
ccccc cccccccccccc ccccccccccc cccc ccc cccccc 
cccccccc ccccccccc ccccccccccc cccccccccc 
cccccccccccc ccccccccc. ccc-cc cccccc cccccc 

cc ccccccccccccc, ccc-cc cc cccccccccccc ccccccccc c 
cccccccccc, cc ccccccccccc ccccccccccc cccccccccc-
ccc c cccccccccc cccccccccccccc ccccccc ccccccc 
cccccc cccccccc ccc c cccccccc cc cccccc cc cccccc 
ccccccccccccc. 

c cccccccccccc c ccccccc cccccccccc ccccccccccccc 
ccccccc λ(t) ccccccc cccccccccccc ccccc cccccccccccc 
cccccccccc ccccccccc cccccccccccc:

▪▪ cccccc cccccccccc.
▪▪ cccccc cccccccccc cccccccccccc.
▪▪ cccccc cccccccc.

λ(t) cccccccccccc cccccccc: 
∆

n(t)λ (t) =
|N-n(t)| t

,  

ccc: 
N – ccccc ccccc ccccccccccccccc ccccccc;
n(t) – ccccc cccccccccc cccccccc c ccccccccc ccccccc 

cc t – (∆t/2) cc t + (∆t/2) ;
∆t – cccccccc ccccccc.
cc рис 1 ccccc, ccc cccccccccc ccccccccccccc cc-

ccccc cccccccccc c cccccc cccccccccc, ccccc ccccccc 
cc ccccc cccccccccccccc ccccccc, c ccccc c cccccc 
cccccccc, ccccc cccc c cccc ccccc ccccc. ccccccc-
cccccccccc ccccccccccc cccccccccc cccccccccc 
cccccccccccc cccccccccccccc c ccccccccc cccccccc-
cccccc cccccccccccccc ccccccccccccc ccccccc. ccccc-
cc ccccccc, cccccc cccccc ccccccccccc ccccccccc ccc, 
ccc cccccccccc cccccccccc, cccccc ccc cccccccc 
ccccccccc ccccc cccccccccccccc λ(t). 

КАЧЕСТВО

ЭЛЕКТРОННЫМ 
КОМПОНЕНТАМ – 

ЭЛЕКТРОТЕРМО-
ТРЕНИРОВКА!

Текст: Тимофей Максимов
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cccccc ccccccccc cccccc cccccccccc ccccc ccccc 
cccc ccccccccccccccc cc-cc cccccccc cccccccccc, cc-
ccccccccccc cc cccccc. ccccc ccccccccccc ccccccccc 
ccccc cccccccc cccccccc cccccccccc c ccccccccccc 
cccccccccccccc ccccccc cc ccccc c cccccccccccc, c cc-
cccccccccc c cccc c 53711-2009 ccccccccccccc cccccc-
cccccc cccccccccc cccccccccccccccccccccc (ccc). cc 
cccc ccccccccccc c cccccccccc cccccccc ccccccccccc 
ccccccccccc c cccccc ccc cccccccccc ccc cccccccccc 
cccccccccccc c ccc ccccccccccccc cccccc cc ccc cccc-
cccccccccc ccccccccccc. 

cccccc cccccccccc ccccccccccc ccccccc cc cc cc 
cccccccccc ccccccc ccccccccccc ccccccc. c ccc ccc-
cccccc ccccccc cccccccc MIL-STD-833, cccccccccccc 
ccccccccccc, ccccc c cccccc cccccccc ccccccccccccc-
ccc ccccccc cccccccc (class B) c cccccccccccc (class S) 
ccccccc. cccccccc ccccccc ccccccccc ccc ccccccccccc 
+125 ˚C ccc cccccccccc c ccccccc ccccccc 240 c 160 
ccccc ccc ccccccc cccccccccccc c cccccccc ccccccc 
cccccccccccccc. ccccccccccccc ccccccccccc cccccccc 
ccccccccccc c cccccccccccc cccccc cccccc ccccccc 
cc ccccccc, cccccc cccccc c cccccccc cccccccc. ccc 
ccccccc c ccccccccccc ccccccccc ccccccccc ccccccccc-
cc cc ccccccccccccccc c cccccc cccccccccc ccccccccc-
cccccccccc ccc ccccccccccc ccccccc cc ccccc 60 cc. c 
ccccc ccccccccc ccccccccccc cccccccccc c cccccccccc 
ccc cccccccc c cccccccccccc ccc ccccccccccccc cccc-
cccccc-cccccccccccc cccc.

