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АНОТАЦІЯ 

 

Дипломний проект складається із 60 сторінок, має 4 креслення формату А1. 

Розроблена система компенсації ствола гармати, призначена для 

підвищення точності вогню на великі дистанції. 

Суть запропонованого способу : на дуловому зрізі ствола встановлюється 

плоске дзеркало, а на протилежному кінці ствола, встановлюється точкове 

джерело модульованого випромінювання з широкою діаграмою 

спрямованості. Відбите від дзеркала зображення точкового джерела піддається 

круговій розгортці за допомогою рівномірно обертового оптичного клина і 

фокусується за допомогою об'єктиву на чотирьохплощадковий фотоприймач з 

ортогональним розташуванням чутливих площадок. Шуканий кут вигину ствола 

визначається по співвідношенню тривалості засвічень площадок фотодіода, 

виходячи з відомих конструктивних параметрів: фокусна відстань об'єктива, 

кута заломлення оптичного клина, швидкості розгортки. 

Система компенсації використається як складова частина танку. 

Вирішено питання конкурентоспроможності виробу й охорони праці при 

виробництві одного з вузлів. 
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ANNOTATION 

 

 

Diploma project consists of 60 pages, has 4 size-A1 drawings. 

 The system of compensation barrel gun designed to improve the accuracy of 

fire over long distances. 

 The essence of the proposed method: a flat mirror is installed on the barrel 

slice, and on the opposite end of the barrel, a point source of modulated radiation 

with a wide orientation diagram is established. Reflecting from the mirror the image 

of the point source is subjected to a circular scan with the help of a uniformly rotating 

optical wedge and focuses with a lens on a four-field photodetector with an 

orthogonal arrangement of sensitive sites. The desired angle of bending of the barrel 

is determined by the ratio of the duration of illumination of the photodiode areas, 

based on the known structural parameters: focal length of the lens, refraction angle of 

the optical wedge, speed of the scan. 

 Compensation system is used as part of the tank. 

 Resolved issue of competitiveness and product safety in the production of 

one of the units. 
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Тема дипломного проекту присвячена розробці системи компенсації 

вигину ствола гармати.  

При веденні бойових дій, однією із головних задач є ураження цілі. 

Існує багато дестабілізуючих факторів, які заважають даній задачі. Одним із 

них є викривлення стволу гармати під дією температури, а саме, безпосередньо 

після пострілу; від зовнішніх факторів. Хоча викривлення не будуть помітні для 

людського ока, проте на великих відстанях це дуже негативно впливає на 

точність стрільби. Саме для цього і розробляється вищенаведена система, яка 

компенсує ці викривлення і коректує прицілювання. Зважаючи на вищесказане, 

обираємо систему, що забезпечить завадостійкість. Такою є оптична система, 

яка здійснює регулювання по інфрачервоному променю. 

В результаті роботи розроблено функціональну схему системи 

компенсації, розрахований блок підсилюючого каналу, створена друкована 

плата, розглянуте питання охорони праці. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Загальний огляд проблеми 
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1.1Можливі дестабілізуючі фактори 

Точність стрільби гармат визначається багатьма факторами, які 

впливають на заряд, снаряд і гармату. Одним з основних факторів, який 

впливає на точність пострілу є вигин ствола. 

Вигин ствола гармати може відбуватися з різних причин, а саме через: 

- різниці температур в різних місцях ствола, яка призводить до різниці 

температурних деформацій; 

- залишкової деформації механічних впливів; 

- неоднорідності матеріалу ствола; 

- нерівномірності зносу ствола; 

- механічних навантажень на ствол внаслідок руху гармати та ін. 

Частина факторів може бути врахована при пристрілюванні та вивірки 

зброї. Однак існують непередбачені, порівняно швидко змінні фактори, а саме: 

атмосферні явища у вигляді дощу, снігу, вітру, сонячного випромінювання та 

інші, які впливають на розподіл температури уздовж ствола і по його 

окружності. Застосування захисних кожухів, що встановлюються, наприклад, 

на гармату кба3, кілька знижує вплив атмосферних чинників на вигин ствола, 

але не виключає його повністю. 

 

 

 

 

1.2.Технічні рішення зменшення впливу дестабілізуючих 

факторів 
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 Важливим фактором, який призводить до вигину ствола є темп 

стрільби. Швидка стрільба призводить до значного перерозподілу температури 

всередині ствола і, як наслідок, значне викривлення. Тому на практиці в 

додаток до кожухів застосовують метод корекції кута прицілювання за 

положенням дульного зрізу (Muzzle reference system – MRS) (патент 

Великобританії № 7124676)[1]. Система являє собою електронний пристрій, 

який призначений для вимірювання поточного положення ствола кута вигину, 

щоб прийняти його до уваги при стрільбі, отже, для підвищення точності 

стрільби. 

 Електронний сигнал, пропорційний виміряному значенню кута 

передається в систему управління вогнем танка, який дозволяє компенсувати 

помилки стрільби шляхом корекції відповідних спрямованих кутів. Похибка 

вимірювання висхідному сучасної еталонної дульної системи зазвичай не 

перевищує 0,1 мрад. Система складається з відбивача («дзеркал»), 

встановлених на кінці гармати і вимірювальний блок, встановлений на стволі 

біля маски гармати. Всі сучасні основні бойові танки забезпечені цією 

системою.(Рис.1) 

 

Рис.1Розташування системи на танку[1] 

Відповідно до цього методу навідник оперативно через систему 

вбудованої вивірки прицілу контролює становище мітки (мушки), яка 

знаходиться на дуловому зрізі, і вводить поправку кута прицілювання, 

поєднуючи марку прицілу з мушкою. 
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Істотним недоліком описаного методу обліку вигину ствола, поряд з 

недостатньою точністю, є суб'єктивний фактор, який полягає у відволіканні 

уваги навідника на ручну додаткову операцію перед пострілом, який, в умовах 

дефіциту часу, може впливати на якість прицілювання. 

Один із способів автоматичного обліку вигину ствола за значенням 

лінійного переміщення дульного зрізу (патент Росії № 2224980)[2]. В основу 

методу покладено формування світлового пучка, спрямованого уздовж ствола, 

відображення пучка від відбивача, розміщеного на дуловому зрізі ствола, 

фокусування пучка на фотоприймачі. По зсуву центру пучка щодо нульового 

положення і відстанню між відбивачем і фотоприймачем визначають значення 

вигину ствола.(Рис.2) 

 

Рис.2 Система на танку «Оплот» 

Обидва наведені способи мають загальні істотні недоліки. Цими 

способами вимірюється не вигин ствола, а кут між умовним поздовжньою 

віссю недеформованого ствола і хордою, яка з'єднує точки виходу осі вигнутого 

ствола на початку та у кінці ствола. Вигином ствола слід вважати кут між 

дотичними до осі вигнутого ствола на початку та у кінці ствола, так як снаряд 

вилітає зі ствола по дотичній до осі ствола в точці вильоту. 

Ще один спосіб обліку вигину ствола є термічна компенсація ствола 

гармати. Система відноситься до озброєння, а саме до термічної компенсації 

ствола гармати. Пристрій для термічної компенсації ствола гармати містить 

ствол гармати, люльку й опору. Ствол, встановлений в колисці і опорі ствола. 

Опора є продовженням люльки. До колисці і опорі ствола приєднано кілька 

температурних датчиків, які через канали передачі даних з'єднані з блоком 
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даних, а блоки даних – з пристроєм обробки даних. Пристрій обробки даних 

може впливати на виконавчі механізми знаряддя. За допомогою температурних 

датчиків вимірюється температура на колисці ствола, а також опори ствола. 

Потім визначається перепад температури між верхньою і нижньою сторонами і 

правої і лівої сторонами люльки ствола, як і опори ствола. На підставі цих 

показників розраховується ухил ствола, а потім ухил ствола компенсується 

зміною орієнтації ствола зброї по азимуту і/або піднесенню. Технічний 

результат полягає у спрощенні компенсації термічно індукованого прогину 

ствола.(Рис.3) 

 

Рис.3Реалізація термічної компенсації ствола гармати[2] 

Функція температурної компенсації використовується в управлінні 

знаряддям як додатковий параметр і, зокрема, при розрахунку азимута і 

піднесення зброї. Тим самим обумовлене температурою відхилення ствола 

може компенсуватися безпосередньо серводвигунами зброї. Завдяки цьому 

відповідний системі спосіб є дуже швидким; регулювання відбувається зі 

звичайною швидкістю до декількох десятків градусів в секунду.  
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Вихід окремих датчиків з ладу може компенсуватися математичною 

моделлю, так як можна виходити з систематичного розподілу температури в 

колисці ствола і опорі ствола (перевірка на несуперечливість). Алгоритм 

аналізу, однак, має різні запасні рівні на той випадок, якщо з ладу виходять 

кілька датчиків. Таким чином, система особливо стійка по відношенню до 

відсутності деяких даних від датчиків. У відповідності зі звичайними у 

військових умовах температурними діапазонами датчики і блок даних 

розраховані на відповідний функції режим роботи, зазвичай від -46 °C до          

+ 120 °C. У цьому температурному діапазоні вимірювання проводяться з досить 

високою роздільною здатністю і точністю. Дозвіл і точність обумовлені 

застосовуваної математичною моделлю, дозвіл 0,1 °C і точність 0,2 °C на 

практиці виявилися достатніми. 

Ще один спосіб обліку вигину ствола (патент Великобританії                   

№ 2328498)[1]. Суть методу полягає в наступному. На дуловому зрізі ствола 

встановлюється дзеркало, а на протилежному кінці ствола встановлюється 

лазерний випромінювач і позиційно чутливий приймач лазерного 

випромінювання. Взаємне положення випромінювача, дзеркала і приймача 

випромінювання таке, що при відсутності вигину, лазерний промінь проходить 

через нульовий відлік приймача. Вигин ствола призводить до кутового 

переміщення дзеркала і, відповідно, до лінійного переміщення лазерного 

променя на приймачі випромінювання, при цьому, приймач випромінювання 

видає напругу, пропорційне цьому переміщенню. 

