

                   







 

год

1
1006,1465,1010,120,100,1 6

max . 

 

4.2.4 Розрахунок напрацювання до відмови 

Напрацювання до відмови це математичне очікування часу безвідмов-

ної роботи пристрою, для мінімального і максимального значення, відповідно 

визначається за формулами 4.13 та 4.14  

 

max

min

1


Т ;                                             (4.13) 

 

min

max

1


Т ;                                             (4.14) 

 

де –   інтенсивність відмов ЕРЕ визначається для мінімального та 

максимального значеня. 

 

][71124
1006,14

1
6min годТ 




 . 

 

][632911
1058,1

1
6max годТ 




 . 

 
4.2.5 Розрахунок ймовірності безвідмовної роботи 

 Ймовірність безвідмовної роботи, це ймовірність того, що на протязі 

часу t  відмова пристрою не наступить, для мінімального і максимального 

значення, відповідно визначається за формулами 4.14 та 4.15 

 

                                   
t

etP min)(max


 ;                                      (4.14) 

                                  
t

etP max)(min


 ;                                       (4.15) 

 
                      Рmax (10)= 0,99998;    Рmin(10)= 0,99985; 
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                      Рmax(100)= 0,99984;    Рmin(100)= 0,99859; 

                      Рmax(1000)= 0,99842;         Рmin(1000)= 0,98603; 

Рmax(10000)= 0,98432;       Рmin(10000)= 0,86883; 

                      Рmax(50000)= 0,92403;       Рmin(50000)= 0,49509; 

Рmax(100000)= 0,85384.     Рmin(100000)= 0,24512. 

Рmax(500000)= 0,45384.     Рmin(500000)= 0,00088. 

 
Графік ймовірності безвідмовної роботи зображено на рисунку 4.2. 

 

Рисунок 4.2 – Ймовірність безвідмовної роботи пристрою 
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4.2.6 Розрахунок напрацювання до відмови  

Напрацювання до відмови ( ) – це час, на протязі якого ймовірність 

безвідмовної роботи буде не нижчою наперед заданого рівня гарантійної ймо-

вірності 99,0 , для мінімального і максимального значення, відповідно ви-

значається за формулами 4.16 та 4.17 

 

                                     )1(minmin99,0  TT ;                                    (4.16) 

 

                  ].[712)99,01(71124min99,0 годT         

  

                                     )1(maxmax99,0  TT ;                                   (4.17) 

 

                 ].[63230)99,01(632911max99,0 годT   

 
4.2.7 Розрахунок часу відновлення працездатного стану 

 Час відновлення працездатного стану – це математичне очікування часу 

відновлення працездатного стану системи. Вихідні данні для розрахунку зано-

сяться в таблицю 4.5   

 
         Таблиця 4.5 –– Вихідні дані для розрахунку Тві 

 min · Tвmin,   min · Tвmax  max · Tвmin  max · Tвmax 

1 2 3 4 

2,50900  610  10,6620  610  43,900  610  186,59  610  

0,06750  610  0,33750  610  0,0680  610  0,3380  610  

0,05400  610  0,27000  610  0,0540  610  0,2700  610  

0,03780  610  0,18900  610  0,0380  610  0,1890  610  

0,00158  610  0,00473  610  0,0090  610  0,0270  610  

0,24000  610  1,05000  610  1,9400  610  8,4200  610  

0,00101  610  0,00437  610  0,2520  610  1,0920  610  

0,00300  610  0,01500  610  0,0600  610  0,3000  610  

0,01200  610  0,06000  610  0,2400  610  1,2000  610  

0,01000  610  0,05000  610  0,0100  610  0,0500  610  

0,24642  610  0,24642  610  0,2464  610  0,2464  610  

0,00002  610  0,00002  610  0,0002  610  0,0002  610  

 =3,18  610   =12,89  610   =46,82  610   =198,72  610  
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Розрахунок проводиться на основі даних занесених в таблицю 4.4 та 4.5 
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                                  ][13,14
1006,14

10198,72
6

6

4 годТВ 









. 

 

Час відновлення працездатного стану знаходиться в межах від 01,2  до  

13,14  год. 

 

4.2.8 Розрахунок коефіцієнту готовності  

Коефіцієнт готовності показує ймовірність того, що прилад виявиться 

працездатним в будь який момент часу. Визначаються два значення цього по-

казника, для мінімального і максимального значення, відповідно визначається 

за формулами 4.22 та 4.23 
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)( maxmin

min
min.

