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Перелік умовних скорочень 
 

АЕ – акустична емісія; 

АПЦ – аналого-цифровий перетворювач; 

ВЕТ – вироби електронної техніки; 

ГЗ – генератор звуковий; 

ГТІ – генератор тактових імпульсів; 

ДП – друкована плата; 

ЕК – електронні компоненти; 

ЕС – електронна система; 

ЕТ – електронна техніка; 

НВЧ – надвисокі частоти; 

НДС – напружено-деформований стан; 

НК – неруйнівний контроль; 

ПВ – періодичні випробування; 

ПЕП – п’єзоелектричний перетворювач; 

ПЗ – паяне з’єднання; 

РЕА – радіоелектронна апаратура; 

РЕЗ – радіоелектронний засіб; 

РЧП – різниця часу приходу; 

ТУ – технічні умови; 

N – сумарна кількість сигналів АЕ; 

N  – активність сигналів АЕ; 

А – амплітуда; 

S – сумарна амплітуда; 

W – потужність подій АЕ; 

EАЕ  – енергія АЕ; 

P – механічне навантаження; 

 = E  – механічне напруження; 

 – відносна деформація; 

E – модуль Юнга; 

µ – коефіцієнт Пуассона; 

Xi  – внутрішні сили опору; 

Mmax – максимальний внутрішній згинальний момент; 

Woc – осьовий момент опору; 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

В – границя міцності; 

n – коефіцієнт запасу міцності; 

[] – допустиме напруження; 

K – коефіцієнт прогнозування міцності; 

Kд – коефіцієнт динамічності; 

a – віброприскорення, віброперевантаження; 

w – коефіцієнт передачі вібрацій; 

z(t) = 

z0sint  

– закон гармонійних коливань; 

mz0
2  – інерційна збурювальна сила; 

zi  – вертикальне переміщення мас mi; 

Fk = kz  – сила пружності; 

k – коефіцієнт жорсткості; 

z  – деформація пружини; 

FC = cz – сила згасання; 

с – коефіцієнт згасання; 

ω0  – циклічна частота власних коливань маси; 

z = z(x, y, 

t)  

– рівняння серединної поверхні пластини; 

  – щільність матеріалу; 

g – прискорення вільного падіння; 

D – циліндрична жорсткість; 

q – інтенсивність рівномірно розподіленого навантаження. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ 
 

Структурно складні конструкції, які забезпечують електричні контакти, механічну 
підтримку та захист електронних систем від зовнішнього впливу стають передумовою ви-
никнення деформацій в їх елементах під дією експлуатаційних та технологічних факторів. 
Виникнення та передача деформацій на різних рівнях конструктивної складності відбува-
ється через механічний зв’язок і взаємодію елементів конструкції і, створюючи механічне 
напруження, нерідко виявляється причиною руйнування електричних кіл та втрати праце-
здатності вузлів, блоків та систем електронної техніки. Проблема забезпечення механічної 
міцності стала в один ряд із традиційними задачами надійності в електроніці, особливо в 
умовах сучасної тенденції до зниження ваги та отримання більшої щільності монтажу в 
малих габаритах виробів електронної техніки, таким чином вироби, які володіють висо-
кими електронними характеристиками виявились не достатньо механічно міцними. 

Відомо, що якість і надійність електронної техніки забезпечується конструкцією, 
технологією виготовлення і контролем вихідних параметрів. Підвищені вимоги якості 
пред’являють до техніки, яка використовується в жорстких умовах експлуатації, і відмова 
якої може призвести до тяжких наслідків. Серед експлуатаційних факторів розглянута дія 
статичних та динамічних механічних, атмосферних та теплових навантажень; також розг-
лянута дія технологічних факторів, таких як способи та режими технології монтажу елек-
тронних компонентів, короблення монтажних плат, способи герметизації та демпфування 
вузлів та блоків електронної техніки.  

Серед багатьох відомих методів захисту електронної техніки від дії зовнішніх фак-
торів, зокрема деформацій, вібрацій, ударів, широкого діапазону температур та перепадів 
атмосферного тиску, можна виділити ті, які працюють за такими принципами як ізоляція 
та/або поглинання вказаних факторів, наприклад: герметизація в жорсткому корпусі; гер-
метизація заливкою або покриттям; віброізоляція та вібродемпфування тощо. Проте на-
дійний захист не може бути досягнутий лише одним із розглянутих методів, а можливий 
тільки при використанні комплексу методів.  

З огляду на сучасні тенденції конструювання та технології виробництва електрон-
ної техніки актуальною є оцінка впливу конструкторсько-технологічних особливостей 
несівних конструкцій електронної техніки на виникнення та передачу статичних та ди-
намічних деформацій при їх експлуатації, а також розробка ефективних методів їх зни-
ження шляхом створення і модифікації пружно-дисипативних механічних зв’язків між 
конструктивними елементами, що виявляються ланками передачі деформацій, як всере-
дині несівних конструкцій модулів та блоків електронної техніки, так і поза ними.  

