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РЕФЕРАТ 

Магістерська дисертація на тему «Розробка та дослідження характерис-

тик паркувального радару» містить: 81 сторінок, 51 рисункок, 21 таблиць та 

два додатки.  

Актуальність теми: актуальність автомобільних паркувальних радарів в 

сучасних умовах об’єктивно зростає. Однією з причин є масове зростанні кі-

лькості автомобілів, особливо у великих містах, що призводить до труднощів 

під час паркування у досить щільні зони. На жаль, на сьогоднішній день не 

всі автомобілі обладнанні паркувальними радарами в стандартній комплек-

тації. Існує необхідність в додатковій покупці та установці парктроніка. Роз-

робці та дослідженню параметрів паркувального радару і присвячена дана 

дисертація. 

Робота пов'язана з науковими програмами кафедри КІВРА.  

Метою магістерської дисертації є розширення функціоналу, спрощення 

та здешевлення паркувального радару. 

Об’єктом дослідження є паркувальний радар на базі мікроконтродера 

Arduino.  

Предметом дослідження є конструкція та характеристики пристрою.  

Наукова новизна: науково-технічна ідея реалізації паркувального радару 

на основі апаратно-програмної платформи Arduino. 

У результаті дослідження отримано макет паркувального радару з жив-

ленням від акумуляторів.  

Ключові слова: Arduino, мікроконтролер, паркувальний радар, парктро-

нік, визначення відстані, ультразвук.  
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ABSTRACT 

The master's dissertation on the theme "Development and research of the 

characteristics of the parking radar" contains: 81 pages, 51 figures, 21 tables and 

two annexes. 

Topicality of the topic: the relevance of automotive parking radar in the 

present conditions is objectively increasing. One of the reasons is the massive 

increase in the number of cars, especially in large cities, which leads to difficulties 

during parking in a fairly dense zone. Unfortunately, for today, not all cars 

equipped with parking radars in standard equipment. There is a need for additional 

purchase and installation of parktronic. The development and research of the 

parameters of the parking radar is devoted to this dissertation. 

The work is related to the scientific programs of the Department of KIVA. 

The purpose of the master's dissertation is to expand the functionality, 

simplify and reduce the cost of a parking radar. 

The object of the study is a parking radar based on Arduino microcontroller. 

The subject of the study is the design and characteristics of the device. 

Scientific novelty: the scientific and technical idea of the implementation of a 

parking radar on the basis of the hardware and software platform Arduino. 

As a result of the study, a layout of a parking radar with battery life was 

obtained. 

Keywords: Arduino, microcontroller, parking radar, parktronic, distance 

determination, ultrasound.  
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

ДП — друкована плата;  

ТЗ — технічне завдання;  

ПЗП — постійний запам’ятовуючий пристрій;  

ШІМ — широтно-імпульсна модуляція;  

ВЧ — висока частота;  

АЦП — аналого-цифровий перетворювач;  

SPI — serial peripheral interface — послідовний периферійний інтерфейс;  

КЗ — коротке замикання;  

ККД — коефіцієнт корисної дії; 
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ВСТУП 

На сьогодні кількість автомобілів різко зростає. У великих містах відчу-

вається брак паркувальних місць. Причина полягає не в зростанні числа ав-

томобілів, а в тому, що наші міста абсолютно не розраховані на таку кіль-

кість автомобілів. 

Нерідка картина, коли на стоянці можна побачити автомобілі, припарко-

вані що називається «ніс-у-ніс», коли їх відділяють лічені сантиметри. Дуже 

добре, якщо ви досвідчений водій і прекрасно відчуваєте габарити свого ав-

томобіля. А якщо ні? На допомогу прийде система «парктронік». 

Паркувальний радар – електронна система, що стежить за відстанню між 

вашим автомобілем і навколишніми предметами. При критичній відстані, що 

загрожує зіткненням, вона подає попереджувальний сигнал, що дозволяє 

водієві вчасно зреагувати і провести корекцію траєкторії руху або швидкості. 

