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РЕФЕРАТ 

– відомості про обсяг роботи, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків, 

джерел за переліком джерел посилань: магістерську дисертацію на тему 

«Пристрій активної безпеки автомобіля» виконано на 88 сторінках, що 

включають 35 ілюстрацій, 22 таблиць, 2 додатки та 26 бібліографічних 

посилань.  

– ключові слова: система безпеки, безпека автомобіля, мікроконтролер, 

AVR, ATmega328, акселерометр, перевантаження. 

– мета і задачі дослідження. Метою магістерської дисертації є покращення 

параметрів та характеристик активної безпеки автомобіля та розширення 

її застосування. Задачами дослідження є: аналітичний огляд існуючих 

систем безпеки автомобіля; розробка пристрою автомобільної безпеки та 

виконання його моделювання; дослідження та аналіз характеристик 

спроектованого пристрою.  

– об’єкт дослідження — пристрій для зменшення вірогідності дорожньо-

транспортної пригоди та забезпечення безпеки пасажирам автомобіля. 

– предмет дослідження — параметри та характеристики пристрою та 

систем активної безпеки автомобіля на його основі. 

– методи дослідження: теоретичний розрахунок та експериментальне 

дослідження параметрів макету пристрою. 

– наукова новизна одержаних результатів: запропоновано та досліджено 

використання пристрою автомобільної безпеки з представленим 

алгоритмом роботи. 

– апробація результатів дисертації. міжнародна наукова інтернет–

конференція «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та 

технічні аспекти становлення» (Випуск 32, 16 жовтня 2018р) 
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ABSTRACT 

 information on the volume of work, the number of illustrations, tables, 

applications, sources by the list of sources of references: the master's 

dissertation on the topic "The device of active safety of the car" is executed on 

88 pages, including 35 illustrations, 22 tables, 2 appendixes and 26 

bibliographic references. 

 keywords: security system, car security, microcontroller, AVR, ATmega328, 

accelerometer, overload. 

 the purpose and objectives of the study. The purpose of the master's thesis is to 

improve the parameters and characteristics of active safety of the car and 

extend its application. The objectives of the study are: an analytical review of 

existing car security systems; development of the automobile safety device and 

its simulation; research and analysis of characteristics of the designed device. 

 the object of research - a device for reducing the probability of road traffic 

accidents and ensuring the safety of passengers of the car. 

 subject of research - parameters and characteristics of the device and active 

safety systems of the car on its basis. 

 research methods: theoretical calculation and experimental study of parameters 

of the device layout. 

 scientific novelty of the obtained results: the use of the device of automobile 

safety with the presented algorithm of work is offered and researched. 

 approbation of the results of the dissertation. International Scientific Internet 

Conference "Information Society: Technological, Economic and Technical 

Aspects of Formation" (Issue 32, October 16, 2018).  
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

БЖ — Блок живлення; 

ДДП — Двостороння друкована плата; 

ДП — Друкована плата; 

ДТП — Дорожньо-транспортна пригода; 

ЕПС — Електрична пожежна сигналізація; 

МК — Мікроконтролер; 

ПЗ — Програмне забезпечення; 

ТЗ — Технічне завдання; 

ADC — Analog to–digital converter; 

EEPROM — Electrically Erasable Programmable Read–Only Memory – 

постійний запам’ятовуючий пристрій, що програмується та очищується за 

допомогою електрики; 

SPI — serial peripheral interface — послідовний периферійний 

інтерфейс; 

SMD — Surface Mount Technology – технологія поверхневого 

монтажу; 

SRAM — Static Random Access Memory – статична оперативна 

пам’ять з довільним доступом; 
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ВСТУП 

Сучасне автомобілебудування має дуже стрімкий розвиток та 

використовує значну кількість нових технологій. Все це спрямоване на 

покращення всіх, без винятку, якостей автомобіля, будь то параметри 

потужності, комфорту, чи якості виконання. Але в умовах жорсткої 

конкуренції більше всього великі концерни приділяють уваги безпеці 

пасажирів транспортного засобу, щоб захистити людей, які знаходяться в 

автомобілі. Бо з кожним роком швидкісні можливості автомобілей 

зростають, та вони потребують безперервного покращення роботи всіх 

систем активної чи пасивної безпеки. Що може зіграти велику роль в 

конкуренції з іншими виробниками.  

Всі нові розробки систем безпеки виконують свої функції на сто 

відсотків, але в реаліях нашої країни достатньо невеликий відсоток людей 

може собі дозволити володіти новинками автотранспорту та регулярно їх 

оновлювати. Середній вік автомобіля в Україні більше 20 років. І це не 

єдина перешкода в покращенні безпеки автомобільного транспорту в 

нашій країні. Друга проблема, це банальна економія виробників на всьому, 

в тому числі і на безпеці, для збільшення кількості прибутку. І навіть якщо 

автівка має порівняно невеликий вік, то в бюджетному сегменті ринку вона 

може не обладнуватись багатьма функціями та системами активної чи 

пасивної безпеки. Наприклад, ще декілька років тому не всі автомобілі в 

базовій комплектації обладнувалися навіть подушками безпеки. Хоча в 

Сполучених Штатах Америки автовиробники повинні ними обладнувати 

автомобілі вже з 1989 року. І таких прикладів дуже велика кількість. 

Метою магістерської дисертації є покращення параметрів та 

характеристик активної безпеки автомобіля. 

Призначенням даної магістерської дисертації є розробка пристрою, 

який підвищить безпеку автомобіля та забезпечення можливості його 

роботи в режимах роботи автомобільного транспорту. Пристрій буде 

корисним в двох різних випадках. По—перше допоможе зменшити 
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вірогідність дистанційної дорожньо-транспортної пригоди за рахунок 

привертання уваги іншого водія при екстреному гальмуванні. Особливо 

корисним цей режим роботи стоп сигналу та аварійної сигналізації буде 

при русі по автомагістралях, коли тривала і монотонна їзда притуплює 

увагу водіїв, і як наслідок здатність визначити переміщення об'єкта 

бінокулярним зором (це поріг 15 — 60 метрів для людини) пропадає, 

особливо в темний час доби. По—друге, пристрій допоможе уникнути 

спалахування автомобіля, якщо дорожньо-транспортної пригоди уникнути 

не вдалося. Відбувається це за рахунок розмикання живлення паливного 

насосу. В пристрої майже неможливе хибне спрацювання, та можливе 

використання повторно після спрацьовування, на відміну від аналогів з 

піротехнічними елементами. Його робота абсолютно непомітна в 

звичайному режимі пересування на автомобілі. Спрацювати він починає 

лише при нештатних ситуаціях на дорозі. 

Виходячи із вище перерахованого, розробка пристрою для 

підвищення безпеки автомобіля, яким можна дообладнати майже всі 

легкові автомобілі за досить невелику ціну, є досить актуальною задачею. 
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1 АНАЛІЗ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ПРИСТРОЇВ 

АКТИВНОЇ БЕЗПЕКИ В АВТОМОБІЛЬНОМУ 

ТРАНСПОРТІ 

1.1 Принцип дії та основні особливості пристроїв автомобільної 

безпеки 

Безпека на дорозі — основний пріоритет, не тільки водія, але і 

виробників автомобілів. Автомобілебудування активно розвивається по 

всьому світу. В автомобілях з’являється величезна кількість електронних 

асистентів. Електронні системи автомобільної безпеки представляють 

собою сукупність пристроїв та поділяються на два види, такі як активна та 

пасивна безпека. Системи активної безпеки повинні допомогти водієві та 

запобігти виникненню дорожньо-транспортної пригоди. А система 

пасивної безпеки слугує для зменшення наслідків, якщо ДТП уникнути не 

вдалося. 

Таким чином, пристрій якій проектується  охоплює одразу два види 

систем автомобільної безпеки. Через те, що метою роботи пристрою є не 

тільки уникнення ДТП, а й зменшення тяжкості наслідків. В наслідок 

цього, буде доцільно в цьому розділі розглянути системи безпеки обох 

видів. 

Оскільки це пристрої в автомобілебудуванні, то основними вимогами 

до їх конструювання можна віднести безвідмовність та відповідність 

поставленим вимогам. 

1.2 Найпоширеніші види пристроїв активної безпеки 

Системи активної безпеки мають велике розповсюдження в 

автомобілебудуванні. Деякі з них мають різні назви, але дуже схожі 

принципи роботи. Найпоширеніші системи цього виду: 

 Система ABS ( Антиблокувальна система гальм) — забезпечує 

курсову стійкість автомобіля на слизькі дорозі при гальмуванні, за рахунок 
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того, що допомагають відключити блокування коліс в момент 

гальмування. Блок керування отримує сигнал, що швидкість оберту одного 

з коліс менше ніж інших, та регулює зусилля гальмування на цьому колесі. 

Система ABS значно зменшує гальмівний шлях автомобіля, та дозволяє 

маневрувати при гальмуванні. 

 Ручне гальмо — один з самих розповсюджених елементів активної 

безпеки автомобіля. В перелік його можливостей входить не тільки 

утримання автомобіля в нерухомому стані під час паркування, але й 

використання його в якості аварійної системи гальмування і зменшити 

швидкість, якщо основна система гальм вийде з ладу. 

 Зовнішні світлові прилади — як не дивно, але робота стоп–сигналу, 

аварійної сигналізації та габаритних вогнів спрямована на те, щоб 

уникнути дорожньо-транспортної пригоди. Вони дають змогу водієві 

іншого автомобіля заздалегідь звернути увагу на інший автомобіль та не 

допустити зіткнення з ним в нічний час, або під час складних погодних 

умов. 

 Система ESP (система курсової стійкості) — При занесенні 

автомобіля і втрати контролю над ним, допомагає водієві повернути 

колишню траєкторію руху, здійснюючи гальмування потрібних коліс, чи 

зміною обертаючого моменту двигуна. В Європі, встановлюється в 

обов'язковому порядку на все нові машини. Дана система, дуже хороший 

помічник при здійсненні різання маневрів, дозволяючи водієві безпечно 

міняти курс руху автомобіля в екстрених ситуаціях. В залежності від 

виробника може називатися по різному, наприклад: 

1) ESP (Electronic Stability Programme) — на більшості автомобілів в 

Європі та Америці; 

2) ESC (Electronic Stability Control) — На автомобілях Kia, Hyundai; 

3) DSC (Dynamic Stability Control) — На автомобілях BMW, Jaguar, 

Rover; 

4) VSA (Vehicle Stability Assist) — На автомобілях Honda, Acura; 
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5) VSC (Vehicle Stability Control) — На автомобілях Toyota; 

6) VDC (Vehicle Dynamic Control) — На автомобілях Infiniti, Nissan, 

Subaru [1]; 

 Парктронік — це сукупність датчиків, які задіюються при 

маневрування автомобіля, щоб запобігти його зіткнення з іншими 

об'єктами. Для попередження водія подається звуковий сигнал, на табло 

показується відстань, що залишилася до перешкоди. Більш сучасні і дорогі 

автомобілі комплектуються камерами, переднього і заднього виду. Ця 

система працює на маленьких швидкостях, та спрямована більше на 

запобігання матеріальної шкоди автомобілю, аніж для безпеки для 

пасажирів. 

Це далеко не повний список існуючих систем активної безпеки в 

автомобілях. Але навіть в сучасних системах є певні недоліки. Деякі мають 

досить велику ціну, деякі можливо встановити тільки на дуже технологічні 

автомобілі із-за використання пов’язаних периферійних пристроїв які 

навпросто відсутні в автомобілях випущених раніше. 

В декількох автомобільних виробників використовується схожа 

логіка роботи зовнішніх світлових пристроїв при екстреному гальмуванні 

із пристроєм який розробляється в даній магістерській дисертації. 

Відбувається це за рахунок роботи сукупності датчиків системи ABS. В 

пристрої, що проектується, використовується інший принцип роботи цієї 

системи, на основі 3-вісьового акселерометру. Що дозволяє досить точно 

визначити, чи є гальмування екстреним, та увімкнути запрограмований 

алгоритм. Недоліком вже існуючого рішення, є унеможливлення 

дообладнання такою системою випущеного раніше автомобіля, чи 

автомобіля іншої марки. Запропоноване нами рішення є більш 

універсальним, яким може бути дообладнано майже всі легкові автомобілі. 

Воно спрацьовує тільки під час екстремальних ситуацій і непомітно при 

звичайному використанні автомобіля. І навіть, якщо пристрій втратить 

свою працездатність із-за якихось чинників, це ніяк не буде заважати 
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роботі автомобіля. Також немало важливо, пристрій має невелику 

собівартість, що сприятливо відобразиться на доступності і попиті. 

1.3 Найпоширеніші види пасивної безпеки 

Як вже було сказано вище, системи пасивної безпеки, це системи які 

слугують для зменшення наслідків ДТП, якщо запобігти його не вдалося. 

Більшість цих систем закладаються в автомобіль ще на перших етапах 

проектування. А деякими можна дообладнати машини навіть старих років 

випуску. Найпоширеніші системи цього виду: 

 Зони деформації — це елементи поглинаючі енергію, які 

розташовані в моторному відсіку та багажному відділенню автомобіля, які 

зминаються в момент удару. Так автомобілі роблять порівняно недавно. 

Раніше ж ніхто про це не замислювався, і машини зминались рівномірно — 

страждав і кузов, і салон. А у сучасних автомобілів, що потрапили в 

аварію, як правило, можна побачити, що передня частина дуже 

пошкоджена, а салон цілий. Це яскравий приклад, що система закладається 

в транспортний засіб з перших кроків його проектування, та майже 

неможливо нею обладнати автомобіль після випуску. 

 Ремені безпеки — засіб пасивної безпеки, призначений для 

утримання пасажира автомобіля (або іншого транспортного засобу) на 

місці в разі аварії. 

 Безпечне скло — в автомобілях використовується загартоване скло, 

яке при руйнуванні розсипається на велику кількість негострих осколків. 

