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АНОТАЦІЯ 

До складу дипломного проекту «Імпульсне джерело живлення з синхронним 

випрямлячем» входить пояснювальна записка яка складається з 67 сторінок , 37 

ілюстрацій,  10 таблиць та 5 креслень формату А2 (схема електрична принципова, 

схема структурна , кресленик друкованого вузла, складальне креслення 

друкованого вузла , 3D друкованого вузла) 

 В ході проектування було розроблено та промакетовано імпульсне джерело 

живлення з синхронним випрямлячем. Метою розробки є підвищення коефіцієнту 

корисної дії імпульсних джерел живлення та зменшення ваги та габаритів за 

рахунок зменшення радіаторів. 

Було визначено оптимальну топологію розробки імпульсного джерела живлення , 

запропоновано варіанти керування синхронним випрямлячем та обрано 

оптимальний варіант.  

В проекті було використано системи автоматизованого проектування Altium 

Desinger 17 , розрахунки проводились в програмі Mathcad. Для перевірки схемних 

рішень було використано програмний пакет Multisim 10. 

 

  



 

Annotation 

In the diploma project "Impulse power supply with synchronous rectifier" there is 

an explanatory note which consists of 67 pages, 37 illustrations, 10 tables and 5 drawings 

of A2 format (schematic diagram of electric principle, structural diagram, printed knife 

drawings, assembly drawing of a printed site, 3D printed node) 

 During the design, a pulse power supply with a synchronous rectifier will be developed 

and modeled. The purpose of the development is to increase the efficiency of impulse 

power supplies and reduce weight and dimensions by reducing radiators. The optimal 

topology for the development of a pulse power supply will be determined, variants of 

control of the synchronous rectifier will be proposed and the optimal variant will be 

chosen. 

The project used Altium Desinger 17 automated design systems, calculations were made 

in the Mathcad program. The Multisim 10 software package was used to test the circuitry. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

ККД – коефіцієнт корисної дії 

ДЖ – джерела живлення 

ШІМ – широтно-імпульсна модуляція 

ЗЗ – зворотній зв'язок  

ЕРС – електрорушійна сила 

КЗ – коротке замикання 

ГПН – генератор пилкоподібної напруги 
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ВСТУП 

Підставою для вибору теми дипломного проекту, «  Імпульсне джерело 

живлення з синхронним випрямлячем», стала необхідність розробки 

потужного, малогабаритного джерела живлення з синхронним випрямлячем, 

та перевірка принципу синхронного випрямлення на практиці. Сучасні методи 

випрямлення за допомогою випрямних діодів, мають суттєві недоліки , які не 

дозволяють досягати високих значень ККД, проте мають нижчу ціну та 

простоту схемотехнічних рішень. В пристроях де важливий високий ККД, 

замість класичних випрямних діодів пропонується використовувати польові 

транзистори що керуються від додаткових обмоток трансформатора чи 

спеціалізованих мікросхем.  
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РОЗДІЛ 1 

 АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ 

Призначення виробу. Імпульсне джерело живлення знайшов своє 

застосування в різноманітних областях науки і техніки. Такі блоки живлення 

можуть виступати базою для побудови потужних зарядних пристроїв для 

різного типу акумуляторів , при модернізації вихідних каскадів на різні 

напруги , можуть слугувати високоефективними блоками живлення для 

комп’ютерної техніки , техніки яка потребує економних джерел живлення. 

Вимоги стійкості до механічних впливів. Виріб проводами може 

під’єднуватись до будь якого з роз’ємів , що задовольняють механічним та 

електричним вимогам та вбудовуватись в корпуси , шафи та ін. де буде 

забезпечено необхідний тепловий режим роботи. Прилад має закріплюватись 

за отвори кріплень таким чином, щоб його було захищено від вібрацій , ударів 

та інших механічних пошкоджень. 

Вимоги стійкості до кліматичних впливів. Згідно із ГОСТ 15150–69, 

пристрій, що проектується, належить до кліматичної категорії УХЛ 3.1, тобто 

призначений для експлуатації в закритих приміщеннях (об'ємах) з природною 

вентиляцією без штучно регульованих кліматичних умов, де коливання 

температури і вологості повітря і вплив піску та пилу істотно менше, ніж на 

відкритому повітрі, наприклад, в металевих з теплоізоляції, кам'яних, 

бетонних, дерев'яних приміщеннях ( відсутність впливу атмосферних опадів, 

прямого сонячного випромінювання; суттєве зменшення вітру; суттєве 

зменшення або відсутність впливу розсіяного сонячного випромінювання і 

конденсації вологи). 

 В залежності від режиму роботи та потужності , пристрій може бути 

захищено від прямого впливу вологи за допомогою вологозахисного корпусу, 

але в такому випадку необхідним є застосування додаткових радіаторів 

кондуктивного типу, для відводу тепла від поверхні випрямних діодів, 

силових ключів, транзисторів синхронного випрямляча , які є досить 

теплонавантаженими елементами імпульсного джерела живлення з 

синхронним випрямлячем. 

Пристрій не бажано закріплювати в перевернутому стані, так як це 

значно погіршує конвективний теплообмін та призведе до виходу пристрою з 

ладу. 

Вимоги до електромагнітної сумісності. Всі імпульсні блоки 

живлення в обов’язковому порядку для роботи з побутовою мережею мають 

фільтр подавлення кондуктивних завад (мережевий фільтр). Випробування на 

електромагнітну сумісність проводять згідно з ГОСТ Р 51527-99. 
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РОЗДІЛ 2 

2.1 ВИДИ ДЖЕРЕЛ ЖИВЛЕННЯ ТА ОГЛЯД ГОТОВИХ КОНСТРУКЦІЙ 

Джерела живлення – пристрої що призначені для забезпечення електричною 

енергією різних пристроїв. 

 

Основні види  

Первинні ДЖ – перетворюють різні види енергії в електричну. 

Вторинні ДЖ – перетворюють енергію від первинних ДЖ для використання її 

в корисних цілях. В силовій електроніці це стабілізатори напруги, 

перетворювачі напруги , випрямлячі , інвертори та ін. 

Основні функції джерел живлення [1]: 

- Забезпечення передачі потужності 

- Перетворення форми напруги 

- Корекція коефіцієнта нелінійних спотворень  

- Перетворення величини напруги 

- Стабілізація напруги 

- Захист по струму і напрузі 

- Гальванічна розв’язка ділянок 

- Стабілізація напруги, струму , частоти 

- Інше 

 

Класифікація джерел  

За схемотехнічною топологією: 

- З імпульсним стабілізатором 

- З лінійним стабілізатором 

За типом вхідної напруги: 

- Що працюють від джерел постійного струму 

- Що працюють від джерел змінного струму 

Також можна класифікувати за рядом інших ознак – потужність , кількість 

виходів, тип вихідної напруги та ін. 

Лінійні джерела живлення 

Лінійний блок живлення (трансформаторний)[2] – влаштований на базі 

великогабаритного низькочастотного трансформатора, який зменшує 
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вхідну напругу до необхідних рівнів не змінюючи частоту. Після цього 

трансформована напруга випрямляється за допомогою діодного мосту та 

згладжується групою конденсаторів і за необхідності знижується лінійним 

стабілізатором до заданого рівня.  

Переваги : 

- Відсутність високочастотних імпульсів в вихідній напрузі 

- Простота конструкції 

- Простий та дешевий в розробці 

Недоліки: 

- Низький ККД (на практиці не більше 60%) 

- Велика маса та габарити 

 

Рисунок. 2.1 - Блок живлення постійного струму БП 30 (410 вт) 

Імпульсні джерела живлення 

Імпульсні блоки живлення засновані на принципі перетворення вхідної 

випрямленої напруги в імпульси прямокутної форми. Імпульси 

формуються за допомогою підключення та відключення індуктивного 

елементу , в якості якого може виступати обмотка трансформатора або 

окремо взятий індуктивний елемент. Переключення відбувається за 

допомогою транзисторів що спеціально зроблені для цих цілей. Частота 

сформованих таким чином імпульсів струму зазвичай знаходиться в межах 

від десятків кГц до сотень кГц. Регулювання вихідного струму частіше за 

все виконується зміною тривалості імпульсу в ШІМ. 
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Переваги: 

- Високий ККД 

Від 78 до 92% 

- Невеликі розміри та маса 

Оскільки в ІБЖ використовуються високочастотні трансформатори що 

мають малі розміри в порівнянні з лінійним трансформатором меншої 

потужності. 

- Менша вартість. 

Завдяки уніфікації елементної бази та використання відпрацьованих 

конструкторських рішень , кінцева вартість імпульсного блоку 

живлення виявляється нижчою ніж вартість лінійного блоку живлення. 

- Широкий діапазон вхідних напруг та частот живлення. 

Це дозволяє використовувати блок живлення в різних країнах світу де 

частота мережі може бути 60 Гц та вхідна напруга 110 В. 

Недоліки 

- Високочастотні пульсації вихідної напруги. 

ІБЖ не використовують в чутливій до завад апаратурі. 

- Порівняно невисока завадостійкість  до радіочастотних завад та їх 

гармонік 

- порівняно висока вартість розробки через більшу складність. 

 

Рисунок. 2.2 - Імпульсний блок живлення S360-12 (360 вт) 

Обидва блоки мають подібну потужність і видають подібну напругу(13.8 

та 10-14.6(регул.)В) 

Імпульсний блок живлення має менші розміри , проте має активне 

охолодження. 
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Найбільше тепла виділяється на діодних зборках, хоча ця версія ІБЖ не 

має радіатора на діодному мосту. Версія на 240 ват вже має в конструкції 

радіатор на діодному мосту ,але в ній відсутнє активне охолодження. 