B

г
TT

Т
K


  ;                                    (4.22) 

 

де – maxBT  максимальний час відновлення працездатного часу при-

строю. 

 

998,0
)13,1371124(

71124
min. 


гK . 

 

 

                                     
)( minmax

max

max.

B

г
TT

Т
K


 ;                                  (4.23) 

 

де – minBT  мінімальни час відновлення працездатного часу пристрою. 

 

                               999,0
)94,0632911(

632911
max. 


гK  . 

 

4.2.9 Висновки 

В результаті розрахунку показників надійності: було розраховано інтен-

сивність відмов(мінімальна 1,58  610 1/год. та максимальна 14,06  610 1/год) 

пристрою;  встановлено час відновлення працездатного стану (мінімальний 

2,01 год. та максимальний 14,13 год.) пристрою; розраховано напрацювання 

до відмови (мінімальне значення 712 год. , максимальне 63230 год.)  

Представлені показники показують, що вибрана елементна база, в про-

цесі конструкторської розробки пристрою, метод і принцип компоновки задо-

вільнили середнє напрацювання на відмову та мінімальне значення віднов-

лення працездатного стану згідно ТЗ.[4,6] 
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   5 ОГЛЯД ГОТОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ   

 

Прилад спроектовано на платі з двостороннього склотекстоліту розмі-

рами 80 x 40 мм.  

Варіант спроектованої друкованої плати зображенно на рисунку 5.1 

 

 

Рисунок 5.1 – Спроектована друкована плата  

 

Спроектований модуль можна використовувати як в окремому корпусі 

так і для модернізації металошукача шляхом доопрацювання конструкції та 

закріплення модулю в готових корпусах, зовнішній вигляд модулю зображе-

но на риснку 5.2 
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Рисунок 5.2 – Зовнішній вигляд готового модулю  

 
Плата в середині корпусу має горизонтальну орієнтацію. ДП механічно 

закріплюються в корпусі через отвори за допомогою гвинтів м3 x 10. Дисп-

лей безпосередньо встановлений на основну плату та з’єднується за допомо-

гою гнізда XS2 та механічно закріплюється через втулки в корпус рисунок 

5.2 

 

Рисунок 5.2 – Спосіб закріплення дисплею та плати в корпусі пристрою 

  
В нижній частині корпусу зроблено  отвори для підключення живлення 

від металошукача, а також отвори для закріплення модулю на сам металошу-

кач риснуок 5.3 
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Рисунок 5.3 – Нижня частина корпусу  

 
Корпус пристрою спроектовано у вигляді паралелепіпеду, розміри яко-

го 85x135x35, чорного кольору. На передній панелі приладу по центру роз-

міщений LCD дисплей. Кришка корпусу механічно закріплюються через 

отвори за допомогою гвинтів м3 x 10. Передня панель корпусузображений 

на рисунку 5.4 

 

Рисунок 5.3 – Передня панель корпусу  

 

 

 



 

Змн. Арк.    № докум. Підпис Дата 

Арк. 

49 
РА-г61-2.467249.001 ПЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  6 ОХРОНА ПРАЦІ 

 

 Метою даного розділу дипломного проекту є визначення основних 

потенційно небезпечних та шкідливих виробничих факторів, які мають мі-

сце при розробці схеми модулю VDI металошукача, а також розробка від-

повідних заходів щодо створення безпечних умов праці. Також розглянуто 

засоби, щодо поліпшення умов праці в робочому приміщенні, в якому ви-

конувалась розробка, а також першочерговим заходам із забезпечення не-

обхідного рівня пожежної безпеки. 

Були визначені основні потенційно небезпечні та шкідливі виробничі 

чинники при роботі з обчислювальною технікою та технологічним проце-

сом виготовлення плат та пайки елементів на них також були запропонова-

ні відповідні технічні рішення та організаційні заходи з безпеки гігієни 

праці та виробничої санітарії, важливо розглянути питання гігієни розумо-
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вої праці, ергономічних i санітарно-гігієнічних вимог до робочого місця 

розробника та оператора  ЕОМ. 

6.1 Визначення основних потенційно небезпечних та шкідливих ви-

робничих факторів, які мають місце при виконанні науково-дослідної 

роботи. 