Для досягнення поставленої мети в роботі визначено та вирішено низку науково-
практичних завдань, а саме: 

– узагальнення результатів наукових досліджень напружено-деформованого стану 
та забезпечення міцності деталей, вузлів та блоків електронної техніки на етапах проек-
тування, виробництва, випробування та експлуатації; 

– розробка нових методик та модифікація апаратури і засобів для вимірювання та 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

оцінки деформацій малогабаритних елементів конструкцій та компонентів електронної 

техніки під дією статичних і динамічних механічних, теплових та атмосферних наванта-

жень, які відтворюють складні, наближені до експлуатаційних, умови напружено-дефор-

мованого стану об’єктів дослідження, із реалізацією методів електротензометрії, акустич-

ної емісії, віброметрії та високошвидкісної відеозйомки; 

– оцінка виникнення та передачі деформацій в конструкціях друкованих плат під 

впливом технології та способів монтажу електронних компонентів та розробка способів та 

засобів неруйнівної діагностики міцності друкованих плат; 

– виявлення напружено-деформованого стану несівних конструкцій корпусів мо-

дулів надвисоких частот під дією надмірного внутрішнього тиску та температури в ста-

тичному та динамічному режимі навантаження та розроблення методів неруйнівної діаг-

ностики їх міцності та герметичності; 

– розробка теоретичних і експериментальних методів дослідження передачі дина-

мічних деформацій в структурно-складних конструкціях блоків електронної техніки під 

дією зовнішніх динамічних навантажень;  

– розробка теорії та практики ефективного захисту друкованих плат від динаміч-

них деформацій шляхом створення і модифікації пружно-дисипативних механічних зв’яз-

ків між конструктивними елементами, що виявляються ланками передачі деформацій, як 

всередині несівної конструкції блоків електронної техніки, так і поза нею. 

Результати, представлені у монографії, є узагальненням досліджень, які викону-

вались у Хмельницькому національному університеті відповідно до таких держбюджет-

них тем: «Розробка акусто-емісійного комплексу та його застосування для неруйнівного 

контролю, діагностики та прогнозування міцності нових матеріалів та деталей нафто-

газового обладнання», номер держреєстрації 0197U016018; «Розробка комплексу лінійної, 

площинної об'ємної локації сигналів акустичної емісії та його застосування для неруй-

нівного контролю, діагностики та прогнозування міцності матеріалів, деталей та елект-

ронних систем нафтогазового обладнання», номер держреєстрації 0100U001979; «Роз-

робка новітніх технологій, що забезпечують підвищення міцнісної надійності машин та їх 

електронного обладнання», номер держреєстрації 0104U002103; «Забезпечення міцності і 

герметичності модулів, герметизованих компаундом, при термоударах», номер держреєст-

рації 0111U002304; «Дослідження електрокерованих нанорозмірних компаундів і мож-

ливості їх застосування в безрезонансних кріпильних пристроях для тестування виробів 

електронної техніки на вібро- та удароміцність», номер держреєстрації 0111U006775; «Мно-

жинні зворотні задачі механіки структурно-складних технічних систем», номер держ-

реєстрації 0113U002064; «Розвиток наукових та інженерних основ надійності електронної 

техніки шляхом удосконалення технології її тестування на вібрації та удари», номер дер-

жреєстрації 0115U000225; «Розробка наукових основ захисту виробів радіоелектроніки, 

закріплених на об’єднувальних платах, від деформацій плат, а плат від динамічних і теп-

лових навантажень, номер держреєстрації 0117U001168. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Розділ 1. 
 

Аналіз методів оцінки  
напружено-деформованого стану та міцності не-

сівних конструкцій електронної техніки 
 

Розділ присвячено постановці задач дослідження на основі узагальнення резуль-

татів наукових досліджень напружено-деформованого стану та забезпечення міцності де-

талей, вузлів та блоків електронної техніки (ЕТ) на етапах проектування, виробництва, 

випробування та експлуатації. В розділі здійснено огляд, аналіз та обґрунтування методів 

та засобів експериментального дослідження деформацій виробів електронної техніки 

(ВЕТ), розрахунково-експериментальних методів визначення напружено-деформованого 

стану, методів оцінки та забезпечення міцності об’єктів дослідження, в умовах статичного 

та динамічного навантаження. При аналізі причин відмов електронної техніки, традиційно 

вважається [1–4], що 40–45 % відмов в експлуатації відбуваються через помилки, які до-

пускаються на етапі проектування, 20 % – обумовлюється недосконалістю технологічних 

процесів виготовлення, та технологічної дисципліни, 30 % – викликане неправильними 

режимами експлуатації та порушенням правил технічного обслуговування і 5–7 % – від 

зношування складових частин і старіння матеріалів, проте не враховується взаємозв’язок 

вказаних етапів, чого вимагає рішення проблем забезпечення якості.  

