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ВСТУП 

 

Електрична схема апаратури другого структурного рівня (блоки, 

відмінною ознакою яких є наявність передньої панелі) і вище, зазвичай, містить 

від декількох десятків до декількох сотень схемних елементів. Тому важливим 

процесом є розробка та обґрунтування раціонального вибору конструкції 

радіоелектронного пристрою на стадії ескізного проекту. 

Метою викладання дисциплін «Конструювання  біомедичних приладів, 

апаратів і комплексів»  є  поглиблене вивчення студентами фізичних процесів і 

теоретичних закономірностей, які складають фізичні та методологічні основи 

проектування нового покоління електронних апаратів, а також засвоєння 

методів аналізу, синтезу, оптимізації, оцінювання і забезпечення надійності 

електронних апаратів. 

Курс є базою для вивчення дисциплін, які пов’язані з  конструюванням, 

виробництвом та експлуатацією електронних апаратів. 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:                                                                                    

– знати: фізичні процеси і теоретичні закономірності, які складають 

фізичну і методологічну основу при створенні та експлуатації 

радіоелектронних засобів; основні електрофізичні процеси і явища на етапах 

розробки, виробництва і експлуатації при їх оптимізації, моделюванні та 

автоматизації виробництва; суть системного підходу при створенні 

електронних апаратів; 

– уміти: проводити аналіз основних фізичних процесів в електронних 

апаратах з урахуванням протидії перешкодних факторів (кліматичних, 

електромагнітних, механічних, старіння); брати участь у розв’язанні задач 

оптимізації конструкцій. 
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ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ РОБІТ 

 

Практична робота № 1 

Тема. Визначення параметрів, що характеризують якість 

компонування 

Мета: на прикладах розв’язання задач ознайомити студентів з основними 

розрахунками параметрів компонування пристроїв радіоелектронної апаратури 

(РЕА). 

 У результаті виконання практичної роботи студент повинен: 

– знати принципи побудови та основні характеристики РЕА; 

– уміти визначати основні параметри компонування РЕА та застосовувати 

набуті знання на практиці. 

Короткі теоретичні відомості 

Сучасна РЕА представляє собою комплекс взаємопов’язаних механічних, 

електромеханічних, електронних, радіотехнічних блоків, антен, а також блоків 

управління і контролю.  

Механічними блоками РЕА є механізми обертання антен, механізми 

налаштування, стійки, шафи, рами, каркаси, кожухи (корпуси). 

Електромеханічними блоками є приводи антен, дискових накопичувачів, 

стрічкопротяжні механізми, сервісні приводи систем точного позиціонування, 

блоки електромеханічного переналаштування, дистанційного керування і т. п. 

Процес проектування РЕА підпорядкований завданню створення апарату, 

що задовольняє експлуатаційним і конструктивним вимогам (табл. 1).  

Ці вимоги полягають у тому, щоб забезпечити:  

– надійність роботи апаратури в заданих умовах експлуатації;  

– зручність і безпеку експлуатації; 

– мінімальні габарити і вагу; 

– максимальну уніфікацію деталей, вузлів і приладів; 

– максимальну застосовність стандартних і нормалізованих виробів; 

– зручність доступу до деталей, вузлів і приладів при їх заміні; 
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– технологічність конструкції.  

Крім перерахованих основних вимог до конструкції РЕА висувають 

спеціальні вимоги до деталей, вузлів і приладів; матеріалів і купованих виробів; 

до покриттів і фарбувань; до органів управління, контролю та індикації; до 

внутрішньоблокового електромонтажу; теплового режиму вентиляції та 

повітряних фільтрів; до амортизації і металізації (заземлення); до електричної 

міцності ізоляції і т. д.  

 

Таблиця 1 – Основні вимоги до механічних параметрів конструкції РЕА 

Параметр 

конструкці 

Впливаючі 

фактори 

Одиниця 

виміру 

Вид та група РЕА 

Наземна  Літакова  Корабельна 

I II III IV V I II I II III 

Вібростійкість та 

віброміцність 

Вібрація з 

частотою, що 

створює 

прискорення, 

не більше 

Гц 

 

 

g 

– 

 

 

– 

2-80 

 

 

4-1 

2-80 

 

 

4-1 

2-80 

 

 

6-3 

15-

120 

 

6-2 

3-

400 

 

2-10 

3-

400 

 

2-10 

5-35 

 

 

1,5 

5-35 

 

 

1,5 

15-

120 

 

2,5 

Ударна міцність 
Прискорення 

при ударі 
g – 10 

20-

75 

100-

120 
– 5 10 7 7 12 

Стійкість до дії 

центробіжного 

прискорення 

Центробіжне 

прискорення 
g – – – – – 6 9 – – – 

Міцність при 

падінні 

Вільне падіння 

на грунт з 

висоти 

м – – 500 
50- 

1500 
– – – – – – 

Вітростійкість 
Вітер зі 

швидкістю 
м/с 30 30 30 30 30 – – – 10 50 

Вибухова дія 

Прискорення, 

створюване 

вибуховим 

впливом 

g – – – – – – – 400 1000 – 

Транспорта- 

бельність 

Транспорту-

вання зі 

швидкістю 

км/год 20÷60 

 

Щодо промислових апаратів, які не мають відлікових пристроїв 

(покажчиків, шкал), основними є вимоги раціонального монтажу електричної 

схеми, відсутності паразитних зв’язків, надійності систем амортизації та 

охолодження.  

Важливе значення має компонування елементів блоків на шасі. При 

компонуванні елементів у першу чергу необхідно виконати такі рекомендації:  

– у вузлах передавальних механізмів передбачити можливість їх 

відносного переміщення з подальшим кріпленням гвинтами;  



 7 

– відстань між оголеними струмопровідними елементами і механічними 

деталями вибирати не менше допустимої за нормами електричної міцності; 

– елементи, термін служби яких не менше довговічності апарату в цілому, 

кріпити за допомогою нерознімних з’єднань (клепання, зварювання, 

пресування, чеканка тощо), а інші елементи можуть бути легкознімними, тобто 

кріпитися за допомогою гвинтів, засувок, затискачів тощо; 

– елементи з великою масою розміщувати якомога ближче до центру 

тяжіння апарату; 

– точки кріплення крупногабаритних елементів апарату слід 

розташовувати якомога ближче одна до одної, щоб при нерівномірному 

затягуванні кріпильних гвинтів додаткові напруги в матеріалі, що виникають 

від перекосів, були б мінімальними;  

– вузли, для яких небезпечні деформації від нерівномірного затягування 

гвинтів, слід кріпити за допомогою комбінованого кріплення (жорсткого у 

поєднанні з пружним);  

– у всіх випадках механічна міцність кріплення повинна бути розрахована 

з урахуванням можливих динамічних навантажень.  

При компонуванні блоку або переносного апарату важливо прагнути до 

зменшення паразитних зв’язків і наводок між вузлами і деталями. Відкриті 

низькочастотні котушки індуктивності слід екранувати за допомогою 

перегородок, які виконано з матеріалів з високою початковою магнітною 

проникністю.  

Найбільш раціональними методами компонування РЕА є функціонально-

модульний або функціонально-блоковий, сутність яких полягає у розчленуванні 

принципової схеми РЕА на блоки, вузли і модулі.  

Існує також два принципово різних способи компонування РЕА: 

– децентралізований, при якому пристрої та блоки встановлюються у 

різних місцях; 
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– централізований, при якому пристрої та блоки, які не потребують 

постійного обслуговування, розміщуються в одному або декількох корпусах – 

контейнерах із загальним пультом управління. 

