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В даній методичній розробці викладені рекомендації з виконання 

дипломного проекту напряму підготовки 6.050903 “Телекомунікації“ 

спеціальності 5.05090306  “Монтаж, технічне обслуговування та ремонт 

обладнання радіозв’язку, радіомовлення та телебачення“ 

Розглянуті особливості задач проектування, викладені особливості 

підходу до цього важливого етапу, а також приведені конкретні поради по 

виконанню поставлених задач для кожного розділу проекту. 

При складанні даної розробки враховані питання, що найчастіше 

виникають у студентів у зв’язку з роботою над дипломним проектом. 
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1 Загальні вимоги до дипломування 
 
 

       Дипломування – важливий етап формування  спеціаліста. Цей етап несе 
в собі як контрольні так і навчальні функції в підготовці за фахом. Для того, 
щоб попередньо настроїти Вас на роботу над дипломним проектом, 
звертаємо Вашу увагу на ті знання, навички, показники Вашої 
працездатності, та інші Ваші якості, що формувались навчальним процесом 
в нашому навчальному закладі, які ви маєте шанс застосувати та 
вдосконалити в процесі роботи над дипломним проектом: 

- загальноосвітні фундаментальні науки (математика, фізика, 
     хімія, мова та ін.), як основа формування світогляду взагалі та  
    наукового підходу до роботи, зокрема; 
- вміння формулювати загальну постановку задач та визначити шляхи 

їх реалізації; 
- вміння визначити загальний обсяг робот та правильно поділити її на 

етапи; 
- вміння правильно визначити напрям роботи та узгодити 

організаційні та технічні деталі з керівниками та консультантами; 
- вміння цілеспрямовано працювати з літературою в пошуках 

необхідних роз`яснень та коментарів за заданою тематикою; 
- вміння застосувати знання з суспільних наук для визначення впливу 

науки і техніки, зокрема радіотехніки, на розвиток суспільства; 
- вміння застосувати знання з економіки для визначення основних 

економічних показників в конкретному проекті; 
- широке застосування загальних теоретичних знань з електротехніки, 

радіотехніки для роботи над конкретними завданнями на 
проектування; 

- вміння перейти до конкретних структур у вигляді функціональних 
схем з аналізом та поясненням їхньої роботи та особливостей 
функціонування блоків та взаємодій між ними; 

- безпосереднє застосування знань з прикладних предметів 
(радіопередавальні пристрої, радіоприймальні пристрої, 
мікроелектроніка; імпульсна техніка, телебачення; схемотехніка та 
інші) для аналізу роботи окремих каскадів, міжкаскадних взаємодій, 
особливостей роботи приладу, що розглядається в дипломному 
проекті. 

 
         Цей список можна ще продовжувати, тому що дипломування це 
загальний етап широкого спектру заходів та тривалої різнопланової праці по 
формуванню громадянина та спеціаліста.  

Життя поза навчальним закладом також може продовжити цей список 
вимог і кожен день роботи на підприємстві чи на установі ставить нові 
іспити, які перевіряють серйозність підготовки спеціаліста.  
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2 Взаємодія з керівником проекту 
 
          Серед студентів розповсюджена думка, що обирати треба не 

тему дипломного проекта, а керівника. В цьому твердженні є сенс, але це 
твердження не абсолютне, тому що бувають ситуації, коли один і той же 
керівник одному студенту здається зразковим, а іншому студенту робота з 
ним здається проблемною і має багато ускладнень. Хоча не слід забувати 
загальну істину: при виникненні ускладнень в першу чергу пошукайте їх 
причину в собі. 

          Але розглянемо уважніше взаємодію керівника проекту і 
студента. Тут існують дві полярні точки зору. Одна: все, що мені потрібно 
для дипломного проекту, нехай мені дасть керівник. І друга: я все, що 
потрібно для диплому, зроблю самостійно, аби тільки керівник проекту не 
заважав. І обидві ці точки зору помилкові. Керівник проекту відповідає за 
те, щоб рівень виконання проекту відповідав кваліфікації спеціаліста. 
Навчальний заклад покладає на керівника проекту декілька офіційних 
функцій: контроль за ходом роботи, контроль за правильністю напрямку 
роботи, контроль за рівнем виконання, а також консультації по проекту.  

Відзначимо, що більшість питань, які отримуються в консультаціях 
керівника торкаються загального розділу (принцип дії, розрахунок), а для 
спеціальних розділів (економічна частина, охорона праці) передбачені 
окремі керівники, які відповідають за ці розділи. І навіть за підсумками про 
їх виконання видають окремі відгуки про виконання розділу, а вже керівник 
складає відгук про роботу над проектом в цілому. Ідучи на консультацію, 
треба брати з собою всі матеріали, які у Вас маються, - краще взяти з собою 
зайве, ніж потім необхідне буде відсутнім. 