Недоліки цього способу наступні: 

- при пострілі ствол схильний температурної деформації, при цьому, 

конструкція лазерного випромінювача і місце його закріплення теж 

деформуються. Ця деформація призводить до кутового переміщення напрямки 

лазерного променя, яке сприймається системою як вигин ствола, тобто 

результат вимірювань спотворюється; 
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- розмір чутливої площадки приймача випромінювання залежить від довжини 

ствола гармати. Так, наприклад, при довжині ствола 5м, діапазоні вигину ± 5т.д. 

(5 мілірадіан або 18 кутових хвилин) діаметр чутливої площадки повинен 

становити 100 мм. Створення позиційно-чутливого приймача такого розміру 

представляє складне технічне завдання; 

Пропонований новий спосіб обліку вигину ствола не містить вказаних 

недоліків. 

2.Особливості системи обліку вигину стола 

Спосіб виміру вигину артилерійського ствола, який полягає в тому, що 

вигин ствола визначається за положенням направленого випромінювання 

точкового джерела, відбитого від дзеркала, установленого на дульному зрізі 

ствола, який відрізняється тим, що відбите від дзеркала оптичне 

випромінювання піддається круговому розгорненню, фокусується на 

чотириплощадковому фотоприймачі з ортогональним розташуванням чутливих 

площадок, а вигин ствола визначається по співвідношенню тривалості засвічень 

площадок фотоприймача. 

Система  відноситься до області вогнепальної зброї, зокрема до методів і 

пристроїв підвищення точності стрільби гармат. Одним з основних тактико-

технічних вимог до систем озброєння є вимога підвищення точності ураження 

цілі для того, щоб, з одного боку, підвищити ефективність застосування зброї, з 

іншого боку, зменшити побічні супутні руйнування 

Суть запропонованого способу полягає в наступному. На дуловому зрізі 

ствола встановлюється плоске дзеркало, а на протилежному кінці ствола, 

встановлюється точкове джерело модульованого випромінювання з широкою 

діаграмою спрямованості. Відбите від дзеркала зображення точкового джерела 

піддається круговій розгортці за допомогою рівномірно обертового оптичного 

клина і фокусується за допомогою об'єктиву на чотирьохплощадковий 

фотоприймач з ортогональним розташуванням чутливих площадок. Шуканий 
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кут вигину ствола визначається по співвідношенню тривалості засвічень 

площадок фотодіода, виходячи з відомих конструктивних параметрів: фокусна 

відстань об'єктива, кута заломлення оптичного клина, швидкості розгортки. 

Пристрій для реалізації запропонованого способу складається з 

наступних частин, зображених на рисунку 4: 

1 - випромінювач; 

2 - дзеркало; 

3 - об'єктив; 

4 - оптичний клин; 

5 - приймач випромінювання. 

 

Рис.4. Реалізація методу компенсації ствола гармати 

Зображення випромінювача 1, відбите від дзеркала 2, направляється через 

об'єктив 3 і обертається оптичний клин 4 на приймач випромінювання 5. 

Зображення випромінювача описує на приймачі випромінювання коло, 

положення якого щодо центру приймача випромінювання визначається 
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кутовим положенням дзеркала і відстанню від головної площини об'єктива 

відповідно до формулою: 

                                                  Д = F • tg А, 

де 

А – кут повороту площини дзеркала при вигині ствола; 

Д – відстань між центром приймача випромінювання «О» і центром кола, 

описуваного зображенням випромінювача на приймачі випромінювання «Про 

1»; 

F – відстань від головної площини об'єктива до приймача випромінювання. 

Звідси кут повороту дзеркала визначиться за формулою: 

                                                    А = arctg (Д / F) 

Таким чином, для визначення вигину ствола необхідно визначити 

значення лінійного переміщення зображення джерела випромінювання на 

приймачі випромінювання (Д). 

Спосіб обліку вигину ствола пояснюється рис. 5, 
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Рис.5.Пояснення роботи обліку ствола 

Де 

О – центр приймача випромінювання; 

Х, У – осі координат, лінії розділу площадок приймача випромінювання; 

 

О
1
 – центр кола АВ1ВСС1DD1 А1, описуваного зображенням випромінювача; 

ОО
1 
– вектор переміщення зображення випромінювача; 

А
1
С

1
, D

1
B

1
 – прямі, які проходять через центр О

1
 і паралельні осях координат, 
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За побудовою кут  ОАО
1
 (кут α) дорівнює куту АО

1
А

1
 і його значення може 

бути визначено за формулою: 

                  α  = Ω  · t А
1
А,  

де 

 Ω – кутова швидкість розгортки зображення випромінювача, 

Ω = 
T

2
; 

t А
1
А - час проходження розгортки по дузі А

1
А; 

T - період розгортки. 

        t А
1
А  

 
=   

 

2

2
43

T
tt 

 =
4

22 214343 tttttt 
 =

4

2143 tttt 
 , 

                 α  = 
 

T

tttt

2

2143 
,   

де 

t1, t2, t3, t4 – тривалості проходження зображення випромінювача по відповідним 

майданчикам (S1 S2, S3, S4). 

Абсциса Х
1
 вектора ОО

1
 визначається за формулою: 

Х
1
 = R · sin α  =  R · sin

 







 

T

tttt

2

2143
, де 

  

R – радіус кола АВ
1
ВСС

1
DD

1
А

1
. 

Відповідно ордината Y
1
 вектора ОО

1
 визначається за формулою: 

Y
1
 = R · sin β  =  R · sin

 







 

T

tttt

2

3241
. 
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Наведені формули показують, що вимір значення вигину зводиться до 

вимірювання часових інтервалів t1, t2, t3, t4 і визначенню радіусу кола, 

описуваного зображенням випромінювача, який є конструктивним параметром 

і може бути виміряний безпосередньо на приймачі випромінювання. 

 

Конструктивна реалізація описаного способу здійснена в розробленому 

для танка БМ «Оплот» комплекті обліку вигину ствола СУІТ-1. Вхідний в 

комплект СУІТ-1 рефлектор, що містить плоске дзеркало, закріплений на зрізі 

ствола танка БМ «Оплот». На протилежному кінці ствола з боку навідника 

розміщений електронний блок БУІТ-1, що містить в своєму складі 

випромінюючий світлодіод. Випромінювання від світлодіода направлено на 

дзеркало. Відбите від дзеркала випромінювання направляється через об'єктив і 

обертається оптичний клин на чотирьохплощадочний фотодіод ФД14 і 

фокусується на ньому. Оптичний клин, за рахунок обертання, здійснює кругову 

розгортку сфокусованого зображення, що випромінює світлодіод. У вихідному 

положенні, при нульовому вигині ствола, центр розгортання окружності 

знаходиться в точці перетину площадок фотодіода, і тривалість перебування 

світлового пучка на майданчиках фотоприймача однакові. При вигині ствола 

змінюється кут нахилу дзеркала щодо вихідного положення, відбувається 

зміщення центру розгортається на фотоприймачі окружності, і змінюються 

тривалості перебування випромінювання на кожному з площадок.  

За співвідношенням тривалості визначається кут нахилу дзеркала, а, отже, 

вигин ствола. Обробка тривалостей і обчислення вигину ствола здійснюється 

мікропроцесором, що входять до складу блоку БУІТ-1(Рис.6). 
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Рис.6 Блок БУІТ-1 

    

1 – Корпус 

2 – Оптичне вікно 

3 – Кришка 

4, 5 – Пробки 

6 – Бленда 

7 – Відкидна кришка 

8 – Кнопка фіксатор 

На відміну від аналогів, запропонована схема вимірювання вигину 

артилерійського ствола виключає залежність результату від кутового 
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переміщення джерела випромінювання. У аналогів лазерний випромінювач, 

маючи вузьку діаграму спрямованості, відбиваючись від дзеркала, засвічує на 

фотоприймачі пляму малої площі. При кутовому переміщенні лазерного 

випромінювача ця пляма переміщується по фотоприймача, що сприймається як 

вигин ствола. 

У запропонованому способі вимірювання вигину артилерійського ствола 

точкове джерело випромінювання, володіючи широкою діаграмою 

спрямованості, засвічує всю площу дзеркала, причому на дзеркало потрапляє 

тільки частина потоку випромінювання, що визначається площею дзеркала. 

Далі випромінювання направляється на об'єктив, при цьому, з повного 

променевого потоку вирізається частина, яка визначається площею вхідної 

зіниці об'єктиву. При кутовому переміщенні джерела випромінювання, на 

вхідну зіницю об'єктива потрапляє інша частина променевого потоку, але з того 

ж напрямку, при цьому, відповідно до діаграми спрямованості джерела 

випромінювання, змінюється тільки потужність потрапляє на фотоприймач 

випромінювання, і не змінюються координати сфокусованого на фотоприймачі 

потоку випромінювання. У цьому полягає головна відмітна ознака 

запропонованого способу. 

Іншою суттєвою відмітною ознакою даної системи є наявність оптичного 

обертового клина на шляху відбитого від дзеркала променевого потоку. 

Оптичний клин під час обертання здійснює кругову розгортку сфокусованої на 

фотоприймачі плями, що призводить до застосування простого надійного, а 

головне, найбільш точного принципу вимірювання фізичних величин за 

співвідношенням тривалостей процесів. Основною похибкою вимірювання 

координат при цьому, є похибка вимірювання відповідної тривалості, в той час 

як в системі основною похибкою вимірювання є інструментальна похибка 

позиційно чутливого фотоприймача. У сучасній техніці найбільш точними є 

способи вимірювання тривалості (частоти). 

У рамках розглянутої системи наведення можна наступним чином 

зобразити структурну схему системи керування (рис. 15):  
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Рис. 7. Структурна схема системи керування. 

 

Система управління складається з приймача випромінювання, блоку 

управління, що включає в себе пристрій виділення координат і обчислювач, 

електропривід. 

Випромінювання лазера, що містить просторову модуляцію, надходить 

на  приймач випромінювання, що перетворює оптичний сигнал в електричний. 