 Подушки безпеки (SRS, Supplemental Restraint System) — являють 

собою еластичну оболонку, яка наповнюється повітрям або іншим газом в 

наслідок підривання піропатрону. Подушки безпеки широко 

використовуються для пом'якшення удару у разі автомобільного зіткнення. 

Повинні застосовуватися тільки разом з ременями безпеки, бо якщо 

людина не була пристібнутою вони можуть стати причиною поранень та 

навіть загибелі. 
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 Аварійний розмикач акумуляторної батареї — Розрізняють 

конструкції аварійного розмикача у вигляді піропатрона відключення 

акумуляторної батареї або реле відключення акумуляторної батареї. 

Піропатрон відключення встановлюється на позитивну клему 

акумуляторної батареї та спрацьовує по команді блоку управління системи 

пасивної безпеки. Розмикання проводиться за рахунок газів, що виникають 

при спрацьовуванні піропатрона. Реле відключення спрацьовує також по 

команді блоку управління. Активовані при аварії піропатрон або реле 

підлягають заміні [2]. 

Це також далеко не всі існуючі системи пасивної безпеки автомобіля. 

Але всі ці системи досить продумані, котрі виконують свій прямий 

обов’язок та захищають пасажирів внаслідок автомобільної пригоди.   

Саме останній приклад має дуже близьку логіку роботи внаслідок 

ДТП з однією із функцій пристрою який пропонується спроектувати в 

даній магістерській дисертації. За винятком того, що вже існуючий прилад 

підлягає заміні після спрацювання, та розриває живлення автомобіля 

цілком. В запропонованому пристрої пропонується розривати живлення 

тільки кола бензонасосу, для унеможливлення роботи паливної системи 

при можливому руйнуванні паливних магістралей внаслідок транспортної 

пригоди. Бо, для унеможливлення короткого замикання в кожному 

автомобілі передбачено блок запобіжників, які повністю справляються з 

своєю роботою. Також, якщо оцінити як працюють системи підривання 

піропатронів в автомобілі, вони можуть спрацювати навіть в наслідок 

незначного пошкодження автомобіля чи попадання в яму на дорозі. І в 

випадку розірвання живлення акумуляторної батареї при незначних 

пошкодженнях автомобіль втрачає можливість пересуватись своїм ходом. 

А розроблюваний пристрій навіть у випадку спрацювання можна 

перезавантажити і автомобіль знову зможе продовжити рух, при умові 

незначних пошкоджень косметичного характеру. 
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Висновки до першого розділу 

В даному розділі було проведено аналітичний огляд та аналіз 

існуючих систем безпеки автомобіля. Проведено порівняння схожих 

існуючих рішень в автомобільній промисловості з пристроєм що 

проектується   

При аналізі схожих структурних схем пристроїв були виявленні такі 

недоліки:  

1. Висока вартість існуючих систем безпеки;  

2. Неможливість повторного використання, у випадку аварійного 

розмикача акумуляторної батареї;  

3. Неможливість до обладнання на автомобіль в якому це не 

передбачено виробником;  

4. Доволі висока складність. 
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2 ОБГРУНТУВАННЯ СХЕМОТЕХНІЧНОГО ВИКОНАННЯ 

Розглянувши особливості побудови та види систем активної безпеки 

в автомобільному транспорті та визначившись із функціоналом пристрою, 

потрібно створити його структурну схему. 

2.1 Структурна схема 

На рис. 2.1 показана структурна схема пристрою активної безпеки 

автомобіля на базі апаратної платформи Atmega328. 

 

Рисунок 2.1 — Структурна схема пристрою активної безпеки автомобіля 

MK — мікроконтролер ATmega328; 

Uвх — живлення пристрою від бортової напруги автомобіля; 

Uстаб — коло живлення та стабілізації напруги для 

мікроконтролера; 

Fuel pump — силовий ключ для електричного кола бензонасосу; 
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Stop lights — силовий ключ для електричного кола стоп-сигналу; 

Hazard warning flash — силовий ключ для електричного кола 

аварійної сигналізації; 

DTS–32 — Кнопки програмування та зміни алгоритму пристрою; 

G sensor — 3-х осьовий цифровий акселерометр MMA8452. 

Живлення відбувається від бортової напруги автомобіля за 

допомогою стабілізації та пониження напруги до 5 В. 

Як зрозуміло з структурної схеми, головним виступає 

мікроконтролер (МК) АTmega328, який керує штатними системами 

автомобіля. Завдяки ньому можна програмувати, настроювати пристрій 

активної безпеки автомобіля. 

Отже, виконавши перший етап створення системи, а саме 

розроблення структурної схеми пристрою, можна розпочинати роботу над 

проектуванням електричної схеми пристрою. 

2.2 Схема електрична принципова 

Електрична схема принципова пристрою активної безпеки автомобіля 

показана на рис. 2.2. 

 

Рисунок 2.2 — Схема електрична принципова 
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Як видно з схеми електричної принципової, вона базується на 

мікроконтролері ATmega328. Ввімкнення пристрою відбувається після 

подачі живлення з кола бензонасосу автомобіля автоматично. 

 Система працює в автоматичному режимі завдяки безперервному 

потоку інформації з 3-х осьового акселерометра. Мікропроцесор отримує 

інформацію з акселерометру та внаслідок аналізу цих даних виконує одну 

із  запрограмованих подій або ж залишається в стані спокою. На схемі 

присутні польові транзистори з ізольованим затвором типу MOSFET. Вони 

виступають в ролі силових ключів для керування бортовими системами 

автомобіля. 

На схемі присутні три світлодіода, білий, червоний та зелений. 

Червоний світлодіод підключений до виходу світлової індикації, тому його 

світіння має бути точно таким же, як і у стоп сигналу. Зелений аналогічно 

до виходу бензинового насосу, який показує чи є живлення на ньому в 

нинішній момент часу. Білий світлодіод потрібен під час налаштування.  

Для того щоб пристрій можна було запустити і він виконував 

поставлені задачі, в мікроконтролер потрібно буде завантажити програму, 

саме для цього в схемі присутній послідовний периферійний інтерфейс 

(SPI). SPI включає в себе виводи: VCC — напруга живлення, RESET — 

перезавантаження, MOSI, MISO, SCK — виводи програмування, GND — 

загальний.  

Такі елементи схеми як: діод VD1, електролітичний конденсатор C1, 

керамічний конденсатор C5, лінійний стабілізатор напруги DA1, 

керамічний конденсатор C6 необхідні для пониження та стабілізації 

напруги живлення мікроконтролера.  

Діод VD1 захищає схему і якщо користувач переплутав полярність 

живлення пристрій не вийде з ладу. Окрім цього діод VD1 запобігає 

шунтуванню конденсатора С1.  

Електролітичний конденсатор С1 і керамічний конденсатор С5 в 

схемі потрібні для фільтрації живлення по входу.  
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Керамічний конденсатор С6 потрібний для фільтрації живлення по 

виходу. 

DA1 — лінійний стабілізатор напруги, в схемі потрібен для 

пониження напруги живлення пристрою, до напруги живлення контролера, 

так як зазвичай вона є більш низьковольтною. 

Інформація з акселерометру до мікропроцесору надходить SDA/SCL 

каналами. Під’єднання акселерометру відбувається згідно його технічного 

опису, а саме за допомогою двох конденсаторів С2, С3 та С4, і двох 

резисторів R7, R8 з опором 4.7 кОм. 

2.3 Проведення розрахунків та вибір компонентної бази 

пристрою  

Вибір елементної бази для пристрою активної безпеки автомобіля 

відбувається з урахуванням наступних факторів: 

 повинна забезпечувати безперервну роботу пристрою в даних 

кліматичних умовах; 

 повинна мати високу надійність та відмовостійкість; 

 повинна мати невисоку вартість та розповсюдженість; 

 повинна легко налагоджуватися та експлуатуватися; 

Для пристрою, який проектується в даній магістерській дисертації 

окремо розглянемо та виберемо апаратну платформу, бо вона є головною в 

системі. Також, окремо розглянемо активні та пасивні елементи. 

Вибір мікроконтролеру 

Для реалізації пристрою та його нормального функціонування 

потрібно обрати мікроконтролер згідно схеми електричної принципової 

рис 2.3, який повинен мати інтерфейси SDA та SCL, додатково мати не 

менше 6-каналів цифрових виводів. 

Враховуючи дані параметри було обрано мікроконтролер ATmega 

328 [3] від компанії Atmel.   
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Мікроконтролер Atmega328, виготовлений по технології метал-

оксид-напівпровідник (CMOS), оснований на восьми бітній архітектурі 

(AVR) зі скороченим набором команд (RISC). Мікроконтролер дозволяє 

виконати одну повноцінну інструкцію за один такт.  

Основні технічні параметри мікроконтролера: 32 Кб програмної 

пам’яті, (10 000 циклів запису); 1 Кб енергонезалежної пам’яті (EEPROM), 

(100 000 циклів перезапису); 2 Кб оперативної пам’яті (SRAM) і 32 регістра 

загального призначення; Два 8-бітних таймера/лічильника; Один 16-бітний 

таймер/лічильник; Таймер реального часу з незалежним генератором; 3-

канали ШІМ; 6-каналів 10-бітного АЦП; Дводротовий послідовний 

інтерфейс (аналог I2C); Універсальний асинхронний приймач-передавач 

(USART); SPI з режимами ведучий/ведений; Програмований сторожовий 

таймер з окремим незалежним генератором; Вбудований аналоговий 

компаратор; Вбудований калібрований RC-генератор; Обробка від 

внутрішніх і зовнішніх переривань; Тактова частота від зовнішнього 

генератора 0 – 20 МГц; Напруга живлення 2,7 – 5,5В [3].  

Характеристики мікроконтролера повністю задовольняють вимоги.  

На рис. 2.3 представлено зовнішній вигляд мікроконтролера ATmega 

328 в корпусі DIP-28. 

 

Рисунок 2.3 — Зовнішній вигляд мікроконтролера Atmega 328 в 

корпусі DIP-28 
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Даний мікроконтролер представлений у декількох видах корпусу, що 

зазначено в технічній документації до нього, але для монтажу в отвори 

підходить тільки один, це корпус — DIP-28. Його розміри представлено 

нижче на рис. 2.4, всі розміри вказані в міліметрах. 

 

Рисунок 2.4 — Установчі розміри мікроконтролера Atmega 328 в 

корпусі DIP-28 
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Вибір 3-х вісьового акселерометру 

Ключовим елементом в схемі виступає 3-х осьовий акселерометр. 

Тому потрібно обрати датчик який відповідає всім параметрам розробки 

пристрою та є надійним і доступним. 

Було вирішено обрати акселерометр MMA8452Q[4]. Це, 3-x осьовий, 

малопотужний акселерометр з роздільною здатністю 12 біт. Цей 

акселерометр має вбудовані функції з гнучкими опціями які обираються 

користувачем, налаштовуються на два переривання контактів. Вбудовані 

функції переривання дозволяють економити енергію та звільнюють хост-

процесор від безперервного опитування даних. MMA8452Q має повну 

шкалу ± 2 g / ± 4 g / ± 8 g яку можна налаштувати. Акселерометр має 

компактний 16-контактний корпус розмірами 6 мм х 6 мм х 1 мм.  

Особливості: напруга живлення від 3,3 В до 5,5 В; Вихідні дані  від 

1,56 Гц до 800 Гц; 12-бітний та 8-розрядний цифровий вихід; Інтерфейс 

цифрового виводу I2C; 1Три вбудованих каналу виявлення руху;  Дані про 

фільтр високої пропускної здатності доступні в режимі реального часу; 

Споживання струму: від 6 мкА до 165 мкА при типових програмах ; 

Виявлення статичної орієнтації (портрет / краєвид, вгору / вниз, вліво / 

вправо, назад / вперед); Виявлення орієнтації в режимі реального часу 

(зворотній зв'язок з віртуальною реальністю та ігровою 3D-позицією 

користувача); Аналіз активності в режимі реального часу; Виявлення руху 

для портативного збереження енергоспоживання (автоматичний режим сну 

та автоматичного пробудження); Контроль удару та вібрації;[4] 

На рис. 2.5 представлено зовнішній вигляд цифрового акселерометра 

MMA8452Q в корпусі QFN. 
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Рисунок 2.5 — Зовнішній вигляд цифрового акселерометра 

MMA8452Q в корпусі QFN 

Його розміри представлено нижче на рис. 2.6, всі розміри вказані в 

міліметрах. 

 

Рисунок 2.6 — Установчі розміри цифрового акселерометра 

MMA8452Q в корпусі QFN 
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Вибір світлодіодів  

В схемі використовуються три світлодіоди HL1, HL2, HL3. Вони 

виконують роль відображення роботи пристрою. Два з них дублюють 

сигнал на виході на світлові елементи автомобіля, а третій потрібен для 

програмування пристрою. 

Було вирішено використати яскраві світлодіоди з малим кутом 

розсіювання світлового потоку LT-0059 зеленого кольору, LT-0001 білого 

кольору, LT-0060 червоного кольору,  від компанії Nichia з каталогу [5].  

Все світлодіоди серії LT мають такі основні характеристики: Кут 

розсіювання: 30°; Колір корпусу: прозорий; Колір світлового 

випромінювання: зелений/червоний/білий; Сила світла номінальна: 8000 

мкд; Струм номінальний: 9 мА; Напруга номінальна: 2,8 В; Напруга 

максимальна: 3,4 В.  

Оскільки світлодіоди повинні бути закріплені на передній панелі 

пристрою, то необхідно обрати корпус, що передбачає таку можливість, 

каталог [5] пропонує декілька типів корпусів. Було прийнято рішення 

використати дані світлодіоди в корпусі L-934S, світлодіоди виконані в 

даному корпусі в подальшому можуть бути закріплені в спеціальному 

тримачі, що захищає світлодіод від зовнішніх факторів. Зовнішній вигляд 

світлодіодів в даному корпусі показано на рис. 2.7: 

 

Рисунок 2.7 — Зовнішній вигляд світлодіодів в корпусі L-934S 

Ле
вч
ен
ко

, В
. М

. Р
І-7

2м
п, 

20
18



22 

 

Розміри корпусу L-934S вказані на рис. 2.8, всі розміри вказані в 

міліметрах. 