Завдяки уніфікації елементної бази та використання відпрацьованих 

конструкторських рішень , кінцева вартість імпульсного блоку живлення 

виявляється нижчою ніж вартість лінійного блоку живлення. 

Метою цього дипломного проекту є збільшення ефективності ІБЖ за 

рахунок використання випрямляча на польових транзисторах замість 

випрямних діодів. 
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РОЗДІЛ 3 

РОЗРОБКА ТА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ 

ТЕХНІЧНИХ ВИМОГ ПРОЕКТУ. 

 

3.1 Вибір топології імпульсного джерела живлення з ШІМ 

Головне рішення , яке має бути розглянуте на початку проектування 

імпульсного джерела живлення, зводиться в виборі базової топології [3]. 

Потрібно визначитись в якому середовищі буде працювати джерело 

живлення та на які потужності буде розрахований. Це момент в процесі 

проектування коли потрібно знайти компроміс між вартістю та робочими 

характеристиками. 

Табл. 3. 1 Порівняння топологій імпульсних джерел живлення з ШІМ 

Топологія Діапазон 

потужностей 

Вт 

Діапазон 

напруг 

Vin(dc) 

Ізоляція 

вхід/вихід 

Типовий 

ккд,% 

Відносна 

вартість 

елементів 

Понижаючі 0-1000 5-40 Немає 78 1,0 

Збільшувальні 0-150 5-40 Немає 80 1,0 

Інвертуючі 0-150 5-40 Немає 80 1,0 

Однотранзисторні 

Прямоходові 

0-150 5-500 Є 78 1,4 

Зворотньоходові 0-150 5-500 Є 80 1,2 

Пушпульні 100-1000 5-1000 Є 75 2,0 

Напівмостові 100-500 5-1000 Є 75 2,2 

Повномостові 400-2000+ 5-1000 Є 73 2,5 

 

Основними факторами що визначають оптимальний вибір топології є 

відповіді на наступні питання: 

- Чи необхідна ізоляція трансформатора від входу до виходу? 

- Яке пікове значення струму що протікає через ключі? 

- Яка максимальна робоча напруга на ключах? 

Топології без ізолюючих трансформаторів використовуються для 

перетворювачів які «вбудовані в плату». Вони застосовуються в 

розподілених системах живлення, в яких напруга проміжної шини 

розподілена по системі і кожна плата всередині має власні джерела 

живлення. Для всіх джерел живлення постійна напруга на виході яких 

перевищує 42 вольти трансформаторна розв’язка є обов’язковою. 

Ми використаємо трансформаторну розв’язку та оптопару на ділянці ЗЗ для 

збільшення рівня безпеки оператора. 
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На потужностях близько 250 вт фаворитами є пушпульна та напівмостова 

топології. 

 

Обидві мають трансформаторну розв’язку вхід/вихід та близькі за 

вартістю деталей, мають однакові ккд. 

 

3.1.1 Напівмостова топологія (англ. Half-bridge) 

При вихідній потужності від 150-500 Вт фаворитом стає напівмостова 

топологія. В напівмостовому перетворювачі на первинну обмотку 

подається тільки половина вхідної напруги, завдяки чому пікові струми 

знаходяться в межах що задовольняють нормальні режими роботи проте є 

доволі високими. По цій причині ця технологія дозволяє отримати до 500 

вт потужності. 

 

 

Рисунок.3.1 - Напівмостовий перетворювач 

 

3.1.2 Пушпульна топологія (англ. Push-pull) 

Ця технологія дозволяє використовуватись в ширшому діапазоні 

вихідних потужностей , проте вона страждає від потенційно серйозного 

стану відмови що називається розбалансування сердечника(англ. Core 
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imbalance). Таке розбалансування виникає коли магнітний потік всередині 

трансформатора має характеристики, несиметричні відносно «нульової» 

точки рівноваги. Це призводить до насичення трансформатора в 

направленні одного ключа і його виходу з ладу за декілька наносекунд, 

коли в навантаженні з’являються сходинкові зміни. Щоб уникнути цієї 

проблеми необхідно використовувати методику міжімпульсного 

струмового захисту з керуванням за напругою чи струмом. 

 

 

Рисунок.3.2 - Пушпульний перетворювач 

В цьому дипломному проекті буде обрано напівмостову топологію, так як 

вона найкраще підходить заявленим вимогам. 
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3.1.3 Cинхронний випрямляч 

Для пристроїв в яких є важливим високий ккд на виході з великою 

потужністю(струмом) застосовують синхронне випрямлення. 

Це дає змогу позбутись від примусового охолодження та масивних 

радіаторів. 

 Недоліком таких схем є складність керування ключами. Зазвичай 

використовують потужні польові транзистори які використовуються в 

зворотньому напрямі електропровідності в якому проводить струм 

обов’язковий зустрічно-паралельний діод.  

За способом керування схеми СВ з польовими транзисторами поділяють 

на дві групи: 

- З керуванням затвор – стік: 

 
Рисунок 3.3 – Схема керування затвор – стік. 

- З керуванням затвор – витік: 

 
Рисунок 3.4 – Схема керування затвор – витік. 

 

В свою чергу за способом включення транзисторів СВ бувають: 

- Прямого включення  

- Інверсного включення 

Зазвичай використовують схеми інверсного включення. 
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3.1.4. Використання готових контролерів синхронного випрямляча 

Прикладом такого контролера може бути мікросхема від International 

Rectifier IR1169S. 

Вона може працювати в трьох топологіях (зворотньоходова , прямоходова 

, напівміст). 

 

Рисунок.3.5. - Приклад схеми включення за резонансною напівмостовою 

топологією. 

Недоліком є висока собівартість за рахунок використання двох мікросхем 

IR1169 та нестійка робота в широких діапазонах струмів та напруг. 

Варіантом керування ключами є мікросхема IR2110  

 

Рисунок.3.6 - Типова схема включення IR2110 
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Такі варіанти хоч і спрощують конструкцію імпульсного силового 

трансформатора , проте на практиці приводять до значного підвищення 

ціни готової продукції. 

3.1.5. Керування ключами за допомогою додаткових обмоток 

трансформатора 

 

Рисунок. 3.7 – Синхронний випрямляч що керується за допомогою 

додаткових обмоток трансформатора. 

Замість дорогих мікросхем можна використати додаткові обмотки , які 

матимуть невелику кількість витків(1-2) і подаватимуть потенціал на затвор 

транзисторів в моменти коли наявний імпульс струму.  

Діод необхідний для того щоб проводити струм зворотньої ЕРС з котушки 

індуктивності LC-фільтра , в моменти коли обидва транзистори закриті. 
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3.2 Розробка та розрахунок структурної та принципової схем 

пристрою 

3.2.1.Розробка структурної схеми 

Всі імпульсні джерела живлення є джерелами електромагнітних завад 

які проникають в мережу 

Для усунення цього недоліку необхідно використовувати фільтр 

кондуктивних завад. 

Вхідний фільтр кондуктивних завад призначений для утримання 

високочастотного кондуктивного шуму всередині корпуса пристрою.  

 

 

 

Рисунок 3.8 Вхідний фільтр електромагнітних завад 

В фільтрі синфазних завад обмотки “трансформатора’’ знаходяться в 

фазі, але змінні струми що протікають через обмотки знаходяться не в фазі. В 

результаті для тих сигналів, які співпадають чи протилежні за фазою на двух 

лініях електроживлення , синфазний струм всередині сердечника 

урівноважується.  

Під час увімкнення пристрою в мережу відбувається заряд ємностей , що 

може призвести до виходу приладу з ладу. Тому застосовують термістор , який 

обмежує стрибок струму під час запуску. У разі КЗ передбачено захисний 

запобіжник, перегорання якого захистить пристрій  від подальшої руйнівної 

дії струму. 

Далі напруга яку було відфільтровано від електромагнітних завад 

подається на випрямляч після чого згладжується до постійної напруги 

ємностями. 
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Після випрямлення напруга живить мікросхему ШІМ-генератор , яка в 

свою чергу починає керувати силовими ключами за допомогою драйвера. 

Таким чином на вхід імпульсного силового трансформатора подається 

випрямлена промодульована мережева напруга прямокутної форми. 

Трансформатор формує її амплітуду до необхідного рівня, після чого за 

допомогою блоку синхронного випрямляча вона випрямляється та 

згладжується LC – фільтром. 

З виходу блоку живлення стабільна напруга за допомогою ЗЗ через 

оптопару подається на мікросхему формування імпульсів. Це необхідно для 

зміни ширини імпульсів відносно вихідної напруги. 

Для запуску генератора імпульсів в перший момент запуску зроблено 

схему пуску , проте далі до додаткової обмотки з трансформатора підключено 

діодний міст та згладжуючий фільтр який живить генератор імпульсів та 

драйвер на протязі всього періоду роботи. 

 

 

3.2.2 Розрахунок схеми електричної принципової 

На данному етапі буде буде розраховано вхідні випрямлячі та імпульсний 

силовий трансформатор  

Методика розрахунку  вхідного випрямляча. 

 

Рисунок. 3.9 Вхідний випрямляч 
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Вихідні данні для розрахунку: 

Vac min   –  мінімальна вхідна напруга 

Vac max  –  максимальна вхідна напруга 

fL – частота мережі 

fsw –робоча частота перетворювача 

V0 – номінальна вхідна напруга 

P0 – номінальна(максимальна) вхідна потужність 

Ƞ – очікуваний к.к.д. 