c cccccc ccccccccc cccccc ccc ccc cccccccc ccccc-
cccccc c ccccccccccc cccccccccccc. cccccccc, cc-
cccccc ccccccc cccccccccccc cccccccc Synergie-CAD 
ccccccc cccccccc ccccccccccccc ccc «ccccc-ccccccc» 
cc ccccc cc ccccccc ccccccccccc cc ccccccc ccccc-
ccccccccccc ccccccc c ccccccccccc. cccccccccccccc 
cc рис 2 ccccccc ccccc ccccc c cccccccccc cccccccc 
cccccccccccccccccccccc cccc-ccc 2400, ccccccc ccc 

cc ccccccccccc c cc cccccccccccccc cccccccccccccc. 
cccccccccccc ccccccc cccc-ccc ccccccccc cccc cc-
cccc cccccccc cccccc cc cccc cccccc c cccccccc ccccccc 
ccccccccc, cccc cccccccccc cccccc cc ccccccccc ccccccc 
cc ccccc cc cccc. ccccccccccc «ccccc-ccccccc» cccccc-
cccc ccccccccccc ccccccccccc ccccc ccc ccc cccccc c 
cccc cc cccccccccccc ccccccc, ccc c ccc cccccc ccccccc 
cccc-ccc. 

c cccccc cccc ccccccccccc cccc (cccc cccccccccc) 
(рис 3) ccccccccccccc cccccccc ccc cccccccccc cccc 
ccccccccc c ccccccccccc cccc cccccccccc ccccccc. 
ccccccccc cc ccc ccccc ccccccccccc ccccc ccc ccc-
ccccccccc ccccccccccc, ccccc ccccccccccc ccccccccc 
ccccccccc ccccccc ccccc cccccc ccccccccccccccc c 
cccccccc ccc. cccccccccc ccc ccccc ccccccccccc cccc c 
cccccc ccccc ccccccccccccc ccccccccccccc ccccccccc. 
ccccc cccccc ccc cccc cc cccccccccccc, ccccccccc cccccc 
ccccccccc cccccccccccc ccccccc, c ccccccc ccccccccccc 
cccccccccccccccc ccccccc.

λ(t)

tI II III

1 

Характеристика интенсивности отказов λ(t)

2 

Стенд ЭТТ Synergie-CAD рядом с СЭТТ-ИМЭ 2400, г. Зеленоград

КОМПОНЕНТАМ – 

3 

Загрузочные платы для стендов ЭТТ
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ccccc cccc cccccc ccccccc ccccccc ccccccccc 
ccccccccccccc c cccccccccccccc ccccc. ccccccccccc 
ccccccccc ccccccccccc cccc c ccccccccccccc cc, cccc 
cccccccc c ccccccc cccccc cc c ccccc cccccccc cccccccc 
ccccc cc cccccccccccccc ccccccccc cccccccccc. ccc ccc-
ccccc ccccccccc ccc ccccccccc ccccc ccccccccc, ccccc 
cccccccccccccccccccccc ccccccc ccccccccc 3000 ccccc.

ccc ccccc cccccccccc cccccccccc ccccccc c cccccc 
c ccccccccccccc ccccc ccccccccccc. ccccccc c cccccc 
cccccccccccc ccc cccccccc APC (рис 6) c ccccccccccc-
ccc cccccccccccccc cccccc, cccccccccccccc cccccc 
ccccccccccc ccccc c cccccc ccccccc cc ccccc ccccc ccc 
cccccccccc cccccccc. 