Розвиток електронної промисловості [5, 6] свідчить про загальну тенденцією 

об’єднання та все більшої інтеграції виконуючих функцій разом із мікромініатюризацією 

ВЕТ, та використанням в конструкціях нових матеріалів з недостатньо вивченими власти-

востями і сполученням різнорідних матеріалів. Наслідком цього є різке ускладнення конс-

трукцій сучасних виробів і технологічних процесів їх виготовлення, що практично не до-

пускає коригування їх структури і параметрів в процесі виготовлення і різко зменшує мо-

жливість експериментального доведення виробів: налагодження та оптимізації.  

На сьогодні в процесі проектування і доведення ЕТ часто розглядаються лише їх 

електричні параметри [7–11] без необхідних розрахунків на міцність, вимірювання дефор-

мацій і оцінки напруженого стану конструкцій в цілому і їх окремих елементів. Отже, су-

часні вимоги і майбутнє електроніки та області її використання, висувають в один ряд із 

чисто електронними завданнями проблему забезпечення механічної міцності і надійності. 

Журнальні статті з цієї тематики [12–18] дають уривчасті відомості. Разом з тим 

використання публікацій ускладнюється відсутністю загальноприйнятої термінології і ме-

тодики вимірювання внутрішніх напружень. На противагу багатьом іншим галузям техні-

ки, в електроніці не існує норм міцності на вироби електронної техніки, тобто збірника 

керівних документів щодо забезпечення міцнісної надійності та витривалості, за якими 

повинно вестись проектування, розрахунки, випробування та впровадження в серійне ви-

робництво і експлуатацію виробів електронної промисловості.  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Розділ 2. 
 

Методи експериментального дослідження де-
формацій деталей і вузлів електронної техніки 

 
Тенденція до зниження ваги та отримання більшої щільності монтажу в малих га-

баритах виробів електронної техніки привела до того, що такі вироби, що мають високими 

електронними характеристиками виявились недостатньо механічно міцними. Внаслідок 

дії статичних та динамічних навантажень елементи їх конструкцій руйнуються, що при-

водить до відказів окремих вузлів або апаратури в цілому. При експлуатації електронні 

компоненти і функціональні вузли можуть працювати при температурі від –60 °С до +85 

°С, з вібраційними частотами від 5 до 5000 Гц при прискоренні до 40 g, піддаватися уда-

рам з прискоренням до 120 g, відносна вологість може змінюватися від 5 до 100 %, атмо-

сферний тиск – у межах від 0 до 10 атм. У деяких випадках ці дії можуть бути ще більш 

жорсткими. 

Таким чином, в сучасній електроніці в один ряд із чисто схемними задачами стає 

проблема розробки обґрунтованих методик розрахунків на статичну, динамічну, втомну 

міцність типових елементів та вузлів, опрацювання інструкцій по проведенню статичних 

та динамічних випробувань, визначення вимог до механічних властивостей матеріалів, що 

застосовуються, та порядку отримання і обробки даних, розробка рекомендацій по конт-

ролю, діагностиці і прогнозуванню міцності в експлуатаційних, та технологічних умовах. 

Перш ніж торкнутися вказаних питань, доцільно розглянути специфіку експери-

ментального вивчення статичної та динамічної міцності сучасних виробів електроніки. 

Задачею цього розділу було розробка нових методик та модифікації апаратури і засобів 

вимірювання для вимірювання та оцінки деформацій малогабаритних елементів констру-

кцій та компонентів електронної техніки під дією статичних та динамічних механічних, 

теплових та атмосферних навантажень, які відтворюють складні, наближені до експлуата-

ційних, умови напружено-деформованого стану об’єктів дослідження, із реалізацією ме-

тодів електротензометрії, акустичної емісії, віброметрії та високошвидкісної відеозйомки. 

Вимірювальний комплекс, структурна схема якого представлена на рис. 2.1, скла-

дається із трьох вимірювальних систем: тензометричного, акустико-емісійного та вібра-

ційного контролю.  
 

 
 

Рис. 2.1. Блок-схема вимірювального комплексу  

для експериментального дослідження виробів електронної техніки 

 

 

Апаратура та обладнання використана в комплексі: 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

– 8АНЧ-26 – станція тензометрична; 
– АФ-15 – прилад акусто-емісійний; 

– ПІ-19 – прилад віброметричний та блок ФЕ-2 – фільтри електричні об’єднані в 
один пристрій вимірювання прискорення ПІУ-1М. 