Крім самого приладу, що аналізує інформацію і видає попереджувальні 

сигнали,  ще і датчики. Від їх кількості залежить точність і чутливість систе-

ми. Датчики паркування є ультразвукові приймально-передавальні пристрої. 

Метою даної магістерської дисертації є розробка паркувального радару 

на базі мікроконтролера Arduino, та дослідження його характеристик таких 

як: 

 датчики паркування; 

 активація сигналу; 

 індикація небезпеки; 

 радіус охоплення. 

Основним завданням розроблюваного пристрою — дослідження нових 

сфер застосування мікроконтролерів Arduino та порівняння його характерис-

тик з аналогами, представленими на ринку. Ли
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1 СУЧАСНІ ПАРКУВАЛЬНІ РАДАРИ 

1.1 Принцип дії та особливості паркувальних радарів 

Паркувальний радар – це складна електронна система. Одна частина 

датчика випускає ультразвукової сигнал, друга частина - вловлює відбитий 

від предмета сигнал і різницю в часі передає на головний прилад. За різни-

цею між випущеними і прийнятим сигналом і визначається відстань до об'єк-

та. Принцип роботи далеко не новий. За цим принципом працюють більшість 

радарів.  

На рис 1.1 схематично зображено ультразвокове випромінювання через 

давачі, установлені в задньому бампері автомобіля. 

 

Рисунок 1.1 — Ультразвокове випромінювання через давачі 

Одним з важливих епатів установки паркувального радару є правильний 

вибір місця розташування давачів [1]. Форма бамперу автомобіля може бути 

будь якою, тому правильне положення давачі підбирається окремо для кож-

ного випадку. На рис. 1.2 показано принцип, за яким необхідно обирати міс-

це встановлення давачів за висотою. 

 

Рисунок 1.2 — Вибір висоти втановлення давачів 
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Інтервал між давачами може варіюватися від 30 до 80 сантиметрів в за-

лежності від ширини автомобіля і кількості встановлюваних давачів. Якщо 

давачів 2, то відстань між ними 60-80 см в залежності від ширини автомобі-

ля, якщо 4 сенсори, то — 30–40 см.  Рекомендовані відстані встановлення 

між давачами зображено на рис. 1.3. 

Висота установки 60 - 80 см від землі. 

 

Рисунок 1.3 — Рекомендовані відстані встановлення між давачами 

До основних вимог конструювання паркувальних радарів можна віднес-

ти якість виготовлення та надійність конструкції при її експлуатації в різних 

кліматичних умовах. Основною вимогою в даній дипломній роботі є те, щоб 

пристрій задовольняв вимогам технічного завдання (ТЗ). Для дотримання по-

ставлених вимог, необхідно визначитись з особливостями розроблюваного 

пристрою, провести огляд існуючої апаратури та принципів побудови відо-

мих структурних схем, виявити недоліки та визначитися із методами по їх 

усуненню в запропонованому пристрої. 

1.2 Структурні схеми варіантів паркувальних радарів 

З моменту створення перших автомобілів пройшло багато часу. В наш 

час кількість автомобілів значно зросла і зростає з кожним днем, що викликає 

проблеми із кількістю місць для паркування. Паркувальні радари уже досить 

широко використовуються в повсякденному житті автомобілістів і для бага-

тьох жителів великих міст вони стали обов’язковим аксесуаром автомобіля.  
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Значна кількість конструкційних рішень парктроніків представлена на 

ринку та іншими некомерційними авторами. Розглянемо та проаналізуємо 

деякі з них. 

На рис. 1.1 зображений акустичний локатора для автомобіля, розробле-

ний авторами [2]. Акустичний локатор виконаний на базі мікроконтролера 

(МК) Z8. Він відрізняється простотою виконання, зручний для повторення 

радіоаматорами. При відповідному доопрацюванні програми і конструкції 

його можна використовувати в якості незамінного помічника для сліпих, 

пристроїв охорони приміщень, портативного ехолота рибалки-любителя, без-

контактного індикатора рівня рідини і т. д. 