Одним з практичних прийомів компонування РЕА при конструюванні є 

спосіб аплікації, що полягає у використанні пласких шаблонів – контурів, які 

замінюють стандартні і нормалізовані елементи блоку або пристрою. Маючи в 

своєму розпорядженні ці шаблони на трьох проекціях загального 

компонування, конструктор домагається оптимального значення коефіцієнта 

заповнення об’єму кожуха або відповідності нормам електричної міцності, 

з’ясовує максимально допустимі обсяги знову проектованих елементів.  

Коли до складу конструкції входять складні за формою елементи, що 

розташовані у декількох площинах, удаються до способів об’ємного 

моделювання. Ці способи реалізовують з використанням пакетів прикладних 

програм на ПЕОМ. У процесі компонування інженерні розрахунки мають, в 

основному, перевірочний характер.  

Характеристикою використання об’єму кожуха (корпусу) апарату з 

об’ємним монтажем є коефіцієнт заповнення об’єму кожуха: 

ф

n

V

VVVV
k




...321
0 , 

де V1, V2, V3,...Vn – об’єми розміщуваних у футлярі (кожусі, корпусі) деталей і 

вузлів; Vф 
– об’єм футляра (кожуха, корпусу).  

З урахуванням надійного теплообміну рекомендоване значення k0 = 

0,65...0,75.  

Для приладів, елементи яких знаходяться під високою напругою (десятки 

тисяч вольт), визначальним параметром є не коефіцієнт заповнення, а 

електрична міцність.
 

Ефективність екранування  частини РЕА оцінюється коефіцієнтом 

екранування: 

))1(1(22,0 3

R

h
Q   , 
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де μ – початкова магнітна проникність матеріалу екрана; h – товщина екрана;
  

R – радіус сфери з тим же об’ємом, що і об’єм зовнішньої поверхні екрана Vе. 

Визначається як: 

3

18,4

eV
R  . 

Ефективне екранування досягається за допомогою двох-трьох 

концентрично розташованих екранів. Найкращі екранувальні властивості має 

пермалой, найгірші – виробні вуглецеві сталі. В апаратах з високочастотними 

блоками використовується електростатичне екранування, засноване на 

застосуванні немагнітних матеріалів. При товщині стінок алюмінієвих екранів  

h = 0,5 мм, початкової їх магнітної проникності μ = 1 та радіусах сфер, 

еквівалентних об’ємам елементів внутрішньої компоновки R = 42...56 мм, 

коефіцієнт екранування  Q = 0,005...0,013, що відповідає встановленим нормам. 

 

Рисунок 1 – Знаходження центру маси блоку РЕА 

Для визначення положення центру маси всього блока, спочатку 

визначають положення центра маси для кожного функціонального вузла і 
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великих деталей, які в нього входять. Зазвичай, вважають що для таких виробів 

положення центру маси функціонального вузла або деталі збігається з центром 

симетрії (рис. 1). Потім, використовуючи моменти першого роду, знаходять 

центри маси блоку: 

, 

де xi, yi, zi – координати центрів маси функціональних вузлів і деталей, що 

входять до блока; mi – маси цих виробів. 

 

Приклади розв’язання задач 

Задача 1 

Визначити площу і розміри печатної плати, необхідні для розміщення 

радіоелементів, згідно з електричною схемою пристрою. 

Розв’язання 

Користуючись електричною схемою і беручи до уваги умови експлуатації 

та інші дані технічного завдання на проектування, обираємо тип і типорозмір 

усіх елементів РЕА. При інженерному проектуванні вибору підлягають лише 

пасивні елементи. Активні елементи (інтегральні мікросхеми, 

напівпровідникові прилади та інші), що визначають вихідні електричні 

характеристики РЕА, вказуються розробником електричних схем. 

За довідковими таблицями визначимо площі встановлення елементів Sуст i 

(i = 1, 2...n). Якщо дані про певний елемент відсутні в довідкових таблицях, то 

значення Sуст i цього елемента визначається розробником шляхом розрахунку. 

При цьому враховується площа проекції елемента на горизонтальну поверхню, 

необхідні зазори між сусідніми елементами та інші технологічні обмеження. 

Визначені таким способом значення Sуст i можуть відрізнятися на ± 20 %, що 

цілком прийнятно для інженерних застосувань. 

Підраховуємо значення величини: 




n

i

устіS
1

 



 11 

Нехай значення цієї величини дорівнює 60 см
2
.  

Вибираємо значення коефіцієнта збільшення поверхні печатної плати 

K
s
ув. Згідно з наведеними раніше рекомендаціям K

s
ув (1,5...3). Беремо K

s
ув = 2. 

Тоді площу печатної плати Sпп, необхідну для розміщення елементів, визначимо 

як: 

120602
1

 


n

i

усті

S

увПП SКS см
2
. 

Зважаючи на внутрішньоблокове компанування, вибираємо геометричну 

форму (квадрат, прямокутник або інша) і розміри сторін печатної плати, що 

забезпечують знайдену площу (120 см
2
). Слід пам'ятати, що обрані розміри, 

повинні відповідати вимогам ГОСТ, що регламентує розміри печатних плат. 

Так, при формі у вигляді прямокутника можуть бути прийняті розміри   

120х100 мм. 

 

Задача 2 

Визначити необхідний об’єм корпусу приладу РЕА, на шасі якого 

розташовані 14 елементів, сумарний об’єм яких разом з елементами монтажу, 

після заміни їх відповідними правильними просторовими фігурами – 

паралелепіпедами і циліндрами – 1200 дм
3
. 

Розв’язання 

За визначенням коефіцієнт заповнення: 

75,065,0
1

1

0  


n

i

i

k

V
V

k , 

де Vi – об’єм кожного з елементів внутрішньої компоновки апарату, деталей 

екранування і монтажних проводів; Vk – внутрішній об’єм кожуха; n = 14 – 

кількість елементів внутрішньої компоновки. 

Тоді необхідний об’єм корпусу визначається як: 

1600
75,065,0

1200

75,065,0

11 14

110







 
 i

i

n

i

ik VV
k

V дм
3
. 
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Задача 3 

Визначити товщину стінки алюмінієвого екранa, необхідну для 

екранування контуру фазозсуваючої системи загальним об’ємом 268 см
3
. 

Розв’язання 

Визначимо радіус сфери, еквівалентної об'ємом контуру фазозсуваючої 

системи: 

464
18,4

268

18,4

3
33  eV

R  см. 

З формули коефіцієнта екранування: 

013,0005,0))1(1(22,0 3 
R

h
Q  , 

отримаємо товщину стінки алюмінієвого екранa: 

 8,04,0
122,0

013,0005,0
114

22,0
11 33 





































Q
Rh мм. 

   

Задача 4 

Розрахувати положення центру маси блокa, креслення якого представлено 

на рис. 1. Габаритні розміри блокa 300х480х150 мм, кількість функціональних 

вузлів і деталей, що входять в блок n = 10, координати центрів маси окремих 

функціональних вузлів і деталей, що входять до блокa: 

х1 = 60 мм, у1 = 110 мм; z1 = 75 мм; 

х2 = 150 мм, у2 = 60 мм; z2 = 60 мм; 

х3 = 250 мм, у3 = 70 мм; z3 = 50 мм; 

х4 = 200 мм, у4 = 160 мм; z4 = 75 мм; 

х5 = 150 мм, у5 = 210 мм; z5 = 75 мм; 

х6 = 150 мм, у6 = 255 мм; z6 = 75 мм; 

х7 = 150 мм, у7 = 300 мм; z7 = 75 мм; 

х8 = 150 мм, у8 = 345 мм; z8 = 75 мм; 

х9 = 150 мм, у9 = 390 мм; z9 = 75 мм; 

х10 = 150 мм, у10 = 435 мм; z10 = 75 мм. 
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Маси окремих функціональних вузлів і деталей, що входять до блокa: 

m1 = m4 = 0,4 кг; m2 = m3 = 0,3 кг; m5 = m6 = m7 = m8 = m9 = m10 = 0,2 кг. 