При визначанні основних потенційно небезпечних і шкідливих для  

здоров'я людини виробничих факторів, які можуть бути присутні при ви-

конанні дослыдно-конструкторської роботи з використанням обчислюва-

льної техніки, були враховані усі вимоги ДСНіП 3.3.2.007-98. 

До таких факторів відносяться:  

– невикористовуєме рентгенівське випромінювання і електромагнітне 

випромінювання радіочастотного діапазону   відеотерміналу ПЕОМ;  

– невідповідність вимогам параметрів мікроклімату на робочому міс-

ці санітарним нормам; 

– перевищення рівня виробничого шуму; 

– невідповідність нормам іонного складу повітря; 

– наявність електростатичних полів; 

– можливість ураження електричним струмом; 

– виникнення пожежонебезпечних ситуацій. 

Так  як дипломний проект включає в себе розробку за допомогою 

САПР, то неминучим є вплив ВДТ. 

ВДТ є пристроєм для візуального зображення інформації, збереженої 

електронним засобом. Він складається з дисплейного екрана, системного 

блока обробки виведеної інформації, і клавіатури.  

Класифікація ВДТ стосовно до проблеми їхнього впливу на здоров’я 

базується головним чином на конструктивних особливостях і визначених 

параметрах самого дисплея (наприклад, можливість одержання багатоко-

льорового, позитивного, негативного зображення).  
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Визначимо потенційно шкідливі і небезпечні чинники, що виникають 

у процесі експлуатації ВДТ на основі ЕПТ. Принцип дії і конструкція ЕПТ 

дозволяє зробити висновок, що основними такими чинниками будуть: 

– електромагнітне випромінювання радіочастотного діапазону; 

– невикористовуване рентгенівське випромінювання ; 

– випромінювання оптичного діапазону (ультрафіолетове, інфрачер-

воне і випромінювання видимого діапазону); 

– електростатичне поле; 

– акустичне випромінювання; 

– можливість враження електричним струмом; 

– відблиски на екрані монітора. 

Випромінювання НВЧ діапазону, ультрафіолетове, НРВ іонізують 

повітря, змінюють його хімічний склад (у робочій зоні утворяться О3, NO, 

Н3О, НС2 та ін.). Робота ЕОМ супроводжується виділенням надлишкового 

тепла, що призводить до порушення параметрів мікроклімату в робочій зо-

ні.  

Крім того, праця користувачів персональних комп’ютерів супрово-

джується активізацією уваги й інших вищих психічних функцій, порушу-

ється режим праці і відпочинку і робота може провадиться при недостатній 

освітленості. 

Дипломний проект також передбачає взаємодію з друкованою пла-

тою, що означає можливу загрозу ураження електричним струмом. 

Для правильного визначення необхідних засобів та заходів захисту 

від ураження електричним струмом необхідно знати допустимі значення 

напруг та струмів, що проходять через тіло людини. 

Гранично допустимі значення напруги доторкання та сили струму 

при аварійному режимі роботи електроустановок регламентуються ПУЕ–

2017. 
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Основними причинами ураження людей електричним струмом є          

доторкання до відкритих струмоведучих частин, до струмопровідних       

елементів обладнання, які виявилися під напругою в результаті порушення 

ізоляції. 

Основними технічними засобами, що забезпечують безпеку робіт 

(згідно ПУЕ-2017) є: надійна ізоляція, захисне заземлення, занулення, за-

хисне відключення, засоби індивідуального захисту. У системі трифазних 

мереж із глухо заземленою нейтраллю, найкращими засобами захисту є: 

надійна ізоляція струмоведучих частин електроустаткування, занулення 

відповідно до ПУЕ (з'єднання елементів, що перебувають під напругою, із 

глухо-заземленою нейтраллю). Крім того, для заземлення переносних час-

тин обладнання застосовують спеціальне з'єднання. 

В цьому розділі були визначені основні потенційно небезпечні та 

шкідливі виробничі фактори , які мають місце при виконанні дослідно-

конструкторської роботи. 

6.2 Відповідність параметрів мікроклімату робочої зони санітарним 

нормам. 

Для проведення дослідно–конструкторської роботи дуже вагомим є 

забезпечення правильного мікроклімату робочої зони, це веде до підви-

щення працездатності і збереження здоров'я працівників, що в подальшому 

позитвно відзначається на виконуємій роботі. 