– ТД, ДАЕ, ВД – датчики тензометричні, акусто-емісійні та вібраційні, відповідно.  
Сполучення вимірювальних приладів комплексу із персональним комп’ютером здійснено 

через модуль АЦП універсальний з інтерфейсом USB 2.0. Технічні характеристика моду-
лю представлені в таблиці А.1 (додаток А). Відеокамера підключена до послідовної висо-

кошвидкісної шини FireWire – стандарт IEEE 1394. 
У розділі приводиться опис тільки вимірювального комплексу, хоча експериментальні 

дослідження проводяться із використанням випробувального обладнання, яке буде описа-
но у відповідних розділах далі.  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Розділ 3. 
 

Монтажні деформації  
та неруйнівна діагностика міцності  

конструкцій друкованих плат 

 
Одним з основних вузлів сучасної електронної апаратури є друкована плата, на 

яку встановлюють дискретні та інтегральні електронні компоненти, розніми, провідники 

та інші конструктивні елементи. Друкована плата (ДП) складається із основи – пластини, 

виконаної із діелектрика (склотекстоліту, текстоліту, гетинаксу, ситалу тощо), на поверхні 

або/і в середині якої сформовано хоча б один шар з провідними доріжками. На основу 

плати монтуються електронні компоненти (ЕК), які з’єднуються своїми виводами із еле-

ментами провідного рисунка (контактними площадками) [137–139]. Основним методом 

отримання електричних з’єднань, а також кріплення компонентів в вузлах і блоках елект-

ронних систем, залишається на сьогоднішній день пайка або, значно рідше, зварювання.  

Зокрема, паяні з’єднання (ПЗ) представляють собою широкий клас нерознімних 

з’єднань, утворення яких здійснюється в результаті взаємодії матеріалів деталей із мате-

ріалом припою [99, 140]. Кристалізація, тобто затвердіння припою утворює електричний 

контакт та жорсткий механічний зв’язок між ДП та ЕК забезпечуючи їх підтримку на пла-

ті. Завдяки механічному зв’язку, який представляє собою жорстке і нерухоме защемлення 

двох або більше виводів ЕК, виникає взаємодія основи друкованої плати з тілами ЕК через 

вузли паяних з’єднань, які виступають тепер механічними в’язями. В свою чергу, защем-

лення виводів ЕК створює передумови для виникнення та передачі деформацій у всіх лан-

ках механічного зв’язку, тобто в основі друкованої платі, електронних компонентах, кон-

тактних вузлах та виводах. Такі деформації, та відповідно напруження, виникають в ре-

зультаті дії як експлуатаційних факторів, так і технології монтажу і слід зазначити, що 

саме вони не рідко виявляються причиною руйнування електричних ланцюгів та втрати 

працездатності електронних вузлів і модулів. 

Завданнями дослідження розділу є оцінка впливу технології і способів монтажу 

компонентів на виникнення та передачу деформацій в конструкції друкованих плат, роз-

робка способів та засобів неруйнівної діагностики міцності паяних з’єднань друкованих 

плат. Для експериментального дослідження впливу технології і способів монтажу елект-

ронних компонентів на виникнення та передачу деформацій від основи друкованої плати 

до встановлених електронних компонентів використані методи механічного наванта-

ження, електротензометрії та акустичної емісії. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Розділ 4. 
 

Експлуатаційні деформації  
та діагностика міцності несівних конструкцій  
герметичних корпусів електронної техніки 

 
Якість і надійність електронної апаратури забезпечується її конструкцією, техно-

логією виготовлення і контролем її вихідних параметрів. Особливо це стосується техніки, 

яка використовується в авіації і космонавтиці, відмова якої може призвести до тяжких на-

слідків. Жорсткі умови експлуатації, зокрема широкий діапазон температур, знижений 

атмосферний тиск, вібрації і т.п., пред’являють до техніки підвищені вимоги. 

У цьому розділі представлені результати досліджень надійності герметизації і міц-

ності корпусів модулів надвисоких частот (НВЧ) різних класів (типорозмірів і конст-

рукцій вузла герметизації) [169–173]. 

Задачі дослідження: 

– створення стенда для випробувань корпусів модулів НВЧ під дією тиску та тем-

ператури; 

– визначення впливу надмірного внутрішнього тиску та температури на міцність і 

герметичність зварних і паяних корпусів НВЧ в статичному та динамічному режимі на-

вантаження. 

– розробка методики неруйнівного діагностування та прогнозування міцності і ге-

рметичності корпусів НВЧ з використанням методу акустичної емісії. 

– розробка способу неруйнівного контролю міцності та попередження небезпеч-

них станів корпусів НВЧ в умовах перепадів внутрішнього тиску за пульсуючим циклом. 

Методи дослідження включають методи випробування корпусів під дією над-

лишкового внутрішнього тиску та температури в статичному та динамічному режимі на-

вантажень, та вимірювальні методи, зокрема: манометричний – для оцінки надлишкового 

тиску розгерметизації; бульбашковий – для виявлення місць розгерметизації; тензометрії 

– для вимірювання деформації корпусів НВЧ та оцінки нормальних напружень, які ви-

никають залежно та під дією надлишкового тиску; акустичної емісії – для виявлення де-

фектів у всьому об’ємі об’єкта дослідження при зміні внутрішнього тиску та слідкувати за 

динамікою їх розвитку. 