          Працюючи над проектом, записуйте питання, які виникають у 
Вас до керівника. А справжній ініціативний студент не тільки записує 
питання, які необхідно задати керівнику, а ще й шукає варіанти відповідів на 
них для подальшого їх обговорення з керівником. Намагайтесь уникати 
запитань загального плану (типу: який каскад розраховувати?), а переходьте 
до конкретики (як розраховувати каскад, виходячи з конкретних даних…). 
Уникайте примітивних запитань студента-початківця. Досвідчений студент 
ставить запитання конкретні, де видно його попередню роботу: а чи можна я 
розрахую ось такий каскад за ось такою методикою, або чи підійде така 
методика до розрахунку цього каскаду який я вже обрав, або ось я знайшов 
три методики розрахунку, який ви порадите обрати? Ще краще, коли ви вже 
ведете розрахунок і у вас виникають конкретні питання. «Чи досить 
обґрунтованим являється вибір транзистора за потужністю теплового 
розсіювання колектору…?», «Чи виправдана для даного випадку ось ця 
методика вибору положення робочої точки на характеристиці…?» та інше. 
Звичайно, наявність конкретних питань говорить про те, що ви вже 
працюєте і працюєте цілеспрямовано і тоді відповіді керівника будуть для 
вас конкретними і корисними і рух ваш буде вперед до успішного 
завершення роботи над проектом. А якщо ж запитання Ваші далекі від 
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конкретики, наприклад «Де ж мені взяти структурну схему?...», чи «Як же 
виконувати розрахункову частину?...» не переконають вашого керівника, що 
ви старанно працюєте над проектом, і рух ваш буде не вперед до завершення 
роботи, а в напрямку ускладнень і тупіків.  

 
3 Оцінка актуальності теми проекту 

 
          Формально говорячи, тему не обирають. Адміністрація навчального 
закладу видає завдання на дипломне проектування за темою, затвердженою 
відповідною предметною комісією, і погодження цієї теми з студентом 
зовсім не обов`язково. Таким чином, адміністрація має право видати Вам 
тему і це питання з вами не обговорювати.  

Але, знаючи, що більш високі результати можна отримати, коли тема – 
улюблена, в крайньому разі – обрана із кількох можливих, порядок 
дипломування обраний так, що є можливість обирати тему. Більше того, на 
попередніх етапах студент має змогу самостійно підібрати декілька тем, які 
йому подобаються чи викликають зацікавленість. Після цього підійти з цими 
темами або до голови предметної комісії з дипломного проектування, або до 
викладача, який можливо буде керівником дипломного проекту, чи взагалі 
до будь-якого викладача, порадитись і запропонувати від себе ту тему, яка 
найбільш сподобалася, як тему на завдання до дипломного проектування. 
Після попереднього узгодження з керівником та затвердження цієї теми 
цикловою комісією, з’являється реальна можливість одержати цю тему 
офіційно, від коледжу. Багато студентів користуються цією нагодою, і 
обирають тему до смаку; і в такому разі шанси написати цікаву, змістовну 
роботу виростають. Але нічого страшного не буде, коли Ви, будучи зайняті 
навчальним процесом, не проявили ініціативу в потрібний час, і тему 
вибрали без Вас і за Вас, - залишається тільки добросовісно працювати над 
нею. 
          Тепер повернемось до питання, як же обрати тему. Коло тем і схем для 
дипломних проектів спеціальності 5.05090306  “Монтаж, технічне 
обслуговування та ремонт обладнання радіозв’язку, радіомовлення та 
телебачення“ досить широке. Тематика дипломних проектів повинна 
відповідати спеціальності і тому це може бути будь-яке обладнання 
радіозв’язку, радіомовлення та телебачення:  

• передавачі 
• приймачі 
• радіостанції 
• пристрої обробки сигналу 
• вимірювальні пристрої для вказаного обладнання  
• і так далі. 

