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АНОТАЦІЯ 

У цьому дипломному проекті викладено етапи розробки ультразвукового 

генератора з мікроконтролерним керуванням, який призначений для роботи з 

п’єзоелектричними перетворювачами для розмірної обробки твердих, крихких 

матеріалів.  

У цій роботі проводиться розрахунок вузлів та модулів необхідних для 

роботи пристрою. За ціль поставлено отримання пристрою для лабораторного 

використання, забезпечення  широких можливостей для подальшої модерніза-

ції приладу за результатами подальших лабораторних досліджень пристрою та 

попередніми результатами його використання. 

Дипломний проект складається з 6 розділів та містить 66 сторінок. Також 

містить 6 додатків включаючи графічний матеріал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANNOTATION 

This graduation project describes the stages of developing an ultrasonic  

generator with microcontroller control, which is designed to work with piezoelectric 

emitters for ultrasonic micro-drilling processing of solid, crumb materials.  

In this work, the calculation of nodes and modules required for the operation 

of the device. The goal is to get the device for laboratory use, as well as to provide 

wide opportunities for further upgrading of the device based on the results of further 

laboratory research of the device and methods of its use. 

The diploma project consists of 6 sections and contains 66 pages. Also contains 6 

applications including graphic material. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

ДЖ – джерело живлення; 

ІДЖ – імпульсне джерело живлення; 

ВЧ – висока частота; 

НЧ – низька частота; 

КЗ – коротке замикання; 

SMD – surface mount device – пристрій, що монтується на поверхню; 

ІМС – інтегральна мікросхема; 

ШІМ – широтно-імпульсна модуляція; 

ЕРЕ – електрорадіоелементи; 

САПР – Система Автоматизованого Проектування. 
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ВСТУП 

Підставою для вибору теми дипломного проекту, «Ультразвуковий гене-

ратор з мікроконтролерним керуванням» стала необхідність виконання отво-

рів складної форми у твердих та крихких матеріалах в лабораторних умовах.  

Класичні методи виготовлення отворів, на кшталт свердління, не завжди задо-

вольняють висунуті вимоги до якості та форми отвору. Це стосується матеріа-

лів, які  руйнуються підчас свердління або погано піддаються обробці ріжучим 

інструментом. В таких випадках   виготовлення отворів виконують шляхом 

надання примусових ультразвукових коливань малої амплітуди абразивним рі-

зальним інструментам. Це необхідно для інтенсифікації різання процесу та 

зберігання структури крихких матеріалів.  

На основі вивчених вже існуючих зразків і вимог до майбутнього при-

строю було складено перелік вимог, які повинен задовольняти пристрій. 

Метою дипломної роботи є розробка та виготовлення макету ультразву-

кового генератора з мікроконтролерним керуванням, з живленням від мережі 

і забезпеченням можливості подальшого вдосконалення пристрою шляхом мо-

дернізації або повної заміни модуля керування силовою частиною. В зв’язку з 

цим, модуль керування повинен бути виконаний окремим вузлом з можливі-

стю від’єднання  модуля керування від основної плати.  
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РОЗДІЛ 1 

 АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ 

Аналіз призначення виробу. Розробка та виготовлення генератора для  

ультразвукової розмірної обробки має цінність в першу чергу для викорис-

тання його у складі лабораторного обладнання. Такий генератор дає можли-

вість робити обробку поверхні крихких матеріалів імпульсною дією абразив-

них частинок. В процесі абразивно-імпульсної або розмірної обробки в зону 

обробки нагнітають суспензію — абразивні частинки (алмазу, карбіду бору), 

завислі в рідині. Набуваючи руху від концентратора ультразвукових коливань, 

вони зрізують матеріал, копіюючи на його поверхні форму робочої частини 

концентратора. Використовують переважно для формування отворів, порож-

нин, фасонних поверхонь та шліфування;  

Вимоги стійкості до механічних впливів. Кінцевий виріб буде застосо-

вуватися в лабораторних умовах або умовах малих підприємств. Пристрій 

буде знаходитися у виробничому приміщенні, у відповідному місці яке захи-

щене від прямих впливів високих рівнів вібрацій які б за частотою співпадали 

з частотою механічного резонансу друкованих вузлів та корпусу виробу. За-

хист виробу від ударів та іншого роду механічних пошкоджень буде здійсню-

ватися за рахунок використання відповідного типу корпусу. 

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 тем-

ператури і вологості повітря і вплив піску та пилу істотно менше, ніж на відк-

ритому повітрі, наприклад, в металевих з теплоізоляції, кам'яних, бетонних, 
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дерев'яних приміщеннях ( відсутність впливу атмосферних опадів, прямого со-

нячного випромінювання; суттєве зменшення вітру; суттєве зменшення або ві-

дсутність впливу розсіяного сонячного випромінювання і конденсації вологи). 

Захист пристрою від прямого впливу вологи не передбачається. В зв’язку  

з необхідністю активного охолодження деяких робочих частин пристрою, та-

ких як силові ключі та випрямляючі діоди, що є найбільш тепло-навантажен-

ними елементами ультразвукового генератора з мікроконтролерним керуван-

ням, є певні вимоги до місця розміщення пристрою у процесі роботи та збері-

гання. 

Вимоги до електромагнітної сумісності. В основі розроблюваного при-

строю лежить ІДЖ. Частота роботи перетворювача є вищою ніж робоча час-

тота мережі електроживлення, відповідно до цього при роботі імпульсного пе-

ретворювача у складі пристрою, будуть виникати паразитні явища такі як 

шуми, які надходять в мережу живлення і є негативним фактором для роботи 

інших пристроїв працюючих у цій же мережі. Для усунення негативного 

впливу на оточуючі пристрої у розроблюваному пристрої передбачено мере-

жевий фільтр, який обмежує проходження високочастотного шуму у мережу 

електроживлення. Випробування на електромагнітну сумісність проводять згі-

дно з ГОСТ 51527-99. 
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РОЗДІЛ 2 

 ОГЛЯД ІСНУЮЧИХ РІШЕНЬ 

 

Огляд існуючих рішень полягає у аналізі існуючих зразків пристроїв, які 

повністю або частково підпадають під завдання, вирішення яких повинен за-

безпечувати кінцевий виріб, та аналіз технічних рішень, які можуть бути ви-

користані у ході розробки кінцевого пристрою (ультразвукового генератора з 

мікроконтролерним керуванням).  

В ході аналізу існуючих зразків генераторів було з’ясовано що кількість 

існуючих пристроїв є достатньо невеликою. Для аналізу беремо два ультраз-

вукових   генератори.  

                «Ультразвуковий спеціалізований станок»  

 

 

Рисунок 2.1 – «Ультразвуковой специализированный станок»  

– зовнішній вигляд 
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Опис 

Для малих підприємств з дрібносерійним виробництвом, пов'язаних з 

обробкою скла, розрізанням деталей з керамічних матеріалів, виконанням ма-

люнка не профільованим і профільованим інструментом, вирізкою заготовок 

для напівпровідникових приладів, кварцових резонаторів, фільтрів, обробкою 

феритів під кріпильні болти і електричні обмотки, виготовленням пам'ятних 

значків і сувенірів, виконанням підкладок інтегральних гібридних мікросхем, 

виготовленням волок, обробкою технічних каменів (опори) з рубіна, лейкоса-

пфіра і агату, розроблений високоефективний мало-енергоємний верстат для 

ручного використання і застосування в складі стандартних стаціонарних свер-

длильних і фрезерних верстатів. [10.] 

 

        Створений верстат забезпечує виконання наскрізних і глухих отворів діа-

метром до 25 мм і пазів довжиною до 20 ... 25 мм з продуктивністю не менше 

2 ... 3 мм / хв, на глибину не менше 10 мм. Номінальна електрична потужність 

генератора, споживана від мережі, не повинна перевищувати 150 Вт. 

Верстат призначений для надійної роботи протягом робочої зміни (8 годин) 

без перерв і має надійні системи захисту електронних схем і людини при ви-

никненні НЕ регламентних режимів роботи [10]. Для комплектації верстата 

використовується велика кількість різних робочих інструментів. 