Комплексне використання зазначених методів дозволяє, виконати необхідний об-

сяг досліджень з контролю герметичності корпусів НВЧ. 

Об’єктами дослідження були корпуси модулів НВЧ спеціального призначення 

(див. рис. 4.1), зокрема ті, які використовують в авіаційних, морських і наземних системах 

навігації, керування і захисту сучасних надзвукових літаків, військового, цивільного та 

подвійного призначення. Електрична схема модуля монтується на друкованій платі, яка 

розміщується в герметичному титановому або магнієвому, алюмінієвому чи скляному ко-

рпусі, кришки якого приварюють лазерним зварюванням або припаюють до основи. При 

цьому герметичність за швидкістю витоку гелію повинна складати не більше 5·10-2 

Пасм3/с. 

При зльоті і польоті на великій висоті зовнішній атмосферний тиск повітря, що 

оточує корпус, стає значно нижче атмосферного тиску на землі, який також знаходиться 

всередині корпусу. Таким чином, корпус піддається дії внутрішнього тиску, який є над-

мірним порівняно із низьким зовнішнім.  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Рис. 4.1. Об’єкти дослідження: корпуси модулів НВЧ типу К (1), КМ (2), КБ (3) 
 

З урахуванням можливих перепадів температури внутрішній тиск може бути в 

1,8 рази більше зовнішнього, і, розпираючи кришку і основу корпусу, може привести до 

деформацій останніх, зруйнувавши їх зварювальний шов або припій, що в свою чергу 

приведе до розгерметизації, а в подальшому і до виходу модуля з ладу. 

Після посадки літака на землю значення зовнішнього тиску відновлюється, тобто 

воно стає рівним внутрішньому, і навантаження, що розпирало корпус, зникає. Зрозуміло, 

що при зльотах і приземленнях літака, корпуси попадають під знакозмінні навантаження і 

можуть бути розгерметизовані через надмірні втомні напруження, що діють на матеріали 

корпусу та зварювальні чи паяні шви. За технічними вимогами такі корпусу повинні ви-

тримувати не менше 100 зльотів і приземлень (циклів). Але не всі корпуси витримують 

таку кількість циклів, і на практиці розгерметизація може статися у будь-який момент. 

Всі корпуси виготовлені із алюмінієвого сплаву АМГ-2 і відрізняються один від 

одного розмірами, конструкцією вузла герметизації та кріпленням кришки корпусу до ос-

нови. Досліджені типові схеми гермовузлів корпусів НВЧ представлені на рис. 4.2 та 4.3. 

У першій групі корпусів (К-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) герметизація досягається за 

допомогою лазерного зварювання місць стику кришок і основи, при цьому все наван-

таження від внутрішнього надлишкового тиску сприймається або повністю зварним швом 

(К-1, 2, 8, 10, 12, рис. 4.2, а), або звареним швом і конструкцією корпусу (К-3, 5, 6, 7, 9, 11, 

рис. 4.2, б, в). 
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Рис. 4.2. Схеми вузлів герметизації корпусів модулів НВЧ першої групи:  

1 – кришка; 2 – зварний шов; 3 – стінки корпусу 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

У другій групі корпусів (КБ-1, 2, 3, 4, 5, КМ-1, 2, 6) герметизація місць стиків 

кришки і основи досягається за рахунок застосування герметика «Віксіт» (КБ-1) або при-

паюванням припоєм (КБ-2, 3, 4, 5, КМ-1, 2, 6), для цієї групи корпусів навантаження від 

внутрішнього надлишкового тиску сприймається конструкцією корпусу (рис. 4.3). 
 

 
 

1 – кришка; 2 – герметик Віксіт або припаювання припоєм; 3 – дріт для розкриття; 4 – корпус 
 

Рис. 4.3. Схема вузлів герметизації корпусів надвисокочастотних модулів (група 2) 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Розділ 5. 
 

Динамічні деформації 
в структурно-складних конструкціях електрон-

ної техніки 
 

 
Функціональні монтажні плати, днища шасі, стінки корпусів і деякі інші конст-

руктивні елементи радіоелектронних засобів (РЕЗ) в експлуатаційних умовах не тільки 

самі можуть перебувати під впливом вібраційних і ударних навантажень, але і передавати 

ці динамічні навантаження на змонтовані на них блоки, мікросхеми та електронні компо-

ненти [124, 177–179].  