          На попередньому етапі візьміть собі за мету проглянути як можна 
більше літератури, відмічаючи ті теми чи статті, які викликали у вас 
цікавість. Коли назбираєте десяток-другий тем, ви навчитесь вибирати теми, 
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які більш вам до душі. Коли будете вагатись в прийнятті рішення щодо 
вибору кінцевої теми, можете порадитись з викладачем, якому довіряєте і 
який виділить вам час і попрацює з вами на попередньому етапі вибору тем. 
Перевагу віддавайте тим пристроям, принцип дії яких вам зрозумілий, 
зрозуміле призначення і методи роботи з цим приладом. Якщо у вас 
склалося враження, що ні з чого вибирати, це помилка. Розширте список 
літератури, напрями пошуків; звертайтесь за порадою не тільки до друзів та 
знайомих, віддайте перевагу читальним залам і бібліотекам. Обирайте ті 
прилади, які досить докладно описані, до яких є розроблені плати 
друкованого монтажу, описана конструкція, проведене порівняння з 
другими такими ж приладами. Весь цей матеріал дуже згодиться вам при 
роботі над дипломним проектом. 
          Ні в якому разі не обирайте прилад просто за схемою. По-перше, потім 
виникнуть десятки запитань з роз’ясненням принципу дії, складанням 
структурної схеми, коментарі до взаємодій між каскадами. А все це зробити 
тільки за одною схемою може тільки спеціаліст. Ви в такій ситуації можете 
наробити помилок і добавити собі і керівнику роботи. Майте на увазі, що 
один, або і декілька каскадів схеми потім прийдеться розраховувати, тобто 
вести для них математичний розрахунок, і корисно було б переглянути 
відповідну літературу з розрахунку електричних схем, а потім на схемах 
знайти такі каскади, розрахунок яких буде вам зрозумілим. Перевагу 
віддавайте приладам, в яких є каскади, методику розрахунку яких ви вже 
знайшли. Це значно полегшить роботу над дипломним проектом і 
підвищить результати. Майте на увазі, хоч ви технолог по виробництву, хоч 
будете займатися ремонтом апаратури, але в будь якому випадку знання 
принципу дії приладу, над яким ви працюєте – обов`язкове. Неможливо ні 
займатись виробництвом, ні обслуговуванням чи ремонтом, сподіваючись на 
ефективні результати, якщо ви не знаєте принципу дії приладу, з яким 
працюєте. Призначення кожного каскаду, призначення кожного елементу 
для вас повинне бути знайомим не просто для успішної і змістовної роботи 
над проектом, а ще й для успішного захисту вашого проекта, бо під час 
захисту кожен член комісії має право запитати у вас, як у автора проекта, 
про призначення будь-якого елемента схеми (функції, особливості 
використання та ін.). Це обов`язкове коло запитань і необхідно враховувати 
це при виборі теми Вашого дипломного проекту та набиранні матеріалів за 
темою. 
 
      4 Обов’язкові складові частини проекту 
 
      

Дипломний проект це не вільна робота над випадковою темою, а зовсім 
конкретне і офіційне завдання адміністрації навчального закладу до 
студента випускного курсу. Завдання на дипломний проект видається 
студенту від імені держави з метою перевірки досягнень у навчанні та 
продовження роботи по вдосконаленню підготовки спеціаліста. 
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На початку роботи над дипломним проектом ви одержуєте офіційний 
документ “Завдання на дипломне проектування”, який затверджений 
адміністрацією навчального закладу. Зверніть увагу: на початку документа є 
підпис заступника директора, а також вказані дата видачі завдання та дата 
закінчення роботи над проектом. Це важливі для вас терміни. Тема 
дипломного проекту вказана в завданні, затверджена в наказі і після 
затвердження не може змінюватись ні на одну літеру. 
        В технічному завданні на проектування, що входить в загальне завдання 
на дипломне проектування вказані основні електричні параметри приладу, 
які розглядаються в проекті. Тут можуть бути не всі параметри, повний 
перелік параметрів складаєте уже Ви в пояснювальній записці, але зверніть 
увагу, що ті параметри, що вказані в пояснювальній записці і ці, що в 
завданні повинні обов’язково відповідати одне одному. Умови експлуатації, 
наробка на відмову чи конструктивні вимоги  являються основою до 
подальшої розробки конструктивних рішень та деяких розрахунків. 

В Завданні також вказані всі розділи пояснювальної записки, пункти, 
що повинні входити до кожного розділу, рекомендації щодо об’му кожного 
розділу, а також склад графічної частини, тобто які ж креслення входять в 
дипломний проект. 

Ось Вам зміст пояснювальної записки Вашого майбутнього проекту 
відповідно до Завдання: 

 
ВСТУП  
1 ЗАГАЛЬНИЙ РОЗДІЛ  
1.1 Технічні вимоги до пристрою  
1.2 Структурна схема виробу, опис роботи  
1.3 Опис роботи виробу за схемою електричною принциповою 
2 СПЕЦІАЛЬНИЙ РОЗДІЛ  
2.1 Вибір та обґрунтування конструкції виробу  
2.2 Електричний розрахунок  
2.3 Розрахунок показників надійності  
2.4 Розробка та опис послідовності операцій контролю параметрів  
3 ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗДІЛ  
3.1 Обгрунтування початкових даних  
3.2 Розрахунок есплуатаційних витрат  
4 ОХОРОНА ПРАЦІ  
4.1 Характеристика дільниці  
4.2 Організація виробничої безпеки  
4.3 Гігієна праці та виробнича санітарія 
4.4 Пожежна безпека  
ВИСНОВОК  
ЛІТЕРАТУРА 
 
Відповідно до цього змісту і треба рухатись. Технічні вимоги 

включають вимоги до електричних параметрів, вимоги до конструкції, до 
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надійності. Структурна схема складається відповідно до заданих функцій, 
принципова схема – відповідно до структурної. При вибірі та обґрунтуванні 
конструкції виробу розглядаються особливості конструювання, можливі 
конструктивні рішення, та обирається оптимальне, з підкресленням його 
переваг. В електричному розрахунку визначаються параметри, режими 
роботи та номінальні значення елементів окремого каскаду схеми. 
Розрахунок показників надійності дає середній час безвідмовної роботи 
пристрою. Послідовність операцій контролю параметрів розробляється на 
основі вимог до електричних параметрів з урахуванням особливостей 
роботи каскадів та міжкаскадної взаємодії. 