                                  Технічні характеристики 

Потужність, споживана від мережі, Вт 150 ± 5 

Напруга живлення, В 220 ± 22 

Частота мережі, Гц 50 

Робоча частота апарату, кГц 22 ± 1,65 

Амплітуда коливань робочого інструмента, мкм, не менше 50 

Діаметр виконуваних отворів, мм 1 ... 25 

Товщина оброблюваних виробів, мм, не більше 20 
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Продуктивність свердління (по склу), мм / хв, не менш 3 ... 5 

Час безперервної роботи, хв, не менше 480 

Габаритні розміри: 

генератора, мм, не більше 300х180х140 

коливальні системи, мм, не більше 150х70 

Маса апарату, кг, не більше 10 

 

З опису пристрою та з його технічних характеристик бачимо, що зазначе-

ний пристрій має ряд недоліків таких, як не достатньо великий діапазон зміни 

робочої частоти і амплітуди, не велика потужність. Це накладає суттєві обме-

ження у використанні різних типів п’єзоелектричних  випромінювачів. Також 

даний пристрій не має індикації для контролю процесу буріння. Ці всі недо-

ліки враховані при складанні технічного завдання до розроблюваного ультра-

звукового генератору.  

 «УЗГ-100» 

 

 

Рисунок 2.2 – «УЗГ-100» – зовнішній вигляд 
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Опис 

Ультразвуковий генератор «УЗГ-100», призначений для живлення п’єзо-

керамічних  ультразвукових перетворювачів. [11] 

 

Технічні характеристики 

Вихідна напруга - змінна:  

1) Частота вихідної напруги: (18 - 26) кГц;  

2) Номінальний розмах вихідної напруги: 400 В;  

3) Номінальна вихідна потужність, не менше: 100 Вт;  

3) УЗГ забезпечує автоматичну підтримку резонансної частоти при її 

зміні;  

4) Номінальне значення напруги живлення: 220 (+ 10 / -15%)  

5) Частота мережі: (45 - 65) Гц;  

6)  Максимальна споживана потужність: 170 Вт;  

7) Охолодження: примусове, повітряне;  

8) УЗГ забезпечує світлодіодну індикацію:  

8.1 Наявності живлення УЗГ - індикатор «МЕРЕЖА»;  

8.2 Наявності резонансу - індикатор «РЕЗОНАНС».  

9) УЗГ дозволяє дистанційне включення / вимикання вихідного нуприги 

дискретним сигналом шляхом подачі / відключення постійної напруги на 

вході дистанційного керування - вхід «Пуск»:  

10) Вхід дистанційного керування реалізований на основі оптопари; 2  

11) В УЗГ передбачена можливість блокування відключення вихідної  

напруги генератора по входу дистанційного керування . 

12) Габаритні розміри: 74х115х220 мм;  

13) Маса, не більше: 2 кг; 
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Розглянутий пристрій має не погані показники потужності. Але, так як і в 

попередньому зразку, відсутня можливість виставлення параметрів вихідної 

напруги в ручному режимі  та відсутня можливість контролю вихідних пара-

метрів[10].  

У розроблюваному генераторі буде забезпечено можливість контролю 

часу від початку процесу, миттєвої напруги на виході та струму в навантажені, 

що дасть в майбутньому можливість автоматичного підтримання резонансу. 

Для забезпечення необхідних якісних показників кінцевого виробу «Уль-

тразвукового генератора з мікроконтролерним керуванням» необхідно вирі-

шити декілька технічних завдань.  

А саме : 

- Вибір концепції імпульсного перетворювача  

- Вибір типу імпульсного джерела живлення для  живлення п’єзоелектри-

чного  перетворювача. 

- Вибір схеми живлення цифрової частини 

- Вибір схеми швидкого захисту від КЗ 

 

Вибір концепції імпульсного перетворювача 

 

Реалізація  імпульсного перетворювача пристрою можлива за двома стру-

ктурними схемам.  

Особливістю першого варіанту реалізації є те, що для отримання необхід-

ної напруги використовується два модулі. Перший модуль виконує роль Step-

Down перетворювача, який формує напругу постійного струму в межах 

300…50 В та напруги, необхідні для живлення силових ключів та модуля 

MCU.  Другий блок виконує роль гальванічної розв’язки та перетворює подану 

на нього напругу у напругу  з необхідною частотою в межах 18-22 кГц. 
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Перевагою такої схеми є те, що першим перетворювачем ми забезпечуємо 

широкий діапазон напруг та повністю використовуючи потенціал ШІМ регу-

лювання [6]. Відсутність необхідності  регулювання вихідної напруги на дру-

гому блоці дає можливість формувати гармонічну напругу методом односто-

ронньої ШІМ. Цей метод дає можливість отримати на п’єзокерамічному  пе-

ретворювачі достатній рівень придушення вищих гармонік, що позитивно 

впливає на КПД використання п’єзокерамічного  перетворювача та його на-

грів. 

 

 

Рисунок 2.3 - Структурна схема ультразвукового генератора з двома пе-

ретворювачами 

 

Але є декілька недоліків у такій реалізації, а саме - виграш у ККД п’єзо-

керамічного перетворювача нівелюється ККД додаткового перетворювача на-

пруги та суттєвим здороженнями кінцевого виробу. Це призвело до появи аль-

тернативного варіанту структурної схеми, в якій використовується один пере-

творювач напруги, а розширення діапазону вихідних напруг відбувається ко-

мутуванням вихідних обмоток трансформатора. 
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Рисунок 2.4 - Структурна схема ультразвукового генератора з одним пе-

ретворювачем 

 

Це дозволяє обійтись одним блоком, у якому відбувається формування 

напруги заданої частоти для подальшого живлення п’єзокерамічного перетво-

рювача та формування необхідних напруг 12 та 5 вольт для живлення силових 

ключів та модуля MCU. 

 

Вибір типу імпульсного джерела живлення для  живлення п’єзоеле-

ктричного  перетворювача 

При виборі типу ІДЖ за мету ставиться досягнення низького рівня втрат 

при перетворення енергії та можливості досягнення максимальної потужності 

в навантаженні. Реалізація вузла перетворювача можлива за двома найрозпо-

всюдженими схемами включення трансформатора - мостова та напівмостова 

схема включення [7].  
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Напівмостова схема: 

Вважається найбільш збалансованою схемою для пристроїв де необ-

хідна вихідна потужність становить менше 0,5 кВт, хоча на практиці зустріча-

ються і більш потужні схеми у цьому виконанні . Напруга яка прикладається 

до первинної обмотки трансформатора становить половину вхідної напруги, 

що спрощує трансформатор в плані робочої напруги, але піковий струм через 

трансформатор приблизно вдвічі вище, ніж у мостової схеми включення. 

Струм первинної обмотки тече тільки через один силовий ключ, і відповідно 

виділяється тепло у один момент часу тільки на одному активному елементі. 

 

 

Рисунок 2.5 - Напівмостова схема включення  

Напівмостова схема не дозволить нам в повній мірі використовувати всі пе-

реваги ШІМ керування. 

Мостова схема: 

Зазвичай застосовується у випадках коли необхідна вихідна потужність 

більше 0,5 кВт. Напруга на силових ключах не перевищує вхідної напруги.  
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При такій схемі, у піку, струм через ключі мінімальний. Також оптима-

льно використовується осердя трансформатора[7].  

З недоліків такої схеми можна відмітити те, що до трансформатора при-

кладається вся напруга живлення, через це мінімальна кількість витків у пер-

винній обмотці збільшується вдвічі, відносно кількості витків первинної об-

мотки трансформатора при напівмостовій схемі включення. 

 

 

Рисунок 2.6 - Напівмостова схема включення  

 

Використання мостової топології дозволить зменшити геометричний 

розмір осердя трансформатора. 

Отже у нашому пристрої  будемо використовувати топологію з мосто-

вим включенням.  
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Вибір схеми швидкого захисту від КЗ 

 

Оскільки керування силовими ключами буде здійснюватися безпосеред-

ньо з мікроконтролера (через оптичну розв’язку та мікросхему драйвера), а не 

за допомогою спеціалізованої мікросхеми керування на кшталт TL494, де за-

хист від короткого замикання вбудовано в мікросхему, виникає необхідність 

розробки  окремої схеми швидкодіючого захисту від КЗ.  

Було прийняте рішення реалізувати захист на основі струмового шунта та 

двох компараторів, на одному з яких реалізовано безпосередньо швидкодію-

чий захист, а на іншому компараторі фіксатор стану спрацювання. Це дає мо-

жливість не втрачаючи у швидкості спрацювання отримати ширші можливості 

для реалізації захисних режимів.  

За основу була взята схема RS-трігера [12].  Схема захисту була протес-

тована у програмному пакеті Multisim та перевірена  шляхом макетування.  