Z – cos φ 

На першому етапі діапазон вхідних напруг мережі з fL = 50 Гц вибираємо з 

таблиці: 

Таблиця 3.2 – Діапазони вхідних напруг 

Вхідна напруга, В Vac min Vac max 

110/115 85 132 

універсальний 85 265 

220 195 265 

Ƞ = 0.8 ; Z = 0.5 – уточнюється по результатам розрахунку. 

1. Конденсатор Сin попередньо вибираєм з умови : 

2..3 uF на Ватт при 110 чи універсальному вході; 

1uF на Ватт при вході на 220 V. 

Мінімальна вихідна напруга : 

(3.1) 

 

 

 Максимальна вихідна напруга : 

(3.2) 

Середній струм через діоди випрямляча: 

(3.3) 
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PF = 0.5..0.7 – падіння напруги на діоді 

В результаті для вибору діода : 

ID  ≥ 2 · IACrms 

Vr ≥ 1.25 · 1.41 · VACmax 

Пусковий струм (захист діодів) обмежується термістором 

(3.4) 

 

IDimpMax – максимальний імпульсний струм через діод 

Результат розрахунку: 

1. Тип діодів 

2. Ємність конденсатора 

3. Опір термістора 

4. VDCmin – мінімальна постійна напруга 

VDCmax – максимальна постійна напруга 

 

 

  

 Rt
Vacmax 2

IDimpMax
1.25 1.5( )
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3.2.3 Розрахунок силового імпульсного трансформатора. 

VinMin – мінімальна вхідна напруга 

VinMax – максимальна вхідна напруга 

Vo –  номінальна вихідна напруга  

Po – номінальна вихідна потужність 

fsw – частота перемикань  

Dmax – максимальний коефіцієнт заповнення  

Bmax = 0,15 Тл 

Ac= 173 мм2 

dpri = 1 мм2 

1. Оцінка габаритної потужності сердечника : 

 

 

 

Де:  

Wa – площа вікна; Ac – площа перерізу сердечника- 173 мм2 ; dpri – діаметр 

провода первинної обмотки ;   fsw – робоча частота; Bmax – максимальна 

робоча індукція в сердечнику .  

2. Розрахуємо число витків в первинній обмотці : 

 (3.6) 

 

 

 

3. Розрахуємо кількість витків в вторинній обмотці: 

(3.7) 

 

 

 

Де: Vfnd – падіння напруги на випрямляючому діоді – 0.5..0.7 В 

 

 

Npri 14.933

 

         

      

 

   
 

          

WaAc 0.7
Po dpri

fsw Bmax


Waac 6.533 10
6



Npri 0.5
VinNom

4 fsw Bmax Ac


Nsec
1.10 Vo Vfnd( )

VinMax Dmax
Npri

Nsec 1.327
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4. Додаткова обмотка для керування транзистором синхронного 

випрямляча: 

3.8 

 

 

 

Vvt – напруга на затворі польового транзистора 

 

5. Заокруглимо кількість витків вторинної обмотки до 2 витків. Для цього 

необхідно перерахувати кількість витків первинної обмотки: 

(3.9) 

 

Отримуємо 23 витка на первинній обмотці. 

Та 2 витка на вторинній обмотці  

6. Після перерахування формули для додаткової обмотки для керування 

транзистором синхронного випрямляча: 

          (3.10) 

Заокруглюємо до 1 витка 

 

7. Перевіряємо напругу на затворі транзистора при зменшені вхідної 

напруги: 

 

(3.11) 

 

(3.12) 

 

Має виконуватись умова : 

 

 

Розрахунок товщини дроту в залежності від струму що протікає. 

Для розрахунку приймаємо щільність струму 5 А на 1 мм2  

В вторинній обмотці протікає струм 10 ампер, отже діаметр дроту має бути 

2мм2  

Nsec 1.327

Nsec2
Nsec Vvt

Vo
1.286

      

 

            

 

 

  

 

Nsec2
Nsec Vvt

Vo


Npri
VinMax Dmax Nsec

1.10 Vo Vfnd( )[ ]
22.51

Vvtmin
Nsec2

Npri
0.5 VinMin

Vvtmax
Nsec2

Npri
0.5 VinMax

VvtNomMin Vvtmin

VvtNomMin Vvtmin
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При коефіцієнті трансформації 11.5 в первинній обмотці протікає струм 0.87 

А.  

Отже при щільності струму 5А на мм2 , обираємо товщину дроту 0.25 мм2.  
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3.2.4 Вибір драйвера керування ключами та генератора сигналів 

TL494 (Texas Instruments) – один з найпоширеніших ШІМ контролерів , 

на основі якого створювалась основна маса комп’ютерних блоків живлення 

та силові частини багатьох приладів. 

 

Рисунок.3.10. - Блок-схема мікросхеми TL494 

Таблиця 3.3 Параметри мікросхеми TL494 

Параметри Мін. Макс. Одиниці 

виміру 

Vcc Напруга живлення 7 40 В 

VI Напр. на вх 

підсилювача 

-0.3 Vcc  - 

2 

В 

Vo Напруга на колекторі  40 В 

I колектора 

(транзистора) 

 200 мА 

I зворотнього зв’язку  0.3 мА 

fOSC Частота генератора 1 300 кГц 

CT Ємність конденсатора 

ген. 

0.47 10000 нФ 

RT Опір резистора ген 1.8 505 кОм 

TA Робоча температура 

TL494 

-40 85 С0 

Частота генератора вираховується наступним чином: 

𝑓𝑜𝑠𝑐 =  
1.1

𝑅𝑡∙𝐶𝑡
           (3.13) 
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𝑓𝑜𝑠𝑐 =  
1.1

1.8∙2.7
 = 203 кГц 

Оскільки мікросхема працює в двухтактному  режимі то на кожному 

плечі є половина частоти генератора. 

 

 

Принцип роботи мікросхеми. 

При подачі живлення на 7 і 12 контакти мікросхеми, генератор 

пилкоподібної напруги  

(ГПН) починає виробляти пилкоподібні імпульси , амплітудою близько 

3-х вольт, частота яких залежить від підключених ємності і індуктивності 

на контактах 5 і 6 мікросхеми.  Якщо величина керуючих сигналів на вході 

3 і 4 менше 3-х вольт, то на вихідних ключах мікросхеми з’являються 

прямокутні імпульси, ширина яких (шпаруватість) залежить від величини 

керуючих сигналів на виводі 3 і 4.  

Тобто в мікросхемі йде порівняння позитивної пилкоподібної напруги з 

конденсатора Сt з будь яким з двух керуючих сигналів. 

Таким чином збільшення або зменшення одного з керуючих сигналів ,  

відповідно призведе до лінійного збільшення чи зменшення ширини 

імпульсів на виходах мікросхеми.  

В якості сигналів керування , може бути використано напругу з виводу 4 

(керування «мертвим часом») , входи з підсилювачів помилки чи вхід 

сигналу зворотного зв’язку безпосередньо з виводу 3.  
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3.2.5 Розрахунок потужності що виділяється на ключах та діоді 

На рисунку 3.7 показано спрощену схему синхронного випрямляча. 

Загальний струм що протікає I = 10 A. 

Через ключі  по черзі протікає струм 5 А 

В момент часу коли відбувається переключення з VT1 на VT2 через діод  

VD протікає весь струм 10 А.  

Обираємо транзистор з N канал з опором 20 міліом.  

Розрахуємо потужність що виділяється на цьому транзисторі  

PVT= I2 ∙ R          (3.14) 

Потужність що виділиться на ключі P = 0.5 ВТ 

Потужність що виділиться на діоді: 

𝑃 =  
𝜏

𝑇
∙ 10 ∙ 𝑉𝑓           (3.15) 

T - 𝜏 – час коли відбувається переключення ключів. Він складає 20% від 

періоду  

𝑉𝑓 – падіння напруги на діоді 

𝑃 = 2 ∙ 0.5 = 1 Вт 
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Рисунок. 3.10 Теоретичний меандр який необхідно випрямити 

Якщо замінити діод на польовий транзистор з низьким опором каналу , 

то можна зменшити потужність до 1 Вт. 

Обираємо транзистори IRFZ44. 
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3.2.6 Комп’ютерне моделювання синхронного випрямляча 

 

Рисунок.3.11 - Комп’ютерне моделювання синхронного випрямляча в 

програмі «multisim» 

Схему зібрано по топології двухнапівперіодного випрямляча з 

середньою точкою. Замість діодів використано потужний польовий 

транзистор 2SK3141 .Для керування транзистором Q3 використано 

інвертуючий драйвер IR2118PBF. 
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Рисунок. 3.12 Осцилограми сигналів 

На рис 8 показано осцилограми сигналів в важливих точках схеми. 

Канал А (чер) – показано форму сигналу на трансформаторі 

Канал В (син) – показано форму сигналу перед LC фільтром 

Канал С (зел) – показано форму сигналу на затворі польового транзистору Q1 

Канал D (рож) – показано форму сигналу затворі польового транзистору Q3 

 

 

 

 



Зм. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

РАг61. 436237.001 ПЗ               28 

РОЗДІЛ 4 

 Розроблення друкованої плати 

4.1 Вибір та обґрунтування конструкції виробу 

Для конструювання плати будемо використовувати моносхемний 

принцип конструювання. 