 

Рисунок 1.4 — Зовнішній вигляд акустичного локатора для автомобіля 

На рис. 1.2. зображена схема електрична акустичного локатора. Його ос-

нова - мікроконтролер Z86E0208PSC (DD1). Зовнішній часовстановлюючий 

ланцюг МК складається з кварцового резонатора ZQ1 на частоту 8 МГц і 

конденсаторів СЗ, С4. Ультразвуковий випромінювач BQ3 підключений без-

посередньо до виводів порту Р2 МК. Амплітуда збуджуючої напруги на вході 

випромінювача дорівнює 10 В, тривалість імпульсів - 1 мс. Відбитий сигнал, 

прийнятий ультразвуковим приймачем BQ1, надходить на вхід трьохкаскад-

ного резонансного підсилювача, виконаного на транзисторах VT1-VT3. 
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Рисунок 1.5 — Електрична схема акустичного локатора для автомобіля 

З його виходу сигнал з постійною складовою 2,5 В подається на неінвер-

туючий вхід (Р32) вбудованого компаратора МК. На інвертований вхід ком-

паратора (Р33) надходить еталонна напруга 2,7 В з дільника R1R3, що забез-

печує виділення корисного відбитого сигналу на рівні прийнятих перешкод. 

Ланцюг еталонної напруги додатково захищений від перешкод обмежуваль-

ним діодом VD1 і конденсатором С1. Діоди VD2 і VD3 обмежують миттєве 

значення відбитого сигналу рівнями 0 і 5 В. Звуковий сигнал, що попереджає 

водія про наявність перешкоди в невидимій зоні, формується випромінюва-

чем BQ2, підключеним через резистор R16 безпосередньо до виводів порту 

Р2 МК. 

Живиться локатор напругою 12 ± 2,5 В від ланцюга сигнальних ліхтарів 

заднього ходу автомобіля. Мікросхема DA1 стабілізує напругу живлення на 

рівні 5 В, необхідному для нормальної роботи МК. У ланцюзі живлення при-

Ли
су
н, 
С. О

. Р
І-7

2м
п, 

20
18



 

 

строю встановлений фільтр, що складається з конденсаторів С2, С8. С13 і ре-

зистора R6. 

Принцип дії локатора заснований на випромінюванні імпульсів ультраз-

вукової частоти і подальшому прийомі відбитого перешкодою сигналу. Час 

від моменту випромінювання до моменту прийому відбитого сигналу прямо 

пропорційно відстані до об'єкта Залежно від відстані локатор формує один з 

двох попереджувальних звукових сигналів: якщо воно менше 1 м, генеру-

ються часті тональні сигнали, якщо від 1 до 2 м - рідкісні. При відстані біль-

ше 2 м звуковий сигнал відсутній. Час очікування відбитого сигналу - 60 мс, 

після чого випромінюється наступна група імпульсів і процес повторюється. 

Більш детально роботу пристрою пояснює граф показаний на рис. 1.3. 

Він включає в себе чотири вершини (стан): SEND (передача) - формування 

ультразвукової групи імпульсів; PRESS (придушення) - придушення випро-

мінювача, після випромінення групи імпульсів; WAIT (очікування) - очіку-

вання відбитого сигналу і COUNT (РОЗРАХУНОК) - обчислення відстані до 

об'єкта. 

 

Рисунок 1.6 — Принцип роботи акустичного локатора на прикладі графу 

Переходи між станами, показані дугами графа, викликаються наступни-

ми прямими (позначені однією буквою) і непрямими (двома буквами відпові-

дно до переходу) подіями: t (timer) - спрацьовування таймера МК, з 

(comparator) - спрацьовування компаратора МК: ws (wait - send) закінчення 
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очікування відбитого сигналу, cs (count - send) - закінчення обчислення відс-

тані до об'єкта і pw (press - wait) - закінчення відліку часу придушення. 