Економічний розділ та розділ охорони праці виконуються за 
окремими методичками і для цих розділів передбачені окремі керівники.  
 
 
 
 

 
 5 Як скласти вступ 

      
           Вступ – це художній твір студента на задану тему і дехто відноситься 
до цієї роботи легковажно. Але легковажність ніде не приносить позитивних 
результатів, а особливо при роботі над вступом до дипломного проекту. 
Вступ – це візитна картка студента і прочитавши тільки вступ вже можна 
зробити попередній висновок щодо серйозності студента в його відношенні 
до роботи над проектом. 
          Вкажіть у вступі тему вашого дипломного проекту, призначення 
приладу, основні відмінності застосування вашого приладу від застосування 
приладів з аналогічним призначенням, вкажіть загальні можливі сфери  
застосування приладу. Не захоплюйтесь надміру такими питаннями як роль 
радіоелектроніки в народному господарстві, чи перспективи застосування 
комп’ютерних систем в світовій економіці. Цих питань можна торкнутись у 
вступній частині, але вони, все ж таки, повинні бути зв’язані з вашою 
конкретною темою. І взагалі, всі думки, висловленні в вступній частині, 
повинні бути зв’язані з Вашою темою. Так,  зокрема, якщо в вашому приладі 
передбачається використання друкованого монтажу, тоді у вступі можна 
вказати його переваги. Якщо в вашому приладі передбачається застосування 
інтегральних мікросхем, то у вступі можна вказати переваги застосування 
інтегральних мікросхем та вплив конкретного конструктивного, чи схемного 
рішення на параметри приладу.  

Ще обережніше віднесіться до приведення у вступі історичних 
фактів, хоч би і з історії радіо. Звичайно, дуже цікаво, що робив Попов, 
Марконі, чи Лодж в дев’яностих роках дев’ятнадцятого сторіччя, можна 
озирнутись ще далі – на надцікаві роботи Герца, Максвела, чи аж на 
Фарадея. А хіба мало важливого і цікавого було в першій половині 
двадцятого  сторіччя?! Згадаємо Лі-де-Фореста, чи Мінца в молоді роки, 
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Вологдіна, Айзенберга…Хотілось би попасти в ті роки та попрацювати в 
їхніх лабораторіях! Але, погодьтесь, хоч і дуже цікаво, але в спробі 
«підв’язати» ті події до теми Вашої дипломної роботи ви ризикуєте легко 
перетворитесь на  щось смішне! 
           Можна торкнутись у вступній частині технологічних чи 
конструктивних особливостей даного виробу, звернувши увагу тих, хто буде 
читати ваш проект, на особливості запропонованих вами рішень. Корисно 
буде вказати у вступі до проекту і вплив рішень , що приймаються на 
економічні показники, на те,  які задачі вирішили ви в вашому проекті з 
економічних питань чи питань охорони праці.  
          А взагалі, не обов’язково вступну частину проекту повністю писати 
першою. Напишіть частково і попрацюйте над іншими розділами проекту,  
ввійдіть у курс справи, проникніться конкретними завданнями та об’ємами 
робіт, а потім вже можна і дописати вступну частину. Між іншим, в 
практичних випадках не так рідко складений на початку роботи над 
проектом вступ потім доповнюються думками, які виникли  у студента в 
процесі роботи над іншими розділами.   
          Таким чином, віднесіться до роботи над вступом серйозно і не 
плануйте виконати його за півгодини чи годину. Це серйозна робота яка 
потребує затрат часу на роздуми та пошук матеріалів. 
 
 
 
 
 

6 Особливості графічної частини проекту 
 

 
Ще раз звернемо Вашу увагу: дипломний проект складається з двох 

однаково важливих частин - пояснювальної записки та графічної частини. 
Склад графічної частини та розділи пояснювальної записки повністю 
регламентовані офіційним Завданням, яке ви отримали.  

Зараз всі листи графічної частини проекту виконуються в 
електронному вигляді, а потім роздруковані на плоттері. Колись (не так 
давно!) було класичним  виконання креслень олівцем на ватмані і мало ту 
суттєву перевагу, що зміст креслення в процесі роботи над проектом міг 
корегуватись, і помилки чи неточності могли бути виправленні на будь-
якому етапі. Виконання таких креслень то була тяжка праця і якісні 
креслення давались великим трудом. Тепер креслення виконуються в 
електронному вигляді, але труду не стало менше!  

При виконанні листів на плоттері помилки повинні виправлятися в 
електронному вигляді, бо після роздруківки виправлення будуть 
некоректними. Крім того, державна комісія по захисту дипломних проектів 
залишає за собою право перевірити навички роботи студента з відповідним 
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програмним забезпеченням, щоб впевнитись, що всі листи графічної 
частини студент виконав власноруч.  