 

 

Рисунок 2.7 - Схема захисту від короткого замикання у  Multisim 
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При перевищені падіння напруги на струмовому шунті спрацьовує пер-

ший компаратор (U1A) високий рівень з якого потрапляє на лінію Shut down 

мікросхем драйверів IR2113, одночасно з тим переводить другий компаратор 

(U1B)  у високий стан, що фіксує лінію Shut down у активному стані. Знаття 

спрацьованого захисту передбачається шляхом подачі сигналу з мікроконтро-

лера керування. Це дозволяє організувати декілька варіантів алгоритму ски-

дання аварійного стану пристрою. 

 

Вибір схеми живлення цифрової частини 

 

Для живлення кіл керування ключами та цифрової частини пристрою не-

обхідно два гальванічно розв’язаних джерела живлення. Це може бути або два 

імпульсних джерела живлення, або трансформаторне джерело живлення з 

двома вихідними обмотками. Приблизна потужність необхідна для живлення 

цифрової частини та кіл керування складає до 1,5 Вт на кожне коло.  

 

Варіант з імпульсним джерелом живлення. 

Імпульсне джерело живлення є дуже розповсюдженим та енергоефектив-

ним варіантом (рис.2.8, рис2.9).  
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Рисунок 2.8 - Структурна схема імпульсного джерела живлення  

 

Імпульсне джерело живлення складніше у своїй реалізації, оскільки в ос-

нові своїй воно має імпульсний трансформатор, більшу кількість активних 

елементів таких як силовий ключ, елементи зворотного зв’язку, вихідний 

фільтр. Все в результаті  це зменшує надійність вузла.  
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Рисунок 2.9 - Типова принципова схема імпульсного джерела живлення 

 

 

Переваги: 

-  невеликі розміри  

-  високий рівень КПД 

-  можливість змінювати вихідну напругу в певних межах 

 без заміни елементів  

- Захист від короткого замикання. 

Недоліки:  

- наявність високочастотних завад  

- не стабільна робота при малих вихідних струмах. 

- ціна. 

 

Варіант з трансформаторним  джерелом живлення: 

Класичний тип джерела живлення (рис.2.10).  

Відрізняється своєю простотою та надійністю. 

В склад трансформаторного джерела живлення входить сам трансформа-

тор, діодний випрямляч, згладжуючий пульсації фільтр та стабілізатор. 
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Рисунок 2.10 - Структурна схема трансформаторного джерела живлення 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.11 -  Принципова схема трансформаторного джерела живлення 

Переваги: 

- простота та надійність 

- стабільна робота на малих потужностях (що критично для нашого  

проекту) 

- Відсутні високочастотні шуми 
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         Недоліки: 

- більші габарити відносно ІДЖ. 

-    більша вага. 

-    відсутня можливість зміни вихідної напруги в широких межах, якщо це 

необхідно   

Виходячи з того, що для наших цілей потрібно буде два гальванічно  

розв’язаних джерела та буде переважно мала потужність у навантажені, а га-

барити не є критичним фактором у цій розробці, доцільно використовувати 

трансформаторне джерело живлення з двома однаковими вихідними обмот-

ками. Також це дозволить зменшити вартість вузла живлення. 

Використання трансформаторного джерела живлення дозволить змен-

шити рівень високочастотних шумів у колах керування силовими ключами без 

застосування складних схем фільтрації,  що зменшує вірогідність виходу з 

ладу. Зменшується вірогідність фантомних спрацювань по шині керування та 

шумів у сигналах з модулів  вимірювання параметрів системи.  

Отже у якості джерела живлення для кола керування та цифрової частини 

будемо  використовувати трансформаторне джерело живлення.  
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РОЗДІЛ 3  

РОЗРАХУНОК СТРУКТУРНОЇ ТА ЕЛЕКТРИЧНОЇ СХЕМ 

3.1 Побудова функціональної блок-схеми пристрою 

У попередньому розділі було вибрано найбільш критичні вузли при-

строю. Тепер можем сформувати  загальний вигляд структурних  вузлів при-

строю та їх з’єднання (Додаток Б). На вхід пристрою надходить мережева на-

пруга, яка у модулі мережевого фільтра, після запобіжника, розподіляється 

між модулем живлення схеми керування та модулем силового перетворювача. 

Після мережевого фільтра, випрямляча та згладжуючого фільтра, напруга на-

дходить на блок перетворювача де за допомогою силових ключів здійснюється 

комутація первинної обмотки трансформатора.  

Блок  перетворювача виконує перетворення змінної напруги 220 вольт у 

напругу  300 вольт з частотою від 18 до 30 кГц. З модуля перетворювача  на-

пруга надходить на  модуль LC фільтра який виконує фільтрацію вихідної на-

пруги від вищих гармонік присутніх на виході трансформатора в результаті 

роботи перетворювача.  Регулювання вихідної напруги відбувається ШІМ. 

Джерело живлення для схем керування генерує дві напруги. Перша на-

пруга це 12 вольт для живлення мікросхем  драйверів, силових ключів та схему 

захисту від КЗ, вбудовану в модуль перетворювача. Друга напруга -  5 вольт 

для живлення мікросхем датчиків струму типу acs712, та модуля керування, де 

живлення розподіляється між мікроконтролером  та модулями керування та 

індикації. 

 Модуль керування представляє собою два енкодери, за допомогою яких 

встановлюється необхідна напруга на частота на п’єзоелектричному перетво-

рювачі. Модуль індикації - LCD індикатор з 16 символами в рядку та двома 

рядками. На цьому модулі біде відображатися вся необхідна інформація для 

оператора: миттєве значення вихідної напруги, миттєве значення потужності 
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у навантаженні, час від початку процесу та індикацію сервісних повідомлень 

та повідомлень про помилки у роботі пристрою. 

3.2 Розрахунок електричної принципової схеми пристрою 

У цьому розділі буде виконано електричний розрахунок силового імпуль-

сного трансформатора. 

Розрахунок  силового імпульсного трансформатора.  

Розрахунок почнему з вибору осердя для трансформатора. Виходячи з ро-

бочої частоти, вихідної потужності  вибираємо для нашого трансформатора 

осердя типу ETD-49.  

Площа поперечного перерізу осердя  𝐴𝑒 = 211 𝑚𝑚2 

Робоча частота трансформатора лежить у межах 18- 30. Для розрахунку 

візьмемо середню частоту діапазону, тобто   f = 22 кГц. Виходячи з робочої 

частоти обмежимо робочу індуктивність осердя  величиною у B = 0.15 Тл. Ко-

ефіцієнт заповнення 𝛾 = 0.5 

Розрахуємо номінальну напругу прикладену до первинної обмотки тран-

сформатора.  

𝑉0 = 𝑈𝐴𝐶 ∙ √2 = 220 ∙ √2 = 310 В    (3.1) 

Визначимо число витків у первинній обмотці. 

 

𝑊перв =
10∙𝑈0∙𝛾

4∙𝐵∙𝑆𝑐∙𝑓
=

10∙310∙0.5

4∙0.15∙211∙10−2∙22
= 56     (3.2) 

Вторинна обмотка буде виконана з відводами для забезпечення необхід-

ного коефіцієнта трансформації   1:0,5;   1:1;   1:1,5; 

𝑊втор(1:0,5) = 𝑊перв ∙ 0,5 = 56 ∙ 0,5 = 28   (3.3) 
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𝑊втор(1:1) = 𝑊перв ∙ 0,5 = 56 ∙ 1 = 56   (3.4) 

𝑊втор(1:5) = 𝑊перв ∙ 1,15 = 56 ∙ 1,5 = 84   (3.5) 

Відводи від вторинної обмотки необхідно робити на 28 витку для коефі-

цієнту трансформації 1:0,5,  на 56 витку для 1:1,  та 84 витка для 1:1,5 відпо-

відно. 

Поперечний переріз провідника первинної обмотки вибираємо виходячи 

з щільності струму 𝑗 = 5 
А

мм2. 

Максимальна потужність перетворювача сягає 300 Вт. Виходячи з цього 

маємо: 

𝐼𝑚𝑎𝑥 =
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝑉0
=

300

310
= 1 𝐴    (3.6) 

Звідки отримаємо: 

𝑆𝑖 =
𝐼𝑚𝑎𝑥

𝑗
=

1

5
= 0.2  мм2     (3.7) 

Виходячи з цього можемо визначити що первинну обмотку нам необхідно 

виконувати проводом МГТФ- 0.2, з ціллю зменшення втрат на ефекті близько-

сті. 