Маса кожуха блокa 0,4 кг. 

Розв’язання 

Використовуючи моменти першого роду визначимо координати центра 

маси блокa: 

155
3

1504,02,015064,02003,02503,01504,060








i

ii

М
m

mх
Х мм; 

   210964353903453002552102,064211844
3

1





i

ii

M
m

my
Y мм; 

71
3

754,02,07564,0753,0503,0604,075








i

ii

М
m

mz
Z мм. 

Таким чином, запропонований варіант компонування забезпечує 

розташування центру маси блоку в точці М (155; 210; 71), яка знаходиться 

поблизу центру тяжіння паралелепіпеда, що має розміри кожуха блокa, 

координати якого С (150; 240; 75). Отже, вага блокa буде рівномірно 

розподілятися між чотирма точками опори (ніжками блокa або 

амортизаторами), що забезпечує їх рівномірне завантаження. З цієї точки зору 

запропоновану внутрішню компоновку блокa можна вважати вдалою. 

Завдання до теми 

1. Визначити площу печатної плати Sпп та сумарну площу встановлення 

елементів Sуст  для печатної плати розміром 160×60 мм. 

 2. Визначити об’єм корпусу Vk приладу з коефіцієнтом заповнення k0 = 

0,65, якщо у ньому розташовані п’ять однотипних елементів, об’єм кожного з 

яких Vi = 30 дм
3
. 

 3. Визначити коефіцієнт екранування Q для алюмінієвого екранa з μ = 1, 

якщо його товщина h = 1 мм, а еквівалентний об’єм Vе = 150 см
3
. 

 4. Визначити центр маси печатної плати з п’ятьма елементами, якщо їх 

координати: х1 = 60 мм, у1 = 50 мм; х2 = 70 мм, у2 = 60 мм; х3 = 110 мм, у3 = 75 
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мм; х4 = 150 мм, у4 = 110 мм; х5 = 200 мм, у5 = 150 мм; z1 = z2 = z3 = z4 = z5 = 40 

мм; m1 = m2 = m3 = m4 = m5 = 0,1 кг. 

 5. Визначити чи співпадають центри маси корпусу апаратa з розмірами 

200×140×80 мм та печатної плати, якщо на ній встановлено 3 елемента з 

координатами та масою х1 = 70 мм, у1 = 50 мм, z1 =30 мм; х2 = 110 мм, у2 = 60 

мм, z2 = 40 мм, х3 = 140 мм, у3 = 75 мм, z3 = 28 мм; m1 = m2 = m3 = 0,15 кг. 

Контрольні питання 

1. Основні вимоги при проектуванні РЕА. 

2. Коефіцієнт заповнення об’єму корпусу. 

3. Методи компонування радіоелектронних апаратів. 

4. Як визначається положення центру маси блокa. 

5. Коефіцієнт екранування у РЕА. 

 Література: [3, с. 125–172; 4, с. 20–35, с. 67–78; 5, с. 186–221; 6, с. 21–

44]. 

 

Практична робота № 2 

Тема. Визначення механічних навантажень, що впливають на 

радіоапарат  

Мета: на прикладах розв’язання задач ознайомити студентів з основними 

розрахунками параметрів навантажень, що діють при ударі або падінні РЕА та 

міцності кожуха апарата. 

 У результаті виконання практичної роботи студент повинен: 

– знати основні розрахункові формули для визначення навантажень, що 

діють при ударі; 

– уміти визначати основні параметри РЕА та застосовувати набуті знання 

на практиці. 

Короткі теоретичні відомості 

Ударне навантаження, що діє на апарат при ударі, визначається у 

припущенні, що він падає на певну поверхню з висоти, яку задано у метрах. 

Ударне навантаження характеризується тривалістю удару t, яку виражено у 
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секундах та безрозмірною величиною коефіцієнту відновлення kв. Деякі 

значення коефіцієнта відновлення для різних сполучень матеріалів тіл, що 

зіштовхуються, наведено у табл. 2. 

Таблиця 2 – Значення коефіцієнта відновлення kв 

Сталь-сталь 
Сталь – суха тверда 

земля 
Сталь-корок 

0,94 0,65 0,55 

 

Ударне навантаження, сприйняте кріпленням того чи іншого елемента 

внутрішнього компонування радіоапарата, і діаметр кріпильних гвинтів 

визначаються за відомою силою удару апарата і прискоренням при цьому ударі.  

Динамічна міцність кожуха радіоапарата визначається виникаючими в 

його матеріалі напруженнями у момент удару і динамічним прогином.  

 

Приклади розв’язання задач 

Задача 1 

Розрахувати ударне навантаження при падінні радіоапарата на металеву 

поверхню і визначити можливість його подальшого використання після удару в 

якості бортового обладнання літака. Вихідні дані для розрахунку: маса апарата 

m = 3 кг, висота падіння Н = 1,5 м, тривалість удару t = 0,002 с. 

Розв’язання 

Швидкість апарата на початку удару:  

42,55,18,9221  gH  м/с. 

Швидкість апарата в кінці удару при коефіцієнті відновлення, умовно 

взятому рівним одиниці kв = 1:  

42,542,5112   вk м/с. 

Сила удару за другим законом Ньютона визначається як: 

 mtF ; 

16260
002,0

84,10
3

002,0

)42,5(42,5
3 









t
mF


Н. 
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Прискорення апарата при ударі: 

5420
3

16260


m

F
a м/с

2 
= 553 g. 

Оскільки, згідно з табл. 1 максимально допустимі прискорення для 

літакових РЕП становлять 10 g, то після прикладеного за умовою задачі 

навантаження, радіоапарат буде повністю зруйнований. 

 

Задача 2 

Розрахувати ударне навантаження у разі падіння радіоапарата на суху 

землю і визначити можливість його подальшого використання після удару в 

якості бортового обладнання літака. Вихідні дані для розрахунку: маса апарата 

m = 3 кг, висота падіння Н = 1,5 м, тривалість удару t = 0,002 с. 

Розв’язання 

Швидкість апарата на початку удару:  

42,55,18,9221  gH  м/с. 

Швидкість апарата в кінці удару при коефіцієнті відновлення kв = 0,65 

(табл.2): 

52,342,565,012   вk м/с. 

Сила удару за другим законом Ньютона визначається як: 

 mtF ; 

13410
002,0

94,8
3

002,0

)52,3(42,5
3 









t
mF


 Н. 

Прискорення апарата при ударі:  

4470
3

13410


m

F
a м/с

2
 = 456,1 g.  

Оскільки, згідно з табл. 1 максимально допустимі прискорення для 

літакових РЕП складають 10g, то після прикладеного за умовою задачі 

навантаження, радіоапарат буде повністю зруйнований. 
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Задача 3 

Визначити діаметр одного з чотирьох однакових гвинтів (n = 4), які 

кріплять трансформатор масою mт = 0,2 кг, установлений в радіоапараті масою 

М = 2,5 кг, якщо сила удару при падінні апарата дорівнює F = 20·10
3
 Н. 