 

Рисунок 2.8 — Розміри корпусу L-934S 

Вибір транзисторів 

В схемі використовуються транзистори трьох видів, це пов’язано з 

тим, що транзистор який керує живленням паливної системи автомобіля 

повинен мати більшу потужність, ніж транзистори які керують світловою 

технікою, та ще два транзистори для зворотного зміщення алгоритму 

роботи інших двох. Тобто, щоб при відсутності керуючого сигналу з 

мікроконтролера силовий ключ був завжди відкритий. А при появі сигналу 

з МК він закривався.  Тому вихідні параметри при виборі транзистора VT1: 

Максимальний струм стоку: 10 А; Максимальна напруга стік-витік: 14,5 В. 

Отже, в якості силового ключа для паливної системи автомобіля 

керуючих вихідними параметрами, було обрано транзистор 

SSM40N03P[6], типу MOSFET з такими параметрами: Гранично допустима 

напруга стік-витік: 30 В;  Максимальна потужність, що розсіюється: 70 Вт; 

Гранично допустима напруга затвор-витік: 20 В; Максимально допустимий 

постійний струм стоку: 40 A; Максимальна температура каналу: 150 ° C 

Час наростання: 60 нс; Вихідна ємність: 380 пФ; Опір стік-витік відкритого 

транзистора: 0.017 Ом[6];  
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Корпус даного транзистору був обраний, з можливістю встановити 

радіатор, а саме TO–220SG, його зовнішній вигляд зображено на рис. 2.9: 

 

Рисунок 2.9 — Зовнішній вигляд транзистору  корпусі TO-220SG 

На рис. 2.10 представлено розміри транзистору в корпусі TO-220 SG, 

всі розміри вказані в міліметрах. 

 

 

Рисунок 2.10 — Розміри корпусу TO-220 SG 
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Вихідні параметри при виборі транзисторів VT2, VT3: Максимальний 

струм стоку: 5 А; Максимальна напруга стік-витік: 14,5 В. 

Транзисторами VT2 та VT3 було обрано IRL2703PBF[7] в такому ж 

самому корпусі як і VT1 — TO–220SG. Це транзистор типу MOSFET з 

такими параметрами: Гранично допустима напруга стік-витік: 30 В;  

Максимальна потужність, що розсіюється: 40 Вт; Гранично допустима 

напруга затвор-витік: 16 В; Максимально допустимий постійний струм 

стоку: 24 A; Максимальна температура каналу: 150 ° C Час наростання: 

140 нс; Вихідна ємність: 250 пФ; Опір стік-витік відкритого транзистора: 

0.060 Ом[7];  

Транзистори VT4 та VT5 потрібні для того, щоб тримати відкритими 

транзистори VT1 та VT2 не подаючи керуючий сигнал з мікроконтролера. 

Транзисторами VT4 та VT5 було обрано невеликий сигнальний транзистор  

BSS129[8]. Це польовий транзистор N-типу з вбудованим каналом. При 

відсутності живлення на затворі вони мають низький опір, та з появою 

напруги на затворі збільшують свій опір, тобто перекривають канал.  Він 

має такі параметри: Гранично допустима напруга стік-витік: 240 В;  

Максимальна потужність, що розсіюється: 1 Вт; Гранично допустима 

напруга затвор-витік: 14 В; Максимально допустимий постійний струм 

стоку: 0,15 A; Максимальна температура каналу: 150 ° C Час наростання: 

10 нс; Вихідна ємність: 20 пФ; Опір стік-витік відкритого транзистора: 7 

Ом[8];  

Корпус даного транзистору був обраний TO–92, його зовнішній 

вигляд зображено на рис. 2.11. 
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Рисунок 2.11 — Зовнішній вигляд транзистору  корпусі TO-92 

На рис. 2.12 представлено розміри транзистору в корпусі TO-92, всі 

розміри вказані в міліметрах. 

 

Рисунок 2.12 — Розміри корпусу TO-92 

Як бачимо, обрані транзистори повністю задовольняють вихідним 

параметрам. 

Стабілізатор напруги 

Мікроконтролер та інші елементи схеми, мають напругу живлення 5 

В, тому логічним буде використовувати лінійний  стабілізатор напруги з 

напругою стабілізації 5 В. Максимальне значення напруги, що подається 

на вхід пристрою відповідає максимальному значенню бортової напруги 

автомобіля 14,5 В, що зазначено в ТЗ, тоді падіння напруги на 

стабілізаторі:  

                                          (2.1) 

де          — падіння напруги на стабілізаторі;          — 

максимальне значення напруги живлення;           — номінальне значення 

напруги стабілізації. 

Розрахуємо струм, що протікає через лінійний стабілізатор напруги. 

Струм споживаний мікроконтролером разом з іншими елементами схеми 

які живляться через мікроконтролер приблизно складає 80мА. Струм 

споживаний акселерометром 30мА. Тоді:  

                         (2.2) 
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де      — струм через лінійний стабілізатор напруги;    — струм 

споживаний мікроконтролером;    — струм споживаний акселерометром. 

Розрахуємо потужність що розсіюється на лінійному стабілізаторі 

напруги: 

                                      (2.3) 

де       — потужність що розсіюється на лінійному стабілізаторі 

напруги. 

Враховуючи такі параметри було прийнято обрати лінійний 

стабілізатор напруги KIA7805AP від компанії KEC. 

Даний стабілізатор має такі основні характеристики: Максимальна 

вхідна напруга: 35 В; Максимальна потужність розсіювання з радіатором: 

30 Вт; Максимальна потужність розсіювання без радіатора: 1,1 Вт; 

Номінальна напруга стабілізації: 5 В; Робоча температура: – 40 – 150 C; 

Температура зберігання: – 50 – 105 C. 

Обраний лінійний стабілізатор випускається компанією KEC в різних 

корпусах, але розрахувавши потужність, що виділяється на стабілізаторі, 

виникла потреба використовувати корпус який передбачає можливість 

встановлення на цей елемент радіатора, для відведення тепла. Отже був 

обраний корпус TO—220SG. Його зовнішній вигляд та установчі розміри 

показано вище на рис. 2.3 та рис. 2.4. 

Вибір та розрахунок резисторів 

Резистор R1 обмежує струм, що протікає через світлодіод HL1, в 

каталозі [5], де був обраний світлодіод, вказано, що номінальний струм 

споживаний даним світлодіодом 20 мА, а номінальне значення напруги 

живлення 2,8 В. Живиться він від напруги живлення мікроконтролера, 

тобто від 5 В. Відповідно розрахуємо падіння напруги на даному 

резисторі:  

                                (2.4) 
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Де     — падіння напруги на резисторі R1;          — номінальне 

значення напруги стабілізації;      — номінальне значення напруги 

живлення світлодіода HL1. 

Світлодіод з резистором з’єднані послідовно, а як відомо у всіх 

точках кола, що з’єднане послідовно струм однаковий, тому через резистор 

повинен протікати номінальний струм споживаний світлодіодом, тобто 20 

мА. Проведемо розрахунок номінального опору даного резистора:  

     
   

   
 

   

    
          (2.5) 

де     —опір резистора R1;     — струм через резистор R1.  

Розрахуємо потужність, що виділяється на резисторі R1:  

                                (2.6) 

де      — потужність, що виділяється на резисторі R1. 

З ряду номінальних значень було вибрано резистор R1 опором 110 

Ом і потужністю 0,125 Вт. 

Резистор R2 підтягує вивід на копку керування програмою 

мікроконтролера до землі, з інформаційних джерел до мікроконтролера[3] 

рекомендується обрати резистор з опором 3,3 — 27 кОм. 

Експериментальним методом було досліджено, що опір цього резистору 

повинен бути 10 кОм. Порахуємо максимальний струм який буде 

протікати через цей резистор: 

    
   

   
 

 

     
             (2.7) 

Де     — максимальне значення напруги на резисторі R2;     — 

опір резистора R2;     — струм через резистор R2. 

Розрахуємо потужність цього резистору: 

                                (2.8) 

де     — потужність резистора R2. 

З номінальних значень було обрано резистор з опором 10 кОм та 

потужністю 0,125 Вт. 
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Резистор R3 вибирається таким самим чином як і резистор R2. Так як 

вихідні дані не змінилися, то опір та потужність резистору R3 буде 

повністю співпадати з резистором R2. 

Резистор R4 підтягує вивід RESET мікроконтролера до його напруги 

живлення, з інформаційних джерел до мікроконтролера[7] рекомендується 

обрати резистор з опором 3,3 — 27 кОм. Експериментальним методом 

було досліджено, що опір цього резистору повинен бути 10 кОм. 

Порахуємо максимальний струм який буде протікати через цей резистор: 

    
   

   
 

 

     
             (2.9) 

Де     — максимальне значення напруги на резисторі R4;     — 

опір резистора R4;     — струм через резистор R4. 

Розрахуємо потужність цього резистору: 

                               (2.10) 

де     — потужність резистора R4. 

З номінальних значень було обрано резистор з опором 10 кОм та 

потужністю 0,125 Вт. 

Розрахунок резисторів R5 і R6 проводиться по аналогії з резистором 

R1 та повністю відповідають йому. Тому що, струм споживання та 

номінальне значення напруги живлення відповідних світлодіодів HL2 та 

HL3 не відрізняються від HL1. 

Номінальне значення резистору R7 вказано в технічній документації 

на цифровий акселерометр[4] та дорівнює 4,7 кОм. Порахуємо 

максимальний струм який буде протікати через цей резистор: 

    
   

   
 

 

    
          (2.11) 

Де     — максимальне значення напруги на резисторі R7;     — 

опір резистора R7;     — струм через резистор R7. 

Розрахуємо потужність цього резистору: 

                             (2.12) 

де     — потужність резистора R7. 
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З номінальних значень було обрано резистор з опором 4,7 кОм та 

потужністю 0,125 Вт. 

Резистор R8 вибирається таким самим чином як і резистор R7. Так як 

його опір не змінилися, то струм який протікає та потужність резистору R8 

буде повністю співпадати з резистором R7. 

Оскільки розрахована потужність всіх резисторів пристрою не 

перевищує потужність 0,11 Вт, було прийнято рішення використати всі 

резистори номінальної потужності 0,125 Вт.  

На рис. 2.13 представлено зовнішній вигляд та розміри SMD1206 

резистора на 0,125 Вт. 

 

Рисунок 2.13 — Зовнішній вигляд та розміри корпусу SMD1206 

Вибір діодів 

Через діод VD1 протікає струм який споживається мікроконтролером 

разом з іншими елементами схеми, які живляться через нього, дане 

значення струму було розраховане при виборі лінійного стабілізатора 

напруги і складає 110 мА. Окрім цього напруга прикладена  до діода VD1 

має максимальне значення 14,5 В. 

Тому ключовими параметрами при виборі цього елемента є: 

Максимальне значення прикладеної напруги: 14,5 В; Струм який споживає 

пристрій:110 мА; Для надійної роботи приладу, характеристики діода 

повинні бути не гіршими заданих. Враховуючи такі параметри був 

обраний діод 1N4007 [9] від компанії DIODES, основні параметри якого 

приведені нижче: Максимальна зворотна напруга: 700 В; Максимальний 

струм в прямому напрямку: 1 А; Максимальне падіння напруги в прямому 

Ле
вч
ен
ко

, В
. М

. Р
І-7

2м
п, 

20
18



30 

 

напрямку: 1 В; Робоча температура: – 40 – 150 C; Температура зберігання: 

– 50 – 150 C. 

Обраний діод 1N4007 [9], від компанії DIODES випускається в 

кількох корпусах, в документації з запропонованих корпусів, був вибраний 

корпус DO-41. На рис. 2.14 представлено зовнішній вигляд діода в корпусі 

DO-41. 

 

Рисунок 2.14 — Зовнішній вигляд діода 1N4007 в корпусі DO-41 

Розміри корпусу DO-41 вказані на рис. 2.15, всі розміри вказані в 

міліметрах. 

 

Рисунок 2.15 — Розміри корпусу DO-41 

Через діоди VD2 і VD3 протікає досить великий струм який 

споживається світловою технікою автомобіля та паливною системою. 
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Окрім цього напруга прикладена  до діода VD1 має максимальне значення 

14,5 В. 

Тому ключовими параметрами при виборі цього елемента є: 

Максимальне значення прикладеної напруги: 14,5 В; Струм який споживає 

пристрій: до 6А; Для надійної роботи приладу, характеристики діода 

повинні бути не гіршими заданих. Враховуючи такі параметри був 

обраний діод 10A05-T [10] від компанії DIODES, основні параметри якого 

приведені нижче: Максимальна зворотна напруга: 600 В; Максимальний 

струм в прямому напрямку: 10 А; Максимальне падіння напруги в 

прямому напрямку: 1 В; Робоча температура: – 40 – 150 C; Температура 

зберігання: – 50 – 150 C. 

Обраний діод 10A05-T [10] від компанії DIODES випускається в 

корпусі R6. На рис. 2.16 представлено зовнішній вигляд діода в корпусі R6. 

 

Рисунок 2.16 — Зовнішній вигляд діода 10A05-T в корпусі R6 

Розміри корпусу R6 вказані на рис. 2.17, всі розміри вказані в 

міліметрах. 
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Рисунок 2.17 — Розміри корпусу R6 

Вибір та розрахунок конденсаторів 

Електролітичний конденсатор C1 виступає в якості фільтра низької 

частоти і вибирається наступним чином. Оскільки до цього конденсатора 

прикладена напруга живлення, то напруга конденсатора розраховується як 

амплітудне значення напруги таким чином: 

              √       √          (2.13) 

де      — напруга конденсатора С1;         — максимальне значення 

напруги живлення. 

 Оскільки з ряду номінальних значень найближчими є 16 В і 25 В, то 

обрається більше значення, тобто 25 В. 