Оскільки первинна та вторинна обмотки мають майже однакову кількість 

витків ми знаємо що значення струмів та напруг будуть приблизно однако-

вими, тому для намотки вторинної обмотки трансформатора будемо викорис-

товувати теж МГТФ- 0.2. 
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Розрахунок узгоджуючого  дроселя.  

Дросель індуктивністю 2мГн для компенсації статичної ємності викону-

ємо на осерді ETD-39 проводом МГТФ- 0.2 з зазором 2 міліметри. Розрахунки 

опущено в завязку з тим, що параметри індуктивності будуть відрізнятися  в 

залежності від типу використовуємої головки випромінювача. 

 

Вибір силових ключів.   

Відповідно до вибраної мостової топології перетворювача для нашого 

пристрою необхідно 4 силових ключі. Використовувати будемо N-канальні 

MOSFET транзистора типу IRF840. Перевіримо чи задовольняють нас їхні ха-

рактеристики. 

З проведених попередньо розрахунків ми з’ясували що струм у первинній 

обмотці трансформатору сягає 1 Амперу. Відповідно, і струм силових ключів 

також може сягати 1 Ампер на максимальній потужності, що згідно технічної 

документації на транзистор, є значно менше ніж максимально допустимий 

струм  𝐼𝑣𝑡.𝑚𝑎𝑥 = 8 А. 

Максимальна робоча напруга транзисторів IRF840 𝑉𝑣𝑡.𝑚𝑎𝑥 = 500 В. цієї 

напруги цілком достатньо для роботи в нашій схемі, де напруга на ключах ся-

гає 310 В.  

Розрахуємо приблизну теплову потужність розсіювану транзистором при 

максимальній вихідній потужності перетворювача. Ця потужність складається 

з: 

- кондуктивної потужності втрат 

- потужності втрат при увімкненні 

- потужності втрат при вимкнені 

- сумарної потужність втрат 
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Відомо, що опір відкритого переходу транзистора  𝑅𝐷𝑆 = 0.85 Ом. При 

зміні температури цей опір теж змінюється. Для розрахунку візьмемо значення 

температурного перегріву визначене для температури у 75 ℃, тоді згідно (рис 

3.1): 

 

Рисунок 3.1. Графік залежності опору відкритого переходу стік-витік від 

температури .  

 

Згідно наведеного графіка опір відкритого переходу транзистора при те-

мпературі 75 ℃, буде становити : 𝑅𝐷𝑆_𝑚𝑎𝑥 = 1.375 Ом     

 

Розрахуємо кондуктивну потужність втрат : 

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑 = 𝐼𝑣𝑡_𝑟𝑚𝑠
2 ∙ 𝑅𝐷𝑆_𝑚𝑎𝑥 = 12 ∙ 1.375 = 1,375 Вт          (3.9) 

де: 𝐼𝑝𝑟_𝑟𝑚𝑠 – ефективне значення струму первинної обмотки. 
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Максимальний струм стоку  𝐼𝑑𝑟_𝑚𝑎𝑥 = 1 А. 

 Потужність втрат при увімкненні: 

𝑃𝑜𝑛 = 𝐼𝑝_𝑣𝑎𝑙𝑙𝑒𝑦 ∙ 𝑉𝑏𝑢𝑙𝑘_𝑚𝑎𝑥 ∙ ∆𝑡 ∙
𝑓𝑠𝑤

12
= 

= 1.625 ∙ 339.411 ∙ 2.3 ∙ 10−8 ∙
120∙103

12
= 0.129 Вт   (3.10) 

де: 𝐼𝑝_𝑣𝑎𝑙𝑙𝑒𝑦 – параметр, розрахунок якого опущено; ∆𝑡 – температурне пе-

рекриття (розрахунок опущено). 

Потужність втрат при вимкненні : 

𝑃𝑜𝑓𝑓 = 𝐼𝑝_𝑣𝑎𝑙𝑙𝑒𝑦 ∙ 𝑉𝑏𝑢𝑙𝑘_𝑚𝑎𝑥 ∙ ∆𝑡 ∙
𝑓𝑠𝑤

6
= 

= 1.625 ∙ 339.411 ∙ 2.3 ∙ 10−8 ∙
120∙103

6
= 0.257 Вт   (3.11) 

де: 𝐼𝑝_𝑣𝑎𝑙𝑙𝑒𝑦 – параметр, розрахунок якого опущено; ∆𝑡 – температурне пе-

рекриття (розрахунок опущено). 

Можемо розрахувати сумарну потужність втрат : 

𝑃𝑙𝑜𝑠𝑠𝑒𝑠 = 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑 + 𝑃𝑜𝑛 + 𝑃𝑜𝑓𝑓 = 

= 1.375 + 0.129 + 0.257 = 1,761 Вт        (3.12) 
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4 РОЗДІЛ  

РОЗРАХУНОК ЕЛЕМЕНТІВ ДРУКОВАНОГО МОНТАЖУ 

Проведемо розрахунки основної друкованої плати РА-г61-2.433523.001   

4.1  Попередній вибір виду друкованої плати. 

У пристрої буде застосовано  одностороння друкована плата. 

Габаритні розміри плати визначаються по вимогам корпусу пристрою та         

по вибраній елементній базі. 

Відстань між елементами друкованого монтажу визначити в залежності 

від габаритних розмірів плати та необхідних відстаней з урахуванням тепло-

навантаженості. 

Контактні майданчики – відповідно до вимог супровідної документації до 

елементної бази. Ширину провідників визначимо в залежності від наванта-

ження по струму. 

4.2  Вибір варіанту електричного приєднання та закріплення плати в 

приладі. 

Друкована плата буде закріплена в корпусі шляхом гвинтових з'єднань  по 

периметру до конструкційних елементів корпусу. 

4.3  Вибір методу виготовлення друкованої плати. 

Друкована плата буде виготовлена комбінованим негативним методом. 

 

  4.4 Вибір класу точності плати та щільності друкованого монтажу. 

Виготовлення плати буде за 3 класом точності. 

Основні конструктивні розміри для третього класу приведені в таб-

лиці 4.1 згідно ГОСТ 23751-86.  
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Таблиця 4.1 – Мінімальні значення розмірів основних параметрів еле-

ментів   друкованих плат для вузького місця 

 

4.5 Розрахунок необхідної площі плати і вибір її розмірів. 

 Для розрахунку необхідного розміру плати потрібно визначити розміри 

всіх елементів встановлюваних на платі. Для в таблиці 4.1 наведемо ескізи еле-

ментів та площу яку вони займають.  

Варіанти встановлення ЕРЕ приведені в таблиці.2. 

 

Таблиця 4.2 – Ескізи ЕРЕ та площа яку вони займають 

                   Параметри Розмір  

(мм) 

1 Ширина провідників t 0,25 

2 Відстань між провідниками S 0,25 

3 Відношення діаметру отвору d0 до товщини 

плати Hп, тобто j= d0/ Hп 

0,33 

4 Гарантійний поясок b 0,1 
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площа  
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мм2      

  

Загальна 

площа 

елементів  

мм2      

   

С1,С16 

С8,С9 

 

 

 

4 

                                                        

 265 1060 
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Продовженя таблиці 4.2 
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мм2      

   

С2,С3 

С6, С7, 

С11 

 

 

     5 

 

 

  

2,5 12,5 

С4,С5 

 

 

     2 

 

78,5 157 

С10 

 

 

1 

 

 

706 706 

 

С12… 

С15 

 

 

 

4 

 

 

 

                                                        
9,8 39,2 
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Загальна 
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мм2      

   

DA1,DA2

VT1… 

VT4 

 

 

     6 

 

 

  

45 270 

DA3,DA6,

DA7, 

DA10, 

DA11 

 

 

     5 

 

59.8 299 

DA4,DA5

DA12 

 

 

3 

 

 

30 90 

 

DA8  

DA9 

 

 

 

 

2 

 

 

                                                       

149 298 
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Продовженя таблиці 4.2 
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FU1 

 

 

     1 

 

 

  

198 198 

L1 

 

 

     1 

 

288 288 

L2 

 

 

1 

 

 

2025 2025 

R1, 

12…R15 
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27 135 
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Продовженя таблиці 4.2 
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R2, 
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2.5 27.5 

R11 
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20,32  20,32 
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TR1 

 

 

 

 

1 

 

 

                                                       

71,5 71,5 
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1710 1710 
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3107,5 3107,5 

VD1,VD2 
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VD4… 

VD6 

 

 

     3 

 

 

  

4,455 13,365 

VD7… 

VD9 

 

 

     3 

 

15 45 

 

Спочатку розраховується необхідна площа Sм для розміщення ЕРЕ, для 

цього знаходиться сума встановлювальних площ всіх ЕРЕ. 