При ввімкненні живлення відбувається автоматичне скидання пристрою 

та ініалізується стан SEND. Основна функція цього стану - дозвіл формуван-

ня ультразвукової групи імпульсів тривалістю 1 мс. Спрацьовуючи, таймер 

МК переводить пристрій в стан PRESS, в якому він не реагує на прийнятий 

відбитий сигнал. Загальна тривалість перебування в цьому стані визначається 

числом спрацьовувань таймера, яке можна змінюватися в залежності від типу 

використовуваного ультразвукового перетворювача. Після закінчення відліку 

часу придушення чергове спрацьовування таймера дає змогу встановити стан 

WAIT. 

У стані WAIT локатор очікує приходу корисного відбитого сигналу. 

який викликає спрацьовування компаратора МК, запам'ятовування часу від 

відправлення до прийому корисного сигналу і перехід в стан COUNT. Процес 

відліку часу в стані WAIT синхронізується спрацьовуванням таймера МК 

кожну мілісекунду. Якщо через 60 мс в цьому стані компаратор МК не спра-

цює, пристрій знову переходить в стан SEND. При спрацьовуванні компара-

тора воно переходить в стан COUNT. У стані COUNT локатор продовжує до-

раховувати часовий інтервал 60 мс. Потім на основі раніше зафіксованого 

часу від моменту відправлення до моменту прийому сигналу розраховується 

відстань до об'єкта. Відповідно до результату розрахунку пристрій керує по-

дачею звукового сигналу з необхідним інтервалом «сигнал-пауза». По завер-

шенні обчислень пристрій переходить в стан SEND. Далі цикл роботи повто-

рюється. 

При установці на автомобілі локатор розміщують всередині салону, а 

ультразвукові перетворювачі  на задньому бампері на відстані не менше 0,6 м 

один від іншого. Ця відстань забезпечує ширину робочої зони локатора, екві-

валентну 2 метрам. Змінюючи відстань між ультразвуковими перетворюва-

чами, можна регулювати і ширину цієї зони. 
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До переваг наведеної схеми та розробленого, з її використанням при-

строю, можна віднести: 

 високу надійність роботи пристрою, що обумовлена його просто-

тою;  

 доступність елементної бази;  

 можливість вдосконалення та переналаштування пристрою для 

інших потреб. 

До недоліків слід віднести: 

 значна кількість активних елементів (транзисторів); 

 застаріла елементна база; 

 великі габарити пристрою. 

На рис. 1.4 представлена інша функціональна схема паркувального рада-

ру, авторів [3]. Пристрій діє за принципом сонара. Передавач посилає ультра-

звукові імпульси, а приймач реєструє їх, будучи відбитими, від перешкод. 

Генератор ультразвукових імпульсів, побудований на елементах DD1.4 -

DD1.6 мікросхеми 40016 (функціональний аналог К561ТЛ2) налаштований 

на частоту 40 kHz, яку можна виставити резистором R14, DD1.5 - вихідний 

буфер, DD1.6 підсилювач вихідного сигналу. Живлення здійснюється від бо-

ртової мережі автомобіля, через стабілізатор. 
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Рисунок 1.7 — Схема електрична принципова паркувального радару 

Кожен новий імпульс на TX з'являється щораз, коли десятковий лічиль-

ник DD2 знаходиться в стані скидання - вивід Q0. Інші виводи (Q1 - Q9) при-

значені для відображення відстані від радару до перешкоди. Відбитий від пе-

решкоди сигнал вловлюється датчиком RX і посилюється каскадом на тран-

зисторах VT1-VT4. Посилений сигнал тимчасово перемикає тригер, зібраний 

на елементах DD1.1 і DD1.2, в протилежний стан, тим самим, зупиняючи ро-

боту лічильника DD2. В результаті на лінійці світлодіодів горить відповідний 

світлодіод, що відображає відстань до перешкоди. Максимальна відстань ві-

дповідає світлодіоду HL9, а найменша світлодіоду HL1 при цьому лунає зву-

ковий сигнал. 