Ємність конденсатора обирається таким чином. Для коректної та 

безперебійної роботи мікроконтролера пульсації по живленню не повинні 

перевищувати 0,1% від напруги живлення. Виходячи з цього ємність 

обирають з розрахунку 1000 мкФ на 1А споживаний схемою. В нашому 

випадку частина схеми разом з якою живиться мікроконтролер споживає 

110 мА, користуючись розрахунком було б достатньо використати ємність 

110 мкФ. Але, потрібно звернути увагу, що електролітичні конденсатори 
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мають схильність до швидкого старіння і це пристрій автомобільної 

безпеки, то було вирішено забезпечити запас по ємності і обрано 

конденсатор ємністю 1000 мкФ. 

 Конденсатор С1 був обраний виробництва компанії JWCO з 

каталогу [11] серії LF і має такі основні характеристики: Колір: чорний; 

Діапазон робочих температур: – 40 – 105 C; Ємність: 1000 мкФ; Напруга: 

25 В; Точність ± 20%. Зовнішній вигляд конденсатора показано на рис. 

2.18.  

 

Рисунок 2.18 — Зовнішній вигляд електролітичного конденсатора 

JWCO 

Розміри даного конденсатора: Діаметр: 10 мм; Висота: 17 мм; 

Довжина виводів 22 мм. 

Згідно технічної документації до цифрового акселерометру 

MMA8452Q[4] рекомендується в коло його живлення встановити три 

керамічні конденсатори які на схемі електричній принциповій (рис. 2.2) 

позначені як С2, С3 та С4. На рисунку 2.19, який взято із технічної 

документації на цифровий акселерометр показано схему їх під’єднання. Ле
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Рисунок 2.19 — Схема під’єднання конденсаторів до цифрового 

акселерометра MMA8452Q 

Конденсатори С2 і С3 згідно схеми електричної принципової на 

рис.2.3, рекомендовано обрати ємністю 0,1 мкФ.  Напруга цих 

конденсаторів розраховується за формулою аналогічно розрахунку 

напруги конденсатора С1: 

                 √    √         (2.14) 

де         — напруга на конденсаторах С2 і С3. 

Але розрахунок напруги керамічних конденсаторів в цьому випадку 

не має великого сенсу, оскільки керамічні конденсатори маючи невеликі 

розміри витримують досить високий рівень напруги. При аналітичному 

огляді великої кількості керамічних конденсаторів з потрібною ємністю, 

мінімальне значення з усіх варіантів робочої напруги таких конденсаторів 

складає 35 В.  

Конденсатори С2 та С3 прийнято рішення обрати від виробника 

WELTRON серії CA45[12].  

Ці конденсатори мають такі основні характеристики: 
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 Тип монтажу: Поверхневий (SMD); 

 Діапазон робочих температур: від 55 до 125 С; 

 Робоча напруга: 35 В; 

 Точність: ± 20%; 

 Габаритні розміри: 3,2 мм х 1,6 мм х 1,6 мм. (SMD3216) 

Конденсатор С4 згідно схеми електричної принципової на рис.2.3 

рекомендовано обрати ємністю 4,7 мкФ.  Напруга цього конденсатора 

розраховується за формулою аналогічно розрахунку напруги конденсатора 

С1: 

              √    √         (2.15) 

де         — напруга на конденсаторах С2 і С3. 

Конденсатор С4 було вирішено обрати того ж виробника  WELTRON 

серії CA45 [12] з ємністю 4,7 мкФ та робочою напругою 10 В.  Габаритні 

розміри цього конденсатору 3,5 мм х 2,8 мм х 1,9 мм. Точність, діапазон 

робочих температур та тип монтажу відповідають конденсаторам С2 та С3. 

Конденсатори С5 обрано згідно технічної документації до 

стабілізатору напруги, який виступає в ролі фільтра високих частот вхідної 

напруги. Ємність цього конденсатору рекомендовано обрати 0,1 мкф. 

Напруга конденсатору розраховується за формулою аналогічно розрахунку 

напруги конденсатора С1: 

              √       √          (2.16) 

де      — напруга на конденсаторі С5. 

Конденсатори С6 обрано згідно технічної документації до 

стабілізатору напруги, який виступає в ролі фільтра високих частот 

напруги на виході стабілізатору. Ємність цього конденсатору 

рекомендовано обрати 0,1 мкФ. Напруга конденсатору розраховується за 

формулою аналогічно розрахунку напруги конденсатора С1: 

              √    √          (2.17) 

де      — напруга на конденсаторі С6. 

Ле
вч
ен
ко

, В
. М

. Р
І-7

2м
п, 

20
18



36 

 

Виробника та серію конденсаторів С5 та С6 обираємо таку ж саму, 

як і конденсатори С2 і С3. Бо ємність в них співпадає, а робоча напруга, 

яка згідно формули 2. дорівнює 20,5 В та 7,1 В, що  входить в робочу 

напругу конденсаторів WELTRON серії CA45[12] типорозміру SMD3216. 

Вибір роз’ємів 

Пристрій, що проектується згідно схеми електрично принципової яка 

показана на рис. 2.2 потрібен мати два роз’єми. Один роз’єм 

використовується для під’єднання приладу до бортового кола автомобіля 

задля забезпечення джерела живлення та підключення автомобільних 

систем потрібних для виконання пристроєм своїх прямих зобов’язань, а 

саме підвищення рівня активної безпеки автомобіля. Для безпроблемного 

під’єднання дротів доцільно використати роз’єм з гвинтовим затисканням 

дротів на 6 контактів KF301–5.0–6p. 

Це розповсюджений роз’єм, який має достатню надійність та 

невелику ціну. Його зовнішній вигляд зображено на рис. 2.20: 

 

Рисунок 2.20 — Зовнішній вигляд роз’єму KF301–5.0–6p 

На рис. 2.21 представлено розміри роз`єму KF301–5.0–6p, всі розміри 

вказані в міліметрах. Ле
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Рисунок 2.21 — Розміри роз`єму KF301–5.0–6p 

 Інший роз’єм потрібен для завантаження програми в 

мікроконтролер та повинен бути уніфікований, для безпроблемного 

під’єднання програматорів до пристрою завдяки універсальному шлейфу 

SPI. 10 PIN IDC connector зображено нижче на рис. 2.22. 

 

Рисунок 2.22 — Зовнішній вигляд роз’єму 10 PIN IDC connector 

На рис. 2.23 представлено розміри роз`єму 10 PIN IDC connector, всі 

розміри вказані в міліметрах. 
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Рисунок 2.23 — Розміри роз`єму 10 PIN IDC connector 

Обрані роз’єми повністю відповідають структурі пристрою та здатні 

використати його функціонал в повній мірі. 

Вибір кнопок 

Для керування та зміни завантаженої програми в пристрої потрібно 

додати дві кнопки. Для цієї задачі обираємо тактову кнопку DTS–32[13].  

Характеристики якої наведено в таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1 — Характеристики кнопки DTS–32 

Параметр Значення 

Наявність фіксації Ні 

Спосіб монтажу В отвори на платі 

Максимальний струм 3 А 

Робочий струм 0,05 А 
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Таблиця 2.1 (Продовження) 

Робоча напруга 5 В 

Максимальна напруга 120 В 

Ресурс 20000 натиснень 

 

Схематичне зображення та габаритні розміри кнопки DTS–32 

представлені на рис. 2.24. 

 

Рисунок 2.24 — Схематичне зображення та габаритні розміри кнопки 

 DTS–32 

Ці кнопки мають невисоку ціну, достатню розповсюдженість на 

ринку, та великий робочий ресурс. Дана модель нам повність підходить за  

умовами ТЗ. 

Висновки до другого розділу 

1. В цьому розділі було розроблено алгоритм роботи пристрою 

активної безпеки автомобіля.  

2.  Розроблено та описано структурну схему.  
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3. На основі структурної схеми розроблено схему електричну 

принципову та почергово описано призначення кожного елемента.  

4.  Проведено розрахунок номіналів всіх елементів схеми, 

приведено зовнішній вигляд всіх компонентів та їх розмірів для 

подальшого використання даної інформації при конструюванні.  
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3 КОНСТРУЮВАННЯ ПРИСТРОЮ 

 У ході проектування пристрою активної безпеки автомобіля 

необхідно розрахувати усі параметри друкованого монтажу. Це дозволить 

створити друковану плату оптимальних розмірів і з потрібною 

функціональністю. Перевірити параметри надійності та працездатності 

пристрою. Провести макетування пристрою та дослідити основні 

характеристики практичним методом. 

3.1 Конструювання друкованої плати 

Для проектування обираємо одношарову ДДП (двосторонню 

друковану 

плату) з фольгованого з двох сторін склотекстоліту. Такий вид ДП 

(друкованої плати) забезпечує високу механічну надійність пайок та 

високу щільність монтажу. 

Виходячи з того, що пристрій який проектується має відношення до 

автомобільної галузі, доцільно буде обрати популярний та надійний 

матеріал такий як склотекстоліт, тому матеріалом основи обираємо FR–4–2 

— склотекстоліт фольгований для ДДП з невисокою щільністю 

монтажу[14]. Склотекстоліт має високу механічну міцність, 

термостійкість, низькі втрати, високий поверхневий опір. 

Оскільки обрано двосторонню друковану плату, доцільно 

виготовляти її комбінованим позитивним методом. Даний метод є простим 

у використанні і не потребує значних затрат[15]. 

Виготовлення ДП відбувається наступним чином. Спочатку 

захищають прогалини фоторезистом. Потім на всю поверхню плати 

наносять лакову оболонку, свердлять монтажні отвори і виконують хімічне 

міднення (вся плата покривається тонким шаром міді приблизно в декілька 

мікрон). Хімічним реактивом знімається лакова оболонка, а з нею – мідь, 

(крім того шару, що осів на стінках отворів, бо під ним немає лаку). Далі в 

гальванічній ванні нарощують мідь в отворах, і на незахищених 
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фоторезистом місцях фольги (місця провідників і контактних 

майданчиків). Потім на провідники та контактні майданчики наносять 

захисний шар металу і усувають фоторезист з незахищених місць 

(прогалин). Оголений шар фольги стравлюють. Таким чином, метод 

поєднує хімічний метод отримання провідникового рисунку і гальвано–

хімічний метод металізації отворів. Метод є основним при виготовленні 

двосторонніх друкованих плат. Застосовують йото для багатошарових ДП 

з діелектриком, що травиться , для односторонніх ДП з підвищеними 

вимогами до надійності[15]. 

Недоліками субтрактивних методів с неможливість отримати 

провідники вужче 150 мкм, а також великі відходи міді при травленні, але 

це не критично, адже розрахована далі ширина провідників знаходиться в 

межах норми[16]. 

 

3.2 Розрахунок параметрів друкованого монтажу 

Розрахунок мінімальної площі плати  

Для розрахунку мінімальної площі друкованої плати необхідно 

врахувати розміри всіх елементів плати малогабаритних, середньо 

габаритних та великогабаритних ЕРЕ. 

Розрахунок мінімальної площі плати виконують згідно формули [17]: 

                              (3.1) 

де       сумарна встановлювальна площа великогабаритних ЕРЕ; 

      сумарна встановлювальна площа середньо габаритних ЕРЕ; 

      сумарна встановлювальна площа малогабаритних ЕРЕ. 

У таблиці 3.1 приведені розрахунки площі елементів пристрою 

підвищення активної безпеки автомобіля. 
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Таблиця 3.1 — Результати розрахунку площі елементів 

Елемент L, мм B, мм S елем., мм
2
 Кількість 

елементів S повна, мм
2
 

Atmega328 34,5 7,5 258,7 1 258,7 

Резистор SMD 

1206 
3,2 1,6 5,12 9 46,1 

Кнопка  

DTS–32 
6,5 3,5 22,75 2 45,5 

Світлодіод 

LT-0060 
3 3 9 3 27 

Акселерометр 

MMA8452Q 
6 6 36 1 36 

Транзистори 

VT1  VT5 
10 4,4 44 5 220 

Роз`єм   

KF301–5.0–6p 
22,95 7,3 167,5 1 167,5 

Роз`єм 10 pin 16 8 128 1 128 

Діоди 

VD1—VD3 
5 2,5 12,5 3 37,5 

Конденсатори 

C1—C5 
3,2 1,6 5,12 6 30,72 

Загальна площа 997,4 

Виходячи з розрахунків площі та враховуючи типорозмір, доцільно обрати 

друковану плату розмірами 70 × 60 мм [17]. 

Розрахунок діаметрів монтажних отворів та діаметрів 

контактних площадок 

Для розрахунку діаметрів монтажних отворів, діаметрів або отворів 

контактних майданчиків використовують формулу [18]: 

      (        )                    (  
    

       
 )

 

       (3.2) 

де         верхнє граничне відхилення діаметру отвору; 

      – верхнє граничне відхилення діаметру контактного майданчика; 

        значення підтравлення діелектрику в отворі; 
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        нижнє граничне відхилення діаметру контактного майданчика 

та 

ширини друкованого провідника; 

Td   значення позиційного допуску розташування осей отворів у 

діаметральному вираженні; 

TD   значення позиційного допуску розташування центрів контактних 

майданчиків у діаметральному вираженні. 

Розраховані за формулою (3.2) діаметри приведені в таблиці 3.2. 

Таблиця 3.2 — Значення розрахованих діаметрів 

Елемент Діаметр 
виводу, мм 

Довжина та 
ширина 

контактного 
майданчика, 

мм 

Діаметр 
отвору, мм 

Діаметр 
контактного 
майданчика, 

мм 

Площа 
контактного 
майданчика, 

мм
2
 

1 2 3 4 5 6 

МК Atmega328 0,5 – 0,8 1,4 – 

Резистор SMD 

1206 
– 0,6х1,6 – – 0,96 

Кнопка  

DTS–32 
1 – 1,3 1,85 – 

Світлодіод 

LT-0060 
0,5 – 0,8 1,4 – 

Акселерометр 

MMA8452Q 
– 0,6х1,6 – – 0,96 

Транзистори 

VT1  VT5 
1,1  1,4 2  

Роз`єм   

KF301–5.0–6p 
1 – 1,3 1,9 – 

Роз`єм 10 pin 

IDC 
0,64 – 0,94 1,5 – 

Діоди 

VD1 — VD3 
1,2 – 1,4 2 – 

Конденсатори 

C1 — C5 
– 0,6х1,6 – – 0,96 

Ле
вч
ен
ко

, В
. М

. Р
І-7

2м
п, 

20
18



45 

 

Конденсатор 

С1 
0,6  0,9 1,5  

Після цього потрібно розрахувати ширину друкованих провідників. 