Так що, майте попередню впевненість: над кресленнями потрібно 
буде багато працювати і в першу чергу – над виконанням принципової 
схеми.  
Перелік графічного матеріалу для Вашого проекту: 
Аркуш 1 Схема електрична структурна 
Аркуш 2 Схема електрична принципова 
Аркуш 3 Схема електрична підключення 

Перший лист показує будову приладу. Другий – як з’єднані елементи 
в каскадах та каскади між собою. Третій лист показує як підключаються 
вимірювальні прилади для проведення опнрацій настроювання чи контролю 
параметрів. 

7 Робота над структурною схемою  
 
          В половині або і більше випадків технічний опис приладу виконується 
авторами без приведення  структурної схеми. Це вам для дипломного 
проекту потрібна структурна схема, а можливо автору статті, якою ви 
користуєтесь для опису принципу дії, структурна схема і  не потрібна!. І ви 
не можете  пред’явити автору претензії, де ж це ваша структурна схема? 
Відсутність структурної схеми - ситуація проста і звичайна і вихід з неї дуже 
простий – складіть схему самостійно. Це робиться так: уважно читаєте опис 
схеми електричної принципової і тут же складаєте для себе структуру. 
Наприклад, в тексті фраза - “...вхідний сигнал через попередній каскад 
підсилення поступає на…”. Ви тут же зупиняєтесь і для себе малюєте на 
чистому папірці  квадрат і називаєте його “Попередній підсилювач”. І 
читаєте текст далі. А далі по тексту  - “...сигнал надходить на підсилювач, в 
якому проводиться корекція фази…”. Зупиніться знову і намалюйте ще один 
квадратик і назвіть його “Пристрій корекції фази”. Читаємо текст далі – 
“...для стабілізації режиму в колах корекції фази передбачено коло 
термокомпенсації з використанням терморезисторів…”. Знову зупиніться, 
прималюйте ще один квадратик і назвіть його “Коло термостабілізації”. 
 І позначте стрілочкою його функціональний зв’язок з другим каскадом 
схеми. І так далі. 
          Звичайно, виникнуть місця в яких ви не можете, можливо, відразу 
вказати структуру чи міжкаскадні зв’язки. По-перше, кількість таких питань 
можна зменшити,  провести  повторно, а то і в третій раз цю операцію, але 
на крайній випадок у вас є керівник чи інші викладачі, яким ви довіряєте. Це 
як раз і будуть ті конкретні запитання для змістовної консультації, яка 
визиває позитивні емоції як у керівника, бо він бачить  дипломника, що 
працює, так і у дипломника, який одержує конкретні відповіді на конкретні 
запитання. І хай вас не бентежить, що якийсь блок на структурній схемі 
складається лише з одного резистора, (наприклад, датчик температури), а 
інший блок складається з тисяч транзисторів, (наприклад, процесор). Майте 
на увазі, що ви складаєте функціональну схему, а функції у цих елементів 
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різні. І взагалі, не бійтесь проявити ініціативу. Пам’ятайте, що ви автор 
проекту і за вами залишається право чи винесете ви подільник в колі 
живлення бази як окрему одиницю, чи позначите окремою функціональною 
одиницею цілий блок генераторів.  
           Пам’ятайте, що структурна схема в першу чергу повинна бути 
зрозуміла вам, а потім вже докладно і повно описуйте принцип дії приладу, 
особливості його побудови, особливості функціональної взаємо дії каскадів 
схеми та ін. 
        Ще одна порада: якщо структурна схема вашого приладу досить проста 
і ви не бачите шляхів для її вдосконалення, є ще один шлях -  в завданні на 
дипломне проектування під описом структурної схеми мається на увазі 
вибір та обґрунтування структурної схеми. Це якраз те саме, що дає вам 
право крім структурної схеми вашого приладу привести структурну схему 
інших приладів такого ж призначення і провести їхнє порівняння. Звичайно, 
ви, як автор проекту, проведете порівняння таким чином, що ваша 
структурна схема буде мати значні переваги і на основі такого вибору 
оберете Вашу структурну схему, тобто обґрунтуєте ваш вибір. А якщо вам 
знову не вистачає матеріалу для проекту проведіть порівняння ще й з 
третьою схемою. І тоді вже ні хто не зможе звинуватити Вас у несерйозному 
підході до опису принципу дії приладу за структурною схемою. 
              Не забудьте, що структурну схему або її фрагменти, або варіанти 
структури з поступовим вдосконаленням можна приводити як ілюстрації в 
тексті пояснювальної записки. Знаючи це, ніяких проблем з накопичуванням 
текстового матеріалу у вас не буде.  
 

8 Робота з принциповою схемою 
 

    Як правило, принципова схема видається керівником вже готова і 
дипломнику залишається розібратись з принципом дії схеми взагалі, 
окремих каскадів та з колами міжкаскадної взаємодії. Часо керівник 
пропонує схему як приклад і залишає для дипломника можливість підібрати 
схему, що вирішує поставлені задачі, самостійно з декількох варіантів. 
Пошук схеми та подальша оптимізація схемного рішення – задача дуже 
корисна і дозволяє не тільки вдосконалити безпосередньо схему, але і 
значно поглибити знання студента в схемотехніці. 