ccccc c cccccccccc ccccccccccc cccccc 
cccccccccccc ccccccc ccc ccccccccccc-
cc ccc «ccccc-ccccccc» ccc ccccccccc 
cc cccc ccccccccccc c cccccc ccccccc 
ccccccccccccc, ccccccccccccc c cccc-
ccccc cccccccccccc. cccccccccc ccccc 
cccccc cccccccccc c ccccc cccccccccccc 
cccccccc ccccccccccc ccccccc c ccccccc 
cccccccccccccccc c cccccccccc. ccc-
cccccccccc cccc cccccccc ccccccccc 
cccccccc ccccccc cc cccccccc ccccc 
cccccc ccc, ccccccccccc cc ccccccccc 
cccccccccc c ccccccccccc ccccccc cc-
cccccccccc cccc cccccccccc, ccc cccc 
cccccc ccccc ccccccc cc ccccccccccccc 
ccccccccccccc ccccccccccc. 

ccccccccccccccc ccccc ccc Synergie-CAD ccccc ccc 
ccccccccccc cccccccccccccccccc cccccc ccc cccc-
ccccc c cccccc 12 ccccccccccc cccc c cccccccccccc 
cccccccccccc. ccccccccccc cccccccccc ccc ccccc 
ccccccc ccccccccccc +180 ˚C ccccccccc cccccccccc 
ccccccccc ccc ccccccccc ccccccccc. cccccccccc 
cccccccccccccc cccccccc cccccccc cc ccccccccc 
ccccccc, ccc ccccc ccccccc c cccccccccc cccccccc ccc 
ccccccccc. ccccccccccccc ccccccc ccccc ccccccccccc 
ccccccccc c cccccccc cccccccccc ccccccc c ccccc-
ccccc ccc cc cccccc ccccccccc ccccccccccccc ccccc-
ccc c cccccccccc ccc. cccccccc ccccc cccccccccccccc 
cccccccccccc ccccccccccccc cccccccc, cccccccccc 
c ccccccc ccccccccccccc cccc ccccccccc ccccccccccc-
cccc cccccccccc ccc, ccc ccccccccccc ccccccc ccc-
cccc ccccccc. 

cccccccccc ccccc ccccc (рис 4) ccccccccc cc ccccc-
cccccc ccccc, c c cc ccccccc ccccc ccccccccccc ccccc-
cccc ccc ccccccccccccccc ccccccccccc cccc c cccccc 
ccccccc. cc cccccc cccccccc cccccc cccccccccc cc ccc 
ccccccccccccccc ccccccccc ccccccc ccccc Z+ ccccc 
TDK-Lambda cc 20 c 40 c ccccccccccc cccc. ccccc ccccccc, 
cccccccccc c ccccc cccccc cccccccccc ccccccc, ccccccc-
cccc ccccc c ccccc cccccccccccc cccccccc cccccccccccc 
cccccccc cc cccc cccccc c ccccccccccc ccccc ccccccccc 
ccccccccc ccc, cccccccccccc cccccccc ccccccccc ccc 
cccccc ccccccccccc cccc c cccccc ccccccc.

ccccc ccccccc ccccc cccccccc ccc cccccccccc cc-
ccccccc cccc/cccccccccc ccc cc cccccccc cc ccccccc 
cccccccccccccccc cccccccc c ccccccccc ccccccccc ccc-
cccccccc. ccccccccc ccccc cccccccc c ccccccccccc ccccc 
ccccccc cccc c ccccccc cc Z+ Waveform Creator (рис 5) 
c cc cccccc USB ccccccccc ccccccccccccccc c cccc cccc-
ccc. ccccccccccc c cccccc cc cccccc cc cccccccccccccc 
ccccc ccccccc USB-cccccc c ccccc cccccccccccccc ccccc 
USB-cccccccccccc.

5 

Внешний вид ПО Z+ Waveform Creator от TDK-Lambda

6 

Блок ИБП компании APC

4 

Внутренний вид испытательных камер
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