Мінімальна ширина провідників і величина зазорів — основні 

фактори, що впливають на трасувальні властивості друкованої плати. 

Розрахунок ширини друкованих провідників 

З схеми електричної принципової видно, що на платі присутні 

провідники, які мають різні призначення — силові та сигнальні, з різними 

значеннями прикладеної напруги та з різними струмами, що проходять 

крізь них. Тому потрібно розрахувати ширину провідника в залежності від 

струму, що протікає крізь неї. Мінімально допустима ширина провідника з 

урахуванням допустимого рівня струму на ньому рахується за формулою:  

      
    

     
          (3.3) 

де     —максимальний струм; 

  —товщина шару металізації; 

  —допустима щільність струму в провіднику. 

У друкованому провіднику щільність струму     20  
 

   
. 

Обирається третій клас точності друкованої плати. Мінімальна 

ширина провідника, обумовлена виробничими можливостями складає 0,3 

мм. В даній схемі присутні провідники, по яких протікають струми до 6А. 

 Оптимальна ширина провідників розрахована за формулою (3.3) 

наведена у таблиці 3.3.  

Таблиця 3.3 — Оптимальна ширина провідників 

Струм Ширина провідника 

до 6А 4 мм 

до 100мА 0,3 або 0,55мм 

Розрахунки зазорів між елементами друкованого монтажу 
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Для розрахунку найменшої номінальної відстані між елементами 

провідникового малюнка можна розрахувати за формулою [18]: 

               (3.4) 

де Sм.д = 0,25 — мінімально допустима відстань між сусідніми 

друкованими об'єктами; 

△  в.𝑜 = 0,10 мм − допуск на ширину провідника. 

Отже, 

   = 0,25 + 0,10 = 0,35 мм. 

Розрахунок мінімальної відстані для прокладання одного 

провідника між двома контактними майданчиками 

Мінімальна відстань l у вузькому місці для прокладення на ньому 

трас n провідників розраховується за формулою [18]: 

      
     

 
    (   )             (3.5) 

де  1 = 1,3 ММ– діаметр контактного майданчика №1; 

 2 = 1,3 ММ – діаметр контактного майданчика №2; 

n = 1 – кількість провідників; 

T1 = 0,05 мм – значення позиційного допуску; 

 м = 0,35 мм2 − відстань між елементами провідникового малюнку; 

t = 0,55 мм – ширина провідника. 

Підставляємо дані в формулу (3.5) та отримуємо: 

      
       

 
     (   )                  мм 

Порахувавши параметри друкованого монтажу, в програмному 

забезпеченні Altium Designer 17 було розроблено друковану плату для 

пристрою активної безпеки автомобіля. Результат трасування провідників 

зображено нижче на рис. 3.1.   
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Рисунок 3.1 — Результат трасування провідників 

На рис.3.2 показано змодельовану друковану плату в середовищі 

Altium designer.  
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Рисунок 3.2 — Зовнішній вигляд друкованої плати 

Також за допомогою цього програмного забезпечення було 

розроблено схему електричну принципову, креслення друкованого вузла, 

креслення друкованої плати, та тривимірна модель друкованої плати. 

3.3 Розрахунок надійності плати. 

По закінченню розрахунків друкованого монтажу, вибору 

компонентної бази — необхідно провести розрахунки, що підтверджують 

працездатність розроблюваного пристрою. 

У процесі експлуатації неможливо уникнути різних факторів, що 

можуть негативно вплинути на роботу пристрою, включаючи його повну 

відмову. Більшість таких факторів є випадковими, тому неможливо їх 

відслідкувати у процесі розробки. У зв’язку з цим необхідно провести 

розрахунок часу гарантованої безвідмовної роботи [19]. 

Розрахунок ведеться за наступними показниками: 
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   ( ) – ймовірність відновлення виробу у заданий час t; 

   ( ) – середній час відновлення виробу; 

    – параметра потоку відмов виробу; 

  ( ) – ймовірність безвідмовної роботи; 

    – середній час напрацювання на відмову. 

Коефіцієнт   , який враховує умови РЕА за формулою: 

                   (3.6) 

                     

де          — коефіцієнт, який враховує вплив механічних факторів 

(при вібрації, при ударних взаємодіях, сумарних взаємодіях – вібраціях і 

ударах); 

         — коефіцієнт, який враховує вплив кліматичних факторів 

(температуру, вологість – візьмемо найгірший випадок); 

         — коефіцієнт, який враховує умови роботи при 

пониженому атмосферному тиску, на висоті роботи над рівнем моря до 3 

км. 

Інтенсивність відмов елементів і–тої рівно надійної групи при експлуатації 

в заданих умовах за формулою: 

              (3.7) 

де    — інтенсивність відмов елементів і–тої рівно надійної групи при 

експлуатації в номінальному режимі; 

    — коефіцієнт навантаження, який знаходиться за формулою: 

   
    

    
      (3.8) 

Результат розрахунків занесемо до таблиці 3.4. 
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Таблиця 3.4 — Параметри надійності для елементів 

№ 

Позначення 

елемента на 

схемі 
      

      
   

1/год 
     

   
1/год 

        
   

 

1 R1—R9 9 0,1 0,15 0,175 0,15 

2 VD1-VD3 3 0,6 0,2 0,36 0,2 

3 DD1 1 0,3 0,7 0,21 0,21 

4 DD2 1 0,5 0,4 0,4 0,4 

5 DA1 1 0,4 0,8 0,32 0,32 

6 C1—C6 6 0,2 0,8 0,64 0,16 

Знаючи інтенсивність відмови усіх компонентів схеми можна 

визначити потік відмови за наступною формулою:  

  ∑    
 
          (3.9) 

де  n — кількість елементів;  

   — робоче значення інтенсивності відмов;  

   — кількість елементів кожного типу.  

Знаючи потік відмови можна визначити час напрацювання пристрою 

на відмову за формулою:  

   
 

 
     (3.10) 

Підставляємо дані в формулу (3.9) та отримуємо потік відмови: 

               ⁄ . 
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Знаючи це число, можна визначити час напрацювання на відмову за 

формулою (3.10):  

   
 

        
           

Напрацювання на відмову складає 15000 годин, що цілком відповідає 

вимогам технічного завдання. 

3.4 Розробка корпусу 

Корпус повинен задовольняти всі вимоги ТЗ, не погіршувати роботу 

пристрою, відповідати вимогам ергономіки та бути надійним. 

Для даного пристрою приведемо ескізи можливих корпусів, 

виконаємо їхнє порівняння і оберемо найбільш підходящий.  

 

Рисунок 3.3 — Перший ескіз корпусу 

Перший ескіз зображений на рис. 4.1. Даний корпус можливо 

використовувати, але він має суттєві недоліки, по-перше для кріплення 

наприклад на стіні чи столі розташування кнопок знаходиться в 
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незручному місці та по-друге має місце нестійкість конструкції із-за малої 

площі прилягання до об’єкта. 

 

Рисунок 3.4 — Другий ескіз корпусу 

Таблиця 3.5 — Порівняння ескізів корпусу 

Параметр Ергономіка Габарити 
Технологічність 

виготовлення 
∑ 

Ваговий 

коефіцієнт 
0,4 0,3 0,3  

Ескіз №1 2 0,8 1 0,3 1 0,3 1,4 

Ескіз №2 1 0,4 1 0,3 1 0,3 1,0 

Другий корпус (рис. 3.4) має зручнішу форму та кращу ергономіку за 

що і був обраний. Визначившись із ескізом, потрібно вибрати матеріал 

корпусу. 

Матеріал корпусу 

Матеріалом корпусу доцільно вибрати пластик, адже цей матеріал 

має достатню міцність для нашого виробу та низьку собівартість. 
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Порівняння будемо проводити серед трьох типів пластику: ABS, PLA, 

SBS. 

Таблиця 3.6 — Порівняння матеріалів корпусу 

Пластик 
ABS PLA SBS 

Параметр 

Густина кг/м3 1050 1230 1010 

Модуль пружності при 

розтягу МПа 
2340 2300 2100 

Модуль пружності вигину 

МПа 
2400 3300 2110 

Температурний діапазон 

  

-30 

+95 

-35 

+110 

-30 

+85 

Найменша товщина мм 1,5 1 1,5 

Із розглянутих варіантів оберемо пластик ABS, адже він має середнє 

значення по всім параметрам і цілком нас задовольняє. 

Взявши до уваги габаритні розміри плати та ергономіку пристрою у 

програмному середовищі КОМПАС–3D було спроектовано корпус 

габаритні розміри якого 75 × 65 × 40 мм. В корпусі буде розміщена 

друкована плата, всі органи керування та деякі складові частини приладу. 

Для проектування корпусу пристрою активної безпеки автомобіля 

було використано пластик ABS товщина стінок якого становить  

3 мм.  

На рис. 3.5 показано розташування друкованої плати в корпусі 

приладу. 
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Рисунок 3.5 — Розташування друкованої плати в корпусі пристрою 

В верхній частині корпусу виконано 2 отвори для кнопок, та 3 отвори 

для світлодіоду. На боковій стінці виконано вікно для клемних з’єднувачів. 

Плата вставляється в корпус та після її програмування закривається 

кришкою. Потім відбувається підключення приладу до бортових приладів 

автомобіля. Рекомендоване місце установки пристрою в багажному 

відсіку. 

Висновки до третього розділу 

1. Проведено конструювання та розрахунок надійності друкованої 

плати. Для проектування пристрою було обрано одношарову 

двосторонню друковану плату з фольгованого з двох сторін 

склотекстоліту. Дану плату доцільно виготовляти комбінованим 

позитивним методом. Трасування сигнальних та силових провідників 

розроблено за допомогою програмного забезпечення Altium Designer 

17. 

2. Було порівняно та обрано найбільш оптимальний корпус для 

розроблюваного пристрою. Який виготовлений з матеріалу ABS 
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товщиною 2 мм. В програмному середовищі КОМПАС–3D було 

спроектовано корпус габаритні розміри якого 75 × 60 × 40 мм. 
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4 МАКЕТ ПРИСТРОЮ. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

4.1 Побудова робочого макету пристрою 

В ході конструювання пристрою було побудовано його робочий 

макет для дослідження та перевірки алгоритму його роботи, фото якого 

зображено на рис.4.1. 

Рисунок 4.1 — Робочий макет пристрою 

За відсутності можливості виготовлення друкованих плат, макет 

було побудовано на основі контактної макетної плати. Це має свої 

недоліки, але для первинного макетування такий спосіб підходить.  

Для керування логікою пристрою при побудові макету було 

використано апаратну платформу Arduino на чолі з мікроконтролером 

Atmega328. Цей самий мікроконтролер повинен керувати алгоритмом 

роботи пристрою при виготовленні його за допомогою одношарової 

двосторонньої друкованої плати. Світлодіоди виконують роль польових 

транзисторів, тобто при появі напруги на певному світлодіоді це 

рівносильно появі напруги на затворі транзистору 

Але навіть при такому спрощеному виконанні макет дозволяє 

перевірити та дослідити алгоритм роботи пристрою. 

4.2 Дослідження працездатності пристрою 

Розроблений пристрій виконує задані алгоритми в залежності від 

конкретної ситуації у даний момент часу на дорозі. Оцінка позаштатної 

ситуації відбувається за рахунок чисельного значення перевантаження 

(зворотного прискорення). Для коректної роботи пристрою потрібно 

дослідити та програмно налаштувати величину перевантаження, за якого 

повсякденне керування автомобілем виходить з нормальних умов та 

переходить в критичну зону, тобто великої імовірності дорожньо-

транспортної пригоди.  
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Також потрібно дослідити чутливість пристрою, щоб унеможливити 

хибне спрацювання на горбистій чи гірській місцевості.  

В роботі пристрою передбачається два діапазони перевантаження. 

Перший, який відповідає екстреному гальмуванню, повинно виконувати 

функції попередження ДТП. Друге, яке відповідає зіткненню автомобіля з 

перешкодою, повинно виконувати функцію зменшення наслідків в 

результаті дорожньо-транспортної пригоди яка відбулась. 

4.2.1 Дослідження величини перевантаження 

транспортного засобу при екстреному гальмуванні. 

В цьому підрозділі пропонується розрахувати та експериментально 

дослідити величину прискорення для спрацювання алгоритму пристрою 

при екстреному гальмуванні автомобіля з різних швидкостей. Та 

розрахувати за теоретичним методом величину прискорення при зіткненні 

автомобіля на різних швидкостях. 

Для розрахунку величини зворотнього прискорення скористаємось 

такою формулою: 

   
  

  
    (4.1) 

де  a — зворотне прискорення при гальмуванні,      ; 

  — початкова швидкість за якої відбулося гальмування,    ; 

  — гальмівний шлях автомобіля, м.  

Для розрахунку потрібна відстань за яку зупиняється 

середньостатистичний автомобіль. Для чистоти експерименту величину 

гальмівного шляху візьмемо з відкритих джерел тестувань автомобілів[1]. 

Результати розрахунку занесемо до таблиці 4.1 

Таблиця 4.1 — Розрахунок зворотного прискорення при гальмуванні 

від швидкості автомобіля 

Початкова 

швидкість 

Початкова 

швидкість V, 

Гальмівний 

шлях S, м 

Зворотне 

прискорення а 

Зворотне 

прискорення а 
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V, км/год м/c ,       ,   

100 27,8 38 10,16 1,03 

80 22,2 31 7,94 0,81 

60 16,7 20 6,97 0,71 

40 11,1 12 5,13 0,52 

30 8,3 8 4,3 0,43 

За допомогою макету пристрою, було експериментально досліджено 

зворотне прискорення екстреного гальмування середньостатистичного 

автомобіля та результати випробувань занесено до таблиці 4.2. 