Допустиме напруження матеріалу гвинта σ = 120 Н / мм
2
. 

Розв’язання 

Сила, що діє на трансформатор при ударі:   

1600
5,2

1020
2,0

3





M

F
mamF TTТ Н. 

Сила, що діє при ударі на один гвинт:  

400
4

1600


n

F
F T

B Н. 

Визначимо внутрішній діаметр різі гвинта:  

06,2
12014,3

40044
0 












BF

d мм. 

Визначимо зовнішній діаметр різі гвинта:  

42,2
85,0

0 
d

d мм. 

За розрахованими величинами обираємо стандартний гвинт М2,5х0,35 за 

ГОСТ 9150-59. 

 

Задача 4 

Визначити допустиму динамічну напругу σд, що виникає у матеріалі 

металевого кожуха радіоапарата при падінні на нього тіла масою m = 0,1 кг з 

висоти Н = 0,1 м і динамічний прогин корпусу Δд. Довжина корпусу апарата      

l = 150 мм, розміри перетину площини корпусу, що сприймає удар b = 220 мм,  

h = 2 мм.  

Розв’язання 

Використовуємо вираз для статичного прогинання балки з двома опорами 

при жорсткому фіксуванні кінців балки:  
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jE

mgl
СТ

192

3

 , 

де Е = 2·10
5
 Н/мм

2
 – модуль пружності першого роду; 4,146

12

2220

12

33





bh

j  мм 

– момент інерції перерізу. 

Підставляючи чисельні значення, отримаємо: 

006,0
1024,146192

1508,91,0
5

3





СТ мм. 

Коефіцієнт динамічності: 

                                       

Статична напруга при згинанні: 

256,0
22204

1508,91,06

4

6
22







bh

mgl
  Н/мм

2
. 

Динамічне напруження: 

7,465,182256,0  ДД k  Н/мм
2
. 

Динамічний прогин: 

1,15,182006,0  ДСТД k  мм. 

Завдання до теми 

1. Визначити статичний прогин Δст та крефіцієнт динамічності kд корпусу 

при падінні на нього вантажу масою m = 0,5 кг з висоти Н = 1 м, якщо довжина 

корпусу апарата l = 200 мм, розміри перетину площини корпусу, що сприймає 

удар, b = 150 мм,  h = 2 мм. 

2. Визначити силу, що діє на плату, закріплену трьома гвинтами, та силу, 

що навантажує один гвинт, якщо маса плати mп = 0,3 кг, маса апарата                

М = 1,5 кг, сила, що діє при ударі F = 8000 Н. 

3. Розрахувати ударне навантаження у разі падіння радіоапарата на суху 

землю, якщо маса апарата m = 1,5 кг, висота падіння Н = 0,3 м, тривалість 

удару t = 1 мсек. 

4. Визначити зовнішній діаметр одного з трьох однакових гвинтів (n = 3), 

які кріплять плату, якщо сила, що навантажує його при падінні апарата, 

дорівнює F = 900 Н. Допустиме напруження матеріалу гвинта σ = 100 Н / мм
2
. 
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5. Визначити статичне напруження при вигині кришки РЕА у разі падіння 

на неї з висоти Н = 1 м тіла масою m = 0,4 кг, а також динамічне напруження та 

вигин, якщо довжина кришки l = 120 мм, розміри перетину площини корпусу, 

що сприймає удар b = 70 мм,  h = 1,5 мм. 

Контрольні питання 

1. Коефіцієнт відновлення та параметри навантаження, що діють при 

ударі. 

2. Ударне навантаження, що сприймається кріпленням елементів. 

3. Параметри, що впливають на динамічну міцність корпусу РЕА. 

 Література: [3, с. 125–172; 4, с. 517–519; 6, с. 328–342]. 

 

Практична робота № 3 

Тема. Визначення параметрів вібрації  

Мета: на прикладах розв’язання задач ознайомити студентів з основними 

розрахунками параметрів гармонійних вібрацій та власних резонансних частот 

РЕА. 

 У результаті виконання практичної роботи студент повинен: 

– знати основні розрахункові формули для визначення параметрів 

вібрацій; 

– уміти визначати основні параметри вібраційного навантаження та 

власних резонансних частот складових РЕА, застосовувати набуті знання на 

практиці. 

Короткі теоретичні відомості 

При розрахунку параметрів віброзахисту РЕА необхідно, в першу чергу, 

прагнути до того, щоб частоти сили збудження не збігалися з власною 

частотою амортизації. 

Гармонійні вібрації рідко зустрічаються на рухомих об’єктах у чистому 

вигляді, проте їх широко використовують при аналізі відгуку конструкції на 

механічний вплив, при проведенні випробувань апаратури і, крім того, будь-
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який складний періодичний коливальний процес можна представити у вигляді 

суми більш простих – гармонійних.  

Гармонійні вібрації характеризуються амплітудою, періодом коливань 

або частотою. Крім того, для характеристики гармонійного вібраційного 

процесу використовуються поняття віброшвидкості і віброприскорення. 

Гармонійна вібрація описується виразом:  

y = A sin ωt = A sin 2πft, 

де у – зміщення коливного об’єкта; А – амплітуда вібрації; t – поточний час; f – 

частота (f = ω/2π). 

Віброшвидкість можна визначити як першу похідну за часом від 

віброзміщення у:  

y’ = Aω cos ωt = A 2πf cos 2πft. 

Амплітуда віброшвидкості визначається як: 

Vm = Aω = A 2πf. 

Віброприскорення визначається як перша похідна від віброшвидкості або 

друга похідна від віброзміщення: 

y’’ = - Aω
2
 sin ωt = - A (2πf)

2
 sin 2πft.  

У свою чергу амплітyда віброприскорення визначається як:  

Am = Aω
2
 = A (2πf)

2
. 

У технічній літературі і в інженерній практиці величину 

віброприскорення часто визначають в одиницях прискорення вільного падіння 

– g. Для переходу від однієї одиниці вимірювання величини прискорення до 

іншої використовують формулу:  

24Af
g

Am  . 

До основних динамічних характеристик апаратури та її елементів 

відносять значення власних (резонансних) частот, власні форми коливань, 

значення коефіцієнтів динамічності і коефіцієнтів демпфірування. Значення 

власних частот конструктивних елементів апаратури (елементів рамних 

конструкцій, пластин і т. д.) визначаються за формулами, відомими з курсу 
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класичної механіки. Значення частот власних коливань електрорадіоелементів 

(ЕРЕ), які приведено до моделей балок, можна визначити аналітично або за 

номограмами. Наприклад, для резистора, модель якого представлено на рис. 2  

резонансна частота визначається за формулою:  

ml

jE
f




192

2

1
0


, 

де Е – модуль пружності матеріалу виводів; m – маса резистора; l – довжина 

резистора; j – момент інерції перерізу виводу резистора, визначається як: 

64

4d
j


 , 

де d – діаметр виводу резистора. 

 

Рисунок 2 – Модель резистора, встановленого на печатній платі 

 

Подібні розрахунки зручніше проводити за номограмами, які розроблено 

для найбільш уживаних радіоелементів. Значення першої власної частоти 

печатної плати, закріпленої по кутах у чотирьох точках, можна визначити за 

формулою: 

''

11

2 220
m

D

ba
f 











, 

де а – довжина плати; b – ширина плати; D – циліндрична жорсткість плати;   

m” – розподілена за площею маса плати та елементів, розміщених на ній. 