Для підвищення працездатності і збереження здоров'я важливо ство-

рити для людини стабільні метеорологічні умови - мікроклімат повітряного 

середовища, у поняття якого входять температура, відносна вологість, 

швидкість руху повітря та інтенсивність теплового опромінення. 

Стан повітряного середовища визначається метеорологічними умова-

ми, виробничим мікрокліматом, а також запиленістю повітря і його загазо-

ваністю. 
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Мікроклімат виробничого приміщення визначається поєднаннями те-

мператури, вологості, швидкості руху повітря та інтенсивності теплового 

випромінювання, що впливають на організм людини. 

Для того, щоб фізіологічні процеси в організмі людини протікали но-

рмально, температура його тіла повинна бути постійною. Надлишкова те-

плота повинна виділятися в навколишнє середовище. Відповідність між ці-

єю теплотою та охолоджувальною здатністю навколишнього середовища 

визначає комфортні умови. 

При відхиленні параметрів мікроклімату від комфортних в організмі 

людини відбуваються процеси, спрямовані на терморегулювання. Розрізня-

ють хімічну і фізичну терморегуляцію організму. Хімічна відбувається 

шляхом зниження рівня обміну речовин, а фізична - за допомогою теплоп-

ровідності, конвекції, випромінювання і випарювання. 

Значні відхилення параметрів мікроклімату від оптимальних можуть 

стати причиною ряду простудних захворювань. 

Робочою   зоною   вважається   простір,   обмежений конструкціями 

виробничих приміщень, що мають висоту 2 м над рівнем підлоги чи май-

данчику, на яких знаходяться місця постійного чи непостійного перебуван-

ня працюючих. Склад повітря робочої зони залежить від складу атмосфер-

ного повітря і впливу на нього виробничих факторів, що утворюються в 

процесі трудової діяльності людини. 

Для нормальної життєдіяльності людини важливий парціальний тиск 

кисню - 21331 Па (160 мм рт.ст.) і необхідно, щоб у повітрі приміщень міс-

тилось не менш 19,5 - 20% кисню. 

Важливо, щоб повітря мало визначений іонний склад. У повітрі міс-

тяться негативні і позитивні іони, що по рухливості розділяють на легкі, 

середні і важкі. На життєдіяльність організму людини благотворно впли-

вають негативні іони кисню. Вміст легких іонів у повітрі виробничих і 
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громадських приміщень, повітряне середовище яких піддається спеціаль-

ній обробці в системах кондиціонування, приведено в таблиці 6.1. 

Норми метеорологічних умов при розробці пристрою регламентують-

ся ДСН 3.3.6.042-99. Значення оптимальних, припустимих і фактичних па-

раметрів мікроклімату на постійному робочому місці розробника пристрою 

для категорії виконуваних їм робіт в холодний і теплий період року приве-

дені в таблиці 6.2. 

 

Таблиця 6.1. Припустимий вміст легких іонів у повітрі робочої зони 

Рівень іонізації повітря 
Число іонів у 1 см2 повітря Значення показника 

полярності n+ n- 

1 2 3 4 

Мінімально необхідний  400 600 -0,2 

Оптимальний 1000-3000 3000-5000 від -0,67 до 0 

Максимально припустимий 5000 5000 від -0.05 до +0.05 

Для забезпечення нормованих параметрів мікроклімату в робочій зоні 

розробника пристрою використовуються радіатори центрального водяного 

опалення і додаткові обігрівачі, періодично здійснюються провітрювання 

приміщення і вологе прибирання. 

 

Таблиця 6.2 Норми метеорологічних умов 
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Як видно з таблиць, фактичні значення параметрів мікроклімату в при-

міщенні проведення дослідно- конструкторської роботи в теплий період року 

відповідають припустимим значенням цих параметрів. Всі значення парамет-

рів мікроклімату знаходяться у допустимих межах і задовольняють вимогам 

та санітарним нормам 

6.3 Виробничий шум 

Допустимі шумові характеристики на робочих місцях регламенту-

ються ДСН 3.3.6.037-99.  