Таблиця 4.2 — Похибка теоретичного та експериментального 

значення прискорення 

Початкова 

швидкість V, 

км/год 

Зворотне 

прискорення 

теоретичне,   

Зворотне 

прискорення 

експериментальне,   

Похибка,% 

100 1,03 0,94 8,7 

80 0,81 0,77 4,9 

60 0,71 0,6 15,5 

40 0,52 0,47 9,6 

30 0,43 0,39 9,3 

Після обробки експериментальних даних доцільно відобразити 

результати графічно та порівняти їх на рис.4.2. 
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Рисунок 4.2 — Експериментальна (1) та теоретична(2) залежності 

перевантаження при гальмуванні від швидкості. 

Як видно з результатів досліджень експериментальні дані 

відрізняються від теоретичних близько на 10%.  Така різниця може бути 

обумовлена наступними факторами: 1) технічні характеристики 

випробуваного автомобіля відрізняються від тих, які були використані в 

інформаційних джерелах; 2) Різне зчеплення з дорогою зумовлене 

погодними умовами. Експеримент проводився на вологому дорожньому 

покритті; 3) Відсутність можливості надійно закріпити макет в автомобілі 

під час експерименту. 

Спираючись на отримані результати вирішено для першого 

алгоритму роботи пристрою обрати діапазон перевантаження від 0,6 g до 

1,2 g, з урахуванням що гальмівна система автомобіля на який буде 

встановлюватися пристрій може мати кращі характеристики. 

Підрахунок перевантаження для роботи другого алгоритму 

пристрою, що відповідає можливому зіткненню можна провести також 

використовуючи формулу 4.1, але замість гальмівного шляху підставимо 

величину можливої деформації кузову автомобіля. Розрахунок буде 
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імітувати дорожньо-транспортну пригору з нерухомим об’єктом, який не 

підлягає деформації. Результати розрахунку викладено у таблиці 4.3 

 Таблиця 4.3 — Розрахунок зворотного прискорення при зіткненні 

автомобіля 

Початкова 

швидкість 

V, км/год 

Початкова 

швидкість 

V, м/c 

Зона 

деформації 

S, м 

Перевантаження 

а ,       

Перевантаження 

а ,   

100 27,8 1 386,4 39,3 

80 22,2 1 246,4 25,1 

60 16,7 1 139,4 14,2 

40 11,1 1 61,6 6,27 

30 8,3 1 34,5 3,5 

20 5,55 1 15,4 1,56 

Для візуалізації отриманих даних побудуємо залежність швидкості 

автомобіля та перевантаження при можливому зіткненні на рис.4.3. 

 

Рисунок 4.3 — Теоретична залежність перевантаження при зіткненні 

автомобіля від швидкості. 
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Спираючись на отримані розрахунки, доцільно буде обрати робочий 

діапазон для роботи другого алгоритму пристрою, коли показник 

перевантаження перевищує 3g. 

4.2.2 Розрахунок та експериментальне дослідження  впливу 

нахилу дорожнього покриття на  коректну роботу 

пристрою 

В цьому підрозділі пропонується дослідити вплив кута нахилу 

автомобільної дороги на алгоритм роботи пристрою. 

Як відомо, на поверхні землі на тіло постійно діє прискорення 

вільного падіння g , стандартним значенням якого прийнято g = 9.81 м/с2. 

Тобто при нерухомому акселерометрі , на вісь Z постійно буде діяти сила 

яка дорівнює 1g, а на осі Х сила прискорення буде 0g. Але при пересуванні 

автомобіля по шляхам загального користування можлива зміна кута 

нахилу автомобіля. Наприклад при його використанні на горбистій чи 

гірській місцевості. При цьому на вісь Х почне частково діяти сила земного 

тяжіння, що можливо викликає хибне спрацювання пристрою.  

Згідно інформаційних джерел[20], максимальний кут при якому 

легковий автомобіль буде триматись и не сповзати з пагорбу на сухому 

асфальті дорівнює 33 градусам нахилу, зрозуміло, що дороги загального 

користування не мають таких великих кутів нахилу. Насправді, до книги 

рекордів Гіннеса занесено вулицю Болдуін-стріт, яка має найбільший 

нахил дороги в світі, що становить 19 градусів[21]. З цього можна зробити 

висновок, що автомобільні дороги загального користування мають 

максимальний фактичний нахил до 10 градусів, в вибіркових ділянках 

гірської місцевості.  

В розробленому пристрої ключовий акцент робиться на прискоренні 

по осі Х, яка повинна буди розташована поздовжньо до руху автомобіля. 

При нахилі осі Х проекція вектору гравітації на осі х виробляє вихідне 

прискорення як зображено на рис. 3.7. 
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Рисунок 4.4 —Відхилення осі Х 

Згідно тригонометрії, то проекція вектору гравітації на осі х 

виробляє вихідне прискорення, рівне синуса кута між віссю Х 

акселерометра і горизонтом. Горизонт, як правило, вважається площиною, 

ортогональною вектору гравітації. Для ідеального значення 1g для сили 

тяжіння вихідне прискорення: 

             ( )    (4.2) 

де              — стала прискорення вільного падіння. 

Розраховане прискорення по осі Х від кута нахилу зображено на 

рис.4.5: 
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Рисунок 4.5 — Розрахована залежність вихідного прискорення 

Згідно розрахунків за формулою 3.1 вихідне прискорення при 

відхиленні осі Х акселерометра від горизонту землі на 10 градусів буде 

мати збільшення прискорення на 0,173g, незалежно від того, пряме чи 

зворотне воно. А для спрацьовування першого алгоритму роботи пристрою 

потрібна величина прискорення від 0,6g до 1,2g. Для включення другого 

алгоритму потребується величина, яка перевищує 3g, що відповідає 

вірогідному зіткненню. 

В ході розробки макету було проведено експериментальне 

дослідження та виконано порівняння отриманої величини прискорення з 

розрахованим за теоретичним методом. У таблиці 4.1 приведено 

порівняння експериментального та теоретично розрахованого значення 

прискорення в залежності від кута нахилу пристрою до 10 градусів. 

Таблиця 4.4 — Експериментальні та теоретичні результати 

залежності похибки перевантаження від кута нахилу акселерометру 

Кут 

нахилу

  , 

град. 

Теоретич

не 

значення, 

g.  

Експ. 

значення 

№1, g 

Експ. 

значення 

№2, g 

Експ. 

значення 

№3, g 

Середнє 

експ. 

значення, 

g 

Похибка, 

% 

0 0 0,004 0,003 0,006 0,004 – 

1 0,017 0,011 0,021 0,019 0,017 0 

2 0,034 0,036 0,029 0,038 0,034 0 

3 0,052 0,054 0,057 0,043 0,051 1,9 

4 0,069 0,075 0,070 0,067 0,071 2,8 

5 0,087 0,093 0,089 0,087 0,089 2,2 

6 0,104 0,107 0,110 0,108 0,108 3,8 

7 0,121 0,126 0,119 0,114 0,119 1,6 

8 0,139 0,142 0,136 0,131 0,136 2,1 

9 0,156 0,160 0,152 0,157 0,156 0 

Ле
вч
ен
ко

, В
. М

. Р
І-7

2м
п, 

20
18



64 

 

10 0,173 0,180 0,178 0,184 0,180 4 

Після обробки експериментальних даних доцільно відобразити 

результати графічно на рис. 4.6. 

 

 

Рисунок 4.6 — Експериментальна (1) та теоретична(2) залежності похибки 

прискорення по осі Х від кута його нахилу 

Як видно з результатів досліджень, експериментальне значення має 

незначне відхилення ( максимум 4%) від теоретичного. Тобто, величина 

прискорення пристрою матиме залежність від нахилу згідно розрахунків. 

Враховуючи це, можна зробити висновок, що ця величина 

відхилення прискорення від фактичного суттєво впливати на роботу 

пристрою та автомобіля, на якому він встановлений, не буде. 

Висновки до четвертого розділу 

1. У цьому розділі було побудовано робочий макет пристрою для 

дослідження та перевірки алгоритму його роботи. 

2. З отриманих експериментальних та теоретичних результатів 

зворотнього прискорення при гальмуванні та зіткненні можна 
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зробити такі висновки: перший алгоритм роботи пристрою 

активується при перевантаженні від 0,6g до 1,2g, що відповідає 

екстреному гальмуванню; другий алгоритм активується при 

перевантаженні більше 3g, що відповідає ймовірному зіткненню. 

3. Експериментальне та теоретичне дослідження кута нахилу 

пристрою до 10 градусів, показують його вплив на вихідний 

показник перевантаження g. Доведено що при максимальному 

відхиленні пристрою на 10 градусів похибка прискорення не 

перевищує 0,184g. 
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5 РОЗРОБКА СТАРТАП ПРОЕКТУ 

Розділ магістерських дисертацій «Розроблення стартап-проекту» 

присвячено реалізації першого етапу розроблення стартап-проекту, а саме 

висвітленню маркетингових аспектів створення стартапу: відбору ідей, 

створенню концепції продукту, визначення перспектив ринкової реалізації 

проекту та розроблення маркетингової стратегії.  Розділ виконується у 

вигляді оцінювання можливостей та формування заходів із ринкового 

впровадження інноваційних пропозицій магістранта.[22]. 

5.1 Опис ідеї проекту (товару, послуги, технології) 

В межах цього підрозділу аналізується зміст ідеї, можливі напрямки 

застосування, основі вигоди які може отримати користувач товару та 

відмінності від існуючих аналогів та замінників табл. 4.1.  

Таблиця 5.1 — Опис ідеї стартап проекту 

Зміст ідеї Напрямки застосування Вигоди для 

користувача 

Покращення 

параметрів та 

характеристик 

активної безпеки 

автомобіля та 

розширення її 

застосування. 

 

1.Підвищення ефективності 

застосування апаратури 

Нові механізми 

застосування 

пристроїв безпеки 

автомобіля 

2.Оптимізація розрахунку 

параметрів положення в 

просторі автомобіля для систем 

активної безпеки. 

Продуктивність 

застосування 

систем активної 

безпеки. 

3.Раціональний вибір технічних 

характеристик апаратури 

безпеки автомобільного 

транспорту. 

Зниження вартості 

застосування 

систем безпеки 

автомобіля. 

Конкурентами є пристрої активної безпеки автомобіля з іншим 

алгоритмом роботи. Основною відмінністю є те, що пристрій не потребує 

заміни в разі спрацювання та є самодостатнім пристроєм, який не потребує 

встановлення додаткових елементів в автомобілі табл. 5.2.  

Потреби в стартовому фінансуванні:  

Стартовий капітал = 1000 ум.од. 
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Таблиця 5.2 — Визначення сильних, слабких та нейтральних 

характеристик ідеї проекту 

№

  

п

/

п 

Техніко-

економічні 

характерист

ики ідеї 

(потенційні) товари/концепції 

конкурентів 
W  

(слабка 

сторона

) 

N  

(нейтра

льна 

сторона

) 

S  

(сильна 

сторона) 
Мій  

проект 

Конкур

ент1 

Конкур

ент2 

Конкур

ент3 

1

. 

Високий 

рівень 

розробки 

Запропоно

вані 

методи та 

алгоритми 

є 

досконали

ми 

Розроб

ка не 

доскон

ала та 

потреб

ує 

дороб

ок 

Запроп

онован

і 

метод

и та 

алгори

тми є 

доскон

алими  

Розроб

ка не 

доскон

ала та 

потреб

ує 

доробо

к 

Розроб

ка не 

доскон

ала та 

потреб

ує 

доробо

к 

Розроб

ка є 

майже 

доскон

алою 

Запропон

овані 

методи та 

алгоритм 

є 

досконал

ими 

2

. 

Використа

ння 

сучасної 

техніки 

Використ

овується 

сучасна 

техніка 

Викор

истову

ється 

застарі

ла 

технік

а 

Викор

истову

ється 

технік

а 

застарі

лої 

конфіг

урації. 

Викор

истову

ється 

сучасн

а 

технік

а 

Сучасн

а 

компле

ктація 

техніко

ю 

Частко

ва 

компле

ктація 

техніко

ю 

Техніка 

застарілої 

конфігур

ації. 

3

. 

Належна 

матеріальн

о технічна 

база 

Розробка 

проводить

ся за 

власні 

кошти на 

приватно

му ПК 

Бюдже

тна 

устано

ва 

Інфор

маційн

ий 

центр 

Інфор

маційн

ий 

центр 

Інформ

аційни

й центр 

Бюдже

тна 

устано

ва 

Розробка 

проводит

ься за 

власні 

кошти на 

приватно

му ПК 

4

. 

Бюджетне 

фінансува

ння 

Розробка 

за рахунок 

розробник

а 

Розроб

ка за 

рахуно

к 

бюдже

тних 

коштів 

Розроб

ка 

комер

ційна 

Розроб

ка за 

рахуно

к 

розроб

ника 

Відсут

ність 

фінанс

ування 

Частко

ве 

бюдже

тне 

фінанс

ування 

Бюджетн

е 

фінансув

ання 

5

. 

Налагодже

на система 

реклами 

продукту 

Продукт 

не 

рекламуєт

ься  

Є 

реклам

а 

Проду

кт не 

реклам

ується  

Є 

реклам

а 

Не має 

реклам

и 

Частко

ва 

реклам

а 

Рекламує

ться 
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5.2 Технологічний аудит ідеї проекту 

В межах даного підрозділу проводиться аудит технології, за 

допомогою якої можна реалізувати ідею проекту[22]. 

Визначення технологічної здійсненності ідеї проекту передбачає 

аналіз таких складових в табл. 5.3:  

 за якою технологією буде виготовлено товар згідно ідеї проекту?  

 чи існують такі технології, чи їх потрібно розробити/доробити?  

 чи доступні такі технології авторам проекту?  