Габаритні розміри плати визначаються по вибраній елементній базі. Клас 

точності плати – 3. Крок координатної сітки становить 1 мм. Плату виготовити 

негативним фотохімічним методом або комбінованим позитивним методом. 

Відстань між елементами друкованого монтажу визначити в залежності від 

способу виготовлення плати. Перехідні отвори повинні задовільняти 

значенням струму які через них проходять. Контактні майданчики – в 

залежності від елементної бази. Ширину провідників визначити в залежності 

від навантаження по струму. 

Вибір конструкції плати залежать від таких факторів: 

- теплові умови роботи; 

- умови розташування вузлів і елементів на платі; 

- умови роботи приладу при його експлуатації; 

- дії дестабілізуючих факторів на його роботу; 

- механічні навантаження на конструкцію; 

- дія на прилад електричного, магнітного та електромагнітного полів; 

- технологія виготовлення друкованої плати на виробництві; 

- ремонт приладу з мінімальними затратами; 

Друкований монтаж має наступні особливості: 

- широке використання елементів поверхневого монтажу(SMD) 

- більшість елементів розташовано з верхньої сторони плати 

 

Такі особливості конструкції плати дають змогу: 

 

- автоматизувати виробництво плати та знайчно його здешевити; 

- значно зменшити вагу і габарити плати; 

- точно копіювати розташування провідників і контактних майданчиків на 

платі; 

- збільшити стабільність роботи конструкції; 
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- спростити захист конструкції від дії дестабілізуючих факторів; 

спростити ремонт і експлуатацію приладу. 

Вибір діелектричного матеріалу: 

При обґрунтуванні вибору діелектричного матеріалу плати необхідно 

дотримуватись наступних вимог: 

- добра нагрівостійкість, витримувати температуру          200°C …260°C не 

менше 10…15 секунд; 

- стабільність параметрів повинна бути в інтервалі температур  -

60°C…+120°C. При температурі 32°C і відносній вологості 92…98% не 

змінюється впродовж 30 днів; 

- стабільність механічних, фізико-хімічних, електричних параметрів після 

обробки плати по технологічному виробництву. 

В якості матеріалу для основи друкованої плати вибираємо склотекстоліт 

FR-4. . Цей матеріал дозволяє забезпечити достатню точність плати для 

двохстороннього монтажу, а також він розповсюджений та відносно 

недорогий.  

Для третього класу точності необхіднно вибрати такі мінімальні розміри: 

-мінімальне значення гарантійного пояску ,мм………………………..0.10 

- значення позиційного допуску розташування вісей отворів Td,мм ...0.08 

- значення позиційного допуску розташування центрів контактних 

майданчиків Tp,мм……………………………………………………………... 

0.15 

-мінімальна ширина друкованого провідника,мм…………….. ………. 0.5 

-мінімальна відстань між друкованими провідниками,мм…………….. 0.4 
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4.2.Розрахунок необхідної площі плати і вибір її розмірів  

Визначаємо габаритні та установочні розміри елементів: 

 

 

 

 

Рисунок. 4.1. -  Резистор типу RC0805 (R2-R4,R9-R10,R12-R22). 

 

L = 2 мм, W = 1.2 мм. 

. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок. 4.2. - Геометрія контактних майданчиків резистора типу  

RC0805. 

 

Знаходимо площу, яку займають резистори серії RC0805 на друкованій 

платі. 

 

Sрез0805 = L1 · W1 · n; 

Sрез.0805 = 3.05 · 1.2 · 15 (1) 
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де: 

- L1 – відстань, яку займають контактні майданчики на друкованій платі 

по довжині, мм .......................................................................................... 3,05; 

W1 – відстань, яку займають контактні майданчики на друкованій платі 

по ширині, мм .................................................................................................. 1,2; 

- n – кількість резисторів серії RC0805 ........................................................ 15. 

 

Sрез.0805 = 3.05 · 1.2 · 15 = 54.9 мм 2; 

 

 

  

 

Рисунок. 4.3. -  Резистор типу RES2512 (R5-R8,R11). 

 

L = 6.3 мм, W = 3.2 мм. 

. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок. 4.4. - Геометрія контактних майданчиків резистора типу  

RES2512. 

 

Знаходимо площу, яку займають резистори серії RES2512 на 

друкованій платі. 
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Sрез.rc = L1 · W1 · n; 

Sрез.rc = 7.35 · 3.2 · 5 (1) 

де: 

- L1 – відстань, яку займають контактні майданчики на друкованій платі 

по довжині, мм .......................................................................................... 7,35; 

W1 – відстань, яку займають контактні майданчики на друкованій платі 

по ширині, мм .................................................................................................. 3,2; 

- n – кількість резисторів серії RES2512 ........................................................ 5. 

 

Sрез.rc = 3.35 · 3.2 · 5 = 53.6 мм 2; 

 

 

 

 

 

 

Рисунок. 4.5. - Конденсатор типу 0805 (C1). 

 

L = 2 мм, W = 1,2 мм. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок. 4.6. Геометрія контактних майданчиків конденсатора типу 

C0805. 
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Знаходимо площу, яку займають конденсатори серії C0805 на 

друкованій платі. 

 

 

Sконд.0805 = L1 · W1 · n; (2) 

 

де: 

- L1 – відстань, яку займають контактні майданчики на друкованій платі 

по довжині, мм .......................................................................................... 3.05; 

- W1 – відстань, яку займають контактні майданчики на друкованій платі 

по ширині, мм .............................................................................................. 1.2; 

- n – кількість конденсаторів серії C0805 ...................................................... 1. 

 

Sконд0805 = 3.05 ∙1.2 ∙ 1 = 3.66 мм 2; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок. 4.7. - Конденсатор електролітичний типу ECAP 0511 

(С7,C8,C10-C12);  

 

D = 5 мм, Н = 11 мм. 
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Знаходимо площу, яку займає електролітичний конденсатор типу ECAP 

0511 на друкованій платі. 

 

S Ecap0511= (π ∙D2/4) ∙n; (3) 

 

де: 

- D – діаметр корпусу Ecap11/16, мм ............................................................. 5; 

- n – кількість конденсаторів типу Ecap11/16 .............................................. 5. 

 

S Ecap11/16 = 3,14 ∙5 ∙5 = 15.7 мм 2; 

 

 

Рисунок. 4.8. Конденсатор електролітичний типу B32922 (C2-C5);  

L = 18 мм, A = 7 мм. 

Знаходимо площу, яку займає електролітичний конденсатор типу 

B32922на друкованій платі. 

Sb32922 = L · A · n; 

Sb32922 = 18 · 7 · 4 = 504 мм2 
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 Рисунок. 4.9. - Діод типу SOD-80  (ZD1,VD2);  

Знаходимо площу, яку займає діод типу SOD-80 на друкованій платі. 

L = 3.54 мм, W = 1.5 мм. 

Ssod-80 = L · W · n; 

Ssod-80 = 3.54 · 1.5 · 2 = 10.62 мм2 

Розрахуємо загальну площу пасивних SMD компонентів. 

SpasSMD = Sрез.0805 + Sрез.rc + Sконд0805 + Ssod-80 

SpasSMD = 54.9+53.6+3.66 + 10.62 = 127.78 мм2 

 

 

 

Рисунок. 4.10. – Мікросхема типу TL431  (DA4);  
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Знаходимо площу, яку займає мікросхема типу TL431 на друкованій 

платі. 

 

 

L = 4.76 мм, A = 3.62мм. 

Sto-92 = L · A · n; 

Sto-92 = 4.76 · 3.62· 1 = 17.2 мм2 

 

 

 

Рисунок. 4.11. – Трансформатор типу ETD44  (TV2);  

 

Знаходимо площу, яку займає Трансформатор типу ETD44  на 

друкованій платі. 

 

 

L = 51 мм, A = 49.6мм, H = 38.1мм. 

SETD44 = L · A · n; 

S ETD44= 51 · 49.6· 1 = 2529.6 мм2 
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Рисунок. 4.12. – Діодний міст типу  GBU405  (VD1);  

 

Знаходимо площу, яку займає діодний міст типу  GBU405 на 

друкованій платі. 

 

 

L = 22 мм, A = 3.5мм. 

SGBU = L · A · n; 

S GBU= 22 · 3.5· 1 = 77 мм2 
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Рисунок. 4.13. – Діод типу  TO-220-2  (VD6);  

 

Знаходимо площу, яку займає діод типу  TO-220-2 на друкованій платі. 

 

 

L = 9.65 мм, A = 4.13мм. 

SVD = L · A · n; 

S VD= 9.65 · 4.13· 1 = 39.8 мм2 
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Рисунок. 4.14. – Індуктивний елемент типу  тороїдальне кільце з 

розпиленого заліза  (L1);  

 

Знаходимо площу, яку займає індуктивний елемент на друкованій 

платі. 

 

 

L = 44 мм, A = 18.1мм. 

SL = L · A · n; 

SL = 44 · 18.1· 1 = 796,4 мм2 

 

Рисунок. 4.15. – Транзистор типу  SOT-23  (VT1);  

 

Знаходимо площу, яку займає транзистор типу SOT-23 на друкованій 

платі. 
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L = 3 мм, A = 2.5м. 

SVT1 = L · A · n; 

SVT1 = 3 · 2.5· 1 = 7.5 мм2 

 

Рисунок. 4.16. – Транзистор типу  TO-220  (VT2-VT-5);  

 

Знаходимо площу, яку займає транзистор типу TO-220 на друкованій 

платі. 