Знайшовши таким чином необхідну площу плати, визначаються розміри 

її сторін. При цьому враховуються допустимі розміри плати, виходячи з виб-

раного класу точності та щільності, допустимих габаритів приладу, максима-

льного співвідношення сторін, умов експлуатації та виду і кількості плат. До-

цільно вибирати розміри сторін плати із стандартного ряду розмірів (ОСТ 

4.010.020–83). 

Визначивши встановлювану площу кожного ЕРЕ, визначається необхідна 

площа для їх встановлення на платі за формулою 4.1 
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𝑆ДП = 1 ∙ ∑ 𝑆мг + 1.5 ∙ ∑ 𝑆𝑐г + 2.5 ∙ ∑ 𝑆вг,                                     (4.1) 

 

          де     Sмг  – площа малогабаритних ЕРЕ; 
 

       Sсг  – площа середньогабаритних ЕРЕ; 
 

       Sкг – площа крупногабаритних ЕРЕ. 

 

 

 

Sмг=12,5+39,2+27,5+20,32+10,24+170+13,365+45= 338,125 [мм2]; 

 

Sсг= 270+299+90+298+135+71,5=1163,5 [мм2]; 

 

           Sкг=1060+157+706+198+288+2025+1710+3107,5+154,8=9406,3 [мм2] 

 

Sм = 338,125 + 1,5*1163,5 + 2,5*9406,3 =25600 [мм2]  

                                     

Площа допоміжних зон визначається як площа для розміщення елемен-

тів фіксації та закріплення плати в приладі, радіаторів для теплонавантажених 

ЕРЕ, пристроїв додаткового кріплення елементів на платі, тощо. Встановлю-

вальні розміри цих елементів визначають з довідників в залежності від вибра-

ного типу та шляхом розрахунків допоміжних зон. 

  
     Сумарна площа плати складає 

дмП SSS  ;                  (4.2)                          

де   дS – площа допоміжних зон, дS приймається 2600
2мм  

До допоміжних зон необхідно віднести місце під кріплення додаткової 

плати керування, площа якої 4000 
2мм  

      Sм– необхідна площа для встановлення всіх ЕРЕ на плату 

 
Sп = 25600  + 4000 + 2600=32200 
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Для  пристрою ,що проектується, обирається   одностороння   друкована 

плата  з розмірами  220*160мм. Вибір більшої плати чим цього потребують 

компоненти обумовлений особливостями кріплення плати у корпусі. 

Площа плати:  

𝑆𝑃 = 𝐴 ∙ 𝐵 = 220 ∗ 160 = 35 200  мм 

 

 

Знаходимо коефіцієнт заповнення плати: 

 

                              КЗ=SЕЛ/SП (4.3) 

 

КЗ=32200 /35 200  = 0,91 

 

4.6 Розрахунок параметрів друкованого монтажу 

Вибір провідникового матеріалу. При виборі провідників для плати пот-

рібно дотримуватись таких вимог: 

- величина питомого опору повинна бути мінімальною; 

- величина щеплення провідника з основою плати повинна бути 

достатньою, щоб про обробці плати вона не відірвалась від основи; 

- теплові режими роботи повинні бути задовільними; 

- провідник повинен витримувати задану величину струму; 

- провідник повинен бути хімічно стійким; 

- провідник повинен добре паятися. 

Таким провідником є мідь, яку будемо використовувати в якості провід-

никового матеріалу для плати. Мідь практично задовольняє вище вказані ви-

моги. 

Вибір діелектричного матеріалу. 

При обґрунтуванні вибору діелектричного матеріалу плати необхідно 

дотримуватись наступних вимог: 
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- матеріал повинен мати такі діелектричні втрати в заданому діапазоні 

частоти – таких втрат повинно бути не менше 0.07 на частоті 1 МГц; 

- питомий поверхневий об’ємний опір повинен бути 10 Ом/см; 

- електрична міцність повинна бути >15кВ/мм; 

- 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 95…98% не зміню-

ється впродовж 30 днів; 

- стабільність механічних, фізико-хімічних, електричних параметрів після 

обробки плати по технологічному виробництву. 

В якості матеріалу для основи друкованої плати вибираємо склотекстоліт 

не фольгований FR-4 35/35 1,5 мм. 

Розрахувати: 

d0 – діаметр монтажних отворів; 

D – діаметр контактних майданчиків; 

t – ширина друкованого провідника; 

S – відстань між сусідніми елементами друкованого монтажу; 

l – найменша відстань при прокладанні по ній 2-х друкованих провід-

ників. 

Діаметр отвору вибираємо згідно таблиці(ОСТ.4.070.010-87) 

Таблиця 4.3 - Рекомендовані діаметри контактних майданчиків  

 

Діаметр, мм 

Рекомендований 

діаметр 

контактного 

майданчика, мм 

Мінімальна від-

стань між 

центрами  отво-

рів, мм 

Виводу ЕРЕ Отвору - - 

До 0,5 d01=0,9 3,0 2,5 

0,6…0,7 d02=1,1 3,0 2,5 

0,8…0,9 d03=1,3 3,0 3,75 
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У друкованій платі використані три необхідні розміри отворів з контакт-

ними майданчиками. Дослідимо можливість їх виконання. 

 

Таблиця 4.4 – Розмір контактної площадки та розмір отвору  

 

Діаметр, мм 

Контактного 

майданчика 

Отвору 

1,3 d01=0,7 

1,5 d02=0,8 

2.5 d03=1,2 

 

Рахуємо діаметр контактних майданчиків: 

 

        Dmin1=(d0+∆dвв)+2b+∆tвв+2∆tтр+√Td
2+TD

2+∆tнв
2 (4.4) 

де: 

Dmin1 – мінімальний діаметр контактних майданчиків; 

d0 – діаметр отвору; 

∆dвв – верхнє граничне відхилення діаметру отвору; 

b – гарантований поясок; 

∆tвв – верхнє граничне відхилення діаметру контактних майданчи-

ків; 

∆tтр – значення підтравлення діелектрика в отворі, ∆tтр=0; 

tтр – значення підтравлення діелектрика в отворі; 

Td – значення позиційного допуску розташування осей отворів у 

діаметральному виражені; 

TD – значення позиційного допуску розташування осей контактних 

майданчиків; 
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Значення вибираємо такі: 

1. d01 = 0,7 мм; ∆dвв =0,05 мм; b= 0,10 мм; ∆tвв= 0,05 мм;   

Td= 0,08 мм; TD= 0,15 мм; ∆tнв= 0,05 мм; ∆tтр= 0; 

 

Dmin1=(0,7+0,05)+2*0,10+0,05+√0,08 2+0,15 2+0,05 2= 1,17 мм 

 

2. d02 = 0.8 мм; ∆dвв =0,05 мм; b= 0,10 мм; ∆tвв= 0,05 мм;   

Td= 0,08 мм; TD= 0,15 мм; ∆tнв= 0,05 мм; ∆tтр= 0; 

 

 

Dmin2=(0,8+0,05)+2*0,10+0,05+√0,08 2+0,15 2+0,05 2= 1,27 мм 

 

 

3. d03 = 1,2 мм; ∆dвв =0,05 мм; b= 0,10 мм; ∆tвв= 0,05 мм;   

Td= 0,08 мм; TD= 0,15 мм; ∆tнв= 0,05 мм; ∆tтр= 0; 

 

Dmin3=(1,2+0,05)+2*0,10+0,05+√0,08 2+0,15 2+0,05 2= 1,67 мм 

 

 

Перевіряємо розрахунок за допомогою рівності: 

 

                         D ≥ Dmin (4.5) 

 

D1= 1.3 мм  > 1,17 мм; 

D2= 1.5 мм  > 1,27 мм; 

D3= 2.5 мм  > 1,67 мм; 

 

З результатів розрахунку ми бачимо що вибрані діаметри контактних площа-

док можуть бути реалізовані без ризиків втрати якості друкованої плати. 

 

Розраховуємо ширину друкованого провідника: 

 

Ширина друкованих провідників залежить від щільності струму, від падіння 

напруги і від технологічних обмежень.  
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У друкованому провіднику щільність струму jдоп=20А/мм2.  

У навантаженних колах схеми протікають струми до 1.3 А. 