Регулюванням резистора R14 добиваються максимальної чутливості ви-

ставляючи частоту в районі 40 кГц - частота розповсюджених ультразвуко-

вих датчиків. Регулюванням резистора R15 можна встановити діапазон між 

світлодіодами. Рекомендована відстань 90 см - по 10 см для кожного світло-

діода.  

До переваг наведеної схеми та розробленого, з її використанням при-

строю, можна віднести: 
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 високу надійність роботи пристрою, що обумовлена його просто-

тою;  

 доступність елементної бази. 

До недоліків слід віднести: 

 значна кількість активних елементів (транзисторів); 

 індикація здійснюється тільки за допомогою світлодіодів; 

 незахищеність давачів. 

На ринку вже є готові рішення. На рис. 1.5 представлений парктронік 

Falcon 2616-4 [4]. 

 

Рисунок 1.8 — Парктронік Falcon 2616-4 

Система паркування Falcon 2616-4 — це система, яка попереджає водія 

під час паркування про різні перешкоди з усіх боків. Головне призначення 

парктроніка - це повна безпека і контроль під час паркування. Система пар-

кування складається з блоку управління, датчиків і блоку індикації. Кількість 

Ли
су
н, 
С. О

. Р
І-7

2м
п, 

20
18



 

 

датчиків може становити два, чотири, шість або вісім. Чотири датчика цілком 

достатньо для того, щоб виявити перешкоди під час паркування. Такі датчи-

ки зазвичай встановлюються позаду автомобіля. Такий тип паркувального 

радару має назву - задній. Наявність дисплея є великою перевагою парку-

вальної системи. На нього виводяться дані про відстані до перешкоди, що є 

дуже зручним механізмом контролю перешкод. Дана модель парктроніка 

відноситься до дротової паркувальної системи. 

Існує ряд правил для вибору парктроника. Необхідно підбирати систему 

паркування враховуючи колір автомобіля. Також парктроник повинен бути 

адаптований до кліматичних особливостей регіону, де він буде використа-

ний. Рекомендовано регулярно очищати датчики від забруднень, адже такі 

датчик не будуть якісно працювати і показувати достовірну інформацію про 

перешкоди під час паркування. 

Принцип дії системи паркування нагадує ехолот. Спочатку датчик поси-

лає сигнал. Сигнал відбивається від предметів, які знаходяться спереду і над-

ходить назад на датчик. Виходячи з цього електронний блок розраховує 

відстань, на дисплей виводиться дистанція, а індикатор повідомляє про пе-

решкоді. 

Основні параметри пристрою Falcon 2616-4 наведені в табл. 1.1. 

Таблиця 1.1 — Параметри паркувального радару Falcon 2616-4 

Параметр Значення 

Кількість давачів 4 

Можливість покраски давачів Так 

Діаметр давачів 20 мм 

Мінімальна робоча дистанція 30 см 

Максимальна робоча дистанція 200 см 

Горизонтальний кут виявлення перешкод 120° 

Вертикальний кут виявлення перешкод 60° 

 

Ли
су
н, 
С. О

. Р
І-7

2м
п, 

20
18



 

 

Продовження таблиці 1.1 

Параметр Значення 

Дисплей 
4-х колірний, кріплення на 

скотчі 

Робоча напруга 9 – 16 В 

Робочий струм 20 – 200 мА 

Діапазон робочих температур Від -20℃ до +50℃ 

Довжина з’єднувальних кабелів 2.5 м 

Час відгуку 0.08 c 

До переваг наведеної схеми та розробленого, з її використанням при-

строю, можна віднести: 

 комплектація пристрою;  

 доступність;  

 простота користування. 

До недоліків слід віднести: 

 висока ціна пристрою; 

 провідний зв’язок між приймачем та передавачем; 

 не можливість розширення кількості давачів. 

Висновки до першого розділу 

В даному розділі були виявлені особливості побудови сучасних паркува-

льних радарів на базі мікроконтролерів, а також проведено огляд та аналіз 

основних структурних схем пристроїв для визначення відстані за допомогою 

ультразвуку.  