 

 

L = 10.6 мм, A = 4.83м. 

STO-220 = L · A · n; 

STO-220 = 10.6 · 4.83· 4 = 204.7 мм2 

Загальна площа що займають транзистори : 

SVT  = SVT1 + STO-220  

SVT = 7.5 + 204.7 = 212.2 мм2 
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Рисунок. 4.17. – Мікросхема типу  SOIC-16  (DD1);  

 

Знаходимо площу, яку займає мікросхема типу  SOIC-16 на друкованій 

платі. 

 

 

L = 10.35 мм, A = 10.63м. 

SSO16 = L · A · n; 

SSO16 = 10.35 · 10.63· 1 = 110 мм2 
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Рисунок. 4.18. – Мікросхема типу  SOIC-8  (DA1);  

 

Знаходимо площу, яку займає мікросхема типу  SOIC-16 на друкованій 

платі. 

 

 

L = 8.1 мм, A = 5.46м. 

SSO8 = L · A · n; 

SSO8 = 8.1 · 5.46· 1 = 44.2 мм2 

Загальна площа що займають мікросхеми: 

SIC = Sto-92 + SSO16 + SSO8  

SIC = 17.2 + 110 + 44.2 = 171.4 мм2 
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   Рисунок. 4.19. – Роз’єм гвинтовий типу  DG306-5  (XS1);  

Таблиця 4.1  - Розміри роз’єму   XS1 

 

 

 

 

 

    

  SXS1 = 7.6*15.5=117.8 мм2 

 

де: 

L – довжина роз’єму, мм; 

а – ширина роз’єму, мм; 

h – висота роз’єму, шт; 

 DG306-5.0-03P 

XS1 

h, мм 10 

a, мм 7.6 

L,мм 15.5 

n, шт 1 
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     Рисунок. 4.20. – Роз’єм гвинтовий типу  DG350  (XS2);  

Таблиця 4.2 - Розміри роз’єму   XS2 

 

 

 

 

 

                                         

     SXS2 = 7.6*10.5*1=79.8 мм2 

де: 

L – довжина роз’єму, мм; 

а – ширина роз’єму, мм; 

h – висота роз’єму, шт; 

 Загальна площа що займають роз’єми : 

SXS = SXS1 + SXS2  

SXS = 117.8 + 79.9 = 197.7 мм2 

 

 DG350-3.5-02P 

XS2 

h, мм 10 

a, мм 7.6 

L,мм 10.5 

n, шт 1 
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Рисунок. 4.21. – Конденсатор керамічний типу KY5P  (C3,C4);  

Знаходимо площу, яку займає конденсатор керамічний типу KY5P на 

друкованій платі. 

L = 8 мм, W = 2.39 мм. 

SKY5P = L · W · n; 

SKY5P= 8 · 2.39 · 2 = 38.24 мм2 
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Розрахуємо площу яку займають всі елементи на платі : 

Selem = SpasSMD + S Ecap0511 + Sb32922 + S ETD44 + SIC + SL + SXS + S VD + S GBU + SKY5P 

Selem = 127.78 + 15.7 +504 + 2529.6 +171.4+796 + 197.7 + 77 +38.2 = 4457.3мм2 

Розрахуємо площу яку займають допоміжні зони : 

Sдоп. = S krip ; 

S krip  = 62 ∙ 3.14 ∙ 4 = 452 мм2 

де :  

- S krip. – площа, зайнята під отвори кріплення. 

Площу плати визначимо наступним чином: 

Sboard = Selem + Sдоп. 

Sboard = 452 + 4457.3 

Sboard  = 4909.3 мм2 

 

Враховуючи товщину провідників , а також зони під можливі елементи 

охолодження обираємо двухсторонню плату розміром 114 х 142 мм2 
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РОЗДІЛ 5  

РОЗРАХУНКИ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ  

ПРИСТРОЮ 

5.1 Розрахунок надійності 

- визначити інтенсивність відмов всіх елементів; 

- визначити середній час напрацювання на відмову; 

 

Дані для розрахунку: 

- схема електрична принципова РА-г61-2.436237.001 Е3; 

- перелік елементів РА-г61-2. 436237.001 ; 

- інтенсивність відмов елементів. 

 

Умови розрахунку: 

- інтенсивність відмов елементів не залежить один від одного; 

- відмови елементів постійні в часі; 

- відмови елементів підлягають найпростішому закону; 

- вірогідність елементів підлягає експоненціальному закону розподілення 

в часі. 

 

Визначаємо сумарну інтенсивність відмов для кожної групи елементів: 
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Таблиця 5.1 – загальна інтенсивність відмов. 

 

 

№ 

Тип елемента Познач. Е3 Інтенсив 

-ність 

відмов, 

λі*10 - 6 

 

Кількість 

елементів 

ni 

Сумарна 

інтенси 

-вність 

ni*λі*10- 

6
 

1 0805X7R-CERCAP 

2.7 нФ 50 В 

С1,C13 0,01 2 0,02 

2 B32922C3104M C2, С5 0,01 2 0,02 

3 CERCAP  C3,C4 0.01 2 0.02 

4 TECAP C6,C9,C10 0.3 3 0.9 

5 RD2E107M1631M C7,С8 0,02 2 0.04 

6 TL494 SOIC-16 DA1 0,22 1 0,22 

7 IR2110 SOIC-8 DA2 

 

0,22 1 0,22 

8 PC817 DA3 0,22 1 0,22 

9 TL431 TO-92 DA4 0,22 1 0,22 

10 1812L150/24MR FU1 0.2 1 0,2 

11 1 NTCS-10R-3A0 R1 0.1 1 0.1 

12 RES 0805 R2,R3,R4,R9,R10, 

R12..R22 
0.015 15 0,225 

13 RES 2512 R5..R8,R11 0.015 5 0.075 

14 DPT40V-231 L1 0.01 1 0.01 

15 STR1550 VT1 0.3 1 0.3 

16 IRF740 PBF VT2- VT3 0.3 2 0.6 

17 IRFZ 44 VT4- VT5 0.3 2 0.6 

18 D2T16V-142 TV1 0.015 1 0.015 

19 ETD44 TV2 0,015 1 0.015 

20  GBU405 VD1 0.2 1 0.2 

21 1n4937 VD2 0.045 1 0.045 

22 1N4007 VD3 0.045 1 0.045 

23 DB157 VD4 0.045 1 0.045 

24 DG306-5.0-03P XS1 0.01 1 0.01 

25 DG350-3.5 XS2 0.01 1 0.01 

26 Плата друкована 
 

0,0004 2 0,0008 

27 Пайка хвилею 

 припою 

 
0,03 264 7.56 
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28 Ручна пайка  0,15 50 1.5 

29      

30      

Загальна інтенсивність відмов 13.4358 

Тепер можемо знайти час безвідмовної роботи: 

 𝑇0 =  
1

𝜔
 (5.1) 

 

Отримуємо 𝜔 = 13,4358 ∗ 10−6  1 год⁄ . Знаючи це число можна визначити час 

напрацювання на відмову: 

 𝑇0 =  
1

13,4358∗10−6 
= 74430 год. 

 

Розрахуємо сумарну ймовірність безвідмовної  роботи протягом (𝑡𝑝 = 10000 

год): 

𝑃𝑚(𝑡𝑝) = 𝑒−𝑡𝑝/𝑇0 

 

де: 𝑃𝑚(𝑡𝑝) - сумарна ймовірність безвідмовної роботи; 𝑡𝑝 - час безвідмовної 

роботи, год;  𝑇0 - середній час напрацюванння на відмову, год. 

𝑃𝑚 = 𝑒−10000/74430 = 0.87 
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Рисунок 5.1 – Графік часу роботи пристрою   
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5.2 Механічні розрахунки 

Проведемо розрахунок виброміцності друкованого вузла, за визначеною   

методикою. Розрахунок частоти власних коливань друкованої плати.  

 

Вихідні данні: 

- довжина плати 115 мм; 

- ширина плати 142 мм; 

- товщина плати 1,5 мм; 

Матеріал ДП – односторонній фольгований склотекстоліт FR-4 35/35 1.5 

з параметрами: 

- модуль пружності:  𝐸 = 3,02 ∗ 1010  𝐻
𝑚2⁄ . 

- щільність: 𝜌 = 2,05 ∗ 103  кг
𝑚3⁄ . 

- коефіцієнт Пуассона 𝜎 = 0,22. 

 

Маса встановлених на платі компонентів md=0,1кг. 