 

𝑗 =  
𝐼

𝑡∗ℎ 
 ,       (4.6) 

𝑡 =  
𝐼

ℎ∗jдоп 
 ,      (4.7) 

де t -ширина провідника; h -товщина провідника.. 

   I — максимальний струм; 

h — товщина шару металізації; 

jдоп= — допустима щільність струму в провіднику. 

 

𝑡 =  
1.3

0.035 ∗ 20 
= 1.85 𝑚𝑚, 

 

Визначимо ширину дорожки, виходячи з можливостей виробництва по 

класу точності. 

За третім класом точності ДП мінімальна ширина провідника, обумовлена 

виробничими можливостями складає 0,3 мм. 

 

 𝑡с.𝑚𝑖𝑛.в. =  𝑡𝑚𝑖𝑛 + [∆𝑡н.в.] ,  (4.8) 

 

де       𝑡𝑚𝑖𝑛 — мінімальне значення номінальної ширини доріжки; 

 ∆𝑡н.в. — допуск на ширину доріжки. 

Маючи на увазі обраний клас точності друкованої плати (третій) маємо 

наступні значення параметрів: 𝑡𝑚𝑖𝑛 = 0,25 мм , ∆𝑡н.о. = −0,05мм.  

Підставимо отримані дані у формулу (3.9): 

 𝑡с.𝑚𝑖𝑛.в. = 0,25 + [−0,05] = 0,3 мм 

 

Далі визначимо мінімально допустиму ширину провідника з урахуванням 

допустимого падіння напруги (3%). Вона визначається за формулою: 
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 𝑡с.𝑚𝑖𝑛.н. =  
𝑙 ∗ 𝐼𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝜌

ℎ∗ 𝑈ж∗0,03 
 , (4.9) 

де    𝑙 — довжина провідника; 

𝐼𝑚𝑎𝑥 — максимальний струм у колі; 

𝜌 — питомий опір провідника; 

ℎ — товщина фольги; 

𝑈ж — напруга живлення. 

Маємо наступні значення параметрів: 𝑙 = 50 мм, 𝐼𝑚𝑎𝑥 = 1,3А, 𝜌 =

0,0175 
Ом∗ мм2

м
 — питомий опір міді, ℎ = 35 мкм, 𝑈ж = 310В.  

Підставимо дані у формулу (4.9): 

 𝑡с.𝑚𝑖𝑛.н. =  
0,05 ∗ 1,3 ∗ 0,0175

0,035∗ 310∗0,03 
= 0,003 мм 

 

                 

Висновок по параметрам друкованого рисунку: 

 

З отриманих результатів бачимо що ширина друкованого провідника об-

межується максимальним струмом у колі і становить 1,85 мм. Але товщина 

друкованих провідників у сигнальних лініях може бути обмежена технологіч-

ними характеристиками 3 класу точності оскільки сигнальні провідники не є 

струмонавантаженими. 

 Для силових ліній вибираємо мінімальну ширину провідників рівну 1,85 

мм, а для сигнальних провідників 0,3 мм. 
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Рисунок 4.1 – Виконання трасування з’єднань плати у середовищі Altium 

Designer 19 

 

Рисунок 4.2 – Зовнішній вигляд друкованої плати зі встановленими еле-

ментами 
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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-г61-2.433523.001 Е3; 

- схема електрична принципова РА-г61-2.433523.002 Е3; 

- перелік елементів РА-г61-2.433523.001 ; 

- перелік елементів РА-г61-2.433523.002 

- 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 –Інтенсивність відмов для кожного окремого типу компонентів 

 

 

№ 

Тип елемента Познач. Е3 Інтенсив 

-ність від-

мов, 

λі*10 - 6 

 

Кількість 

елементів 

ni 

Сумарна 

інтенси 

-вність 

ni*λі*10- 

6
 

1 MPX224K2FBA-Hitano С1,C16 0,01 2 0,02 

2 Y2223K3DL15(D4) C8, С9 0,01 2 0,02 

3 0805B104K500NT C2,C3,C6, 

C7,C11 

0.03 5 0.15 

4 EXR102M16B-Hitano C4,C5,C10 0.3 3 0.9 

5 TAJB105K035R-AVX1 C12…C15 0,02 5 0.1 

6 L7812/0,5CV DA1,DA2 0,22 2 0,44 

7 Optocoupler 6N135 DA3,DA6,DA7 

DA10,DA11 

0,22 5 1.1 

8 LM393DR DA4 0,22 1 0,22 

9 ACS712 DA5,DA12 0,22 2 0,44 

10 IR2112PBF DA8,DA9 0.22 2 0,44 

11 GT1-4602A FU1 0.2 1 0,2 

12 DSF10L103А065 L1 0.033 1 0,033 

13 ETD39 L2 0.033 1 0.033 

14 CR100SJTB-1MR R1 0.01 1 0.01 

15  RC0805S8J0103T5E R2, R3…R10, 

R18, R19 

0.015 11 0,165 

16 RL2512JK-0R1 R11 0.015 1 0.015 

17 MFR100SSFTB-10R R12…R15 0.01 4 0.04 

18 RC1206JR R16, R17 0.015 2 0.03 
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19 KLS6-MF72-10D11 TR1 0,0013 1 0.0013 

20  TEZ6/ ETD49 TV1, TV2 1 2 2 

21 DB157G VD1,VD2 0.045 2 0.09 

22  GBJ1010/ 1N4148W/ 

S2M 

VD3, VD4… 

VD6,VD7 

0.85 5 4,25 

23 ES1J VD8,VD9 0.043 2 0.086 

24 IRF720 VT1…VT4 0.3 4 1.2 

25 RC0805S8J0103T5E R1…R6 0.015 6 0.9 

26 STM32f103c8t6 DD1 0.42 1 0.42 

27 KLS4-WH06-2A R7 0.007 1 0.07 

28 Плата друкована  0,0004 2 0,0008 

29 Пайка хвилею 

 припою 

 0,03 264 7.56 

30 Ручна пайка  0,15 50 1.5 

Загальна інтенсивність відмов 30,1241 

 

Тепер можемо знайти час безвідмовної роботи: 

 𝑇0 =  
1

𝜔
 (5.1) [13] 

 

Отримуємо 𝜔 = 30,1241 ∗ 10−6  1 год⁄ . Знаючи це число можна визна-

чити час напрацювання на відмову: 

 𝑇0 =  
1

30,1241∗10−6 
= 33196 год. 

 

Розрахуємо сумарну ймовірність безвідмовної  роботи протягом (𝑡𝑝 = 

10000 год): 

https://www.rcscomponents.kiev.ua/product/s2m_123150.html
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𝑃𝑚(𝑡𝑝) = 𝑒−𝑡𝑝/𝑇0    (5.2) [13] 

 

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

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

𝑃𝑚 = 𝑒−10000/33196 = 0.74 

 

 

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 160 мм; 

- ширина плати 220 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 ∙ 0.0015 = 3.1 кг
𝑚2⁄   (5.3) [13] 

 

Визначимо приведену масу ДП з деталями: 

𝑚 = 𝑚𝑝 + 𝑚𝑑 = 3.1 +
0.1

А∗В
= 5.941 кг

𝑚2⁄   (5.4) [13] 

 

Розраховуємо циліндричну жорсткість: 

𝐷 =
𝐸∙ℎ3

12(1−𝜎2)
=

3,02∙1010∙1.53

12(1−0.222)
= 8.93 𝐻𝑚  (5.5) [13] 
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𝛽 = 𝑎
𝑏⁄ = 0.16

0.22⁄ = 1,375  (5.6) [13] 

 

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
1,375

+
1

1,3752

1 + 1.621 ∙
1

1,3753 +
1

1,3756

=  9.916 

Визначимо значення резонансної частоти плати: 

𝑓0 =
𝜑(𝛽)

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑎2
∙ √

𝐷

𝑚
=

9.916

2 ∙ 𝜋 ∙ 0.162
∙ √

8.93

7.361
= 61.648 Гц 

 

Так як резонансна частота плати 62 Гц що є достатньо близько до частоти  

вібраційних впливів (60 Гц), то необхідно у центрі плати використовувати додат-

кові кріплення які будуть зсувати частоту власних коливань плати. 