Циліндрична жорсткість плати визначається як: 

 2

3

112 


Eh
D , 

де Е – модуль пружності матеріалу плати; h – товщина плати; γ – коефіцієнт 

Пуассона для матеріалу плати.  
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Розподілена за площею маса плати та елементів, розміщених на ній, 

визначається: 

ab

m
m '' , 

де m – маса плати з радіоелементами.  

Загальна формула для розрахунку значення власних частот пластин має 

вигляд: 

''2 20
m

D

a

K
f a


 , 

де Ka – коефіцієнт, що залежить від способу закріплення пластини. 

 У свою чергу способи закріплення пластин визначаються наступними 

співвідношеннями: 

– якщо пластина жорстко закріплена одним вузьким боком, а інші три лежать 

на опорах -                                 ; 

– якщо пластина жорстко закріплена одним широким боком, а інші три лежать 

на опорах –                                  

– якщо пластина жорстко закріплена одним вузьким боком, другий вузький бік 

лежить на опорах, а широкі боки вільні – Ka = 15,42; 

– якщо пластина жорстко закріплена одним широким боком, другий широкий 

бік лежить на опорах, а вузькі сторони вільні –                 

– якщо пластина жорстко закріплена двома вузькими боками, а широкі боки 

вільні – Ka = 22,37; 

– якщо пластина жорстко закріплена двома широкими боками, один вузький бік 

лежить на опорі, другий вузький вільний -                                 

У практиці проектування друкованих плат РЕА іноді використовують 

формулу: 











2

4

0

10

a
Bhkkf bm , 

де km – коефіцієнт, що залежить від матеріалу плати (для гетинаксу 0,5, для 

склотекстоліту km – 0,52); 
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п

э

b

m

m
k





1

1
 - коефіцієнт, що залежить від маси елементів (mэ), розміщених на 

поверхні плати з масою – mп; В – коефіцієнт, що залежить від співвідношення 

довжини сторін і способу закріплення плати; h – товщина плати, см; a – 

довжина плати, см. 

 Розрахунок резонансних частот окремих елементів конструкції РЕА 

доволі складний, та з інженерної точки зору не завжди виправданий. Такі 

елементи конструкції, як печатні плати, бічні стінки, панелі та інші пласкі вузли 

та деталі можна розглядати як пластини з різними варіантами кріплення по 

контуру, що мають зосереджене або розподілене навантаження. Такі елементи 

конструкції мають різні розрахункові формули для визначення власної 

резонансної частоти. 

Таблиця 3 – Значення коефіцієнта В від виду закріплення плати 

Варіанти закріплення 

боків плати 

a/b 

0,25 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 

 

- - 86 145 234 353 

 

40 41 56 84 124 171 

 

10 19 58 124 217 338 

 

33 44 76 139 230 347 

 

54 56 69 93 131 184 

 

54 58 76 115 175 252 
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 Якщо на пластину діють декілька зосереджених мас, то окремо знаходять 

резонансну частоту для кожної маси, а потім за формулою Дункерлея 

визначають частоту коливань такої системи: 

 

 Для блока встановленого на віброізоляторах резонансна частота 

визначається за формулою: 

 

де КΣ – сумарна жорсткість використовуємих віброізоляторів; m – маса блоку. 

Власні форми коливань є віброрельєфами коливань конструктивних 

елементів типу балок і плат на відповідних резонансних частотах (рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Конструктивний елемент у вигляді балки і його три перші власні 

форми коливань 

Важливою динамічною характеристикою плат та інших конструктивних 

елементів апаратури є коефіцієнт динамічності, який є відношенням амплітуди 

коливань центра печатної плати (А) до амплітуди коливань основи або точок 

закріплення плати (А0): 

0А

А
 . 

Коефіцієнт динамічності  може бути як більше, так і менше одиниці, 

тобто конструктивний елемент або блок апаратури може як підсилювати, так і 

послаблювати вібрацію. Графік залежності μ(f) називають амплітудно-

частотною характеристикою (АЧХ) конструктивного елемента, і 

використовують для обґрунтування і оцінювання різних методів віброзахисту. 



 25 

Коефіцієнт динамічності для будь-якого значення поточної частоти може 

бути визначений за формулою: 

  
 

  
  

   
 
  

 

   

         
 
  

 

   

  

де δ – логарифмічний декремент згасання коливань; a = f / f0 – коефіцієнт 

розладу за частотою; f0 – значення власної частоти. 

Логарифмічний декремент загасання визначають з даних експерименту. 

За один період затухаючого коливання він визначається як: 

    
  

    
  

За декілька періодів затухаючого коливання (наприклад, n): 

  
 

 
  

  

    
  

За відомою АЧХ механічної системи в області власної частоти: 

   
  

  
  

де Δf – ширина смуги частот на рівні 0,707 від максимального значення 

амплітуди. 

Приклади розв’язання задач 

Задача 1 

Конструктивний елемент радіоапаратури коливається за гармонійним 

законом з амплітудою A = 0,1 мм на частоті f = 100 Гц. Визначити величину 

вібраційного перевантаження, якому піддається елемент.  

Розв’язання 

В інженерній практиці величину віброприскорення часто визначають в 

одиницях прискорення вільного падіння – g. Для переходу від однієї одиниці 

вимірювання величини прискорення до іншої використовують формулу:  

24Af
g

Am  . 
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Згідно з формулою вібраційне перевантаження: 

gggAfgAm 4100101,044 232   . 

 

Задача 2 

Визначити значення власної резонансної частоти плати із склотекстоліту 

(ρ = 2 г/см
3
, km = 0,74), товщиною h = 15 мм, розміри боків якої 200x100 мм, а 

коефіцієнт В = 124. Маса елементів, які рівномірно розміщені на платі mе = 60 г. 

Розв’язання 

Визначимо масу плати: 

                         . 

Визначимо коефіцієнт, залежний від маси елементів mе, розміщених на 

поверхні плати, маса якої mп: 

   
 

   
  
  

 
 

   
  

  

     

Тоді значення власної резонансної частоти плати: 

         
   

  
                   

   

   
     Гц. 

 

Задача 3 

Блок РЕА масою m = 10 кг встановлений на чотирьох рівно навантажених 

віброізоляторах, жорсткість кожного з яких при осьовому навантаженні 

становить К = 4 кН/мм. Визначити значення власної частоти коливань блоку у 

вертикальному напрямі. 

Розв’язання 

Відповідно до наведеної вище формули, власна частота визначається як: 

   
 

  
 

  

 
 

 

  
 

       

  
     Гц. 

Задача 4 

Визначити амплітуду коливань центра печатної плати на частоті                  

f = 100 Гц, якщо амплітуда коливань точок закріплення плати А0 = 1 мм 
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значення її власної частоти f0 = 200 Гц, а значення логаріфмічного декременту 

згасання коливань плати δ = 0,1.  

Розв’язання 

Визначаємо значення коефіцієнту розладу за частотою: 

  
 

  
 

   

   
      

Тоді шукана амплітуда коливань: 

         
   

 

 
 
 
   

         
 

 
 
 
   

    
   

   

 
 
 
     

              
   мм. 

З отриманого результату виходить, що при такому співвідношенні частот, 

плата практично не підсилює коливань μ = 1. 

 

Задача 5 

Визначити значення логарифмічного декременту згасання для печатної 

плати, власна частота якої f0 = 200 Гц, а ширина смуги частот на рівні 0,707 

становить Δf = 20 Гц.  