 

Визначимо приведену масу ДП: 

𝑚𝑝 = 2.05 ∙ 103 ∙ 0.0010 = 2.05 кг
𝑚2⁄  

 

Визначимо приведену масу ДП з деталями: 

𝑚 = 𝑚𝑝 + 𝑚𝑑 = 2.05 +
0.1

А ∗ В
= 2.5 кг

𝑚2⁄  

 

Розраховуємо циліндричну жорсткість: 

𝐷 =
𝐸 ∙ ℎ3

12(1 − 𝜎2)
=

2.05 ∙ 1010 ∙ 1.53

12(1 − 0.222)
= 6.05 𝐻𝑚 

 

𝛽 = 𝑎
𝑏⁄ = 0.11

0.14⁄ = 0.786 

 

Визначимо значення функції: 

 

𝜑(𝛽) = 𝜋2 ∙ √
1 + 1.621 ∙

𝜎
𝛽

+
1

𝛽2

1 + 1.621 ∙
1

𝛽3 +
1

𝛽6

= 𝜋2 ∙ √
1 + 1.621 ∙

0.22
0.786

+
1

0.7862

1 + 1.621 ∙
1

0.7863 +
1

0.7866

=  6.962 
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Визначимо значення резонансної частоти плати: 

𝑓0 =
𝜑(𝛽)

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑎2
∙ √

𝐷

𝑚
=

6.962

2 ∙ 𝜋 ∙ 0.162
∙ √

8.93

7.361
= 47.673 Гц 

 

 

Так як резонансна частота плати 48 Гц , що є достатньо далеко від резонансної 

частоти (60гц) то додаткові отвори кріплень не потребуються. 
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РОЗДІЛ 6 

ОХОРОНА ПРАЦІ 

В цьому розділі буде розглянуто визначення основних потенційних 

шкідливих та небезпечних виробничих факторів при проектуванні та 

виготовленні пристрою , а також запропоновані технічні рішення та 

організаційні заходи з безпеки і гігієни праці та виробничої санітарії 

Основним законодавчим актом незалежної України, який регулює питання 

охорони праці став прийнятий 14 жовтня 1992 року Закон України «Про 

охорону праці», у якому визначено основні положення щодо 

реалізації конституційного права громадян на охорону їх життя і здоров'я у 

процесі трудової діяльності, регулює за участю відповідних державних 

органів відносини між власником підприємства, установи і організації або 

уповноваженим ним органом і працівником з питань безпеки, гігієни праці та 

виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони 

праці в Україні.  

Дотримання положень щодо безпечних умов праці, а також забезпечення 

таких умов роботодацем – запорука продуктивної та безпечної праці.  

6.1  Визначення основних потенційних шкідливих та небезпечних 

 виробничих факторів при проектуванні та виготовленні  пристрою 

В ході проектування, виготовлення розроблюваного пристрою на працівників 

може впливати ряд шкідливих та небезпечних факторів. Деякі технологічні 

процеси при виготовленні пристрою потребують роботи із ріжучими 

ручними інструмантами, агресивними хімічними, електроінструментами. Це 

в свою чергу створює додаткові шкідливі та небезпечні впливи на 

працівників, що вимагає більш жосткого дотримання правил охорони праці 

та створення відповідних умов для безпечної роботи. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
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Визначимо можливі негативні впливи при розробці та виготовленні 

розроблюваного пристрою: 

- недостатній рівень освітленісті робочої зони (ДБНВ2.5–28–2006); 

- невідповідність параметрів мікроклімату робочої зони санітарним нормам 

(ДСН 3.3.6.042–99); 

- наявність у повітрі робочої зони шкідливих та небезпечних речовин у 

концентраціях, що перевищують гранично допустимі концентрації (ГДК),; 

- небезпека ураження електричним струмом через несправність 

електроінструменту та необережності (розроблюваний пристрій живиться від 

мережі змінного струму напругою 220 В. Можливий контакт працівника із 

високовольтною частиною пристрою). Розроблюваний пристрій та 

електроустаткування робочої зони повинне відповідати вимогам ДСТУ 

ІЕС61240:2015; 

- небезпека опіку при необережному користуванні нагрівальним 

інструментом (у тому числі й паяльником). Необхідно бути максимально 

уважним та обережним, брати нагрівальний електроінструмент за спеціальні 

частини (ручку, теплоізольований корпус і т.д.). Температуру ЕРЕ найкраще 

перевіряти термометром, для уникнення опіків у випадку несправності 

пристрою та значного перегріву елементів; 

- вплив низки психофізіологічних факторів (фізичні перевантаження (як 

статичні, так і динамічні) та нервово-психічні перевантаження (монотонність 

роботи, емоційні перевантаження)). Необхідно робити планові перерви при 

роботі за комп`ютером, чергувати різні види діяльності (стоячу працю із 

сидячою, статичні навантаження з динамічним, фізичну роботу з розумовою). 

Усі ці фактори при впливі окремо чи в комплексі здатні значно знизити 

продуктивність праці, в окремих випадках навіть завдати шкоди здоров`ю чи 

становити загрозу життю. Тому дотримання правил техніки безпеки та норм 
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зазначених нормативних документів сприяють отриманню найкращих 

результатів праці без шкоди здоров`ю. 

 

 

6.2 ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ З  

БЕЗПЕКИ І ГІГІЄНИ ПРАЦІ, ВИРОБНИЧОЇ САНІТАРІЇ  

6.2.1. Відповідність параметрів виробничого приміщення  санітарним 

нормам 

Для досягнення найкращої продуктивності при розробці та виготовленні 

пристрою необхідно дотримуватися санітарних норм (СНиП 2.09.02–85). 

Визначимо тепер площу та об`єм приміщення, що припадає на одного 

працівника. Згідно із вищенаведеним документом, ці параметри повинні 

становити не менше 4.5 м2 для площі та 15 м3 для об`єму. Перевіримо 

відповідність цих параметрів розрахунковим для мого робочого місця. 

Отже, визначимо загальну робочу площу приміщення: 

𝑆 = 𝐴 ∙ 𝐵 

де: 𝑆 – площа приміщення, м2; 𝐴 – довжина приміщення, м; 𝐵 – ширина 

приміщення, м; 

Дане приміщення лабораторії має довжину 𝐴 = 6 м, а ширину 𝐵 = 4.5 м.  

Тоді площа приміщення рівна: 𝑆 = 𝐴 ∙ 𝐵 = 6 ∙ 4.5 = 27 м2. У приміщенні 

постійно працює 3 людини. Тому площа, яка припадає на одну людину 

становить 9 м2, тому задовольняє вимоги СНиП 2.09.02–85 по площі на одну 

людину. Перевіримо тепер відповідність розрахункового об`єму приміщення 

на одну людину та нормативну.  

Отже, визначимо загальний об`єм приміщення: 
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𝑉 = 𝑆 ∙ ℎ 

де: 𝑉 – об`єм приміщення, м3;  𝑆 – площа приміщення, м2; ℎ – висота 

приміщення, м. 

Дане приміщення лабораторії має робочу площу 𝑆 = 27 м2 , а висоту ℎ = 2.5 

м. Тоді об`єм приміщеня рівний: 𝑉 = 𝑆 ∙ ℎ = 27 ∙ 2.5 = 67.5 м3. У приміщенні 

постійно працює 3 людини. Тому об`єм, який припадає на одну людину 

становить 22.5 м3, що цілком задовольняє вимоги СНиП 2.09.02–85 по об`єму 

на одну людину.  

6.2.2. Відповідність параметрів мікроклімату робочого приміщення 

 санітарним нормам 

Одним із важливих чинників, які значно впливають на продуктивність праці 

та здоров`я працівників є мікроклімат. Оптимальними мікрокліматичними 

умовами виробничого приміщення при тривалому впливі на організм людини 

вважають такі, за яких не активуються механізми терморегуляції та 

забезпечується нормальний тепловий стан організму. Це забезпечує відчуття 

теплового комфорту та створюють умови для високого рівня працездатності. 

Допустимими мікрокліматичними умовами згідно із ДСН 3.3.6.042–99  

вважатимемо такі поєднання параметрів мікроклімату, які при тривалому та 

систематичному впливі на людину можуть викликати зміни теплового стану 

організму, що швидко минають, супроводжуючи напруженням механізмів 

терморегуляції у межах фізіологічної адаптації. При цьому не виникає 

ушкоджень або порушень стану здоров`я, але можуть мати місце 

дискомфортні тепловідчуття та деяке зниження працездатності [3]. 

Відповідно до норм ДСН 3.3.6.042–99 визначимо категорію виконуваних 

робіт за ступенем важкості. Оскільки роботи із проектування та виготовлення 

пристрою здійснюються переважно сидячи і супроводжуються незначним 
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фізичним напруженням, тому категорія робіт за ступенем важкості – Iа (легкі 

роботи із загальними енергозатратами від 90 ккал/год до 120 ккал/год). 

Оптимальні умови мікроклімату встановлюють для постійних робочих місць. 

Оптимальні величини температури, відносної вологості та швидкості руху 

повітря у робочій зоні згідно із наведено у Таблиці 6.1. 

Таблиця 6.1  

Період року 
Категорія 

робіт 

Температура 

повітря, ℃ 

Відносна 

вологість, % 

Швидкість 

руху, м/с 

Холодний 
Легка Iа 

22 – 24 60 – 40 0.1 

Теплий 23 – 25 60 – 40 0.1 

Допустимі параметри мікрокліматичних умов встановлюються у випадках, 

коли на робочих місцях не можна забезпечити оптимальні величини 

мікроклімату. Величини показників допустимих мікрокліматичних умов 

встановлюють для постійних та непостійних робочих місць (наведемо лише 

для постійних). Допустимі величини деяких параметрів мікроклімату у 

робочій зоні не повинні виходити за межі показників, наведених у Таблиці 

6.2. 

Таблиця 6.2 

Період 

 року 

Категорія 

робіт 

Температура, ℃ Відносна 

вологість,% 

Швидкість 

руху повітря, 

м/с 
Верхня 

межа 

Нижня 

межа 

Холодний  

Легка Iа 

25 21 75 не більше 0.1 

Теплий 28 22 55 (при 28℃) 0.2 – 0.1 

У робочому приміщенні у теплий період року параметри не виходять за 

допустимі межі. Лише інколи швидкість руху повітря може перевищувати 
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допустиму у зв`язку із тим, що здійснюється в основному природна 

вентиляція приміщення через відчинені вікна, можуть виникати протяги. 