 

 

 

 

 

 

  



Зм. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

РА-г61-2.433234.001 ПЗ 

 

 

 

 49 

РОЗДІЛ 6 

ОХОРОНА ПРАЦІ  

Даний розділ входить до складу пояснювальної записки дипломного про-

екту «Ультразвуковий генератор з мікроконролерним керуванням». Мета 

цього розділу – визначення усіх можливих шкідливих та небезпечних факторів 

під час розрахунку та виготовлення пристрою, оцінити їх вплив на продукти-

вність праці, і як результат проведеного аналізу – розроблення заходів, спря-

мованих на забезпечення безпеки праці працівників, мінімізація ймовірності 

отримання травм і зниження працездатності внаслідок дії шкідливих факторів 

[14]. 

Тому дотримання положень щодо безпечних умов праці, а також забезпе-

чення таких умов роботодавцем – запорука продуктивної та безпечної праці.  

В даному розділі визначені основні потенційно небезпечні фактори що 

мають місце рот проектуванні виробу. А також запропоновані технічні рі-

шення та організаційні заходи з безпеки і гігієни праці, виробничої санітарії і 

визначено заходи з забезпечення пожежної безпеки. 

 

6.1.1 Визначення основних потенційних шкідливих та небезпечних 

 виробничих факторів при проектуванні та виготовленні  пристрою 

При проектуванні, виготовленні розроблюваного пристрою на працівни-

ків може впливати ряд шкідливих та небезпечних факторів. Деякі технологічні 

процеси при виготовленні пристрою потребують роботи із ріжучими ручними 

інструментами, агресивними хімічними, електроінструментами [15]. Це в 

свою чергу створює додаткові шкідливі та небезпечні впливи на працівників, 

що вимагає більш жорсткого дотримання правил охорони праці та створення 

відповідних умов для безпечної роботи. 
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Отже, визначимо можливі негативні впливи при розробці та виготовленні 

розроблюваного пристрою: 

-   вплив ультразвукових коливань на організм людини (ДСН 3.3.6.037-99) 

-   недостатній рівень освітленості робочої зони (ДБН В2.5–28–2006); 

- невідповідність параметрів мікроклімату робочої зони санітарним нор-

мам (ДСН 3.3.6.042–99); 

- наявність у повітрі робочої зони шкідливих та небезпечних речовин у 

концентраціях, що перевищують гранично допустимі концентрації (ГДК), ви-

значені існуючими стандартами ; 

- небезпека ураження електричним струмом через несправність електроі-

нструменту та необережності (розроблюваний пристрій живиться від мережі 

змінного струму напругою 220 В. Можливий контакт працівника із високово-

льтною частиною пристрою). Розроблюваний пристрій та електроустатку-

вання робочої зони повинне відповідати вимогам CI-13; 

- небезпека опіку при необережному користуванні нагрівальним інстру-

ментом (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 переві-

ряти 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 сидя-

чою, 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 резуль-

татів 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. 

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

працівника. Згідно із вищенаведеним документом, ці параметри повинні ста-

новити не менше 4.5 м2 для площі та 15 м3 для об`єму. Перевіримо відповід-

ність цих параметрів розрахунковим для мого робочого місця [16]. 

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 стано-

вить 9 м2, тому задовольняє вимоги по площі на одну людину. Перевіримо те-

пер відповідність розрахункового об`єму приміщення на одну людину та нор-

мативну.  

Отже, визначимо загальний об`єм приміщення: 

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

міщення, 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 примі-

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

становить 22.5 м3, що цілком задовольняє вимоги 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 мікрокліматич-

ними умовами виробничого приміщення при тривалому впливі на організм 

людини вважають такі, за яких не активуються механізми терморегуляції та 

забезпечується нормальний тепловий стан організму[16]. Це забезпечує від-

чуття теплового комфорту та створюють умови для високого рівня працездат-

ності. 

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 тер-

морегуляції у межах фізіологічної адаптації. При цьому не виникає ушкоджень 

або порушень стану здоров`я, але можуть мати місце дискомфортні тепловід-

чуття та деяке зниження працездатності [15] . 

Відповідно до норм ДСН 3.3.6.042–99 визначимо категорію виконуваних 

робіт за ступенем важкості. Оскільки роботи із проектування та виготовлення 
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пристрою здійснюються переважно сидячи і супроводжуються незначним фі-

зичним 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 ДСН 3.3.6.042–99 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 випад-

ках, коли на робочих місцях не можна забезпечити оптимальні величини мік-

роклімату. Величини показників допустимих мікрокліматичних умов встано-

влюють для постійних та непостійних робочих місць (наведемо лише для пос-

тійних). 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 воло-

гість,% 

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 до-

пустиму у зв`язку із тим, що здійснюється в основному природна вентиляція 
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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. 

 

6.2.3. Безпека праці при проведенні технологічного процессу пайки ЕРЕ 

У процесі монтажу пристрою для з`єднання ЕРЕ застосовується техноло-

гічний 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[16]. 

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 осі-

дають 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 не-

безпечними для життя та здоров`я людини. Вплив кожного конкретного еле-

менту на організм людини приведено у Таблиці 6,3. 

Таблиця 6,3 

Компоненти Характер токсичності Клас 

небезпеки 

ГДК у повітрі ро-

бочої зони, мг/м3 

Олово Ураження бронхів, за тривалого 

впливу можливий пневмоконіоз 

3 10 (для окису 

олова) 
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Свинець При отруєнні спостерігається ура-

ження нервової, серцево-судинної та 

статевої систем 

1 0.01 

Каніфоль сос-

нова 

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 ро-

злади (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 по-

рівняємо із гранично допустимою концентрацією (ГДК) (Таблиця 6,3). 

Розрахунок буде здійснюватися за такою формулою: 

𝐶 =
(0.6 ∙ 𝑦 ∙ 𝑛 ∙ 𝑡 ∙ 𝑁)

𝑉⁄     (6,1) 

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

пайок за хвилину; 𝑡 – тривалість зміни, год; 𝑁 – кількість робочих місць; 

 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 
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близько 20 пайок. Тривалість процесу не превищує 4 годин, кількість робочих 

місць – 2. Об`єм приміщення складає 67.5 м3. 

Підставимо тепер усі данні у формулу (6,1): 

𝐶 =
(0.6 ∙ 𝑦 ∙ 𝑛 ∙ 𝑡 ∙ 𝑁)

𝑉⁄ =
(0.6 ∙ 0.04 ∙ 20 ∙ 4 ∙ 2)

67.5
⁄ = 0.056 мг/м3 

Отже, гранично допустима концентрація (ГДК) випарів олова не повинна 

перевищувати 0.01 мг/м3. Отриманий результат перевищує нормативний 

майже у п`ять разів. Тому необхідно ввести додаткові заходи для захисту пра-

цівників, зокрема – покращити вентиляцію. 

   У теплий період року пайку необхідно здійснювати біля відчиненого ві-

кна, оскільки немає можливості застосувати системи місцевої вентиляції. У 

холодну пору року необхідно частіше здійснювати провітрювання примі-

щення 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 важ-

ливою складовою забезпечення охорони праці на виробництві та продуктивної 

праці у загальному. Недостатній рівень освітлення робочого місця, насампе-

ред, вимагає надлишкового напруження м`язів очей, тому очі швидко втомлю-

ються, збільшується ймовірність отримати травму. За тривалої роботи в умо-

вах недостатнього освітлення можливе навіть погіршення зору. Тому дуже не-

обхідно заберпечити відповідність освітлення робочого місця санітарним но-

рмам (ДБН В.2.5.–28–2006) [18]. 

Освітлення робочого місця суміщене – у світлу пору доби використову-

ється природне освітлення через вікна у стіні будівлі, у темну пору доби – шту-

чне освітлення люмінісцентними лампами. Додатково застосовується штучне 

місцеве освітлення у вигляді настільної лампи із лампою розжарювання. 
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У якості джерел загального штучного освітлення використовуються сві-

тильники 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⁄      (6,2) 

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

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

тильника світловий потік приймемо 9390 Лм); 𝜂 – коефіцієнт використання 

світлового потоку (розрахується нижче); S – площа приміщення, що освітлю-

ється (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 6.4 

(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)⁄     (6,3) 

де: 𝐴 – довжина приміщення (приймемо 𝐴 = 6 м); 𝐵 – ширина примі-

щення (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): 
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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 ро-

бочих 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
⁄     (6,4) 

де: 𝑁 – кількість світильників (𝑁 = 1); Фп – світловий потік лампи розжа-

рювання 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 – кое-

фіцієнт запасу (приймемо рівним 1.5 для приміщень, де використовуються лю-

мінісцентні 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. 
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6.2.5 Електробезпека на робочому місці 

Спроектований виріб згідно з 1.13 має I клас за електрозахистом (облад-

нання, що має робочу ізоляцію, елементи зазаемлення та провід без заземлю-

ючої жили). Все інше електрообладнання, що розташоване у лабораторії має I 

клас за електрозахистом (обладнання, що має робочу ізоляцію, елементи заза-

емлення та провід без заземлюючої жили). Крім ВДТ ПЕОМ яке має ІІ та ІІІ 

клас за електрозахистом. 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 електроустат-

кування; 

Розроблюваний пристрій належить до I класу захисту (обладнання, що має ро-

бочу ізоляцію та елемент заземлення, під`єднується до мережі живлення вил-

кою 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. 