Розв’язання 

За визначенням логарифмічний декремент згасання за відомою АЧХ 

механічної системи, в області власної частоти для даного випадку 

дорівнюватиме: 

   
  

  
   

  

   
             

 Завдання до теми 

1. Визначити власну резонансну частоту печатної плати з гетинаксу           

(ρ = 2,2 г/см
3
, km = 0,5) з розміром боків: а = 100 мм, b = 100 мм, товщиною     

h= 2 мм. Коефіцієнт, що залежить від співвідношення довжини боків і способу 

закріплення плати В = 86, маса елементів, розміщених на платі mе = 45 г. 

2. Визначити частоту коливань системи, якщо на печатну плату діють 

декілька зосереджених мас з параметрами частот: f1 = 60 Гц,  f2 = 100 Гц,          

f3 = 75 Гц,  f4 = 93 Гц. 
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3. Визначити величину амплітуди віброприскорення Am та амплітуди 

віброшвидкості Vm, якщо конструктивний елемент коливається з амплітудою    

А = 0,25 мм на частоті f = 72 Гц. 

4. Визначити логарифмічний декремент δ затухання для печатної плати за 

один період затухаючого коливання (n = 1) та за дванадцять періодів 

затухаючого коливання (n = 12), якщо амплітуда першого коливання                 

А1 = 1,2 мм, другого А0 = 1,08 мм. 

5. Визначити логарифмічний декремент δ затухання для печатної плати з 

власною частотою f0 = 140 Гц, а ширина смуги частот на рівні 0,707 –                

Δf = 24 Гц. 

Контрольні питання 

1. Параметри гармонічних вібрацій. 

2. Віброзміщення y, амплітуда віброшвидкості Vm і віброприскорення Am. 

3. Власні резонансні частоти РЕА  f0  для резистора та печатної плати. 

4. Загальна формула розрахунку власних частот пластин і коефіцієнтів 

закріплення пластини Ка. 

5. Частота коливань системи з декількома зосередженими масами 1/fΣ та 

такої, що встановлена на віброізоляторах f0.. 

6. Власні форми коливань та коефіцієнт динамічності μ. 

7. Логарифмічний декремент затухання δ та формули для його 

визначення. 

 Література: [3, с. 125–172; 4, с. 512–517; 5, с. 186–221; 6, с. 328–342]. 

 

Практична робота № 4 

Тема. Реакція конструкції радіоелектронної апаратури (РЕА) на 

механічні впливи 

Мета: на прикладах розв’язання задач ознайомити студентів з основними 

розрахунками параметрів динамічних характеристик елементів РЕА. 

 У результаті виконання практичної роботи студент повинен: 
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– знати основні розрахункові формули для визначення параметрів 

механічних впливів; 

– уміти визначати основні параметри віброзахисту, віброізоляції, 

коефіцієнта механічної міцності, застосовувати набуті знання на практиці. 

Короткі теоретичні відомості 

При дії на радіоелектронну апаратуру вібрацій, ударів, лінійних 

навантажень і акустичних шумів можливе виникнення порушень її 

функціонування, класифікацію яких зображено у табл. 4. 

Відновлювані відмови функціонування апаратури, до яких відносять 

спотворення або появу у корисному сигналі великого рівня шумів і паразитної 

модуляції корисного сигналу, виникають через тензорезистивні ефекти, 

п’єзоелектричних і електромагнітних явищ в елементах РЕА, що мають 

здатність до прояву подібних ефектів при знакозмінних деформаційних 

навантаженнях. 

Таблиця 4 – Класифікація порушень функціонування апаратури 

Порушення функціонування апаратури 

Відновлювані Невідновлювані 

Електричні шуми Паразитна модуляція Обривання Поломки 

 

До подібних елементів апаратури можна віднести тонкоплівкові резистори 

на підложках мікросхем, сегнетокерамічні конденсатори, напівпровідникові 

прилади і, навіть, звичайні провідники, що коливаються в магнітних полях. 

Невідновлювані відмови, до яких призводять різні обриви і поломки, 

остаточно виводять апаратуру з ладу, і її функціонування не поновлюється 

після припинення дії вібрації. Прикладами таких відмов можуть бути розриви 

доріжок печатного монтажу вібруючої плати, руйнування паяних, зварних і 

клейових з’єднань, обриви виводів радіоелементів. Різновиди механічних 

процесів, що виникають в елементах конструкцій радіоелектронної апаратури 

при дії вібрації, подано на рис. 4. 
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Рисунок 4 – Можливі види реакції конструктивного елемента апаратури на 

вібрацію 

 

При дії на конструктивний елемент апаратури вібрації малого рівня 

виникає його динамічна пружна деформація Е, яку можна оцінити відношенням 

величини подовження або укорочення елемента Δl до його вихідної довжини l. 

При збільшенні рівня вібраційного навантаження можлива поява у 

конструктивному елементі з металу пластичних деформацій, які призводять до 

виникнення залишкової механічної напруги σ. 

При великих рівнях вібраційного навантаження можливе руйнування 

конструктивного елемента після деякої кількості циклів зміни навантаження, 

обумовлених вібрацією (Nц). Визначення кількості циклів зміни навантаження 

до руйнування (Nц) визначається для металів за лініями Веллера. 

У загальному вигляді лінії Веллера (рис. 5), або криві втоми металів, є 

графічні залежності кількості циклів зміни навантаження до руйнування (Nц) 

від величини змінного механічного впливу. 

 

Рисунок 5 – Лінії Веллера для сталі (1) і кольорових металів (2) 

 

Окрім механічної гілки реакції елементів РЕА на механічні дії існує і 

електрична гілка, яка зумовлена механічними процесами – деформацією і 

механічною напругою (рис. 6). Ця гілка реакції визначає стійкість РЕА до 
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механічних впливів, і повинна враховуватися при проектуванні чутливої 

апаратури, за допомогою якої здійснюється перетворення сигналів малого 

рівня. 

Під стійкістю апаратури розуміють її нормальне функціонування при 

механічних діях. Якщо РЕА не наділена достатньою стійкістю, то в її вихідному 

сигналі можуть з’явитися складові, які не передбачені функціональним 

призначенням. Можлива поява шумової напруги досить високого рівня. 

Найбільш типовими причинами порушення стійкості РЕА при механічних діях 

є: 

1. Зміна значення перехідного опору в контактних групах роз’ємів, реле, 

герконів і т. д.; 

 2. Зміна параметрів пасивних елементів РЕА (тонкоплівкових резисторів, 

котушок індуктивності, деяких типів конденсаторів).  

 3. Зміна параметрів активних елементів РЕА – радіоламп, ІМС і ПП. 

4. Поява шумової напруги в кабелях, за рахунок виникаючих електричних 

зарядів на високоякісних діелектриках, що деформуються при механічних діях. 

 

Рисунок 6 – Реакція активних і пасивних елементів РЕА на механічні дії 
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На рис. 6 UШ – характеризує появу напруги шумів; Rпер – нестабільність 

перехідних опорів; 
  

 

  

 

  

 
 – зміну параметрів пасивних елементів РЕА. 

Основні види відгуків елементів РЕА на механічні дії і можливі захисні 

заходи представлені у табл. 5. 

Міцність до дії механічних чинників – це здатність виробів виконувати 

свої функції і зберігати свої параметри у межах норм, установлених у 

стандартах, після дії механічних чинників.  

Стійкість до дії механічних чинників – це здатність виробів виконувати 

свої функції і зберігати свої параметри в межах норм, установлених в 

стандартах, під час дії механічних чинників.  