Параметр 
Значення параметра Нормативний  

документ фактичне нормоване 

1 2 3 4 

Температура повітря (оС): 
   

взимку 18-20 21-25 ДСН 3.3.6.042-99 

влітку 24 22-28 ДСН 3.3.6.042-99 

Відносна вологість повітря (%)    

взимку 60 <75 ДСН 3.3.6.042-99 

влітку 55 <60 ДСН 3.3.6.042-99 

Повітрообмін (м3/год)    

взимку 2679,831 90 СНиП 2.09.04-87 

влітку 1704,780 90 СНиП 2.09.04-87 

Швидкість переміщення повіт-

ря м/с 
0,096 <0,2 ДСН 3.3.6.042-99 
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Зовнішні джерела шуму відсутні. Джерелами шуму в приміщенні є 

персональні комп'ютери, телефон, принтер, голоси людей і т.д. Присутні 

шуми: 

– постійний тональний від ПК; 

– непостійний імпульсний від телефонів; 

– постійний широкосмуговий від кондиціонера. 

Допустимі рівні звукового тиску, рівні звуку й еквівалентні рівні зву-

ку на робочих місцях нормуються відповідно до ДСН 3.3.6.037-99.  

Таблиця 6.3 Допустимі рівні звукового тиску, рівні звуку й еквівален-

тні рівні звуку на робочих місцях 

 Рівні звукового тиску (дБ) в октавних смугах з середньоге-

ометричними частотами, Гц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 11,5 63 25 250 500 1000 2000 4000 8000 

Рівні звуку, дБА 86 71 61 54 49 45 42 40 38 

 

Відповідно до ДСН 3.3.6.037-99 захист від шуму в приміщенні, ство-

реного на робочих місцях внутрішніми джерелами здійснюється наступни-

ми методами:  

– зменшенням шуму в джерелі; 

– раціональним плануванням; 

– обладнанням робочого приміщення звукоізоляційними матеріалами; 

 Таким чином рівень шуму не перевищує граничнодопустимий рівень, 

а це відповідає поставленим вимогам. 

6.4. Пожежна безпека та профілактика 

При виконанні дипломного проекту існує не аби-яка загроза пожежі, 

так як в приміщенні знаходиться значна кількість твердих горючих речо-
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вин і матеріалів (дерев'яні меблі, пластмасові вироби, гума, папір, що пог-

линає покриття на стінках). 

Згідно ДСТУ Б В.1.1-36:2016 «Визначення категорій приміщень та 

споруд з вибухопожежної та пожежної безпеки», науково-дослідницька ла-

бораторія відноситься до пожежонебезпечних приміщень категорії В (тве-

рді горючі й важкогорючі речовини й матеріали, речовини й матеріали, які 

при взаємодії з водою, киснем, повітря або один з одним здатні тільки горі-

ти). 

Згідно з класифікацією пожежних зон (відповідно до ДНАОП 0.00-

1.32-01) науково-конструкторська лабораторія відноситься до зон класу П-

ІІа – пожежо-небезпеки, що містять тверді горючі речовини, нездатні пере-

ходити у зважений стан. 

Приміщення, в яких розташовуються персональні ЕОМ та дисплейні 

зали, повинні бути оснащені системою автоматичної пожежної сигналізації 

з димовими пожежними сповіщувачами згідно вимог ДБН В.2.5-56-2014 та 

переносними вуглекислотними вогнегасниками з розрахунку 2 шт. на кож-

ні 20м2 площі приміщення з урахуванням гранично допустимих концент-

рацій вогнегасної речовини згідно вимог ДСТУ 3675-98 та ISO №3941-77. 

Необхідна кількість вогнегасників та їх тип визначаються залежно від 

їх вогнегасної спроможності, граничної захищувальної площі, категорії 

приміщень за вибухопожежною та пожежною небезпекою. Відповідно до 

міжнародного стандарту ISO №3941-77 в данному приміщенні можливі 

класси пожежі А (тверді речовини, переважно органічного походження, го-

ріння яких супроводжується тлінням (деревина, текстиль, папір) і Е (устат-

кування під напругою). Приміщення необхідно оснастити 2-ма переносни-

ми порошковими вогнегасниками міскістю 5 літрів.  Інши типи вогнегас-

ників не рекомендується використовувати в данному приміщенні. Порош-

ки відрізняються високої вогнегасною здатністю та універсальністю, тобто 

здатністю гасити будь-які матеріали. Вони швидко ліквідують горіння при 
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відносно малій витраті, не замерзають, не викликають корозії металів, у 