При аналізі основних структурних схем пристроїв були виявленні такі 

недоліки:  

1. Застаріла розповсюджена елементна база; 

2. Ціна пристрою;  

3. Низька точність визначення відстані до перешкоди;  

4. Примітивний зв’язок з користувачем;  

5. Незахищеність давачів. 
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2 СТРУКТУРНА ТА ЕЛЕКТРИЧНА СХЕМИ ПАРКУВАЛЬНОГО 

РАДАРУ 

2.1 Алгоритму формування та передавання сигналів паркувального 

радару 

В основі схеми, згідно якої проводиться розробка пристрою лежить два 

основних блоки, перший з яких являється передавачем сигналу, отриманого 

із давачів, встановлених у бампері автомобіля, другий — приймачем сигналу 

з подальшим виведенням його на дисплей та звуковий випромінювач. Блок 

передавача встановляється в салоні автомобіля і до нього під’єднуються зов-

нішні давачі. Зв’язок між передавачем та приймачем здійснюється через ви-

сокочастотний передавач та приймач. 

2.2 Структурної схеми парктроніка на базі мікроконтролера Arduino 

Враховуючи проведений аналіз принципів побудови пристроїв для ви-

значення відстані за допомогою ультразвуку та огляд існуючих рішень, ми 

виявили переваги та недоліки відомих технічних рішень. Нами була розроб-

лена структурна схема нового пристрою з максимальним використанням 

можливостей мікроконтролера.  

На рис. 2.1 представлено структурну схему запропонованого паркуваль-

ного радару на базі мікроконтролера. 
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Рисунок 2.1 — Схема структурна паркувального радару 

Структурна схема паркувального радару, яка зображена, складається з 

трьох основних боків, таких як: 

 блок передавача У3; 

 блок приймача У2; 

 блок індикації У1. 

Розглянемо детальніше принцип роботи кожного із блоків. 

Блок передавача У3 являє собою набір ультразвукових давачів, які бу-

дуть встановлюватися в задній бампер автомобіля, мікроконтролер Arduino 

для збору даних та високочастотний передавач, що забезпечуватиме безпро-

відний зв’язок з іншими частинами пристрою. Живлення здійснюється від 

акумулятора 9 В. 

Блок приймача У2 складається з високочастотного приймача, лінійного 

стабілізатора напруги та мікроконтролера Arduino, який виконує обробку 

отриманої інформації та розрахунок відстані до перешкоди. Живлення здійс-

нюється від акумулятора 9 В. 

Блок індикації У1 слугує для зв’язку з користувачем. Його основна зада-

ча відтворюват,и в зрозумілому вигляді для користувача інформацію, розра-
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ховану МК. Блок складається з дисплея та звукового випромінювача. Жив-

лення забезпечується МК блоку приймача. 

Принцип роботи пристрою наступний. Після ввімкнення пристрою від-

буваєть генерація ультразвукових коливань, які випромінюються через давачі 

встановлені в бампері автомобіля (давачі в свою чергу слугують одночасно і 

приймачами відбитого сигналу). Після прийняття відбитого сигналу, дані за-

писуються в пам’ять мікроконтролера та за допомогою високочастотного пе-

редавача відправляються до мікроконтролера блоку приймача. За допомогою 

високочастотного приймача, дані отримуються та перенаправляються на 

опрацювання. МК приймача через розроблену програму визначення відстані 

розраховує відстань до перешкоди та орієнтовне місцезнаходження об’єкту. 

Після опрацювання інформації, вона виводиться на дисплей у вигляді число-

вого значення відстані до перешкоди, а також сторону, де вона знаходиться. 

Відстань до о’єкту перешкоди супроводжується звуковим сигналом. Зі змен-

шенням відстані, сигнал стає частішим, а коли вона стає критичною — без-

перервним. 

2.3 Схема електрична принципова паркувального радару 

Розроблюваний пристрій складається з двух друкованих плат (ДП), пе-

редавача та приймача відповідно.  