Таблиця 5.3 — Технологічна здійсненність ідеї проекту 

№ 

п/п 
Ідея проекту 

Технології її 

реалізації 
Наявність технологій 

Доступність 

технологій 

1 

Покращення 

параметрів та 

характеристик 

активної 

безпеки 

автомобіля та 

розширення її 

застосування. 

 

Технологія 1  

( надання послуги) 

Потрібно розробити Доступні 

2 Технологія 2  

( Наявність бази 

досліджень) 

Наявні Доступні 

3 Технологія 3  

(База проведення 

досліджень 

(випробувань)) 

Потрібно розробити Доступні 

4 Технологія 4  

( Оформлення 

результатів 

дослідження) 

Потрібно розробити Доступні 

Обрана технологія реалізації ідеї проекту: Технологія 2 

5.3  Розроблення маркетингової програми 

Першим кроком є формування маркетингової концепції товару, яку 

отримає споживач. Для цього у табл. 5.4 підсумовуємо результати 

попереднього аналізу конкурентоспроможності товару. 
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Таблиця 5.4 — Визначення ключових переваг концепції 

потенційного товару 

№ 

п/п 
Потреба 

Вигода, яку 

пропонує товар 

Ключові переваги перед конкурентами (існуючі 

або такі, що потрібно створити 

1 Підвищення 

ефективності 

систем безпеки 

автомобіля 

Нові механізми 

застосування 

систем активної 

безпеки 

Високий рівень ефективності застосування 

2 Раціональний 

вибір технічних 

характеристик 

пристрою і 

науково–

обґрунтованого 

вибору 

параметрів 

Зниження 

вартості 

застосування 

системи активної 

безпеки 

Доступність застосування та універсальність. 

Розробимо трирівневу маркетингову модель товару з метою 

уточнення ідеї продукту, його фізичних складових, особливостей його 

надання табл. 5.5. 

Таблиця 5.5 — Опис трьох рівнів моделі товару 

Рівні товару Сутність та складові 

І. Товар за 

задумом 

Опис базової потреби споживача, яку задовольняє товар 

(згідно концепції), її основної функціональної вигоди 

ІІ. Товар у 

реальному 

виконанні 

Властивості/характеристики 

1. Нові механізми застосування систем активної безпеки ….. 

2. Зниження вартості застосування системи активної безпеки 

Якість: стандарти, нормативи, параметри тестування тощо 

Пакування 

Марка: назва організації-розробника + назва товару 

ІІІ. Товар із 

підкріпленням 

До продажу — рівень розробки 

Після продажу — алгоритм та метод роботи 

За рахунок чого потенційний товар буде захищено від копіювання: 

Захист інтелектуальної власності 

Варто відзначити, що товар буде захищено від копіювання за 

рахунок захисту ідеї товару (захист інтелектуальної власності).  

Наступним кроком визначимо цінові межі, якими необхідно 

керуватись при встановленні ціни на потенційних товар (остаточне 

визначення ціни відбувається під час фінансово-економічного аналізу 

проекту), яке передбачає аналіз ціни на товари-аналоги або товари-
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субститути, а також аналіз рівня доходів цільової групи споживачів табл. 

5.6. 

Таблиця 5.6 — Визначення меж встановлення ціни 

№ 

п/п 

Рівень цін на 

товари-

замінники 

Рівень цін на 

товари-

аналоги 

Рівень доходів 

цільової групи 

споживачів 

Верхня та нижня межі 

встановлення ціни на 

товар/послугу 

1 100 ум. од. 70 ум. од. 1000 ум. од. 30 — 70 ум. од. 

Визначимо оптимальну систему збуту табл. 5.7. 

Таблиця 5.7 — Формування системи збуту 

№ 

п/п 

Специфіка закупівельної 

поведінки цільових 

клієнтів 

Функції збуту, які має 

виконувати 

постачальник товару 

Глибина 

каналу збуту 

Оптимальна 

система збуту 

1 Мінімальна кількість 

посередників 

Організовувати широку 

межу збуту товару 

3 Непряма 

В якості останньої складової маркетингової програми розробимо 

концепцію маркетингових комунікацій, що спирається на попередньо 

обрану основу для позиціонування, визначену специфіку поведінки 

клієнтів табл. 5.8. 

Таблиця 5.8 — Концепція маркетингових комунікацій 

№ 

п/п 

Специфіка 

поведінки 

цільових 

клієнтів 

Канали 

комунікацій, 

якими 

користуються 

цільові клієнти 

Ключові 

позиції, обрані 

для 

позиціонування 

Завдання 

рекламного 

повідомлення 

Концепція 

рекламного 

звернення 

1 Підвищення 

ефективності 

систем безпеки 

автомобіля 

Автомобільна 

сфера 

Нові механізми 

застосування 

систем активної 

безпеки 

Донести 

переваги до 

потенційних 

покупців 

Основна ідея 

стартап проекту 

2 Раціональний 

вибір технічних 

характеристик 

пристрою і 

науково–

обґрунтованого 

вибору 

параметрів 

Автомобільна 

сфера 

Зниження 

вартості 

застосування 

системи 

активної 

безпеки 

Донести 

переваги до 

потенційних 

покупців 

Висновки до п’ятого розділу: 

1. В даному розділі проведено аналіз та розробку бізнес-проекту до 

розробки стартап-проекту.  
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2. На основі проведеного аналізу варто відзначити, що найбільш 

негативний вплив на діяльність стартап-проекту на ринку чинить ринкове 

середовище.  

3. Було визначено, що найбільшою загрозою для розробки стартап-

проекту є загроза падіння прибутковості внаслідок скорочення попиту.  
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6 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЯХ 

У цьому розділі розглянуто питання з охорони праці при 

проектуванні, виготовленні, та експлуатації електронного пристрою 

безпеки автомобільного транспорту. Основна увага приділена питанням 

охорони праці при проведенні технічного процесу пайки радіоелементів та 

виготовленні друкованих плат. В даному розділі визначено основні 

потенційно небезпечні та шкідливі виробничі фактори, а також 

запропоновано технічні рішення та організаційні заходи з безпеки та 

гігієни праці та виробничої санітарії, і визначені основні заходи безпеки в 

надзвичайних ситуаціях. 

6.1 Визначення основних потенційно небезпечних та шкідливих 

виробничих факторів. 

На працівників, зайнятих паянням виробів, можливий вплив 

наступних небезпечних і шкідливих виробничих факторів: 

 запиленість та загазованість повітря робочої зони аерозолями 

свинцю; 

 наявність інфрачервоних випромінювання від розплавленого припою 

в ванні чи від паяльника; 

 вплив бризок та капель розплавленого припою; 

 наявність електромагнітного випромінювання високої частоти; 

 дія ультразвуку на організм людей при використанні технологічного 

процесу пайки хвилею; 

 вплив електростатичного розряду; 

 незадовільна освітленість робочого місця чи підвищена яскравість; 

 незадовільні метеорологічні умови в робочий зоні; 

 можливість ураження електричним струмом; 
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 група психофізіологічних шкідливих виробничих факторів: фізичні 

перевантаження (статичні та динамічні), нервово–психічні перевантаження 

(монотонність роботи, емоційні перевантаження). 

При виконанні технологічних процесів виробництва необхідно 

виконувати вимоги зазначені правилами з охорони праці [23]. Далі 

розглянуто основні такі вимоги. 

6.2 Технічні рішення та організаційні заходи з безпеки та гігієни 

праці та виробничої санітарії. 

6.2.1 Визначення концентрації шкідливих речовини в повітрі 

робочої зони при проведенні технологічного процесу пайки. 

У таблиці 6.1 приведено шкідливі речовини, їх вплив на організм 

людини та гранично допустимі концентрації їх у повітрі. 

Таблиця 6.1 — Вплив на організм людини шкідливих речовин 

Компоненти Характер токсичності 

Клас 

небез-

пеки 

ГДК у повітрі 

робочої зони, 

кг/м3 

1 2 3 4 

Олово 

Ураження бронхів, пролітеративно– 

критичну реакцію в бронхах. При 

тривалому впливі можливий 

пневмоконіоз. 

3 
10 – для окису 

олова 

Свинець 

При отруєнні спостерігається 

ураження нервової системи, крові, 

серцевосудинної системи, 

шлунково–кишкового тракту, 

статевої системи. 

1 0,01 

Каніфоль 

основа 

Має дратівну дію. При тривалому 

впливі на шкіру викликає дерматит. 
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Продовження таблиці 6.1 

1 2 3 4 

Спирт 

етиловий 

Має наркотичну та дратівливу дію. 

Викликає зміни в печінці, серцево–

судинній системі, сухість шкіри при 

тривалому контакті 

4 1000 

Бензин 

Діє як дратівник та наркотик. 

Функціональні нервові розлади, що 

супроводжуються м’язовою слабкістю, 

млявістю чи сонливістю, безсонням. 

Розлад травлення, печінки, 

тремтіння пальців та мови поразка 

шкіри. Характерний розвиток 

судом, зниження кров’яного тиску, 

сповільнення пульсу 

4 300 

Для визначення концентрації в атмосфері аерозолю свинцю при 

пайці і залуженні хвилею необхідно скористатися формулою: 

        
 

  
     (6.1) 

де  y — питоме утворення аерозолю свинцю, мг/м2 ∙ год; 

S — площа поверхні хвилі, м2; 

t — тривалість зміни, год; 

N — кількість робочих місць; 

V — об‘єм приміщення. 

Питоме утворення аерозолю свинцю при залуженні та паянні хвилею 

олов’яно–свинцевим припоєм складає 3000–5000 мг/  ∙год. Площа 

поверхні хвилі дорівнює 0,004   , тривалість зміни — 8 годин, об’єм  

приміщення — 360   , а кількість робочих місць дорівнює 1. Виходячи з 

таких даних ми можемо визначити концентрацію аерозолю свинцю: 
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Згідно ГОСТ 12.1.005–88  гранично допустима концентрація 

аерозолю свинцю дорівнює 0,01мг⁄  , таким чином, концентрація 

аерозолю свинцю перевищує ГДК, що потребує введення додаткових 

заходів захисту. 

6.2.2 Заходи щодо нормалізації складу повітря робочої зони 

Відповідно до СHиП 2.09.02–85 «Производственные здания»: 

 Виробничі приміщення, в яких знаходяться ділянки пайки, повинні 

бути обладнані постійно діючою загально обмінною та місцево 

припливною 

 витяжною вентиляцією з розводкою припливу в робочу зону; 

 на ділянках, де застосовуються речовини першого класу 

небезпеки(олов‘яно – свинцеві припої, берилій і його сплави, флюси та 

інші сполуки),системи місцевих відсмоктувачів повинні включатися до 

початку робіт і вимикатися після їх закінчення. Робота вентиляційних 

установок повинна контролюватися за допомогою світлової та звукової 

сигналізації, автоматично включатися при зупинці вентиляції; 

 приймачі повітря повинні кріпитися на гнучких або телескопічних 

повітроводах, здатних переміщатися в процесі монтажних робіт для 

максимального наближення до місця пайки, при цьому повинна бути 

надійна фіксація положення приймачів повітря; 

 повітря, що видаляється витяжними установками з виробничих 

приміщень і від устаткування, що містить токсичні гази і пил, повинне 

перед викидом в атмосферу проходити очищення через фільтри – 

вловлювачі; 

 внутрішні поверхні повітроводів витяжних систем і вентилятори 

повинні періодично очищатися від флюсу, забрудненого свинцем; 
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 аналіз повітряного середовища повинен проводитися за графіком, що 

затверджується роботодавцем, не менше 1 разу на місяць. Крім того, 

незалежно від існуючого графіка, аналіз повітряного середовища повинен 

проводитися після кожної зміни технологічного процесу [24]. 

6.2.3 Електробезпека 

Згідно ГОСТ 12.2.007.0–75, спроектований виріб має III клас за 

електрозахистом. Все інше електрообладнання, що знаходиться в 

робочому приміщені можна віднести до 0І та І класу по  

електрозахисту ( 0І клас — обладнання, що має робочу ізоляцію, елемент 

заземлення і провід без заземлюючої жили; І клас — обладнання, що 

приєднується до ланцюга живлення трьох контактними вилками, один з 

цих контактів з’єднується з заземленим контактом розетки). 

Робоче приміщення за ступенем небезпеки ураження людей 

електричним струмом можна віднести, згідно ПУЕ та ГОСТ 12.1.013–78, 

до 

 приміщень без підвищеної небезпеки, так як: 

 відносна вологість повітря не перевищує 75%; 

 матеріал підлоги (паркет) є діелектриком; 

 температура повітря не досягає значень, більших ніж 35ºС; 

 відсутня можливість одночасного торкання людини до елементів 

металоконструкцій будівель, технологічних апаратів, механізмів, що 

мають з’єднання з землею, з одного боку і до металевих корпусів 

електрообладнання з іншого. 

При нормальному (неаварійному) режимі роботи електрообладнання, 

гранично припустимі рівні напруги дотику і струмів через людину не 

повинні перевищувати значень, які приведені в таблиці 6.2 (ГОСТ 

12.1.038–88 ССБТ). 

Таблиця 6.2 — Значення допустимих рівнів напруги та струму 

№ п/п Рід струму  U, В I, мА 
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1 Змінний 50 Гц 2 0,3 

2 Постійний 50 Гц 8 1 

При виникненні аварійного режиму роботи електрообладнання, 

напруги дотику і струми, що протікають через людину, не повинні 

перевищувати значень, які приведені в таблиці 6.3 (ГОСТ 12.1.038–88). 

Таблиця 6.3 — Значення аварійних рівнів напруг і струму 

Струм 

Нор-

мо-

вана 

вели- 

чина 

Гранично допустимі струми, мА, і напруги, В, при тривалості 

дії, с 

0,01 

0,08 
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

більше 

1 

Змінний 

50 Гц 

Iд 650 500 250 165 125 100 85 70 65 55 50 6 

Uд 650 500 250 165 125 100 85 70 65 55 50 36 

Пос-
тійний 

I 650 600 500 330 250 200 170 140 130 110 100 8 

U 650 600 500 330 250 200 170 140 130 110 100 36 

В робочому приміщені передбачене захисне відключення напруги 

живлення мережі при аварійному режимі роботи обладнання. Для 

зменшення значення напруги дотику і відповідних їй величин струмів при 

нормальному і аварійному режимах роботи електрообладнання необхідно 

виконати повторне захисне заземлення нульового дроту. 