У практиці випробувань виробів на вібрації [180, 181], а також під час експлуатації 

на вібруючих в межах встановлених норм основах мали місце випадки руйнування окре-

мих елементів і (або) деталей радіоелектронних засобів. Вимірювання вібрацій в місцях 

розташування цих елементів у виробах показали, що на деяких частотах збудження амплі-

туди вібрацій цих елементів або віброшвидкості, або прискорення (вібропереван-таження) 

в десятки разів перевищували аналогічні параметри вібрацій, вимірювані на столі віброс-

тенда, або на вібруючій основі при експлуатації. На претензії розробників компонентної 

бази з приводу того, що їх компоненти руйнувалися в результаті експлуатації або випро-

бувань при неприпустимо високих рівнях вібрацій, споживачі елект-ронних компонентів, 

тобто виробники конструктивно складних виробів РЕЗ, відповідали, що вони проводили 

випробування виробів без перевищення допустимих норм та відпо-відно до інструкції, 

контролюючи коливання безпосередньо столу вібростенда або основи, на якій кріпиться 

виріб в експлуатаційних умовах. В таких випробуваннях малося на увазі, що вібрації 

всього випробуваного виробу і його елементів були рівні вібраціям, ви-міряним на столі 

вібростенда. Проте все набагато складніше. 

В розділі представлено теоретичне обґрунтування та експериментальне підтвер-

дження гіпотези, відповідно до якої вібрації столу (платформи) вібростенда в загальному 

випадку не характеризують ні вібрацій перехідних кріпильних пристроїв, ні тим більше 

вібрацій деталей і елементів структурно-складних виробів електронної техніки [51, 136].  

Метою дослідження була розробка методів оцінки передачі вібрацій, що виника-

ють в конструкціях електронної техніки під дією зовнішніх динамічних навантажень. 

Теоретичні дослідження динаміки виробів проводилися на основі теорії лінійних і 

нелінійних диференціальних рівнянь вимушених коливань, теорії пружності та методів 

опору матеріалів. Експериментальні методи дослідження використані в роботі представ-

ляють собою методи динамічного дослідження блоків електронної техніки, зокрема, ме-

тоди вібраційного випробування на виявлення резонансних частот; метод коливної час-

тоти; фіксованих частот та метод електротензометрії і швидкісної відеозйомки. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Розділ 6. 
 

Теорія і практика 
ефективного захисту друкованих плат 

від динамічних деформацій 
 

На підставі результатів, отриманих при відбродослідженні блоків РЕЗ, встанов-

лено, що амплітуда коливань окремих плат блоків може перевищувати допустиму. Вка-

зана обставина є однією з можливих причин порушення їх функціональної працездат-

ності, а в окремих випадках – і руйнування. З огляду на результати експериментальних 

досліджень збудженості коливань плат електронної техніки, актуальною є оцінка впливу 

конструкторсько-технологічних особливостей блоків ЕТ на передачу збурювальних дина-

мічних сил на друковані плати, що виникають при їх експлуатації, а також розробка ефек-

тивних методів зниження збудження їх коливань та вібрацій [134, 135, 184]. 

Незважаючи на існування багатьох конструкцій віброізоляторів, поки не з’явилося 

простого, надійного в роботі, широкодіапазонного віброізолятора для РЕЗ, який би вста-

новлювався на рухомих об’єктах. Тому на сьогодні приділяється велика увага способам 

демпфірування резонансних коливань в конструкціях РЕЗ [50, 117–120, 122, 123, 125].  

Найбільш поширеним способом демпфірування коливань є застосування заливок, 

покриттів блоків і функціональних вузлів високоефективними вібропоглинаючими мате-

ріалами. Цей метод заснований на здатності полімерів за рахунок своїх пружних влас-

тивостей при розтягуванні, згині або зсуві розсіювати велику кількість енергії коливань. 

До недоліків даного способу слід віднести незадовільну ремонтопридатність конструкції, 

залежність властивостей заливок і покриттів від різкої зміни температур, крім того, мож-

ливі пошкодження монтажу через внутрішньої напруження при полімеризації компаунда, 

як це було продемонстровано в розділі 5. 

Проведені дослідження [134, 135, 184] показали, що не можна досягти необхідного 

віброзахисту і уникнути резонансів в елементах конструкції ЕТ лише одним з розглянутих 

методів. Необхідний віброзахист можливий тільки при використанні комплексу методів, в 

якому вібродемфіруванню належить визначальна роль. 