Можливий шлях вирішення проблеми – слідкувати за тим, щоб вхідні двері 

були зачинені. 

У холодний період року температура теж знаходиться у межах норми (для 

обігрівання застосовується мережа централізованого опалення), вологість та 

швидкість руху повітря теж цілком задовольняють вимоги. 

 

6.3.3. Безпека праці при проведенні технологічного процессу пайки ЕРЕ 

У процесі монтажу пристрою для з`єднання ЕРЕ застосовується 

технологічний процес пайки. Для її виконання використовують флюс та 

припій. Як флюс для монтажу радіоелементів застосовують соснову 

каніфоль, а як припій – свинцево-олов`яний сплав. Додатково для змивання 

флюсу застосовують змивки на основі розчинників. 

Даний технологічний процес проводиться із виділенням парів окису олова, 

свинцю, летких випарів розчинника та флюсу. Після конденсації цих парів на 

більш холодних поверхнях утворюються аерозолі конденсації, які осідають 

на одязі та робочих поверхнях, потрапляють на слизові оболонки та до легень 

при вдиханні. 

Для паяння використовується олов`яно-свинцевий припій ПОС-61, у якому 

міститься 60–62% олова та 38–40% свинцю. Випари цих елементів є 

небезпечними для життя та здоров`я людини. Вплив кожного конкретного 

елементу на організм людини наведено у Таблиці 6.3. 

Таблиця 6.3 

Компоненти Характер токсичності Клас 

небезпеки 

ГДК у повітрі 

робочої зони, 

мг/м3 
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Олово Ураження бронхів, за тривалого 

впливу можливий пневмоконіоз 

3 10 (для окису 

олова) 

Свинець При отруєнні спостерігається 

ураження нервової, серцево-

судинної та статевої систем 

1 0.01 

Каніфоль 

соснова 

Має дратівливий вплив. За 

тривалого контакту зі шкірою  

здатний викликати дерматит 

  

Спирт 

етиловий 

Має наркотичну дію. Викликає 

зміни у печінці та серцево-

судинній системі, при 

тривалому контакті зі шкірою 

спричиняє її сухість 

4 1000 

Бензин Має дратівливу та наркотичну 

дію. Спричиняє функціональні 

нервові розлади (слабкість, 

безсоння, млявість), розлади 

травної системи, зниження 

артеріального тиску, 

сповільнення пульсу 

4 300 

Із усіх наведених речовин найвищий клас небезпеки має свинець. Тому 

розрахуємо концентрацію свинцю, що виділяється при ручному паянні та 

порівняємо із гранично допустимою концентрацією (ГДК) (Таблиця 3). 

Розрахунок буде здійснюватися за такою формулою: 

𝐶 =
(0.6 ∙ 𝑦 ∙ 𝑛 ∙ 𝑡 ∙ 𝑁)

𝑉
⁄     (1) 

де: 𝑦 – питоме утворення аерозолю свинцю, мг/100 пайок; 𝑛 – кількість пайок 

за хвилину; 𝑡 – тривалість зміни, год; 𝑁 – кількість робочих місць; 
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 𝑉 – об`єм приміщення, м3. 

При ручій пайці електропаяльником потужністю 60 Вт питоме утворення 

аерозолю свинцю складає близько 0.04 мг/100 пайок. За хвилину 

здійснюється близько 20 пайок. Тривалість процесу не превищує 4 годин, 

кількість робочих місць – 2. Об`єм приміщення складає 60 м3. 

Підставимо тепер усі данні у формулу (1): 

𝐶 =
(0.6 ∙ 𝑦 ∙ 𝑛 ∙ 𝑡 ∙ 𝑁)

𝑉
⁄ =

(0.6 ∙ 0.04 ∙ 20 ∙ 4 ∙ 2)
60

⁄ = 0.061 мг/м3 

Гранично допустима концентрація (ГДК) випарів олова не повинна 

перевищувати 0.01 мг/м3. Отриманий результат перевищує нормативний 

майже у шість разів. Тому необхідно ввести додаткові заходи для захисту 

працівників, зокрема – покращити вентиляцію. 

   У теплий період року пайку необхідно здійснювати біля відчиненого вікна, 

оскільки немає можливості застосувати системи місцевої вентиляції. У 

холодну пору року необхідно частіше здійснювати провітрювання 

приміщення та в кінці робочого дня зробити вологе прибирання. 

 

 

 

 

6.2.4. Відповідність освітлення робочих місць санітарним нормам 

Відповідність освітлення робочих місць санітарним нормам є дуже важливою 

складовою забезпечення охорони праці на виробництві та продуктивної праці 

у загальному. Недостатній рівень освітлення робочого місця, насамперед, 

вимагає надлишкового напруження м`язів очей, тому очі швидко 

втомлюються, збільшується ймовірність отримати травму. За тривалої роботи 
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в умовах недостатнього освітлення можливе навіть погіршення зору. Тому 

дуже необхідно заберпечити відповідність освітлення робочого місця 

санітарним нормам (ДБН В.2.5.–28–2006). 

Освітлення робочого місця суміщене – у світлу пору доби використовується 

природне освітлення через вікна у стіні будівлі, у темну пору доби – штучне 

освітлення люмінісцентними лампами. Додатково застосовується штучне 

місцеве освітлення у вигляді настільної лампи із лампою розжарювання. 

У якості джерел загального штучного освітлення використовуються 

світильники із лампами типу ЛБ–80, а як джерела місцевого штучного 

освітлення – настільна лампа із лампою розжарювання потужністю 60 Вт. 

Освітленість робочого місця розраховується за наступною формулою: 

𝐸 =
𝑁 ∙ Фп ∙ 𝜂

𝑆 ∙ 𝐾з ∙ 𝑍⁄      (2) 

де: 𝑁 – загальна кількість світильників (у даному приміщенні наявні 10 

світильників); Фп – світловий потік світильника (для одного дволампового 

світильника світловий потік приймемо 9390 Лм); 𝜂 – коефіцієнт 

використання світлового потоку (розрахується нижче); S – площа 

приміщення, що освітлюється (приймемо рівними 27 м2); 𝐾з – коефіцієнт 

запасу (приймемо рівним 1.5 для приміщень, де використовуються 

люмінісцентні лампи із концентрацією пилу менше 1 мг/м3); 𝑍 – коефіцієнт 

нерівномірності освітлення (приймемо рівним 1.1). 

 

Коефіцієнт використання світлового потоку 𝜂 знаходиться із Таблиці 4.1 (для 

люмінісцентних ламп) [5]. При цьому враховується коефіцієнт відбиття стелі 

𝜌стелі = 0.7), коефіцієнт відбиття стін 𝜌стін = 0.5) та індекс приміщення. 

Індекс приміщення розрахуємо наступним чином: 

𝑖 = 𝐴 ∙ 𝐵
ℎ𝑐 ∙ (𝐴 + 𝐵)⁄     (3) 
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де: 𝐴 – довжина приміщення (приймемо 𝐴 = 6 м); 𝐵 – ширина приміщення 

(приймемо 𝐵 = 4.5 м); ℎ𝑐 – висота підвісу світильників над робочою 

поверхнею (ℎ𝑐 = 2.8 м). 

Підставимо початкові дані у вираз (3): 

𝑖 = 𝐴 ∙ 𝐵
ℎ𝑐 ∙ (𝐴 + 𝐵)⁄ = 6 ∙ 4.5

2.8 ∙ (6 + 4.5)⁄ = 0.91 

Тепер, згідно із Таблицею 4.1. [5], визначили, що коефіцієнт використання 

світлового потоку 𝜂 = 0.42. 

 Підставимо початкові дані у вираз (2): 

𝐸 =
𝑁 ∙ Фп ∙ 𝜂

𝑆 ∙ 𝐾з ∙ 𝑍⁄ = 10 ∙ 9390 ∙ 0.42
27 ∙ 1.5 ∙ 1.1⁄ = 886 Лк 

Згідно із вимогами ДБН В.2.5.–28–2006, фактичний рівень освітлення 

робочих місць за середнього контрасту розрізнення об`єктів, середнього 

фону, розряду зорової роботи 3в високої точності, повинен складати 

найменше 300 Лк. Отриманий результат значно перевищує цю межу. Тому 

робимо висновок, що рівень наявного штучного освітлення цілком 

задовольняє вимоги. 

На робочому місці монтажника місцеве освітлення повинне забезпечити 

освітленість не менше 750 Лк. Оскільки загального освітлення цілком досить 

(886 Лк), то можна було б використовувати лише його. Однак, при монтажі 

плати пристрою буде присутня робота із досить дрібними деталями, тому все 

ж застосуємо настільну лампу із лампою розжарювання потужністю 60 Вт. 

Розрахуємо освітленість робочої зони за допомогою цієї лампи: 

𝐸 =
𝑁 ∙ Фп ∙ 𝑛 ∙ 𝜇 ∙ 𝜓 ∙ 𝐿

1000 ∙ 𝐾з
⁄     (4) 
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де: 𝑁 – кількість світильників (𝑁 = 1); Фп – світловий потік лампи 

розжарювання потужністю 60 Вт (Фп = 700 Лм); 𝑛 – кількість ламп у 

світильнику (𝑛 = 1); 𝜇 – коефіцієнт, що враховує збільшення освітленості від 

оточуючих предметів (𝜇 = 1.2); 𝜓 – коефіцієнт, що враховує кут нахилу 

робочої площини (𝜓 = 1); 𝐿 – коефіцієнт, що враховує умовну освітленість 

(𝐿 = 100); 𝐾з – коефіцієнт запасу (приймемо рівним 1.5 для приміщень, де 

використовуються люмінісцентні лампи із концентрацією пилу менше 1 

мг/м3).   