6.2.4 Розрахунок електромережі на вимикаючу здатність 

Сила струму при виникненні однофазного короткого замикання на 

корпус електроприладу, у разі, якщо знехтувати індуктивною складовою 

опорів фазного та нульового дротів та еквівалентним опором 

трансформатору електромережі: 

     
  

      
  
 

 
   

        
            (6.2) 
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де  𝑓 – активний опір фазового дроту,  𝑓 = 6 Ом; 

 0 – активний опір нульового дроту,  0       ; 

  

 
 – еквівалентний опір трансформатору, 

  

 
        ; 

 𝑓 – напруга фази,  𝑓          

Для надійної роботи автоматів струмового захисту номінальний 

струм їх спрацювання повинен задовольняти умові:  кз/ сп ≥ 1,4. 

У робочому приміщені лабораторії ця вимога виконується, так як 

автоматичний максимальний струмовий захист має 10А і час спрацювання 

менше 0,1 сек.  

Максимальне значення напруги, яка появиться на корпусах 

електрообладнання при його аварійному режимі роботи, буде дорівнювати: 

                            (6.3) 

Отже, 

                   

Таким чином при часі спрацювання автоматів максимального 

струмового захисту менше 0,1с, напруга дотику на корпусах 

електрообладнання не буде перевищувати допустиме значення. 

 𝑚 𝑥 <  доп, при    < 0,1 −  доп = 500 В,  згідно ГОСТ 12.1.038 − 

88. 

Безпека експлуатації електричного устаткування і захист від 

можливої поразки електричним струмом у приміщені лабораторії 

забезпечується застосуванням ряду захисних заходів: 

 персонал, що працює з приладами повинний бути технічно 

грамотним; 

 забезпечена недоступність і відповідна робоча ізоляція 

струмоведучих частин обладнання; 

 ремонтний персонал, що виконує ремонтні роботи в електричних 

установках, має необхідну групу допуску; 
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 регулярно проводиться перевірка знань ТБ та інструктаж з надання 

першої медичної допомоги при уражені електричним струмом. 

6.3 Безпека в надзвичайних ситуаціях 

Безпека в НС регламентується планом ліквідації аварійних ситуацій 

(ПЛАС). Основними складовими частинами ПЛАС є розробка технічних 

рішень та організація заходів щодо оповіщення, евакуації та дій персоналу 

при виникненні НС, а також визначення основних заходів з пожежної 

безпеки.  

6.3.1 Вимоги щодо забезпечення ефективної роботи систем 

оповіщення персоналу у разі виникнення надзвичайної ситуації  

Розміри зон оповіщення, черговість оповіщення та час початку 

оповіщення людей в окремих зонах визначаються, виходячи з умов 

забезпечення безпечної та своєчасної евакуації людей у разі виникнення 

НС. 

Оповіщення про НС та управління евакуацією людей здійснюється 

од-ним з наступних способів або їх комбінацією:  

 подання звукових і (або) світлових сигналів в усі виробничі 

приміщення будівлі з постійним або тимчасовим перебуванням людей;  

 трансляція текстів про необхідність евакуації, шляхи евакуації, 

напрямок руху й інші дії, спрямовані на забезпечення безпеки людей;  

 трансляція спеціально розроблених текстів, спрямованих на 

запобігання паніці й іншим явищам, що ускладнюють евакуацію;  

 розміщення знаків безпеки на шляхах евакуації згідно з ДСТУ ISO 

6309; 

 ввімкнення евакуаційних знаків «Вихід»;  
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 ввімкнення евакуаційного освітлення та світлових покажчиків 

напрямку евакуації. 

Кількість оповіщувачів, їх розміщення та потужність повинні 

забезпечувати необхідну чутність у всіх місцях постійного чи тимчасового 

перебування людей.  

У місцях, де є небезпека механічного ушкодження оповіщувачів, 

повинен бути забезпечений їх захист, що не порушує працездатності 

оповіщувачів. Встановлення звукових та мовних оповіщувачів у 

виробничих приміщеннях повинно виключати можливість концентрації та 

нерівномірного роз-поділу звуку.  

Оповіщувачи повинні підключатися до мережі без роз'ємних 

пристроїв і не мати регуляторів гучності. Сигнали оповіщення про пожежу 

повинні відрізнятися від сигналів іншого призначення. Комунікації 

системи оповіщення людей про пожежу можуть проектуватися 

суміщеними з радіотрансляційної мережею будівлі.  

Електропостачання, заземлення, занулення, вибір та прокладання 

мереж оповіщення приймаються згідно з вимогами до систем пожежної 

сигналізації за ДБН В.2.5-56-2014 «Системи протипожежного захисту».  

Управління системою оповіщення слід передбачати з приміщення 

пожежного поста, диспетчерської або іншого спеціального приміщення. 

Вимоги до такого приміщення приймаються за аналогією з вимогами до 

приміщень чергового персоналу з ДБН В.2.5-56-2014.  

6.3.2 Обов’язки та дії персоналу у разі виникнення надзвичайної 

ситуації 

У разі виявлення ознак НС працівник, який їх помітив, повинен:  

 Повідомити засобами зв’язку про НС органи ДСНС, а також 

керівника, адміністрацію, пожежну охорону підприємства;  

 організувати оповіщення людей про НС;  

 вжити заходів щодо евакуації людей та матеріальних цінностей;  
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 вжити заходів щодо ліквідації наслідків НС з використанням 

наявних засобів.  

 Керівник та пожежна охорона установки, яким повідомлено про 

виникнення пожежі, повинні:  

 перевірити, чи викликані підрозділи ДСНС;  

 вимкнути у разі необхідності струмоприймачі та вентиляцію;  

 у разі загрози життю людей негайно організувати їх евакуацію, та їх 

рятування, вивести за межі небезпечної зони всіх працівників, які не 

беруть участь у ліквідації НС; 

 перевірити здійснення оповіщення людей про НС;  

 забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть 

участь у ліквідації НС;  

 організувати зустріч підрозділів ДСНС та надати їм допомогу у 

локалізації і ліквідації НС. 

Після прибуття на НС підрозділів ДСНС повинен бути забезпечений 

безперешкодний доступ їх до місця, де виникла НС. 

6.3.3 Пожежна безпека 

При монтажі друкованої плати застосовуються різні речовини і 

матеріали, деякі з них пожежно– та вибухонебезпечні. 

В приміщенні лабораторії знаходиться багато твердиx 

легкозаймистих речовин та матеріалів (меблі з дерева, пластикові вироби, 

гума, паперові вироби, що поглинає покриття на стінах). Згідно НАПБ 

Б.07.005-86 «Визначення категорій приміщень та споруд з вибухопожежної 

та пожежної безпеки», наукову та дослідницьку лабораторії відносять до 

пожежно-небезпечних приміщень категорії В (тверді горючі й 

важкогорючі речовини й матеріали, речовини й матеріали, що при 
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взаємодії з водою, киснем, повітрям або однин з іншим можуть лише 

горіти) [25]. 

Згідно з класифікацією що до робочої зони відповідно до ДНАОП 

0.00- 1.32-01 науково-дослідницької лабораторії та робочих зон, що 

відносяться до зон класу П-ІІа — пожежонебезпечне, які містять тверді 

легкозаймисті речовини, які не здатні до переходу у зважений стан. 

Загоряння може бути через електричні іскри, коротке замикання, 

перевантаження електричних провідників, несправність електроапаратури, 

куріння в приміщенні. Тому для запобігання пожеж в приміщеннях 

проводять пожежно-профілактичні заходи: застосування запобіжників в 

електричних мережах, використання пило непроникних сполучних і 

розподільних коробок, а також проводиться інструктаж з техніки пожежної 

безпеки. 

Згідно з ДСТУ 3675-98 12.4.009-75 та ISO 3941-77 в лабораторії 

знаходяться вогнегасники двох типів: вуглекислотний типу «ОУ-5» і 

порошковий «ОП-2». «ОУ-5» розташований на висоті 1,5 м від підлоги 

поруч з виходом. 

В коридорах знаходяться ящики, в яких знаходиться пожежний кран 

і пожежний рукав, а також вогнегасник типу «ОХП-2». 

В протилежних кінцях коридору розташовані телефонні апарати, над 

якими розміщено таблички з номерами телефонів для виклику внутрішньої 

і міської пожежної служби. 

В науково-дослідних лабораторіях є план евакуації на випадок 

виникнення надзвичайної ситуації. Максимальна віддаль робочих місць від 

евакуаційних виходів і ширина евакуаційних проходів відповідають 

вимогам СНиП 2.02.02-85, СНиП 2.01.02-85 та ДБНВ 1.1–7–2002. 

В робочому приміщенні виконано всі вимоги НАПБ А.01.001-2004 

«Правил пожежної безпеки України». 

Таким чином, у науково-дослідницькій лабораторії забезпечуються 

необхідні заходи з пожежної безпеки. 
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ВИСНОВКИ  

1. У результаті аналізу доступних на ринку приладів, які 

виконують схожі функції забезпечення активної безпеки автомобіля, було 

виділено такі основні переваги: робота в повністю автоматичному режимі; 

досконала фабрична настройка параметрів під конкретний автомобіль; 

достатньо велика надійність  Також виділено такі недоліки: відсутня 

можливість дообладнання пристроєм великої кількості вже виготовлених 

автомобілів; порівняно велика вартість; неможливість повторного 

використання у разі спрацювання; в разі поломки деякі системи автомобіля 

можуть втратити працездатність. 

2. Для подолання зазначених недоліків пропонується розробити 

пристрій , який матиме такі особливості: можливість встановлення на 

велику кількість вживаних автомобілів; невелика собівартість; пристрій 

можна використовувати навіть після спрацювання в результаті зіткнення; в 

разі поломки пристрою штатні системи автомобіля залишаються 

працездатними. 

3. В результаті схемотехнічної та конструкторської розробки 

спроектовано пристрій з такими параметрами: напруга живлення 14 В; 

діапазон робочих температур від –40 до 80   ; максимальний струм 6А;  

струм споживання 8 мА. 

4. В результаті теоретичного та експериментального дослідження 

пристрою встановлено порогові значення його спрацювання від 

перевантаження: 1-й алгоритм роботи — від 0,6g до 1,2g; 2-й алгоритм 

роботи — більше 3g. 
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ДОДАТОК А. ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 
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ДОДАТОК Б. ПЕРЕЛІК ПУБЛІКАЦІЙ ЗА ТЕМОЮ 

МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ 

Левченко В.М. 

НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ 

Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури, студент. 

ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ АКТИВНОЇ БЕЗПЕКИ 

АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ 

Питання безпеки автодорожнього руху в наш час стоїть на дуже 

високому рівні. Завдяки активному розвитку автомобільної галузі з 

кожним роком зростають швидкісні характеристики транспортних засобів. 

Але не зважаючи на значний розвиток систем активної та пасивної 

безпеки, велика кількість транспортних пригод призводить до тяжких 

травм або смерті . 

Таблиця 1 

Кількість ДТП по країні за минулі роки 

Найбільш аварійні 

регіони 

Всього ДТП З постраждалими 

2016 2017 2016 2017 

м. Київ 44 013 42 639 2 491 2 556 

Одеська обл. 13 554 14 609 2 157 2 255 

Харківська обл. 11 730 12 029 1 591 1 470 

Львівська обл. 10 317 11 576 2 070 2 405 

Дніпропетровська 

обл. 
11 496 11 203 2 494 2  198 

Загалом в країні 158 776 162 526 26 782 27 220 

Як видно з Таблиці 1, за минулий рік тільки Києві трапилось 42 639 

ДТП, що в середньому 119 ДТП за добу. Приблизно 2 556 з них призводять 

до тяжких травм [1]. Однією з причин є займання автомобіля. Можливість 

попередження та недопущення займання збільшує шанси надати першу 

невідкладну допомогу людині. 
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Спроектований пристрій також призначений для підвищення 

активної безпеки автомобіля та мінімізації аварійності на дорогах.  

Пристрій спрацьовує при екстреному гальмуванні транспортного засобу за 

допомогою датчика прискорення, та провокує стробоскопічне блимання 

додаткового стоп–сигналу. Це орієнтовано на привернення уваги водія, 

який рухається позаду, для зменшення часу реакції та, як наслідок, 

зменшення гальмівного шляху. При звичайному гальмуванні автомобіля 

додатковий стоп-сигнал працює в штатному режимі, без стробоскопічного 

ефекту та не заважає водіям рухатись позаду, наприклад в умовах затору. 

Така дія пристрою спрямована на зменшення вірогідності, так званих, 

«дистанційних» транспортних пригод, та є актуальною в багатомільйонних 

містах з багаторядним рухом, або на регіональних автошляхах. 

Крім того, пристрій налаштований на розривання електричного 

живлення бензонасосу та спрацьовує одразу після зіткнення транспортного 

засобу. Це відбувається для зменшення вірогідності спалахування 

автомобіля через можливе пошкодження паливної магістралі. Вказана дія 

пристрою реалізовується без використання вибухо-технічних засобів, тому  

може бути повторно активований для подальшого руху транспортного 

засобу в наслідок незначної дорожньо-транспортної пригоди. Головна 

задача такого елемента не дозволити залишити ввімкненим паливний насос 

автомобіля при можливому пошкодженні паливної магістралі та 

розповсюдженню палива на гарячі елементи двигуна чи випускної 

системи.  

Сам пристрій побудовано на основі процесора STM8S, з 

дотриманням вимог конструювання електронних пристроїв [2]. Прилад є 

універсальним та може бути встановлений майже у всі транспортні засоби. 

Для його коректної роботи після встановлення потрібно провести 

калібрування. 
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