У цьому розділі таке завдання вирішується шляхом створення і модифікації пруж-

но-дисипативних механічних зв’язків, між конструктивними елементами, що виявляються 

ланками передачі деформацій, як всередині несівної конструкції блоків ЕТ [185, 186] так і 

поза нею. Ефективність розроблених методів віброзахисту підтверджена експеримен-

тальними випробуваннями блоків ЕТ і теоретично обґрунтована розробкою дискретної 

розрахункової моделі системи «платформа–корпус–плата». 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Післямова 
 

В монографії представлено вирішення актуальної наукової проблеми забезпечення 
міцності електронних систем шляхом виявлення, оцінки та зниження руйнівних де-
формацій несівних конструкції під дією експлуатаційних та технологічних навантажень, 
яке має велике значення для народного господарства. На основі проведених досліджень 
зроблені наступні висновки наукових та практичних результатів роботи: 

1. Створено випробувально-вимірювальний комплекс призначений для вимірю-
вання та оцінки деформацій малогабаритних елементів конструкцій та компонентів ефект-
ронної техніки під дією статичних та динамічних механічних, теплових та атмосферних 
навантажень, які відтворюють складні, наближені до експлуатаційних, умови напружено-
деформованого стану об’єктів дослідження, із реалізацією методів електротензометрії, 
акустичної емісії, віброметрії та високошвидкісної відео-зйомки шляхом розробки нових 
методик та модифікації апаратури і засобів вимірювання. 

2. Створено механічну модель та розрахункову схему друкованої плати із вста-
новленими електронними компонентами, представлену площинною стрижневою систе-
мою – рамою, елементи якої жорстко з’єднані між собою, що, з використанням методів 
опору матеріалів, дозволяє оцінити внутрішні зусилля опору, та відповідно деформації і 
напруження, в конструктивних елементах друкованої плати та встановлених електронних 
компонентах під дією зовнішнього навантаження. Із використанням моделі теоретично 
обґрунтовано можливість зменшення внутрішніх сил та моментів, та, відповідно, де-
формації і напруження, в тілі електронних компонентів за рахунок збільшення монтажної 
довжини їх виводів та запропоновано спосіб високого наскрізного монтажу електронних 
компонентів на друкованій платі, який дозволяє зменшити передачу деформацій від осно-
ви друкованої плати до електронних компонентів, порівняно із технологією низького на-
скрізного та поверхневого монтажу. 

3. Розроблено методику визначення допустимого короблення друкованих плат, яка 
полягає у забезпеченні допустимої величини напружено-деформованого стану паяних 
з’єднань друкованих плат за показником допустимого короблення основи друкованої пла-
ти, який визначається добутком граничного короблення основи друкованої плати та кое-
фіцієнта запасу короблення. 

4. Під дією механічного навантаження експериментально встановлено, що гер-
метизація електронних модулів заливкою компаундом приводить до зменшення передачі 
деформацій від основи об’єднувальної плати до електронних компонентів у складі мо-
дуля, при тривалому навантаженні об’єднувальної плати і наявності процесів повзучості і 
релаксації в з’єднаннях об’єднувальної плати і електронних модулів; найбільш небезпеч-
ними в конструкції друкованих плат є контактні вузли, напруження в яких можуть пере-
вищувати напруження на основі плати в декілька разів і вдосконалено технологію поверх-
невого монтажу конденсаторів визначенням оптимальної температури прогріву контакт-
них вузлів в процесі пайки, яка забезпечує підвищення міцності контактних вузлів в сере-
дньому на 50 %. 

5. Розроблено акустико-емісійну методику неруйнівної діагностики міцності несів-
них конструкцій електронної техніки в статичному та динамічному режимі навантаження, 

в якій придатність до експлуатації визначається за умови не перевищення порогового рів-
ня інформативного параметра сигналів акустичної емісії, зокрема амплітуди та сумар-ного 

рахунку, зареєстрованих під дією визначеного із запасом міцності тестового на-
вантаження, та запропоновано акустико-емісійний спосіб локації дефектів друкованих 

плат в однорідному акустико-прозорому середовищі, який полягає в тому, що координата 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

джерела акустичної емісії розраховується із використанням ефекту Допплера для двох пар 
первинних перетворювачів, які розташовувалися на координатних осях площини пара-

лельній площині плати на заданій відстані від неї, а акустична емісія розповсюджується 
через однорідне середовище між ними. 

6. Створено стенд тестування герметичності корпусів модулів надвисоких частот 
під дією надмірного тиску та температури із використанням таких методів як маномет-

ричний – для оцінки надлишкового тиску розгерметизації; бульбашковий – для виявлення 
місць розгерметизації; електротензометрії – для вимірювання деформації корпусів та оці-

нки нормальних напружень, які виникають в залежності та під дією надлишкового тиску; 
акустичної емісії – для виявлення дефектів у всьому об’ємі об’єкта дослідження при зміні 

внутрішнього тиску та моніторингу динаміки їх розвитку. Аналіз напружено-
деформованого стану та акустичної емісії випробуваних корпусів, зокрема кришок та 

швів, виявив характер деформації останніх, в якому саме напруження на швах досягають 

границі міцності матеріалу зварного шву і спричиняють розгерметизацію гермо-вузлів під 
впливом внутрішнього надмірного тиску. 