зоні горіння не проводять струм, не псують речовини та матеріали. Недолік 

порошків - висока гігроскопичність, здатність до утворення грудок.Основні 

параметри порошкових вогнегасників приведено у таблиці 6.4  

Таблиця 6.4 Параметри порошкових вогнегасників 

Параметр Марка вогнегасника 

ВВ-80 

(пересувний) 

ВП-10(3) 

(переносний) 

ВП-5-02 

(переносний) 

1 2 3 4 

Температура експлуатації, С -40..+50 -20..+50 -50..+50 

Масса вогнегасника (повна), кг 180 17,2 9,5 

Довжина струменя вогнегасної 

речовини (мінімальна), м 

11,0 5,0 4,0 

Час приведення в дію (не 

більше), с 

10 5 5 

Тривалість подавання 

вогнегасної речовини 

(мінімальна), с 

45-60 142 153 

Вогнегасна спроможність 

(площа гасіння приведеного 

або модельного осередку, м2) 

83,27 25,34 7,59 

Кількість, розташування та умови  зберігання вогнегасників відпові-

дають вимогам ДСТУ 3675-98 та ISO №3941-77. Розміщення та утримання 

первинних засобів пожежегасіння в робочих приміщеннях, відповідно іс-

нуючих вимог. 

Час евакуації з робочого приміщення лабораторії в разі виникнення 

пожежі відповідає вимогам ДБНВ.1.1-7-2016. 
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Припустимі відстані від найбільше віддаленого робочого місця до 

найближчого евакуаційного виходу та ширина евакуаційних виходів та 

проходів  відповідають вимогам ДБНВ.1.1-7-2016. 

Виникнення пожежі можливо у випадку короткого замикання в лан-

цюгах електроживлення. У зв'язку з цим необхідно передбачити наступні 

заходи: 

– ретельна ізоляція всіх струмоведучих провідників на робочих міс-

цях. 

– періодичний огляд і перевірка ізоляції. 

– суворе дотримання норм протипожежної безпеки на робочому місці. 

Важливим є план евакуації на випадок пожежі чи інших непередбаче-

них обставин, який повинен забезпечувати швидку та безпечну евакуацію з 

науково-дослідної лабораторії. У таблиці 6.5., приведені характеристики та 

норми евакуаційних виходів. 

Таблиця 6.5. Характеристики і норми евакуаційних виходів 

 Параметр Фактичне значення  Норма 

1 2 3 

Висота дверних прорізів 2.0 м Не менше 2 м 

Ширина дверних прорізів 0.8 м Не менше 0.8 м 

Ширина проходу для евакуації Більше 1.5 м Не менше 1 м 

Ширина коридору 2 м Не менше 2 м  

 Параметр Фактичне значення  Норма 



 

Змн. Арк.    № докум. Підпис Дата 

Арк. 

60 
РА-г61-2.467249.001 ПЗ 

 

Продовження талиці 6.5 

 

Число виходів з коридору 2 Не менше 2 

Ширина сходового маршу 1.2 м Не менше 1 м 

Висота поруччя сходів 1 м Не менше 0.9 м 

 

Тому для запобігання пожежі в приміщенні проводяться пожежно-

профілактичні заходи: застосування запобіжників в електричних мережах, 

використання пилонепроникних сполучних і розподільних коробок, а та-

кож проводиться інструктаж з техніки пожежної безпеки. 
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   ВИСНОВКИ 

 
В дипломному проекті розроблено схему модулю VDI металошука-

ча. Представлений модуль доповнить простенький металошукач повноцін-

ним набором функцій і можливостей, здатним забезпечити оптимальні 

умови пошуку будь-яких цілей. 

Прилад виготовляється з доступної елементної бази. Виконується на 

одній паліт з двостороннього склотекстоліту. При розрахунку надійності 

виявляється, що вибрана елементна база пристрою, принцип, метод компо-

новки і побудови конструкції забезпечують вимоги до рівня надійності згі-

дно ТЗ. Корпус виконаний з АБС-пластику марки UL94-HB, та має габари-

тні розміри 85x135x35 мм. 

 Також в ході виконання роботи над дипломним проектом було ство-

рено графічну конструкторську документацію в кількості, що дає можли-

вість хроміти принцип роботи та влаштування приладу. 
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