Електричний сигнал надходить у пристрій виділення координат, що здійснює 

обробку прийнятого сигналу й обчислює вертикальну й горизонтальну 

координати відхилення ствола від початкового положення променя. Інформація 

про ці координати надходить до обчислювача. Обчислювач використає 

отриману інформацію для обчислення сигналу керування  електроприводом з 

метою втримання ствола поблизу початкового положення лазерного променя. 

Пристрій виділення координат і обчислювач можна умовно об’єднати у один 

блок – блок управління (БУ). 

Розглянемо детальніше складові частини системи. 

Приймач випромінювання разом із пристроєм виділення координат 

умовно утворюють прийомний тракт системи керування, що забезпечує 

виділення координат і роботу всієї системи керування в умовах впливу різних 

дестабілізуючих факторів, до яких можна віднести власні шуми приймача 

випромінювання, шуми пристрою виділення координат, шуми фонової засвітки 

(включаючи шуми прямий сонячної засвітки), оптичні перешкоди від роботи 

інших пристроїв, електромагнітні перешкоди, температурні впливи, механічні 

навантаження, вібрація, удари, а також зниження рівня корисного 
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випромінювання через туман, дощ, сніг, пил, димових і аерозольних завіс і ряд 

інших. Для забезпечення надійної роботи всієї оптико-електронної системи 

повинна бути забезпечена висока реальна чутливість прийомного тракту, тобто 

здатність прийомного тракту виділяти координати в умовах впливу 

перерахованих вище факторів. 

У літературі  поняття  реальної чутливості зводиться до чутливості, 

обмеженої власними шумами прийомного тракту (яку часто називають 

граничною чутливістю), або шумами зовнішньої (фонової) засвітки.  Однак,  

щоб таке поняття було правильне, необхідно  різними  мірами виключити вплив 

інших факторів. До таких мір можна віднести екранування для захисту від 

електромагнітних перешкод, конструктивні заходи забезпечення ударної й 

вібраційної стійкості, застосування відповідним умовам експлуатації 

елементної бази, різні схемотехнічні прийоми й т.п. У противному випадку 

досягнення очікуваної реальної чутливості виявиться неможливим і, отже, не 

буде забезпечений необхідний енергетичний потенціал системи. 

Таким чином, проектування прийомного тракту спрямовано на 

досягнення максимально можливої реальної чутливості методом мінімізації 

можливих шумів і перешкод. 

Класичний приймач випромінювання являє собою досить складну 

оптико-електронну систему, структурна схема якої наведена на рис. 8. 

   Рис. 8. Структурна схема приймача випромінювання. 
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Вхідна лінза забезпечує прийом лазерного випромінювання в 

необхідному куті поля зору. Зазвичай лінза захищена прозорим пластиковим 

екраном.  

В оптичний ланцюг приймача випромінювання необхідно влаштувати 

інфрачервоний фільтр, необхідність якого обумовлена особливостями 

застосовуваних кремнієвих фотодіодів, які мають відносно широкий 

спектральний інтервал чутливості стосовно вузького спектрального інтервалу 

корисного випромінювання лазера. Для досягнення оптимальних умов прийому 

оптичного випромінювання спектральна чутливість приймача випромінювання 

повинна бути погоджена з вузьким спектром корисного монохроматичного 

лазерного випромінювання. 

 

Як прийомний елемент у приймачах випромінювання використовуються 

4-площадочні кремнієві фотодіоди. Типова характеристика відносної 

спектральної чутливості Sλ/Sλmax наведена на рисунку. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9. Типова характеристика спектральної чутливості 

кремнієвого фотодіода (1) і спектральна характеристика           

інфрачервоного фільтра (2) 
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Інфрачервоний фільтр придушує випромінювання хвиль, довжина яких 

менше робочої довжини хвилі, і забезпечує тим самим спад результуючої 

характеристики спектральної чутливості приймача випромінювання в цій 

області частот оптичного випромінювання. Спад характеристики спектральної 

чутливості в області довжин хвиль, більших робочої, забезпечується спадом 

характеристики кремнієвого фотодіода. Інфрачервоний фільтр підбирають 

таким, щоб максимум результуючої спектральної чутливості приймача 

випромінювання був якнайближче до робочої довжини хвилі. В якості фільтра 

застосуємо оптичне скло, що володіє відповідними характеристиками. 

Незважаючи на істотне покращення умов прийому корисного 

випромінювання, ширина смуги оптичних частот приймача випромінювання 

залишається значно (більш ніж на порядок) ширше смуги оптичних частот 

корисного випромінювання, що становить порядку 50 нм. У результаті чого 

система не є оптимальною з погляду узгодження смуг приймача й корисного 

сигналу. Із цієї причини в умовах впливу різних джерел фонової засвітки 

реальна чутливість прийомного тракту обмежується не власними шумами 

фотоприймача, а шумами фонової засвітки більш високого рівня. 

Оскільки реальна чутливість прийомного тракту обмежена шумами 

фонової засвітки, то для проектування системи необхідно знати її максимально 

можливий рівень. Найбільш потужним джерелом природного фонового 

випромінювання є Сонце, що і створює максимальний рівень засвітки. 

Потужність шумового фонового випромінювання, що падає на чутливий 

елемент, може бути розрахована по формулі: 

 

                             Pш = LсKоптΔλфΩПπrП
2
,  
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де Lс – спектральна щільність потужності сонячного випромінювання на 

прийомній лінзі;  

Δλф – смуга пропускання фільтра;  

ΩП – тілесний кут поля зору вхідної оптичної системи,  

rП – радіус прийомної лінзи;  

Kоп – коефіцієнт опускання прийомної оптичної системи. 

У наведеній формулі Lс є експериментально певною характеристикою, 

що становить для довжини хвилі λ = 1,06 мкм  Lс = 5000 мкВтсм
-2

 ср
 -1

 мкм
-1

. 

Всі інші операнти є характеристиками конкретного приймача випромінювання. 

Слід зазначити, що наведені відношення не дозволяють виконати точний 

розрахунок відношення сигнал-шум на виході приймача випромінювання, 

оскільки він є вибірним пристроєм по частоті модуляції випромінювання. Для 

виконання такого розрахунку потрібно знати розподіл потужності шумового 

фонового випромінювання по смузі частот модуляції для того, щоб визначити, 

яка частина цієї потужності попадає в смугу робочих частот модуляції 

приймача випромінювання. Оскільки розрахувати цей рівень теоретично 

виявляється складно, тому користуються експериментальними даними, 

отриманими в ясний безхмарний день при прямій сонячній засвітці того 

приймача випромінювання, що передбачається використовувати в проектованій 

системі. Цей експеримент указує максимальний рівень шумів у робочій смузі 

частот модуляції лазерного випромінювання й максимальний рівень постійної 

складової сонячної засвітки на фотодіоді. 

Інші граничні умови роботи системи – це слабкий рівень або відсутність 

фонової засвітки, коли шуми фону близькі або нижче рівня власних шумів 

приймача випромінювання, які при коректному його проектуванні 

визначаються темновим струмом фотодіода. Такі умови роботи системи можуть 
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виникнути в темний час доби або в похмурий день, коли сонце затягнуте 

щільними хмарами. Для досягнення більшого енергетичного потенціалу 

системи в таких умовах необхідно мінімізувати власні шуми фотоприймача. 

Фотодіод є детектором випромінювання оптичних частот і перетворює 

його в струм. Вихідний струм фотодіода пропорційний потужності 

випромінювання, що падає на чутливий елемент. Найважливішою 

характеристикою фотодіода є коефіцієнт перетворень на робочій довжині хвилі 

Sλ 

                       Sλ = Iф / РД,  

де Iф – струм фотодіода;  

РД – потужність випромінювання робочої довжини хвилі, що падає на 

чутливий елемент. 

Потужність корисного випромінювання, що падає на чутливий елемент, 

може бути розрахована по формулі: 

                           РД = Е∙Кср ∙Копт ∙πrП
2, 

де Е – енергетична освітленість інформаційного поля;  

Кср, Копт – відповідно коефіцієнт пропускання середовища поширення 

випромінювання і приймальної оптичної системи. 

Розглядаючи відношення сигнал–фоновий шум, 

                        Рд / Ршф = ЕКср / LсΔλфΩП,  

неважко помітити, що воно не залежить від площі прийомної лінзи й від 

коефіцієнта пропускання прийомної оптичної системи. Із цього виходить, що 

реальна чутливість оптичного прийомного тракту, обмежена шумами 

зовнішньої фонової засвітки, не залежить від площі вхідної лінзи. Доцільно її 
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зменшувати до рівня, коли шуми фонової засвітки приблизно рівні власним 

шумам фотоприймача. При цьому знижуються габарити, маса й вартість 

приймача випромінювання. Однак, на практиці реалізація цієї переваги 

пов'язана з обмеженнями через особливості поширення корисного лазерного 

випромінювання. При проходженні лазерного випромінювання високої 

когерентності через атмосферу, що характерихується неоднорідності різного 

походження, виникають значні пульсації інтенсивності випромінювання в 

кожній точці інформаційного поля. Такими неоднорідностями є наявність пилу, 

туману, крапель дощу, димові завіси, аерозольні та інші утворення штучного 

походження, а також турбулентність атмосфери, обумовлена процесами 

переміщення потоків повітря з різними температурами. Наявність зазначених 

неоднорідностей приводить не тільки до загасання випромінювання за рахунок 

поглинання енергії, але й до виникнення різних інтерференційних явищ, 

багаторазових перевідбиттів. У результаті інтенсивність випромінювання в 

кожній точці інформаційного поля в площині прийому може «провалюватися» 

практично до нуля й мати «сплески», причому амплітуда цих пульсацій тим 

більше, чим менше площа прийомної лінзи. Під час цих “провалів” корисного 

випромінювання відношення сигнал-шум виявляється значно нижче 

розрахункового середнього рівня. При збільшенні площі прийомної лінзи 

відбувається не тільки збільшення середньої потужності корисного 

випромінювання, але й зниження пульсацій за рахунок усереднення 

випромінювання по поверхні лінзи. 