Існує кілька загальноприйнятих на сьогодні підходів до схемо- 
технічного рішення, які можна рекомендувати, розглянемо основні. 

 Принципову схему будуємо у відповідності до структурної. При 
цьому необхідно врахувати міжкаскадні взаємодії. При забезпеченні 
міжкаскадної передачі сигналів необхідно обирати перехідні кола з 
урахуванням спектрального складу, форми ті інших властивостей сигналу. 

Для повноцінного з’єднання каскадів необхідно враховувати не 
тільки необхідність узгодження рівнів сигналу, але і узгодження опорів. 
Тому при значному розходженні очікуваних чи розрахованих величин 
опорів між каскадами застосовують додаткові пристрої узгодження опору 
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(еміттерні повторювачі, повторювачі на операційних підсилювачах, 
трансформатори та інші схемні рішення). 

Крім зазначеного вище кола міжкаскадної взаємодії повинні 
враховувати фазові співвідношення та можливість паразитних зв’язків. 

Розробляючи схемні рішення необхідно враховувати полярність та 
величину потрібної напруги живлення. Необхідно передбачити елементи 
температурної стабілізації та елементи стабілізації режиму при відхиленні 
напруги живлення. 

При складанні кіл живлення необхідно передбачити надійні заходи 
захисту від паразитних зв’язків через кола живлення. Для цього існують такі 
шляхи 

- застосування джерела живлення з низьким значенням внутрішнього 
опору 

- поділ каскадів на групи з однаковою напругою живленни 
- застосування фільтрів по колу живлення для груп каскадів чи для 

кожного каскаду окремо 
- послідовне включення стабілізаторів з побудовою «східців» на 

пониження напруги. 
При виборі активних елементів враховуються очікувані амплітуди 

сигналів, максимальні частоти спектрального складу, вимоги до шумових 
характеристик і інші загальні та специфічні фактори. При інших рівних 
умовах переваги надаються елементам, що випускаються масово, не мають 
дорогоцінних металів чи складнощів в технології. 

При виборі елементів комутації в сучасних розробках перевага 
надається електронним елементам комутації, а не контактним, які мають 
меншу надійність, недостатню стабільність параметрів, виражений ефект 
«старіння».  

Із кількох можливих схемних рішень переваги надаються таким, що 
вимагають меншу кількість операцій з контрою і настроювання. 

 
9 Як виконати розрахункову частину 
 
Таке питання часто надходить від студентів, які ще не працювали 

над проектом. Тому що розрахункової частини в даному проекті нема! Є 
розрахунки в різних розділах, але в «одну частину» вони не об’єднані. Тому, 
розглянемо які ж розрахунки виконуються в проекті і як над ними 
працювати. 

В проекті два пункти, зв’язані з розрахунками: 
• Електричний розрахунок  
• Розрахунок показників надійності 

В електричному розрахунку визначаються параметри, режими роботи 
та номінальні значення елементів окремого каскаду схеми. Як вибрати 
каскад для електричного розрахунку? Уважно розгляньте схему, виділіть 
фрагменти, що мають конкретне функціональне призначення 

Підсилювач (резистивний, резонансний…) 
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Генератор (синусоїдальний, імпульсний…) 
Стабілізатор (напруги, струму…) 
Компаратор (рівня, форми…) 
Формувач (імпульсів, послідовностей…) 
Фільтр (високочастотний, RC, активний…) 
Детектор (амплітудний, частотний…) 
Випрямляч (живлення, сигналукерування…) 
Ключ (електронний, електромеханічний…) 
Комутатор (інтегральний, релейний…) 
І т.п. 
Маючи кілька фрагментів підберіть літературу з методиками 

електричного розрахунку. Для цього є декілька способів:  
- звичайна бібліотека з тематичними каталогами за напрямом 

«електричні розрахунки», «розрахунки каскадів електронних 
пристроїв», «проектування приймачів», «проектування апаратури 
зв’язку» і т.д; 

- інтернет – тут можливості безмежні, шукайте, фіксуйте, з 
результатами ідіть до керівника; 

- іти до керівника проекту, ще нічого не шукавши;  
Третій варіант найпряміший, але і найпримітивніший, він може не 

дати результатів, оскільки керівник не зобов’язаний дати Вам готову 
послідовність розрахунку (та її і немає готової, це Ви її розробляєте!), а 
зобов'язаний «керувати Вашими діями»! Тож спочатку дійте (підшукуйте 
варіанти), а потім уже ідіть до керівника. Інакше втрачається сенс 
дипломування – розвиток Вашої ініціативи і здатності діяти самостійно і 
творчо! 

При роботі над електричним розрахунком пам’ятайте, що в основі 
таких розрахунків обов’язково лежать закони Ома, потужність електричного 
струму, рективні та комплескні опори, постійна часу RC-кіл і т.д, тобто – 
елементарні поняття з електро-радіотехніки, які Ви розглядали в 
навчальному процесі. Використовуйте їх сміливо. 