Таблиця 5 – Основні види реакції елементів РЕА на механічні дії 

Елементи РЕА Можливий 

механічний відгук 

Можливий 

електричний 

відгук 

Захисні заходи 

Резистори та 

конденсатори: 

а) дискретні 

Руйнування місць 

паяння, обриви 

виводів 

Розрив 

електричного 

ланцюга, 

тензоефект. Зміна 

значення ємкості. 

Зміна значення 

опору 

Виключення резонансних 

коливань. Розміщення 

елементів на ділянках 

підкладок з мінімальною 

деформацією. Стопоріння осі 

контргайками, гровер-шайбами, 

нітроклеєм або лаком 

б) плівкові Тріщини в плівці 

в) змінні 

Поворот осі ротора і 

зсув пластин 

конденсатора. Поворот 

осі резистора 

Печатна плата, 

інтегральні 

мікросхеми 

(ІМС) 

Обриви виводів, 

руйнування місць 

паяння. Деформація і 

розтріскування 

підкладок ІМС 

П’єзоефект, 

тензоефект 

Додаткове кріплення 

компаундом. Розміщення 

елементів на ділянках 

підкладок з мінімальною 

деформацією 

Реле, роз’єми, 

перемикачі, 

геркони 

Взаємні переміщення 

контактних элементів 

Змінне значення 

перехідного опору 

Певна орієнтація контактних 

груп відносно вектора 

взаємодіючих вібрацій 

Дроти і кабелі 

Переміщення у 

просторі. Деформація, 

обриви в місцях 

паяння 

Віброшуми за 

рахунок 

електромагнітної 

індукції і 

кабельного ефекту 

В’язка в джгути, додаткові 

точки кріплення, використання 

антивібраційного кабелю, 

наприклад, АВК-6 
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Методи захисту конструкцій РЕА від вібрацій зручно класифікувати і 

наглядно представити, якщо використовувати залежність коефіцієнта 

динамічності   від частоти f, представлену на рис. 7. 

 

Рисунок 7 – Методи віброзахисту: а) збільшення жорсткості 

конструктивних елементів (збільшення fc); б) використання конструктивних 

елементів із збільшеною мірою демпфування; в) використання віброізоляторів. 

 

Велику ступінь демпфування коливань (рис. 7, б) можна забезпечити, 

наприклад, використовуючи плати з вібропоглинаючим покриттям, шаруваті 

конструкції або використовуючи заливку поверхні плати з елементами 

демпфуючими матеріалами.  

Використання демпфуючих покриттів і шаруватих конструкцій дозволяє 

понизити значення коефіцієнтів динамічності таких конструктивних елементів, 

як печатні плати з декількох десятків до декількох одиниць, причому в області їх 

резонансних коливань. 

До недоліків цього способу віброзахисту слід віднести погіршення 

ремонтопридатності РЕА, залежність характеристик покриттів і заливок від 
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температури, виникнення великої внутрішньої напруги в компаунді при його 

полімеризації, зміна властивостей покриттів і заливок з часом. Крім того, 

величина розсіяння енергії механічних коливань полімерними матеріалами 

залежить від частоти, амплітуди і форми коливань, складу компонентів, вигляду 

напруженого стану. Ці обставини ускладнюють аналітичну оцінку ефективності 

віброзахисту, і в даному випадку, раціональніше використовувати 

експериментальні методи визначення коефіцієнта механічних втрат η через 

логарифмічний декремент загасання коливань: 




  , 

або через механічну добротність: 

Q

1
 . 

Найбільш ефективним методом віброзахисту є віброізоляція, оскільки 

лише в цьому випадку можливе отримання значень коефіцієнта динамічності    

μ < 1 у діапазоні частот впливаючих вібрацій (рис. 7). 

Подібний спосіб віброзахисту може бути використаний як для блоків, так 

і для окремих, чутливих до вібрацій елементів апаратури. Віброізоляція 

забезпечується тим, що між апаратом, що захищається, або його елементом і 

вібруючою поверхнею встановлюються спеціальні елементи – віброізолятори. 

 

Рисунок 8 – Схеми монтажу блоків РЕА на віброізоляторах 

 

Установлення блоків на віброізоляторах забезпечує значення їх власних 

частот f0 = 10...25 Гц. У цьому випадку, починаючи з частот 30-40 Гц, 

забезпечується ефективний захист блоку від вібрацій (μ < 1) і чим вище частота 
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впливаючої вібрації, тим ефективніше віброзахист. Віброізолятори, що 

використовуються у даний час, можна розділити на 4 основні різновиди: 

 1) гумовометалеві;  

 2) пружинні з повітряним демпфуванням;  

 3) пружинні з фрикційним демпфуванням;  

 4) суцільнометалеві.  

Як приклад конструктивного виконання віброізолятора на рис. 9 

показаний вигляд пружинного віброізолятора з повітряним демпфуванням. 

Демпфування коливань в даній конструкції забезпечується рухом повітря через 

невеликий отвір у гумовому балоні 2.  

 

Рисунок 9 – Віброізолятор пружинний з повітряним демпфуванням:  

1 – пружина; 2 – гумовий  балон з отвором; 3 – елемент кріплення 

 

Оцінювання ефективності віброізоляції у першому наближенні можна 

здійснити таким чином: 

1. Визначають значення власного резонансного блока на віброізоляторах: 

m

K
f 

2

1
0 , 

де KΣ – сумарна жорсткість системи віброізоляції; m – маса блока. 

2. Визначають значення амплітуди вимушених коливань блока або 

значення коефіцієнта динамічності блока на віброізоляторах у діапазоні частот 

впливаючих вібрацій: 

2

0

0

1 













f

f

A
A   або 
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де A0 – амплітуда коливань основи у місці монтажу блока; f – поточне значення 

частоти вібрації; f0 – власна резонансна частота блока на віброізоляторах. 

3. За відомими значеннями амплітуди коливань блока та частоти вібрації 

визначають значення виникаючого прискорення і порівнюють його з 

допустимим: 

j = 4 · A · f 
2
 < jдоп 

Оцінювання ефективності віброізоляції за такою методикою можна 

здійснити за допомогою електронно-обчислювальної машини (ЕОМ). Блок-

схема алгоритму подібного розрахунку наведена на рис. 10. Вона дозволяє з 

сукупності віброізоляторів, дані про яких введені в пам’ять ЕОМ, обрати ті, які 

забезпечують необхідну міру віброізоляції за величиною амплітуди коливань 

блока. У даній блок-схемі може бути використаний і інший критерій оцінки 

ефективності віброізоляції – віброприскорення. 

 

 

 

Різновид 

віброізоляторів 

і=1

 

Обробка 

за оператором А

 

 

 

 

Ні

Так

 

Так

 

Введення даних  
 

Захист не 

забезпечується

і розр = і + 1

А < Aдоп

Ні
Кінець

і = N

Друк 

результатів

 

Рисунок 10 – Блок-схема алгоритму вибору віброізоляторів за допомогою ЕОМ 
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Приклади розв’язання задач 

Задача 1 

На конструкцію балки, виконаної зі сталі, нанесено шар 

вібропоглинаючого (ВП) матеріалу. Товщина шарів: балки H1 = 2 мм 

вібропоглинаючого матеріалу H2 = 12 мм, модулі пружності, відповідно           

E1 = 2·10
11

 Н/м
2
, E2 = 2·10

8
 Н/м

2
. Коефіцієнт механічних втрат (КМВ) 

конструкції без ВП шару ηн = 0,05, η1 = 0,01, η2 = 0,8. Визначити КМВ 

конструкції. 