Підсилювач фотоструму із системою автоматичного регулювання 

підсилення перетворює струм фотодіода у вихідну напругу приймача 

випромінювання (ПВ) й приводить його до рівня, що забезпечує найкращі 

умови роботи пристрою виділення координат (ПВК) у широкому діапазоні 

зміни потужності шумів фонової засвітки. Найкращі умови роботи ПВК 

забезпечуються при узгодженні розмаху вихідної суміші шум+сигнал ПВ із 

вхідним динамічним діапазоном ПВК.  
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У цих умовах ПВК достовірно виділяє координати із суміші, у якій 

рівень корисного сигналу нижче рівня шумів.  Тому межі системи 

автоматичного регулювання підсилення (АРП) можуть бути визначені по 

максимальному й мінімальному рівнях шуму. Максимальний коефіцієнт 

передачі підсилювача повинен бути таким, щоб забезпечити достатній для 

роботи ПВК розмах шуму на виході ПВ при відсутності зовнішньої засвітки, а 

мінімальний – таким, щоб при максимальній фоновій засвітці розмах шуму не 

перевищував динамічного діапазону входу ПВК. Вихідний фільтр придушує у 

вихідному сигналі компоненти, частоти яких вище робочих частот модуляції 

лазерного випромінювання й обмежує смугу приймача випромінювання зверху. 

Вигляд амплітудно-частотної характеристики ПВ приведений на рисунку 10. 

  

 

 

    

 

Рис. 10. Амплітудно-частотної характеристики приймача випромінювання. 

А тепер розглянемо роботу пристрою виділення координат. Насамперед, 

проаналізуємо представлену на рис. 11 структуру сигналу інформаційного поля, 

прийнятого ПВ і що поступає на вхід ПВК 
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Рис. 11. Структура сигналу інформаційного поля. 

Сигнал має кадрову структуру з періодом проходження кадрів Т, що 

дорівнює періоду оберту модуляційного диска формувача лазерного 

інформаційного поля (ФЛІП). Кадри слідують один за іншим безупинно. Кожен 

кадр складається із двох напівкадрів. Один з напівкадрів містить сигнали 

інформаційних частот F1, F2 і частоти заповнення F5 і несе інформацію про 

горизонтальну координату Z. Другий містить сигнали інформаційних частот FЗ, 

F4 і частоти заповнення F5 і несе інформацію про вертикальну координату Y. 

Інформація про координати міститься в тривалостях інформаційних частот. 

Таким чином, сигнал являє собою послідовність радіоімпульсів різної 

тривалості з несучими частотами F1, F2, FЗ, F4 й F5. 

Завдання, що розв'язується пристроєм виділення координат, полягає в 

тому, щоб виміряти тривалості сигналів інформаційних частот F1...F4 і, 

обчисливши різницю тривалостей (Т2 – Т1) і (Т4 – ТЗ) сигналів відповідних 

інформаційних частот, визначити координати Z й Y. 

Традиційно це завдання вирішується засобами аналогової техніки за 

структурною схемою, наведеної на рис. 12. 
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Рис. 12. Структурна схема пристрою виділення координат. 

З виходу приймача випромінювання вихідна суміш шуму й корисного 

сигналу надходить на вхідний буферний підсилювач – обмежник ПВК, з виходу 

якого сигнал надходить на входи п'яти каналів виділення огинаючих частотних 

компонентів інформаційного сигналу. Кожен канал містить полосовий фільтр, 

настроєний на свою частоту F1, F2, FЗ, F4 або F5, детектор і фільтр низької 

частоти. Огинаюча тієї частотної компоненти сигналу, що діє в цей момент 

часу на вході, виявляється більшого рівня, що й визначається пристроєм 

порівняння як тривалість відповідного частотного компонента. Тривалості 

Т1...Т4 інформаційних компонентів сигналу надходять в обчислювач, де й 

відбувається обчислення координат Y й Z. 

Ширина смуги пропускання смугових фільтрів вибирається з умови 

забезпечення близької до оптимальної фільтрації: ширина смуги пропускання 

ΔFn повинна бути рівна ефективній ширині спектра радіоімпульсу ΔFcn. По 

визначенню ефективна ширина спектра ΔFcn – це смуга частот, що охоплює 

найбільш інтенсивні гармоніки, на які доводиться 95% енергії сигналів і для 

радіоімпульсу становить  ΔFcn = 4 / tu , де tu – тривалість радіоімпульсу. 
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Однак, з огляду на те, що основна частина енергії сигналу зосереджена в 

смузі 2 / tu , без істотних втрат можна обмежитися цією смугою. 

Строго кажучи, умовою забезпечення оптимальної фільтрації є 

застосування оптимального приймача, що враховує не тільки частотні 

властивості й форму корисного сигналу, але й шумову обстановку, що 

змінюється у каналі. Реалізація прийомного тракту засобами аналогової 

електроніки малого й середнього рівня інтеграції при обмеженій масі й 

габаритах не дозволяє наблизитися до характеристик оптимального приймача, 

тому строгий розгляд умов оптимальної фільтрації в цьому випадку не має 

змісту. 

Відзначимо, що ефективна ширина спектра обернено пропорційна 

тривалості радіоімпульсу й має максимальне значення при його мінімальній 

тривалості. У нашому випадку мінімальні тривалості  Т10...Т40  сигналів  

інформаційних частот у межах лінійної зони інформаційного поля визначені 

рисунком модуляційної доріжки й відповідають нульовій координаті (центру) 

інформаційного поля і рівні Т0. За межами лінійної зони на краю 

інформаційного поля тривалості сигналів інформаційних частот менше 

тривалості   Т0, однак це можна не враховувати, тому що вимоги до точності 

визначення координат у цій області поля не нормуються. Таким чином, ширина 

смуги наших фільтрів визначається тривалістю Т0 і дорівнює ΔFn =  2/Т0. 

При проходженні сигналів інформаційних частот через фільтри їхня 

форма трохи спотворюється. Ці спотворення обумовлені інерційністю фільтрів, 

що приводить до затягування фронту й спаду радіоімпульсів. Цей процес 

характеризується постійноою часу τ, що пов'язана зі смугою пропускання 

фільтра співвідношенням τ = 1/πΔFn і становить при обраній смузі τ ≈ 0,16Т0. 

З виходів канальних фільтрів радіоімпульси попадають на детектори й 

фільтри низьких частот.  
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Для мінімізації впливу затримок поширення огинаюичих радіоімпульсів 

через ФНЧ на точність визначення їх тривалостей смуги пропускання цих 

фільтрів повинні бути однакові й вибираються з умови забезпечення 

прийнятного рівня пульсацій випрямленої напруги радіоімпульсів найнижчої 

інформаційної частоти F1. 

Відфільтровані огинаючі радіоімпульсів надходять на пристрій 

порівняння, вихідними сигналами якого є сигнали Т1...Т5, що представляють 

собою сигнали логічних рівнів, тривалість яких відповідає тривалостям 

відповідних частотних компонентів сигналу ПВ. Пристрій порівняння являє 

собою схему на основі компараторів. 

Обчислення координат здійснюється в обчислювачі, він може бути 

ралізований двома способами: на основі аналогових інтеграторів або цифрових 

лічильників. У випадку аналогового обчислювача принцип обчислення 

зводиться до того, що при впливі на вхід інтегратора сигналу тривалості Т2 

його вихідна напруга з постійною швидкістю наростає від нуля до рівня, 

пропорційного тривалості Т2. При впливі сигналу тривалості Т1 його вихідна 

напруга з тою ж швидкістю падає від рівня, накопиченого при інтегруванні 

сигналу тривалості Т2, до рівня, пропорційного різниці тривалостей Т2-Т1.  

У результаті чого після завершення циклу інтегрування напруга на 

виході інтегратора пропорційна координаті Z. Аналогічно відбувається 

обчислення координати Y. 

При обчисленні координат цифровими лічильниками принцип 

залишається подібним до аналогового способу: при впливі на вхід обчислювача 

сигналу тривалості Т2 логічного рівня лічильник підсумовує імпульси 

вимірюваної частоти, а при впливі сигналу тривалості Т1 – віднімає. Таким 

чином, після завершення циклу лічби цифровий код на виході лічильника 

пропорційний координаті Z. 
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Виміряні координати у вигляді аналогової напруги або цифрового коду 

надходять в обчислювач системи керування для формування сигналів 

керування рульовим приводом ракети, за допомогою якого ракета й 

утримується поблизу центра інформаційного поля. 

Сучасний стан елементної бази, наявність високопродуктивних 

цифрових пристроїв і розвиток теоретичної бази цифрової обробки сигналів 

дозволяють реалізовувати ПВК і систему керування у вигляді малогабаритного, 

легкого, що володіє низьким споживанням енергії, цифрового електронного 

пристрою. 

Для реалізації методів цифрової обробки сигналів провідними фірмами-

виробниками електронної техніки розробляється й виробляється спеціалізована 

елементна база. Це цифрові сигнальні процесори (DSP) і програмувальні 

логічні матриці (PLD). 

В області реалізації цифрових фільтрів розробник має справу 

найчастіше з КІХ- і НІХ-фильтрами (з кінечною і нескінченною імпульсною  

характеристиками відповідно). У КІХ-фильтрі відлік вихідного сигналу 

визначається значеннями вхідного сигналу, а в НІХ-фильтрі – значеннями 

вхідного й вихідного сигналів. У загальному виді різницеве рівняння, що 

описує НІХ-фильтр, має вигляд: 

 

Yn = b0xn + b1xn-1 + K + bnxn-N+1 – a1yn-1 + a2yn-2 – K – amyn-m+1 , 

 

де х – відлік вхідного сигналу;  

y – відлік вихідного сигналу;  

a, b – коефіцієнти фільтра. 
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Таким чином, для реалізації цифрових фільтрів потрібний пристрій, що 

ефективно реалізує операції множення й накопичувального підсумовування, а 

також операції затримки. 

Застосування цифрових фільтрів дозволяє істотно підвищити селективні  

й  енергетичні  можливості  системи. Крутизна  передаточної  характеристики,   

можливість роботи з більш низьким співвідношенням сигнал/шум вказують на 

перевагу використання цифрових методів фільтрації в сучасних системах.  