 Підставимо початкові дані у вираз (4): 

𝐸 = 1 ∙ 700 ∙ 1 ∙ 1.2 ∙ 1 ∙ 100
1000 ∙ 1.5⁄ = 56 Лк 

Таким чином, буде забезпечено додаткове освітлення робочої зони. 

 

6.2.5 Електробезпека на робочому місці 

Згідно з  ДСТУ ІЕС61240:2015 електрообладнання, що розташоване у 

приміщенні належить до I, ІІ, ІІІ класу електрозахисту (обладнання, що має 

робочу ізоляцію, елементи зазаемлення та провід без заземлюючої жили) та I 

класу електрозахисту (обладнання, що під`єднується до мережі живлення 

вилкою із трома контактними елементами, один із яких з`єднано із 

заземленим контактом розетки).  

Згідно із ДСТУ ІЕС61240:2015розроблюваний пристрій також належить до I 

класу захисту (обладнання, що має робочу ізоляцію та елемент заземлення, 

під`єднується до мережі живлення вилкою із трома контактними елементами, 

один із яких з`єднано із заземляючою жилою).  

Для зменшення значення напруги дотику та відповідних величин струмів за 

нормального та аварійного режиму роботи електроустаткування необхідно 

виконати повторне захисне заземлення нульового дроту. 
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Підключення електроустановок виконане із дотриманням вимог ПУЕ. 

 

Приміщення, у якому проводяться роботи, можна класифікувати як 

приміщення без підвищеної небезпеки ураження персоналу електричним 

струмом, оскільки: 

- підлога не є струмопровідною (лінолеум є діелектриком); 

- відносна вологість повітря не перевищує 75%; 

- температура повітря всередині приміщення не перевищує 35℃; 

- виключаються випадки одночасного доторкання людини до елементів 

конструкцій, що з`єднані із землею та металевими елементами 

електроустаткування; 

6.2.5.1. Розрахунок електромережі із зануленням на відключаючу  

здатність при аварійному режимі роботи електрообладнання 

Струм короткого замикання розрахуємо за допомогою виразу: 

𝐼к.з. =
𝑈ф

𝑅ф + 𝑅н + 𝑍н
⁄     (5) 

де: 𝑈ф – фазова напруга (𝑈ф = 220 В); 𝑅ф – опір фазового дроту (𝑅ф = 0.6 

Ом); 𝑅н – опір нульового дроту (𝑅н = 0.6 Ом); 𝑍н – розрахунковий опір 

трансформатора (приймемо 𝑍н = 0.1 Ом). 

Підставимо отримані параметри у вираз (5): 

𝐼к.з. =
𝑈ф

𝑅ф + 𝑅н + 𝑍н
⁄ = 220

0.6 + 0.6 + 0.1⁄ = 190 А 

Для надійного спрацювання струмозахисних автоматів необхідне виконання 

нерівності 

𝐼к.з. ≥ 1.4 ∙ 𝐼авт. 
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Тобто, необхідно застосувати струмозахисні автомати на струм не більше 142 

А. Автомати що використовуються в робочому приміщенні мають струм 

спрацювання 15 та 40 А що відповідають приведеним вище вимогам. 

Розрахуємо тепер напругу дотику до зануленого електрообладнання: 

𝑈дот. = 𝐼к.з. ∙ 𝑅н = 190 ∙ 0.5 = 95 В        

 

Отже, розрахована напруга дотику менша, ніж максимально допустима 

(𝑈дот < 𝑈доп = 500 В) і за час спрацювання автоматів срумового захисту (𝑡 <

0.1 𝑐) не перевищує допустимого значення, що відповідає вимогам ГОСТ 

12.1.038–88. Також необхідно зазначити, що при налагодженні пристрою 

необхідно дотримуватися обережності, оскільки частина розроблюваного 

пристрою знаходиться під високою напругою (близько 310 В).  

Усе електроустаткування приміщення встановлено та під`єднано у 

відповідності до вимог ПУЕ та ПБЕ. Додаткових заходів щодо підвищення 

електробезпеки у робочому приміщенні вводити не потрібно. 

 

6.2 ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА  

У процесі монтажу розроблюваного пристрою (паянні) використовуються 

пожежонебезпечні речовини. Недотримання правил пожежної безпеки може 

призвести до пожежі із пошкодженням чи знищенням майна, заподіянням 

шкоди здоров`ю працівників чи спричинити їх смерть. 

Згідно із класифікацією ДСТУ Б.В.1.1-36:2016 дане робоче приміщення за 

вибухо- та пожежною небезпекою відповідає категорії В (вибухо- та 

пожежонебезпечне), тобто приміщення із горючими та важкогорючими 

рідинами, твердими горючими речовинами та матеріалами. 
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Відповідно до ДНАОПО.А0-1.32-01 робоча зона приміщення належить до 

класу П-IIa (пожежонебезпечні зони приміщення). За вогнестійкістю 

приміщення належить до II ступеня, тобто механічні конструкції, стіни 

виконані із негорючих матеріалів, найменша межа вогнестійкості яких 

складає 2 години. 

Найбільш ймовірна причина виникнення пожежонебезпечної ситуації може 

відбутися під час видаленні залишків флюсів із друкованої плати після 

завершення пайки із використанням легкозаймистих рідин(спирту, бензину, 

ацетону і т.д.). 

У Таблиці 6.4 наведено дані речовин, що використовуються при паянні. 

 

Таблиця6.4 

Найменування 

речовини 

Температура 

спалаху,℃ 

Температура 

самозаймання, 

℃ 

Нижня 

межа  

вибуху, 

г/м3 

Верхня 

межа 

вибуху, 

г/м3 

Засоби 

пожежо-

гасіння 

Каніфоль – 850 12.6 – Хімічна 

піна,  

вода 

Спирт 

 етиловий 

18 404 68 340 Хімічна 

 піна,  

вода, 

інертні 

гази 

Також причиною пожежі може стати несправність електрообладнання, 

порушення правил його експлуатації, паління у приміщенні. У разі 

виникнення пожежі повинна бути забезпечена можливість безпечної 

евакуації людей через евакуаційні виходи. 
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Кількість евакуаційних виходів із будівлі та кожного поверху та приміщення 

повинна відповідати вимогам ДБН В.1.1–7–2016, але не менше двох. Відстань 

від найбільш віддаленого робочого місця до найближчого евакуаційного 

виходу із приміщення не повинна перевищувати значення, що 

регламентуються нормами ДБН В.1.1–7–2016. Таким чином, для об`єму 

приміщення 60 м3, категорії приміщення В, ступеню вогнестійкості 

приміщення II, при щільності людського потоку у загальному проході від 1 

до 3 осіб зазначена вище відстань не повинна перевищувати 60 м.  

У випадку виникнення пожежі у робочому приміщенні необхідно мати 

первинні засоби пожежогасіння, що призначені для ліквідації невеликих 

осередків пожежі, а також гасіння пожеж у початковій стадії їхнього 

розвитку силами персоналу об`єкту до прибуття підрозділів пожежної 

охорони. 

Відповідно до ДСТУ 3675–98 та ISO 3941–77 у приміщенні наявний 

вуглекислотний вогнегасник марки ВВ–2. Вуглекислотні вогнегасники 

застосовуються для гасіння електроустановок і електромереж, що 

перебувають під напругою до 1000 В (класс пожежі «Е»). Додатково у 

коридорі знаходиться хімічний пінний ВХП–10 для гасіння легкозаймистих 

речовин та твердих матеріалів (оскільки для гасіння спирту, ацетону і т.д. 

вуглекислотні 

 вогнегасники не використовують, бо вуглекислий газ добре розчиняється у 

цих речовинах). У приміщенні встановлена пожежна сигналізація, на 

кожному поверсі наявні пожежні гідранти у кількості двох штук у 

протилежних частинах приміщення, план евакуації персоналу. 

Передбачаються наступні заходи, спрямовані на забезпечення пожежної 

безпеки: 

- постійний контроль стану засобів пожежогасіння; 

- контроль за станом ізоляції дротів; 
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- заборона паління у приміщенні поза спеціальними відведеними місцями; 

- неприпустимість перевантажень, перегріву обладнання, аварійних режимів 

їх роботи; 

- заборона використання обладнання із саморобними запобіжниками; 

- горючі та легкозаймисті речовини повинні знаходитися у спеціально 

відведеному місці приміщення; 

- можливе додаткове обладнання приміщення пожежними сповіщувачами 

для додаткового захисту виробничого простору. 
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ВИСНОВОКИ 

В дипломному проекті було розглянуто аналоги існуючих 

конструкцій імпульсних та лінійних джерел живлення, обрано 

оптимальну топологію (напівмостову) та розглянуто варіанти побудови 

синхронного випрямляча. За допомогою програми multisim, було 

просимульовано схему синхронного випрямляча. Було наведено 

розрахунки вхідного випрямляча та імпульсного трансформатора та 

обрано оптимальні ключі. В ролі генератора сигналів керування 

ключами, обрано мікросхему TL494. При розробці друкованої плати, 

обраховано площу всіх елементів і площу плати. Було розраховано 

середній час напрацювання на відмову та перевірено механічну 

надійність плати. 
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