Розв’язання 

Визначимо відносний модуль пружності 

  
  

  
 

     

      
       

Визначимо відносну товщину вібропоглинаючого шару  

   
  

  
 

  

 
    

З експериментального графіка знайдемо, що при α = 10
-3

 і β2 = 6, A = 0,4. 

Тоді, коефіцієнт механічних втрат: 

                                         

  

Задача 2 

Блок масою 6 кг встановлений на чотирьох віброізоляторах (нижній 

монтаж), жорсткість кожного з яких k = 2 Н/мм. Усередині блоку паралельно 

його основі жорстко по контуру закріплена печатна плата зі склотекстоліту       

(ρ = 2·10
3
 кг/м

3
; δ = 0,06; km = 0,52). Розміри плати 200 x 100 x 1 мм. Маса 

елементів, розміщених на поверхні плати, становить 60 г. Амплітуда і частотний 

діапазон вібрації, що впливає на блок: A0 = 10 мм, fн = 40 Гц; fв = 80 Гц. 

Визначити можливість використання у складі конструкції елемента, 

розміщеного на поверхні плати, якщо його власна частота f0е = 2 кГц, а 

допустима величина вібраційного навантаження jдоп = 10 g.  
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Розв’язання 

Поставлене завдання зобразимо у вигляді наступної фізичної моделі   

(рис. 11). 

 

Рисунок 11 – Фізична модель за умовами завдання 

 

Визначимо динамічні характеристики елементів, що складають модель:  

а) власна частота блока на віброізоляторах: 

      
 

  
  

  

 
 

 

  
  

     

 
         

б) власна частота печатної плати 

               
   

  
                  

   

   
         

в) власна частота елемента за умовою задачі f0 e = 2·10
3
 Гц. 

Визначимо амплітуди коливань блока на граничних значеннях діапазону 

частот впливаючих вібрацій: 

    
  

    
  

      
 

 

 

 
  

    
  
    

 

 

          

    
  

    
  

      
 

 

 

 
  

    
  
    

 

 

          

 

Ці величини амплітуд є базовими для оцінювання динамічного стану 

печатної плати. 
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Визначимо амплітуди коливань центра плати на граничних значеннях 

діапазону частот впливаючих вібрацій: Ацн = μАбн. 

У загальному випадку: 

  
 

  
  

   
 
  

 

   

         
 
  

 

   

  

але оскільки в нашому випадку значення f0 дп = 183 Гц >> fв = 80 Гц і зважаючи 

на малу δ = 0,06, можна прийняти    . Тоді: 

                  

                  

Визначимо величину вібраційного навантаження у центрі плати на 

граничних значеннях діапазону частот впливаючих вібрацій:  

         

           
                       

           
                        

Порівнюємо отримані значення вібраційного навантаження з 

допустимими відповідно до умови завдання (jдоп = 10 g). Елемент можна 

використовувати у складі даної конструкції. 

 

 Задача 3 

Визначити власну частоту коливань етажеркового мікромодуля, 

встановленого на печатній платі. Дані мікромодуля: a = b = 11·10
-3

 м;                   

l = 25·10
-3

 м; j = 0,134·10
-8

 м
4
; E = 4,75·10

8
 H/м

2
; m0 = 2,74 H/м;       . 

Розв’язання 

Визначимо приведену погонну масу балки 
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де m0 – рівномірно розподілена погонна маса; ms – зосереджена маса; S – номер 

маси; ks – коефіцієнт приведення зосередженої маси ms до рівномірно 

розподіленої залежно від вигляду закріплення і відносної абсциси зосередженої 

маси        (див. рис. 12 и табл. 6). 

 

Рисунок 12 – Схема приведення зосереджених мас до розподіленої маси 

 

Таблиця 6 – Значення коефіцієнта приведення зосередженої маси 

Вид 

закріплення 

балки 

Значення        

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

 
0,04 0,37 1,2 2,12 2,52 2,12 1,2 0,37 0,04 

 
0,31 1,07 1,86 2,27 2,09 1,16 0,72 0,21 0,02 

 
0 0,02 0,08 0,21 0,46 0,85 1,38 2,1 2,97 

 
0,19 0,69 1,31 1,81 2,0 1,81 1,31 0,69 0,19 

 

Підставивши дані, за умови ms1 = ms2 = ms3 = ms4 = 0,01 H, отримаємо: 

       
 

       
                                  Н м  
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Тоді: 
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456,4
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Задача 4 

Розрахувати власну частоту вібрації печатної плати з розмірами              

90 x 155 мм, якщо матеріал плати – гетинакс товщиною h = 3 мм, km = 0,54, 

маси елементів: мікросхеми – 18 г (n = 14 шт); конденсатори – 3 г (n = 2 шт); 

потенціометри – 15 г (n = 5 шт); маса плати mпл = 50 г. 

Розв’язання 

Визначимо поправковий коефіцієнт   : 

   
 

   
  

   

 
 

   
  
  

       

Відношення сторін складає: 

 

 
 

   

  
       

Вважаючи, що пластина вільно оперта по контуру, коефіцієнт B = 96. Тоді 

шукана частота визначається: 

             
   

  
                  

   

     
        

Завдання до теми 

1. Визначити загальний КМВ конструкції η, якщо КМВ конструкції без 

ВП шару ηн = 0,08, КМВ балки η1 = 0,04, КМВ вібропоглинаючого шару η2= 0,9. 

2. Визначити власну резонансну частоту блока на віброізоляторах f0 бл та 

коефіцієнт динамічності μ, якщо сумарна жорсткість системи віброізоляції      

КΣ = 3 кН/м, маса блока m = 4 кг, частота вібрації f = 80 Гц. 

3. Визначити величину вібраційного навантаження у центрі плати на 

граничних значеннях діапазону частот вібрацій, jн та jв, якщо амплітуда 

коливань блока на граничних значеннях діапазону Абн = 0,4 мм, Абв = 0,09 мм, 



 42 

коефіцієнт динамічності μ = 1,03. Граничні значення частот fн = 30 Гц,                

fв = 110 Гц. 

4. Визначити власну частоту коливань етажеркового мікромодуля 

встановленого на печатній платі, якщо погонна маса m = 3,2 Н/м, довжина          

l = 30·10
-3

 м, відносний модуль пружності α = 1,5, модуль пружності                  

E = 5·10
6
 Н/м

2
; момент інерції перетину  j = 0,15·10

-8
 м

4
. 

5. Визначити власну частоту печатної плати із гетинаксу km = 0,5, 

товщиною h = 3 мм, маса плати mпл = 70 г, маса елементів mе = 46 г, коефіцієнт 

відносно закріплення плати В = 96, розмір плати 140×80 мм. 

Контрольні питання 

1. Порушення функціонування апаратури. Відновлювальні та 

невідновлювальні відмови. 

2. Реакція конструктивного елемента РЕА на вібрацію та лінії Веллера. 

3. Типові причини порушення стійкості РЕА. 

4. Захисні заходи для елементів РЕА на механічні впливи. 

5. Міцність і стійкість конструкцій РЕА до дії механічних факторів. 

6. Віброізоляція як метод віброзахисту. Види віброізоляторів. 

7. Розрахунок оцінки ефективності віброізоляції. 

8. Алгоритм оцінки ефективності віброізоляції. 

 Література: [3, с. 125–172; 4, с. 512–517; 5, с. 186–221; 6, с. 328–342]. 
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2  КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для іспиту, диф. заліку, 

курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 

82 – 89 В 
добре  

74 – 81 С 

64 – 73 D 
задовільно  

60 – 63 Е  

35 – 59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0 – 34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням навч. 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

навч. дисципліни 
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