У більш ранніх системах обчислювач і пристрій виділення координат 

реалізувались окремо. В нашій системі ми об’єднаєм обчислювач і пристрій 

виділення координат в одному електронному пристрої на основі сигнального 

процесора. Структурна схема такої системи представлена на рис. 13. 

Вхідний аналоговий сигнал з виходу фотоприйомного пристрою 

надходить на вхід масштабуючого фільтра низьких частот (ФНЧ). ФНЧ являє 

собою аналоговий фільтр четвертого порядку й призначений для 

масштабування вхідного аналогового сигналу (відповідно до вхідного 

діапазону АЦП) і виключення елайсингових частот із спектра вхідного сигналу. 

З виходу фільтра сигнал надходить на аналого-цифровий перетворювач (АЦП). 

Частота дискретизації вхідного сигналу повинна бути вище максимальної 

частоти в спектрі інформаційного сигналу в кілька разів. Цифровий сигнал 

керування з виходу АЦП надходить у центральний обчислювач, що 

реалізований на цифровому сигнальному процесорі й програмувальній логічній 

матриці. Всі блоки, що входять до обчислювача, реалізовані програмним 

способом. Цифрові смугові фільтри, що реалізують фільтри Чебишева 

четвертого порядку, виділяють складові різних частот із вхідного керуючого 

сигналу. Сигнали з виходів цифрових смугових фільтрів надходять на 

обчислювач координат. Залежно від співвідношення тривалостей частот у 

керуючому сигналі розраховуються поточні координати ствола. 
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Рис.13. Структурна схема електронного пристрою виділення координат 

і обчислювача 

Отримані координати надходять в алгоритм обчислення керуючого 

впливу на рулі. У синусо-косинусному перетворювачі сигнали керуючого 

впливу на рулі формується вихідний керуючий сигнал, що надходить через 

вихідний цифро-аналоговий перетворювач (ЦАП) на електроприводи. 
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3. Розробка принципових схем системи керування . 

Прицільний привід являється виконавчим органом системи управління. 

Привід представляє собою замкнутий контур із зворотними зв'язками. У 

підсилювачі сигналу помилки вхідний керуючий сигнал, що пройшов фільтр, 

рівняється із сигналом зворотного зв'язку, а їхня різниця подається на 

електродвигун. 

Структурна схема системи показана на рис. 14. 

 

 

 

  Рис. 14. Система компенсації. 

 

Конструктивно у блок приводів входять: 

1) електропривід ЕП; 

2) підсилювача електропривода ПЕП; 

3) модуля оптичного МО; 

4) пристрою фотоприймального ПФП; 

5) замикача; 

6) випромінювача; 
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Модуль оптичний МО із пристроєм фотоприймальним ПФП 

здійснюють прийом оптичного випромінювання і його перетворення в 

електричний сигнал, що через плату комутації надходить у блок управління для 

подальшої обробки. 

Випромінювач призначений для формування світлового потоку. 

Замикач призначений для забезпечення роботи пристроїв автоматики. 

Замикач спрацьовує при проходженні системи певної межі перегрузки і замикає 

контакти, які вводять в роботу автоматику. Автоматикою ж є вмикання 

випромінювача (світлодіод). 

Також ПЕП призначений для транзиту ланцюгів елементів автоматики, 

ПФП, БУ й складається із двох ідентичних плат підсилювача каналу й плати 

комутації. 

Із усіх відомих методів керування електродвигунами найбільш 

оптимальним є метод широтно-імпульсної модуляція. До переваг цього способу 

керування відносяться:  

1) максимально можливий ККД силового перетворювача; 

2) максимально можлива глибина регулювання швидкістю обертання 

електродвигуна, частотні властивості ШІМ-перетворювача обмежуються тільки 

кінцевим часом вмикання й вимикання напівпровідникових ключів; 

3) при досить високій частоті комутації індуктивності обмоток 

електричної машини є природними низькочастотними фільтрами, що покращує 

якість формування необхідних струмів і напруг. 

Особливістю ШІМ-метода є наявність високочастотної перешкоди, що 

виникає при перемиканнях силових ключів, що потрібно враховувати при 

виборі частоти ШІМ, розведенню друкованих плат і компоновці пристрою 

вцілому. 
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Як силовий ключ був обраний польовий транзистор з ізольованим 

затвором, що характеризується найменшою необхідною потужністю в ланцюзі 

керування, мінімальними втратами й часом при перемиканні, малими втратами 

в статичному режимі і що має вбудований швидкодійний зворотний діод з 

м'яким відновленням. Для формування необхідного алгоритму комутації 

обмоток електродвигуна потрібен спеціалізований контролер керування 

безколекторним електродвигуном, що включає в себе всі необхідні елементи, у 

тому числі вихідний драйвер керування силовими польовими транзисторами. 

Враховуючи вищесказане, в розробці ПЕП були використані наступні 

елементи: силові транзистори IRFZ24N і IRF9Z34N фірми INTERNATIONAL  

RECTIFIER, контролер управління МС33035 фірми MOTOROLA. Імпортна 

елементна база була використана у зв’язку з відсутністю потрібних елементів 

як вітчизняних, так і країн СНД, але всі використані імпортні елементи мають 

аналоги інших фірм, що є обов’язковим при використанні в розробці данного 

виробу. Щодо резисторів, так  найкраще  співвідношення  ціна – якість мають  

С2-23, С2-23В. Конденсатори, що нас цікавлять, в  даній  конструкції  

працюють  у  низькокочастотних  ланцюгах.  До  таких  конденсаторів не 

пред'являються такі вимоги як: мала паразитна  індуктивність  виводів,  висока  

добротність  (низьке  значення тангенса  кута  діелектричних  утрат), висока  

температурна  стабільність. На підставі цього вибираємо  конденсатори  типу 

К10-17. 

Підсилювач каналу являє собою слідкуючу систему керування 

безколекторним електродвигуном, замкнуту по положенню вихідного вала і 

складається з наступних функціональних вузлів:  

1) підсилювача сигналу помилки D1.1;  

2) схеми диференціювання з підсумовуванням D1.2;  

3) двухнапівперіодного випрямляча D1.3; 

4) підсилювача-обмежника D1.4; 
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5) силових ключів V5..V10. 

Покажемо роботу ПЕП  за допомогою функціональної блок-схеми на 

рис 15. 

Виконавчий електродвигун (ЕД) керує прицілом. З іншої сторони до ЕД  

приєднаний потенціометр зворотного зв’язку, що вимірює реальне положення 

прицілу, з якого іде сигнал в систему управління. Система управління – блок 

обчислювача (БО), до входу якого підключений блок датчиків (БД). Блок 

обчислювача виробляє сигнал управління , тобто задає кут відхилення. Сигнал з 

БО поступає на суматор ПЕП. На інший вхід суматора поступає сигнал з ПЗЗ 

(на схемі принциповій ПК Р-Т – живлення ПЗЗ). Тобто є задане положення і є 

поточне.  А на суматорі виробляється сигнал помилки. Сигнал помилки 

поступає на інтегро-диференціюючу ланку (ІДЛ), після неї на підсилювач 

потужності (ПП), далі на управління двигуном. 

 

Рис. 15. Блок-схема роботи ПЕП. 

Живиться система від батареї (ХДТ). 

ІДЛ потрібна для забезпечення стабільної роботи двигуна шляхом 

коректування АЧХ ЕД. С3, R6 – диференціююча ланка, V1, R 5, R7, D1.2 – 

інтегруюча ланка. V1 служить для того, щоб операційний підсилювач (ОП) не 

заходив у насичення. 

При надходженні на вхід ПП керуючого впливу в діапазоні від мінус 7,5 

У до +7,5 В, на виході підсилювача D1.1 формується сигнал помилки по 

вихідному положенню. Цей сигнал надходить на коригувальний підсилювач 
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D1.2, на виході якого формується сума помилок по положенню. Нуль-орган 

(компаратор) D1.4 визначає знак сигналу помилки й транзистор V3 формує 

сигнал РЕВЕРС для контролера D3, по якому контролер задає напрямок 

обертання електродвигуна. Сигнал помилки різнополярний. В залежності від 

полярності двигун повертається в ту чи іншу сторону. Тому що контролер DЗ 

має однополярний вхід ШІМ без знака, двохнапівперіодний випрямляч D1.3 

перетворює двохполярний сигнал помилки в однополярний. Щоб заставити 

двигун повертаться в потрібну сторону, на D4 присутній вихід F/R. В 

залежності від стану цього входу обертається двигун. Далі контролер D3 

перетворює помилку в пропорційний ШІМ-сигнал й управляє станом вихідних 

ключів. Силові ключі підключені до джерела живлення і до їх виходів 

підключені фазові обмотки двигуна, тобто через них проходить силовий струм 

у відповідності з тим ШІМом, який виробляє мікросхема. Які саме ключі 

відкривать і закривать в даний момент, їй підказує датчик положення прицілу 

(на схемі принциповій ПК Н1, Н2, Н3 – живлення датчиків).  На двигуні 

формується трифазна хвиля обертового поля з амплітудою, пропорційної ШІМ-

сигналу (Ф1, Ф2, Ф3 – виходи фаз). Двигун обертається, змінюється напруга на 

виході датчика положення вихідного вала, значення помилки по положенню 

зменшується, поки не стане нульовим. Таким чином, електропривід перетворює 

керуючий вплив у відповідне кутове положення прицілу.  

Команда «Заборона» – сигнал, що дозволяє роботу схеми, «Реверс» – 

сигнал, що керує напрямком двигуна. «Схід» – сигнал, що означає дозвіл 

стрільби. ±7 В – живлення ПЗЗ, ±12 В – живлення ОП. живлення ПЗЗ, ±12 В – 

живлення ОП.  
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4.Розрахунок електричної схеми ПЕП. 

               4.1Розрахунок підсилювача каналу. 