Тепер про надійність. 
Розрахунок показників надійності дає середній час безвідмовної 

роботи пристрою. Для розрахунку надійності всі елементи схеми 
розбиваються по групам. В кожну групу включаються елементи, які мають 
однакову вірогідність безвідмовної роботи, а потім, знаючи скільки і яких 
елементів в кожній групі, за допомогою комп’ютерної програми 
розраховуються показники надійності та будується графік вірогідності 
безвідмовної роботи.  Основним із показників надійності є час безвідмовної 
роботи приладу. Для проекту необхідно одержати середній час не менше 
5000 годин. Якщо Ваш розрахунок за комп’ютерною програмою дає менший 
результат – виберіть елементи схеми з вищою надійністю і повторіть 
розрахунок. 
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10 Рекомендована послідовність роботи над проектом  
 

Спочатку уважно вивчається принципова схема, принцип дії, основні 
вузли пристрою, що розглядається в дипломному проекті. Потім схема 
складається в електронному варіанті в програмі «Протеус» (чи в іншому 
графічному  редакторі, що дозволяє працювати з принциповими схемами). При 
цьому обов’язково враховуються вимоги ЄСКД до електричних схем. 

Тільки після цього за перевіреною та узгодженою з керівником проекту 
принциповою схемою (уже в редакції автора проекту!) складається перелік 
елементів до схеми. Типи активних елементів, а також типи та номінальні 
величини  пасивних елементів обираються відповідно до первинної 
документації, що видав керівник проекту. Зверніть увагу, що в більшості 
випадків номінальні значення та типи елементів в первинній документації 
вказуються безпосередньо на принциповій схемі, а в дипломному проекті ця 
інформація приводиться в окремому документі – в переліку елементів до схеми. 

За заданою принциповою схемою складається опис принципу дії 
принципової схеми. Обов’язково докладно описуються основні особливості 
схемних рішень окремих каскадів, а також їхня взаємодія. Аналізується вплив 
окремих елементів схеми на електричні параметри каскадів та  приладу в 
цілому. 

За результатами вивчення принципу дії принципової схеми складається 
структурна схема пристрою. Структурна схема відображає склад пристрою 
(тобто – з яких блоків складається пристрій) та  функціональні взаємодії між 
блоками, що входять до складу пристрою.  

За побудованою структурною схемою складається опис її принципу дії. 
При цьому враховуються основні функції каскадів, їх призначення та взаємодія. 

Потім, для даного приладу розраховується надійність. Надійність 
враховує  можливість безвідмовної роботи приладу, довговічність роботи, 
ремонтопридатність приладу. Для розрахунку надійності всі елементи схеми 
розбиваються по групам. В кожну групу включаються елементи, які мають 
однакову вірогідність безвідмовної роботи, а потім, знаючи скільки і яких 
елементів в кожній групі, за допомогою комп’ютерної програми 
розраховуються показники надійності та будується графік вірогідності 
безвідмовної роботи.  Основним із показників надійності є час безвідмовної 
роботи приладу. Для даного проекту одержаний середній час повинен бути 
більше 5000 годин, що відповідає заданому ( не менше 5000 годин). 

В проекті також розробляється конструкція приладу, аналізуються 
основні конструктивні особливості пристрою, підкреслюються переваги 
застосування друкованого монтажу, його особливості та можливі технології 
виконання. Особливості виконання цих робіт розглянуті в наступному пункті. 
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11 Робота над спеціальним розділом 
 
Спеціальний розділ включає такі підпункти 
 

o Вибір та обґрунтування конструкції виробу  
o Електричний розрахунок  
o Розрахунок показників надійності  
o Розробка та опис послідовності операцій контролю 

параметрів  
 

Також в цьому розділі відповідно до Завдання проводиться розробка та 
опис послідовності операцій контролю параметрів. Для цього спочатку 
визначаються мета та задачі операцій контролю параметрів. 

Проведення операцій контролю параметрів здійснюється з метою 
забезпечення відповідності технічних параметрів величинам, які вказані в 
технічному завданні. Відповідність технічних параметрів необхідна для 
забезпечення працездатності приладу та можливості роботи спільно з 
зовнішніми пристроями.  

Необхідне забезпечення взаємодії блоків, відповідно до технічного 
завдання, при цьому повинні враховуватись вимоги до електричних параметрів. 
Задачі операцій контролю параметрів обов’язково враховують  вимоги до 
електричних параметрів пристрою, а також відомості про електричні режими 
окремих каскадів.  

До головних задач операцій по контролю параметрів відносяться: 
- забезпечення функціонування приладу відповідно до заданих 

електричних пераметрів; 
- забезпечення вхідних та вихідних сигналів в каскадах, що за формою та 

величиною відповідають їхнім функціональним призначенням; 
- забезпечення узгодження пристрою з зовнішніми колами відповідно до 

заданих функцій та з урахуванням режимів зовнішніх кіл. 
Після визначення мети та задач операцій контролю параметрів 

розробляється послідовність операцій контролю параметрів 
При розробці послідовності операцій контролю параметрів немає 

необхідності проводити контроль всіх блоків, які входять до складу пристрою. 
Необхідно на основі ретельного аналізу структурної схеми та сигнальної 
взаємодії блоків обрати мінімальну кількість блоків для контролю, при якій 
будуть надійно забезпечуватись функції пристрою в цілому. Для даного 
пристрою обираються чотири каскади для контролю параметрів. 