7. Представлено одномасову модель коливальної системи, в якій кріплення маси на 
вібруючій основі розглянуто у вигляді пружно-дисипативного зв’язку, що дозволило 

отримати теоретичне обґрунтування руху маси відносно вібруючої основи як абсолютного 
руху маси при нерухомій основі, і теоретично обґрунтувати гіпотезу про неможливість 

використання вібрацій платформи вібростенда, в загальному випадку, для характеристики 
вібрацій перехідних кріпильних пристроїв, та тим більше вібрацій деталей і елементів 

структурно-складних виробів електронної техніки, що було експериментально підтвер-
джено одночасним використанням методів електротензометрії та швидкісної відеозйомки. 

8. Представлено математичну модель побудовану із використанням елементів тео-
рії коливань пластин і призначену для виконання вібраційного аналізу та розрахунків ре-

зонансних частот коливання таких об’єктів як друковані плати, стінки корпусу та інші 
плоскі прямокутні структури, що використовуються в блоках електронної техніки, яка в 

результаті експериментального дослідження була визнана як модель, що забезпечує ви-
значення наближеного значення власної частоти коливань, що пояснюється зв’язністю 

коливань компонентів установлених на друкованій платі, нерівномірним розподілом мон-

тажу електронних компонентів по площі плати, зміною характеристик жорсткості плати 
через наявність струмопровідних доріжок та неможливості врахування зусиль затягування 

при закріпленні плат в блоці. 
9. Створено експериментальну установка п’єзозбудження та п’єзовимірювання ко-

ливань з використанням прямого і зворотного п’єзоефекту відповідно, для визначення 
власної частоти та форми коливань друкованих плат та інших деталей електронної тех-

ніки. Застосування методу Гука–Хладні при вібраційному дослідженні об’єднувальних 
плат дозволили виявити складні форми коливань останніх та вузли коливань, в яких ви-

никають найбільші деформації і напруження об'єктів дослідження. 
10. Аналіз амплітудно-частотних характеристик друкованих плат, встановлених в 

хрестоподібному пристрої, призначеному для одночасного вібраційного випробування 
12-ти друкованих плат у трьох взаємноперпендикулярних площинах, свідчить  про не-

обхідність врахування положення встановлення плат в конструкції блоків електронної 
техніки та розподілу електронних компонентів на поверхні плат для вимірювання їх ди-

намічних характеристик. 

11. Експериментально встановлено, що конструкційне демпфірування несівних конст-

рукцій корпусів електронної техніки перевершує демпфірування, зумовлене внутрішнім 

тертям в матеріалі деталей,  і зі зниженням жорсткості стінок корпусу передача вібрацій з 

опор корпусу на плати посилюється, а створення додаткових пружно-дисипативних зв’яз-



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ків всередині та ззовні конструкції блоків електронної техніки призводить до зниження 

амплітуд коливань на друкованих платах всередині блоків, без суттєвої зміни  їх власної 

частоти. 

12. Запропоновано спосіб захисту друкованих плат від вібрацій, який полягає в 

модифікації конструкції вузла кріплення плат в корпусі блока шляхом введення в конст-

рукцію тканинної стрічки із демпфером сухого тертя, незалежно від умов установки са-

мого блока на вібруючій основі. Запропонований спосіб дозволяє забезпечити зниження 

амплітуди коливань при резонансі на нижніх частотах за рахунок ефективного вико-

ристання демпфера сухого тертя і виключення, або значного зниження деформування 

плат на високих частотах за рахунок тканинної стрічки, де коливання відбуваються без де-

формацій самої плати, що забезпечує збереження наскрізного і поверхневого монтажу. 

Крім цього монтаж плати залишається відкритим, що вирішує питання ремонтопридат-

ності та теплопровідності. 

13. Створена розрахункова схема змушених коливань друкованої плати на двох 

пружно-демпферних опорах призначена для визначення конструкторських розмірів пру-

жин – фрикційних пластин в залежності від їх пружних та дисипативних характеристик, 

що дозволяє оптимізувати коефіцієнт динамічності коливальної системи та амплітудно-

частотну характеристику в умовах першої симетричної форми коливань друкованих плат, 

чим забезпечується зниження збудливості їх коливань.  

14. Розроблена дискретна розрахункова модель системи «платформа – корпус – 

плата», яка полягає в представленні коливальної системи, що складається з двох пасивних 

мас, представлених корпусом і друкованою платою, які пов’язані між собою пружно-

дисипативними елементами, а сама коливальна система в загальному випадку пружно 

пов’язана з рухомою платформою, переміщення якої обумовлює кінематичне збудження 

коливань досліджуваної системи. Розроблена модель дозволила теоретично обґрунтувати 

та експериментально підтвердити ефективність запропонованого способу захисту друко-

ваних плат від вібрацій реалізованого введенням в конструкцію вузла кріплення плат тка-

нинної стрічки із демпфером сухого тертя, незалежно від умов установки самого блока на 

вібруючій основі. 
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