 

Рис.16. Схема електрична принципова підсилювача каналу 

Сумування вхідного сигналу із сигналом зворотного зв'язку визначається 

виразом: 

 

    Uвх/R3 = Uос/R ,     Uос = Кдос∙ φm ; 

 

                де Uвх  – вхідна керуюча напруга, рівна ±7,5 У; 

                Кдос – коефіцієнт перетворення датчика зворотного зв'язку,  

     рівний 0,35 В/град;  

                 φm – максимальний робітник кут повороту вихідного вала,  

 рівний ±20град. 
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    Прийнявши RЗ=46,4 кОм,   

    Rвх = RЗ +Rбуэ = 46,4кОм + 2кОм=48,4 кОм, 

    ДО2 = Rвх ∙ (Uос/Uвх) = (48.4∙ 7)/7.5 = 45.17кОм,  

    по ряду R2=45,3 кОм. 

Захист ДОС при коротких замиканнях забезпечує R1 = 2 кОм. 

Визначимо елементи схеми, що забезпечують широтно-імпульсну 

модуляцію (ШІМ):  

Розмах пилки ШІМ забезпечується внутрішніми елементами 

мікросхеми D3 і становить 2,6 В, що відповідає ширині лінійної зони, що 

дорівнює 2 градуси. Звідси виходить, що масштаб на вході схеми ШІМ 

дорівнює: 

    МШІМ = 2,6/2 = 1.3 В/град. 

Елементами, що задають частоту ШІМ, є R17, С4. У типовій схемі 

включення частоті ШІМ 25 кгц відповідають R=4,7 кОм й С=10 нФ. З ціллю 

зменшення габаритів конденсатора приймемо С4=4700 пф, R7=10 кОм. 

Розрахуємо елементи двохнапівперіодного випрямляча D1, D2, 

R12..R15, R19, R20. Для правильної роботи схеми необхідно, щоб коефіцієнт 

підсилення становив 0,5, тому  

    R12 = R13 = R14 = R15 = R20 = 18,2 кОм. 

    R19 = 2 ∙ R20 = 36,4 кОм, по ряду вибираємо R19 = 36, 5 кОм. 

Масштаб на вході випрямляча становить: 

    Мвх вып = Мвых вып/Квып = МШІМ/Квып = 1.3/0.5 = 2,6 У/град 

Розрахуємо елементи коригувальної ланки. 

Постійна часу Т2 = 0,0007 с визначається співвідношенням: 
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T2=СЗ∙ R6, звідси 

    R6 = Т2/C3 = 0,0007/0,039 = 17,95 кОм, по ряду R6 = 17,8 кОм. 

Постійна Т1 = 0,005 c визначається співвідношенням  

    Т1 = З3 ∙ (R5+R6), звідси 

    R5 = (Т/C3) - R6 = 0,005/0,039 - 17,8 = 110,4 кОм,  

    по ряду R5 = 110 кОм. 

 

Масштаб на вході коригувальної ланки Мвых_кор = 2,6 У/град. Тому що 

ширина лінійної зони дорівнює 2 град, приймемо обмеження напруги на виході 

ланки Uогр > (2∙ 2,6У=)5,2 У, Uогр = 7,5У. Сумарний коефіцієнт підсилення по 

постійному струмі від входу підсилювача каналу до виходу коригувальної 

ланки дорівнює: 

Квх-вых кор =  Мвых_кор/Мвх =  2.6/0,375 = 6,933. 

 

Його необхідно розподілити між двома операційними підсилювачами: 

вхідним підсумовуючим й коригувальнго ланки. При цьому будемо керуватися 

наступним: так як підсилювач коригувальної ланки за рахунок стабілітрона V1 

при будь-яких сигналах на вході залишається в лінійному режимі, на відміну 

від підсумовуючого підсилювача, то його коефіцієнт підсилення по постійному 

струмі, а значить і резистор R7, треба вибрати максимально більшим.  

Задамося R7 = 365 кОм. 

Тоді Кu кор = R7/R5 = 365/110 = 3.318 , 

         Кu вх = Квх-вых кор/Кu кор = 6,933/3.318 = 2,09. 

         Кu вх = R4/R3, звідки  
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R4 = Кu вх ∙R3 = 2,09∙ 46,4 = 96,98 кОм, по ряду R4 = 97,6 кОм. 

Розрахуємо елементи формувача сигналу реверса R8..R11, D1 

R8 = 2 кОм служить для обмеження вихідного струму підсилювача 

коригувальнго ланки. 

R11=5,1 кОм служить для обмеження вихідного струму операційного 

підсилювача й формування базового струму VЗ. 

R9, R10 формують зону гістерезису компаратора. Задамося шириною 

гістерезису 0,01 від ширини лінійної заклики, рівної 2 градуси. На вході схеми 

масштаб 2,6 У/град. Δгист = 0,01∙ 2∙ 2,6 = 0,052 У.  

Напруга на дільнику R9, R10 знімається з бази транзистора V3 й 

обмежується на рівні 0,6 У, звідси коефіцієнт підсилення: 

КR9-R10 = 0,6/0,052 = 11,5  

Задамося R9 = 10 кОм, тоді R10 = R9/КR9-R10 = 10/0,87 = 0.87 кОм, по 

ряду R10 = 866 Ом. 

Резистори R16, R18 визначають ширину зони нечутливості, що потрібно 

0,02 градуса. Це значить, що початковий зсув схеми ШІМ повинен бути: 

Uсм = 0,02 ∙ МШІМ=0,02 ∙ 1,3 = 0,02 В. Тому що нижнє значення порога 

формувача ШІМ дорівнює 1,5 В та напруга на дільнику R16-R18 повинні 

становити: 

   UR16-R18 = 1,5 – 0,026 = 1,474 У. 

Задамося R18 = 10 кОм, тоді 

  R16 = (UR16-R18/UREF) ∙ (1/(1 – UR16-R18/UREF)) ∙ R18 , 

де UREF = 6,24 У – напруга живлення дільника R16–R18. 

   R16 = (1.474/6.24)   (1/(1 - 1.474/6,24))   10 = 3,09 кОм,  
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по ряду R16 = 3,09 кОм. 

При регулюванні схеми в складі блоку привода необхідно забезпечити 

можливість задавати зону нечутливості до 0,5 градусів. Для цього випадку: 

UR16-R18 = 1,5 – 0,5∙ 1,3 = 0,85 У и R16
*
 = 1,58 кОм.  

За типовою схемою включення С5=0,1 мкф, С1=С2=С6=1 мкф; 

R24=R25=R26=300 Ом. Для керування верхніми ключами приймемо струм 

навантаження ІН = 35 ма. 

(R27+R21) = ЕН / ІН = 32/35 = 914 Ом. 
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5. Розробка друкованої плати 

 

Друкована плата розроблялася у відповідності до вимог, які 

пред’являються до умов експлуатації виробу та габаритів, а саме: 

розміри повинні відповідати розмірам корпусу (діаметр 100 мм, не  

більше, додаткові отвори і зрізи для провідників), група жосткості – 

3. 

Стандарт  ГОСТ 23751-86  установлює  п'ять  класів  точності  

друкованих  плат  і  гнучких  друкованих  кабелів  у  відповідності  зі  

значеннями  основних  параметрів  і  граничних  відхилень  елементів  

конструкції  ( основ  друкованих  плат,  провідників,  контактних  площадок  

отворів ).  Друковані  плати  першого  і  другого  класів  точності  найбільш  

прості  у  виконанні,  надійні  в  експлуатації,  мають  мінімальну  вартість.  

Плати  третього  і  четвертого  класів  вимагають  використання  високоякісних  

матеріалів,  дорогих  інструментів  і  устаткування,  обмеження  габаритних  

розмірів. З огляду на  вимогу  мінімальної  вартості, розміру і кількосі елементів  

вибираємо третій клас  точності  друкованої  плати. 

Приведемо мінімальні значення розмірів основних парамет -

рів елементів друкованих плат за ГОСТ 23751 -86 для 3-го класу 

точності:  

–  ширина провідника, min, t = 0,25 мм;  

– відстань між двома провідниками, контактними 

площадками чи провідником і контактною площадкою , 

min, s - 0,25 мм.  

Для  забезпечення  електричних  зв'язків   між  радіоелементами  і  

кріплення  цих  елементів   використовуємо  двосторонню фольгованую  

друковану  плату. 
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Виберемо у якості матеріалу друкованої плати склотекс -толіт 

СФ-2-35Г: склотекстоліт облицьований з двох сторін галь -

ваностійкою мідною фольгою товщиною 35 мкм.  

При створенні плати я користувався програмним 

забезпеченням PCAD 2001. Цей пакет ПО спрощує створення і ре-

дагування друкованих плат. Компоновка і трасування зроблена 

вручну.  

Розрахуємо вібростійкість плати. Розрахунок буде проводитись для 

друкованої плати з габаритними розмірами d = 96 мм, і товщиною 1.5 мм, яка 

виготовлена із двостороннього фольгованого склотекстоліту СФ-2-35 ГОСТ 

10316-78. Плата має такі характеристики: 

 Е = 3.3
 . 
10

10
 Н/м

3
 – модуль Юнга; 

 ρ = 2.47
 . 
10

3
 кг/м

3
 – густина. 

 Резонансну частоту друкованої плати при рівномірно розподіленій 

масі електрорадіоелементів визначаємо за формулою: 

 

 

 

 де me – маса навісних елементів; 

      mп – маса друкованої плати; 

      ∆ – відношення меншої сторони плати до більшої; 

      S – товщина плати; 
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me = 85 г,  mп = 15 г,  ∆ = 1,  S = 1.5
 . 

10
-3

м,  В = 110
 . 

10
-3

м,  Е = 3.3
 . 

10
10

 

Н/м
3
, ρ = 2.47

 . 
10

3
 кг/м

3
,  λ = 1.0 – при закріпленні друкованої плати в чотирьох 

точках. 

 Резонансна частота друкованої плати складатиме: 

 
 

3 10

0 2 3
3

1 1.0 1.5 10 3.3 10
2 159

2.47 1085 4 3 110 101
15

f Гц
 



 
                  

 

Для захисту друкованої плати з вже встановленими 

електрорадіоелементами від вібрацій, необхідно щоб її резонансна частота fo, 

знаходилась за межами частотного діапазону вхідних дій Fmin=10 Гц, Fmax=70 

Гц.Як правило fo ≥ 2Fmax. В даному випадку 159 Гц > 140 Гц, що відповідає 

вібростійкості плати. 
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6. Охорона праці. 