Послідовність операцій контролю параметрів обирається враховуючи 
призначення блоків та функції, які виконує кожен блок.  Для проведення 
операцій контролю необхідно обирати такі блоки, режими яких визначають 
працездатність всього пристрою та обираємо таку послідовність, при якій 
попередня операція забезпечує можливість проведення наступної операції. 

Для кожної операції повинні застосовуватись контрольно-вимірювальні 
прилади, відповідно з величинами напруг, які діють у вхідних та вихідних колах 
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каскадів, що контролюються. При виборі послідовності операцій враховуються 
зв’язки між каскадами, послідовність проходження сигналів. Вимірювання 
повинні проводитись відповідно з частотами та амплітудними значеннями 
сигналів в колах. 

Вибір електровимірювальних приладів для контролю 
При виборі вимірювальних приладів для контролю параметрів 

враховуємо наступні чинники: 
- вимоги до електричних параметрів пристрою; 
- побудова структурної схеми та особливості міжкаскадної взаємодії; 
- рівні електричних сигналів міжкаскадного обміну; 
- побудова принципової схеми та особливості міжкаскадної взаємодії; 
- елементна база пристрою; 
- рівні електричних сигналів на виводах активних елементів. 
З урахуванням вказаних чинників для даного пристрою обираються 

конкретні контрольно-вимірювальні прилади, параметри яких знаходять в 
відповідній довідниковій літературі та переносяться в проект. 

 
 

12Головні вимоги до оформлення 

 

 

Оформлення пояснювальної записки та графічної частини виконується 
згідно ГОСТ 2.106-68 Текстові документи., ГОСТ  2.106-73 Вимоги до 
креслень.  

На кожному аркуші тексту проводять рамку 20-5-5-5 мм. Відстань від 
верхньої і нижньої рамки до тексту -  10 мм, від лівої сторони -5 мм, від 
правої – 3 мм, абзац 15-17 мм. 

На аркуші змісту основний надпис 40 х 185 мм, на послідуючих 
аркушах  15х 185мм. Останній аркуш – “ЛІТЕРАТУРА”. Слова - “ЗМІСТ”, 
“ВИСНОВКИ”, “ЛІТЕРАТУРА”, “ДОДАТОК”, та назва розділив  пишуть у 
вигляді заголовку прописними літерами шрифту 26.  Найменування, які 
включені в зміст, записуються строковими літерами формату 14. Решта  
розділів і підрозділів записуються строковими літерами..  

Вступ не нумерується. Розділи повинні мати порядкові номери, 
позначені арабськими цифрами. Номери підрозділів складаються із номерів 
розділу і підрозділу, розділених крапкою (1.2; 1.3). 

Текст документу підрозділяється на розділи, підрозділи, пункти. 
Заголовки розділів записуються прописними літерами формату 18 
(симетрично текстові ). 

Розділи нумеруються арабськими цифрами. Заголовки підрозділу 
пишуться з абзацу строковими літерами. Відстань між заголовком розділу і 
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підрозділу – 10 мм, між заголовком і текстом – 15 мм. Крапка в кінці 
заголовку не ставиться. Кожен розділ необхідно починати з нового аркуша. 

Пункти і підпункти нумерують в межах підрозділу з додаванням ще 
однієї цифри (1.1.1.1; 1.2.1.1). Починають із абзацу і записують без 
заголовка.  

Якщо в тексті є перечислення, Їх нумерують арабськими цифрами із 
круглою дужкою і записують з малої букви. 

Всі формули, якщо їх більш однієї, нумерують в межах розділу. № 
формули розташовують в круглі дужки і на рівні формули біля правої рамки. 

Всі ілюстрації, якщо їх більше однієї, нумеруються в межах розділу. 
Назва ілюстрації, якщо вона є, розташовується над нею. Номер ілюстрації 
пишуть нижче  пояснюючих даних. 

Цифрові дані пишуть в таблиці будь-якої форми. Висота рядка не 
менше 8мм. Заголовок таблиці виконують строковими літерами, крім 
першої. 

Не допускається: 
• Діагональне ділення шапки таблиці. 
• Якщо цифрові дані в графах таблиць виражені в різних фізичних 

величинах, то їх вказують в заголовку кожної графи. 
Всі таблиці, якщо їх більше однієї, нумерують в межах розділу 

арабськими цифрами. 
Номер таблиці складається із номера розділу і номеру таблиці, 

розділених крапкою. 
Назви розділів і підрозділів записують у вигляді заголовку строковими 

літерами, крім першої, і підкреслюють.  
Після кожного заголовка повинен бути залишений вільний рядок, 

вище – не менше одного вільного рядка. 
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