Підключення електроустановок виконане із дотриманням вимог ПУЕ. 
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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
⁄     (6,5) 

де: 𝑈ф – фазова напруга (𝑈ф = 220 В); 𝑅ф – опір фазового дроту (𝑅ф = 0.5 

Ом); 𝑅н – опір нульового дроту (𝑅н = 0.5 Ом); 𝑍н – розрахунковий опір тран-

сформатора (приймемо 𝑍н = 0.1 Ом). 

Підставимо отримані параметри у вираз (5): 

𝐼к.з. =
𝑈ф

𝑅ф + 𝑅н + 𝑍н
⁄ = 220

0.5 + 0.5 + 0.1⁄ = 200 А 

Для надійного спрацювання струмозахисних автоматів необхідне вико-

нання нерівності 

𝐼к.з. ≥ 1.4 ∙ 𝐼авт. 

Тобто, необхідно застосувати струмозахисні автомати на струм не більше 

142 А. Із стандартних значень струму спрацювання обираємо автомат на струм  

Автомати що використовуються у виробничих приміщеннях мають струм 

спрацювання 20 та 30 А. 

Розрахуємо тепер напругу дотику до зануленого електрообладнання: 

𝑈дот. = 𝐼к.з. ∙ 𝑅н = 200 ∙ 0.5 = 100 В       

Що задовольняє приведені вище вимоги.   

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 ПУЕ-20Г. 

Допустиме значення Uк.доп в залежності від tд  приведено у таблиці 

ПУЕ-2017. 
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 Також необхідно зазначити, що при налагодженні пристрою необхідно 

дотримуватися обережності, оскільки частина розроблюваного пристрою зна-

ходиться під високою напругою (близько 300 В).  

Усе електроустаткування приміщення встановлено та під`єднано у відпо-

відності до вимог ПУЕ та ПБЕ. Додаткових заходів щодо підвищення електро-

безпеки у робочому приміщенні вводити не потрібно. 

6.2.6. Вплив ультразвукових коливань на організм та захист від нього  

Ультразвук, так само як і інфразвук, орган слуху людини не сприймає, 

однак він може спричиняти біль голови, загальну втому, розлади серцево-су-

динної та нервової систем. При клінічному обстеженні може бути виявлений 

астенічний синдром. У осіб, що тривалий час  зайняті експериментальною ро-

ботою на ультразвукових установках, іноді спостерігаються  діенцефальні по-

рушення (зниження ваги, різкий підйом вмісту цукру в крові з повільним зни-

женням до вихідного рівня, підвищення механічного збудження м’язів тощо). 

Можливі порушення периферичної нервової системи (оніміння, зниження чу-

тливості, гіпергідроз) порушення вестибулярного апарата. Периферичні пору-

шення обумовлені  переважно контактним впливом ультразвукових коливань. 

У випадку неможливості зниження інтенсивності шуму та ультразвуку в 

джерелі через повітря, найбільш ефективним є звукоізоляція обладнання (ви-

користання звукоізоляційних кожухів, захисних екранів, звукоізольованих ка-

бін, розміщення ультразвукового устаткування в окремому звукоізольованому 

приміщенні). 

Робітники, працюючі в умовах впливу ультразвуку, згідно з наказом МОЗ 

№ 246 від 21.05.2007. «Про затвердження порядку проведення медичних огля-

дів працівників певних категорій» підлягають щорічному періодичному меди-
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чному огляду з обов’язковим залученням до складу лікарняної комісії  невро-

патолога, офтальмолога, хірурга та проведенням досліджень вібраційної чут-

ливості ( за показанням). Обмеженням при прийомі на роботу в умовах впливу 

ультразвуку (окрім загальних) є  хронічні захворювання периферичної нерво-

вої системи , а також облітеруючі захворювання артерій, периферичний ангіо-

спазм. 

При проектуванні даного виробу були враховані всі вимоги стосовно до-

пустимих впливів Ультразвукового випромінювання з урахуванням ДСН 

3.3.6.037-99 

6.3 ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА У ПРИМІЩЕННІ 

У процесі монтажу розроблюваного пристрою (паянні) використову-

ються пожежонебезпечні речовини. Недотримання правил пожежної безпеки 

може призвести до пожежі із пошкодженням чи знищенням майна, заподіян-

ням 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 поже-

жонебезпечне), тобто приміщення із горючими та важкогорючими рідинами, 

твердими горючими речовинами та матеріалами. 

Відповідно до класифікації ДНАОПО-1.32-01робоча зона приміщення на-

лежить до класу П-IIa за пожежною небезпечністю. За вогнестійкістю примі-

щення 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.). 
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У Таблиці 6,4 наведено дані речовин, що використовуються при паянні. 

Наймену-

вання речо-

вини 

Темпера-

тура спа-

лаху,℃ 

Температура 

самозай-

мання, ℃ 

Нижня 

межа  ви-

буху, г/м3 

Верхня 

межа ви-

буху, г/м3 

Засоби 

пожежо-

гасіння 

Каніфоль – 850 12.6 – Хімічна 

піна,  вода 

Спирт 

 етиловий 

18 404 68 340 Хімічна 

 піна,  вода, 

інертні гази 

 

Кількість евакуаційних виходів із будівлі та кожного поверху та примі-

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

Відстань від найбільш віддаленого робочого місця до найближчого ева-

куаційного виходу із приміщення не повинна перевищувати значення, що ре-

гламентуються існуючими нормами. Таким чином, для об`єму приміщення 

67.5 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.  

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

лекислотний вогнегасник марки ВВ–2. Вуглекислотні вогнегасники застосову-

ються для гасіння електроустановок і електромереж, що перебувають під на-

пругою до 1000 В (класс пожежі «Е»). Додатково у коридорі знаходиться хімі-

чний пінний ВХП–10 для гасіння легкозаймистих речовин та твердих матеріа-

лів (оскільки для гасіння спирту, ацетону і т.д. вуглекислотні вогнегасники не 

використовують, бо вуглекислий газ добре розчиняється у цих речовинах). У 
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приміщенні встановлена пожежна сигналізація, на кожному поверсі наявні по-

жежні 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; 

- заборона паління у приміщенні поза спеціальними відведеними міс-

цями; 

- неприпустимість перевантажень, перегріву обладнання, аварійних ре-

жимів їх роботи; 

- заборона використання обладнання із саморобними запобіжниками; 

- горючі та легкозаймисті речовини повинні знаходитися у спеціально від-

веденому місці приміщення; 

- можливе додаткове обладнання приміщення пожежними сповіщувачами 

для додаткового захисту виробничого простору. 
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ВИСНОВКИ 

У ході виконання дипломного проекту було проаналізовано фундамента-

льні поняття про розмірну обробку твердих матеріалів за допомогою ультраз-

вуку. Було проведене ознайомлення з діючими зразками, було проведено ана-

ліз їх недоліків та варіантів модифікації. 

На етапі огляду існуючих рішень було проаналізовано основні варіанти 

рішення проблем які стали у процесі розробки Ультразвукового генератора з 

мікроконтролерним керуванням. А саме вибір топології включення трансфор-

матора у модулі імпульсного перетворювача, вибір схеми швидкодіючого за-

хисту від короткого замикання, вибір типу джерела живлення для схем керу-

вання. Було проведено аналіз варіантів структурного виконання семи перетво-

рювача з точки зору забезпечення максимально широкого діапазону вихідних 

напруг на виході перетворювача та отримання прийнятного рівня вищих  гар-

монік у навантаженні. 

Був проведений розрахунок моточних виробів та силових ключів.  

 Розробка графічної документації велася у програмному пакеті Altium 

Designer 19. Що дозволило зменшити час на виконання графічної частини, під-

вищити якість розробки друкованих плат та отримати 3D вигляд друкованого 

вузла 

У процесі  виготовленні друкованої плати було освоєно метод негатив-

ного фоторезисту . 
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