Основним завданням цього розділу є визначення основних потенційно 

шкідливих та небезпечних виробничих факторів при розробці, виготовленні та 

експлуатації системи компенсації ствола гармати, а також розробка відповідних 

технічних рішень та організаційних заходів з безпеки, гігієни праці та 

виробничої санітарії, і визначення основних заходів з пожежної безпеки та 

профілактики. 

Основну увагу приділено питанням електробезпеки та забезпечення 

комфортних умов праці користувачів ВДТ ПЕОМ з урахуванням вимог 

ДСанПіН 3.3.2.007-98 ДНАОП 0.00-1.31-99. 

Проектування системи компенсації ствола гармати здійснювалося в 

конструкторській лабораторії ДержККБ «ЛУЧ». Площа лабораторії становить 

30 м
2
, об’єм – 120 м

2
. 

У лабораторії працює 4 людини, площа на одну людину становить 7.5 

м
2
, об’єм – 30 м

 2
. Згідно СН 245-82 «Санітарні норми проектування 

промислових підприємств» площа на один працюючого не повинна бути менш 

4,5 м
 2
, а обєм – 15 м

 2
. Тобто умови виконуються. 

Роботи, що виконуються, відносяться до категорії Iа (легка) з 

незначними енерговитратами – до 120 ккал/год (139 Вт). Ці роботи 

виконуються сидячи й не вимагають систематичної фізичної напруги. 

Тепловиділення в лабораторії не перевищують установлених 

ДСН3.3.6.042-93 тв СН 245-82:20 ккал/год (23 Вт), це приміщення з незначним 

надлишковим теплом. Основні джерела тепла: центральне водяне опалення, 

сонячна радіація, джерела штучного освітлення, електроустаткування. 
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6.1. Визначення основних потенційно шкідливих та небезпечних 

виробничих факторів. 

Основними потенційно небезпечними та шкідливими факторами, які 

мають місце при  виготовленні та експлуатації спроектованої локальної мережі, 

є: 

– можливість ураження електричним струмом; 

– негативний вплив лазерного випромінювання; 

– недостатнім рівнем освітленості або підвищеної яскравості освітленості 

робочої зони; 

– невідповідністю параметрів мікроклімату робочої зони санітарним 

нормам; 

– наявністю електромагнітного випромінювання; 

– безпеки праці при використанні ВДТ ПЕОМ; 

– можливість виникнення пожежі. 

 

6.2 Технічні рішення та організаційні заходи з безпеки і гігієни та 

виробничої санітарії 

6.2.1. Вимоги з охорони праці при роботі з ВДТ ПЕОМ. 

При роботі з комп’ютером працівник піддається впливу наступних 

небезпечних та шкідливих факторів:  

  вплив електромагнітного випромінювання; 

  наявність шуму вентиляторів; 

  невідповідність освітлення; 

  невідповідна організація робочого місця; 

  можливість ураження електричним струмом; 

  монотонність праці, тощо. 
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Важливу роль відіграє планування робочого місця, що повинна 

задовольняти вимоги зручності виконання робіт й економії енергії й часу 

працівника, зручності обслуговування пристроїв комп’ютера. Нераціональна 

конструкція й розташування робочих місць приводить до напруги кістково-

м'язової системи. При тривалій роботі за екраном дисплея в операторів 

спостерігається виражена напруга органів зору з появою скарг на 

незадоволеність роботою, дратівливість, порушення сну, хворобливі відчуття в 

очах, області шиї й у руках. У зв'язку з цим для працівників повинні 

забезпечуватися оптимальні умови праці й відпочинку. Праця операторів 

комп’ютера ставиться до  I і II класу по гігієнічних умовах праці. 

Вентилятори системних блоків при значному шумі слід замінювати. 

Тривалість роботи оператора за кольоровим монітором не повинна 

перевищувати шести годин на добу. 

Під час роботи електронно-променевої трубки екран опромінюється 

потоком заряджених часток, а це у свою чергу викликає виникнення 

електростатичного поля. Електростатичне поле притягає багато пилу й створює 

навколо таких приладів підвищену концентрацію пилу, що несприятливо 

впливає на організм людини. Для боротьби із цим шкідливим фактором 

використається спеціальне екранування. 

 Основним джерелом електромагнітного випромінювання є катушка 

системи горизонтального та вертикального відхилення, що знаходиться біля 

цокольної частини електронно-променевої трубки. Дія електромагнітного 

випромінювання на організм людини проявляється у функціональному розладі 

ЦНС (підвищена стомлюваність, головні болі). Один зі шляхів зменшення рівня 

електромагнітних випромінювань – використання рідкокристалічних моніторів. 
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  6.2.2. Небезпечні та шкідливі чинники при роботі з лазером. 

Основним негативним фактором при роботі з лазером є потрапляння 

променя в очі чи на шкіру людини. Тому необхідно притримуватись таких 

вимог: 

 до самостійної роботи з лазерних установках допускати осіб не 

молодше 18 років, які пройшли навчання, інструктаж і перевірку 

знань з охорони праці; 

 струмопровідні частини лазерної установки повинні бути ізольовані, 

а металічні неструмопровідні повинні бути заземлені; 

 лазерні установки повинні мати паспорт. У паспорті повинні бути 

указані технічні параметри для кожного класу лазера; 

 для короткочасного перекриття прямого лазерного випромінювання, 

а також для обмеження його розповсюдження за межі області 

виробу, що обробляється, лазерні установки повинні забезпечуватися 

екранами, що виготовлені із вогнестійкого матеріалу, що 

перешкоджає розповсюдженню випромінювання; 

 заборонити прийом їжі та паління на робочих місцях. Для прийому 

їжі необхідно облаштувати спеціальні приміщення; 

 внутрішня поверхня приміщення, в якому знаходиться лазерний 

апарат, повинна бути матовою, що забезпечить розсіювання 

випадкового потрапляння лазерного випромінювання; 

 перед увімкненням апарату необхідно впевнитися в наявності 

заземлення; 

 персонал, що працює з лазерними апаратами, повинен користуватися 

необхідними засобами індивідуального захисту. 

 Згідно з ГОСТ 247-86 джерело лазерного випромінювання в системі, 

що розробляється, має забезпечити ІІІ клас. 
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6.2.3. Електробезпека. 

Причинами поразок електричним струмом можуть бути: 

   дотик до струмоведучих частин; 

   дотик до відключених струмоведучих частин або до конденсаторів, на 

яких залишився залишковий заряд в разі помилкового включення 

установки; 

   дотик до неструмопровідних металевих частин при аварійному режимі 

роботи електроустаткування. 

Прилади й устаткування живляться від 3-х фазної електричної мережі 

напругою 220 В и частотою 50 Гц, тобто відносяться до електроустановок 

напругою до 1000В. 

Згідно з ГОСТ 12.2.007.0-75 електрообладнання, яке встановлене у 

робочому приміщенні має 0I клас електрозахисту - вимірювальні пристрої, I 

клас – системні блоки ПЕОМ,  II клас – ВДТ ПЕОМ, III – допоміжне 

обладнання та периферія ПЕОМ 

Виробниче приміщення згідно ОНТП 24-86 і ДНАОП 0.00-1.32-01 

відноситься до приміщень без підвищеної небезпеки поразки персоналу 

електричним струмом, оскільки: 

 відносна вологість повітря не перевищує 75%; 

 температура не вище 35˚C; 

 відсутні хімічно агресивні середовища; 

 відсутня можливість одночасного дотику до металевих елементів 

електроустаткування та до металоконструкцій будинку, які з'єднані із 

землею; 

–   має місце надійне заземлення. 

Проведемо перевірочний розрахунок вимикаючої здатності автоматів 

захисту. Струм короткого замикання визначаться по формулою:    
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де Uф = 220 В – фазова  напруга; 

     Rф = 2 Ом – опір фазового проводу; 

     Rн = 1,6 Ом – опір нульового проводу; 

     
3

TZ
= 2 Ом – еквівалентний опір трансформатора. 

Для правильної роботи автоматів захисту повинна виконуватись 

нерівність: 

откз II  4,1  

де Іот – номінальний струм спрацювання автомату захисту. Звідси 

визначаємо, що Іот повинен бути не більше, ніж 41,35А. 

Розрахуємо напругу дотику до зануленого встаткування: 

BRIU нкзn 6,926,189,57   

Розрахована величина напруги дотику Uп при часі спрацьовування 

автоматів струмового захисту t < 0.5 c не перевищує припустимого значення 

Uдоп = 100 В, що задовольняє вимогам ГОСТ 12.1. 038-88. 

Додаткових засобів по забезпеченню електробезпечності не потрібно.                        

6.2.4. Вимоги до освітленості робочих місць користувачів ВДТ 

ПЕОМ. 

Одним із елементів, що впливають на комфортні умови праці 

працюючих, є виробниче освітлення. До систем виробничого висвітлення, що 

220
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обслуговує робочі місця з комп’ютером, пред'являються наступні основні 

вимоги: 

 відповідність рівня освітленості робочих місць характеру виконуваної 

зорової роботи; 

 рівномірний розподіл яскравості на робочих поверхнях й у 

навколишньому просторі; 

 відсутність різких тіней, прямих і відбитих відблисків; 

 сталість освітленості в часі й просторі; 

 оптимальна спрямованість випромінюваного освітлювальними 

приладами світлового потоку; 

 довговічність, економічність, електро- і пожежобезпечніть, естетичність, 

зручність і простота експлуатації. 

Для висвітлення робочих місць, обладнаних ПЕОМ, застосовується 

природне, штучне освітлення. 

Згідно ДНАОП 0.00-1.31-99, освітлення у виробничих приміщеннях з 

моніторами комп'ютерів повинна бути сумісне. Природне освітлення повинне 

здійснюватися через отвори, орієнтовані переважно на північ і північний схід. 

Згідно ДБНВ 2.5-28-2006 «Природне й штучне освітлення. Норми 

проектування» коефіцієнт  природної  освітленості  (КПО) виробничих 

приміщень із моніторами комп'ютерів повинен бути не нижче 1,5 %. 

Розташування будинків і планування виробничих приміщень повинне 

виключати надмірне надходження тепла від сонячної радіації через вікна і 

пряме попадання сонячних променів на пристрої ЕОМ і носії інформації. 

Штучне освітлення в приміщеннях з моніторами комп'ютерів необхідно 

здійснювати по загальній системі рівномірного освітлення. Світильники 

загального освітлення необхідно розташувати у виді ліній (суцільних або 

переривчастих) збоку від робочих місць паралельно лінії зору користувачів. 

Допускається використання світильників таких класів світлорозподілу: 
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 прямого світла (П); 

 переважно прямого світла (Н); 

 переважно відбитого світла (В). 

Як джерела штучного освітлення використовуються люмінесцентні 

лампи типу ЛБ із розсіювачами й екранними сітками. 

Згідно ДНАОП 0.00-1.31-99, коефіцієнт пульсації світлового потоку 

джерел світла не повинен перевищувати 5 %. Для зменшення коефіцієнта  

пульсації світлового потоку необхідно використати джерела світла з 

високочастотними пускорегулюючими апаратами. Яскравість світильників 

загального висвітлення в зоні кутів випромінювання від 50° до 90° щодо 

вертикалі в поздовжній і поперечній площинах повинна становити не більше 200 

кд/м
2
, а захисний кут світильників повинен становити не більше 40°. 

Для обмеження прямої близькості від джерел природного й штучного 

освітлення необхідно, щоб яскравість їхніх поверхонь, які перебувають у полі зору 

користувачів, не перевищувала 100 кд/м
2
, яскравість відблисків на екрані 

монітору комп’ютера 40 кд/м
2
, а яскравість стелі 200 кд/м

2
. 

Поле зору користувача монітора комп'ютера повинне бути забезпечене 

відповідний розподіл яскравості. Відношення значень яскравості робочих 

поверхонь до загальної яскравості у приміщенні не повинне перевищувати 3:1, а 

робочих поверхонь і навколишніх предметів (стіни, устаткування, меблі) – 5:1. 

У виробничих приміщеннях з моніторами комп'ютерів показник 

засліпленості повинен становити не більше 20 одиниць, а показник дискомфорту – 

не більше 40 одиниць. 

Для забезпечення нормованих показників освітленості в приміщеннях з 

моніторами ПК необхідно не менш 2 разів у рік очищати від пилу й бруду скла 

вікон і світильники і вчасно замінювати несправні світильники. 
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6.2.5. Оптимізації параметрів мікроклімату і повітряного 

середовища в робочій зоні. 

Роботи з розробки програми розроблялись протягом холодної та теплої 

пір року, категорії виконуваних робіт – Іа. 

Згідно ДСН.3.3.6-042-99 під мікрокліматом виробничих приміщень 

розуміють: клімат внутрішнього середовища, що визначається дією на організм 

людини в сполученні температури, вологості, швидкості руху повітря й 

теплових випромінювань. 

Параметри мікроклімату можуть змінюватися в дуже широких межах і 

впливати на самопочуття й здоров'я працюючих, продуктивність і якість їхньої 

праці. Значне відхилення параметрів мікроклімату від оптимального або 

припустимих може бути причиною ряду фізіологічних порушень в організмі 

людини й привести до різкого зниження працездатності і у підсумку до 

професійних захворювань. 

Норми на оптимальні й припустимі значення температури, відносній 

вологості й швидкості руху повітря встановлюються для робочої зони 

виробничих приміщень залежно від періоду року й категорії виконуваних робіт. 

Оптимальні і припустимі параметри мікроклімату виробничих 

приміщень наведені в таблиці 3 і 4 відповідно. 

Оптимальні норми температури, відносні вологості й швидкості руху 

повітря в робочій зоні виробничих приміщень зведені в таблицю 1. 

Таблиця 1 

Сезон року 
Категорія 

робіт 

Температура, 

°С 

Відносна 

вологість, % 

Швидкість руху 

повітря, m/s 

холодний легка 1а 22-24 40-60 0,1 
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теплий легка 1а 23-25 40-60 0,1 

 Припустимі норми температури, відносній вологості й швидкості руху 

повітря в робочій зоні виробничих приміщень зведені в таблицю 2 

 

Таблиця 2 

Сезон року   Категорія робіт Температура, °С 
Відносна   

вологість, % 

Швидкість 

руху 

повітря, 

m/s 

холодний легка 1а 21-25 75 
не 

більше 0,1 

теплий легка 1а 21-28 
   75 (при 24 

°С   і нижче) 

    

0,1...0…0,2 

 

У виробничих умовах параметри мікроклімату варто вимірювати на 

початку, середині і кінці холодного й теплого періодів року не менш трьох разів 

у зміну.  

У приміщенні, де проводиться розробка програми, підтримується 

температура 22-23°С при вологості повітря, що не перевищує 75%, а швидкість 

потоку повітря  –  близько 0.2 м/сек. Перепад температур у робочій зоні: 

1. по висоті – не більше 2°С; 

2. у горизонтальній площині – не більше 3°С. 

Виконання норм за ТОБ 12.1.005-88 і ДСН 3.3.6.042-99 досягається 

проведенням наступних мір: 

1. природна вентиляція в холодний сезон року; 
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2. штучна вентиляція в теплий сезон; 

3. опалення приміщень у холодний сезон центральним опаленням. 

Умови мікроклімату в робочому приміщенні повністю відповідають 

вимогам ГОСТ 12.1.005-88 і ДСН 3.3.6.042-99, тому проведення додаткових 

заходів по їхньому поліпшенню не потрібно. 

 

6.3.  Пожежна безпека та профілактика. 

Причини виникнення пожежі в робочому приміщенні, де 

використовується комп’ютер, можуть носити електричний і неелектричний 

характер. 

До причин електричного характеру ставляться: короткі замикання, 

перевантаження, іскріння від порушення ізоляції, електрична дуга, що виникає 

між контактами комутаційних апаратів, незадовільні контакти в місцях 

з'єднання проводів (скрутки) і їхнє сильне нагрівання внаслідок великого 

перехідного опору при протіканні електричного струму. 

Причини неелектричного характеру: порушення режимних вимог, 

халатне й необережне поводження з вогнем, порушення правил пожежної 

безпеки. 

Приміщення відповідно до ДБН В.2.5-56-2014 обладнане чотирма 

пожежними датчиками типу ДПС-038 (площа, що перебуває під захистом 

одного датчика становить до 25 м2, відстань між датчиками становить 4м). 

Відповідно до ГОСТ 12.4. 009-75, ДСТУ 3675-98 і ISO 3941-77 як первинний 

засіб гасіння пожежі використовується чотири вогнегасника ОУ-3 – 

вуглекислий (клас пожежі “Е”). Вибір речовини вогнегасника обґрунтовується 

тим, що у вогні можуть виявитися електричні пристрої, що перебувають під 

напругою. Кількість, розміщення і зміст первинних засобів гасіння пожежі 

повністю задовольняє всім вимогам ДСТУ 3675-98 й ISO 3941-77. Крім цього, у 
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коридорі є 2 пожежних крани і ящик з піском. Витримано всі умови ГОСТ 

12.3.019-80 і НАПБ А.01.001-2004 «Правила пожежної безпеки в Україні». 

Витримано всі умови ДБН В.1.1-7-2003, СНиП 2.01.02-85 і СНиП 

2.09.02-85 по вогнестійкості будинків, часу евакуації у випадку пожежі, ширині 

евакуаційних проходів і виходів із приміщень. Двері приміщень відкриваються 

назовні, ширині дверей 1.3 м при нормі не менш 0.8 м, висота проходу 2.2 м 

при нормі не менш 2м, ширина коридору 3м при нормі не менш 2м.  
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Висновок 

 

В результаті виконаного дипломного проекту розроблено функціональну 

схему системи компенсації ствола гармати. У процесі проектування особлива 

увага була приділена розробці підсилюючого каналу, розрахунку його вузлів, а 

також розробці друкованої плати. 

В розділі „Охорона праці” були розглянуті питання, які пов’язані з впливом 

шкідливих та небезпечних виробничих факторів в процесі виготовлення 

пристрою. 
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Додаток A. Технічне завдання на дипломний проект 

Технічне завдання на розробку системи компенсації вигину ствола 

гармати. 

    1. Найменування виробу. 

Система компенсації вигину ствола гармати. 

    2. Область застосування.  

Система компенсації вигину ствола гармати призначена для застосування у 

ВПК.   

3. Джерела розробки ТЗ. 

Джерелами розробки є матеріали вітчизняної й закордонної  літератури в 

області систем радіоелектроніки, патенти, ДСТУ і стандарти, галузеві 

нормативно-технічні документи, ЕСКД.   

  4. Технічні вимоги 

      4.1 Склад блоку: 

- Оптичний блок; 

- Вираховувальний процесор ВПР-1; 

- Відбивач(дзеркало); 

- Електроприводи; 

      4.2 Масо-габаритні характеристики: 

Маса пристрою – не більше 10кг. 

Габаритні розміри, в мм не більше: 

довжина – 300; 

ширина – 100; 

висота – 100. 

      4.3 Вимог до надійності 

Середній наробіток на відмову – не менше 10 років. 

      4.4 Ергономічні і естетичні вимоги 

Ергономічні та естетичні вимоги встановлюються за ДСТУ7251:2011 

      4.5. Вимоги до безпеки при обслуговуванні 



 

Змін. Арк. № докум. Підпис Дат
а 

Арк. 

62 РА31.468329.000ПЗ 
 

Конструкція пристрою повинна забезпечувати безпеку персоналу при 

експлуатації виробу ДСТУ 3040-95. 

      4.6. Вимоги до серійно-здатності. 

Пристрій для регулювання та зберігання в зовнішній пам’яті 

температурних показників призначений для серійного виробництва. 

      4.7 Умови експлуатації 

 За умовами експлуатації складові частини системи повинні задовольняти 

вимогам ДСТУ 2634-94. 

      4.8 Вимоги до транспортування і зберігання 

 Транспортування в упакованому вигляді згідно ДСТУ 2890-94. 

Транспортувати пристрій слід транспортом всіх видів з  відповідними 

правилами перевозок, діючих на транспорті даного виду.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