На рис.2.2 зображено схему електричну принципову передавача парку-

вального радару на базі мікроконтролера Arduino. 

На рис.2.3 зображено схему електричну принципову приймача паркува-

льного радару на базі мікроконтролера Arduino. 
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Рисунок 2.2 — Схема електрична принципова передавача паркувального ра-

дару на базі мікроконтролера Arduino. 

 

Рисунок 2.3 — Схема електрична принципова приймача паркувального рада-

ру на базі мікроконтролера Arduino. 

2.4 Опис основних блоків паркувального радару 

2.4.1 Блок передавання сигналу 

Основним завданням розроблюваного пристрою є генерація ультразву-

кового коливання, його випромінювання та приймання відповіді для подаль-

шого оброблення. 
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Блок передавача складається з чотирьох ультразвукових сенсорів, мікро-

контролера, ВЧ передавача, світлодіодного індикатора, резистора, кнопки та 

батареї. 

Живлення здійснюється за допомогою акумулятора 9 В. Кнопка SA1 не-

обхідна для ввімкнення та вимкнення пристрою. Світлодіод HL1 сповіщає 

про стан пристрою: ввімкнено чи вимкнено. Резистор R1 необхідний для об-

меження струму на світлодіоді HL1. 

 Давачі DD1, DD2, DD5, DD6 та мікроконтролер DD3 використовуються 

для генерації ультразвукового коливання, випромінювання сигналу, прий-

мання сигналу та запису даних в пам’ять. 

За допомогою ВЧ передавача DD4 забезпечується зв’язок з іншими бло-

ками пристрою. 

2.4.2 Блоку приймання сигналу 

На рис 2.4 зображено блок приймача, який складається з мікроконтроле-

ра DD1, ВЧ приймача DD2, лінійного стабілізатора напруги DA1, конденса-

торів C1 та C2, резистора R1, кнопки SA1 та акумулятора 9 В Х1. 

 

Рисунок 2.4 — Блок приймача 
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 Керамічний конденсатор С1 в схемі потрібний для фільтрації живлення 

по входу.  

Керамічний конденсатор С2 потрібний для фільтрації живлення по вихо-

ду.  

DA1 — лінійний стабілізатор напруги, в схемі потрібен для пониження 

напруги живлення пристрою, до напруги живлення контролера, так як зазви-

чай вона є більш низьковольтною. 

2.4.3 Блоку індикації 

Даний блок, зображений на рис.2.5, являє собою дисплей та звуковий 

випромінювач, основними завданням яких є сповіщення водію про відстань 

до перешкоди. Таке рішення є оптимальним і розповсюдженим на моделях 

аналогах. Суть роботи проста, на дисплей виводиться відстань і орієнтовне 

місцезнаходження перешкоди. Також присутній звуковий сигнал, що відпо-

відає відстані, з її зменшенням сигнал стає частішим. 

 

Рисунок 2.5 — Блок індикації 

Потенціометр R2 використовується для налаштування яскравості дисп-

лею. 

Резистор R3 необхідний для обмеження струму на вході дисплею. 
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2.5 Електричні розрахунки та вибір елементної бази приладу 

2.5.1 Апаратна платформа 

Вибір апаратної платформи Arduino забезпечує можливість легко зміни-

ти програму мікроконтролера. 

Пристрій складається з двох основних блоків: передавач та приймач, як-

жен з яких реалізований на базі мікроконтролерів Arduino nano та Arduino pro 

mini відповідно. 

Платформа Nano, побудована на мікроконтролері ATmega328 (Arduino 

Nano 3.0) або ATmega168 (Arduino Nano 2.x), має невеликі розміри і може 

використовуватися в лабораторних роботах. Nano розроблена і продається 

компанією Gravitech.  

Зовнішній вигляд Arduino Nano зображено на рис 2.6. 

 

Рисунок 2.6 — Зовнішній вигляд Arduino Nano 

У таблиці 2.1 наведено характеристики Arduino Nano [5]. 

Таблиця 2.1 — Характеристики апаратної платформи Arduino Nano 

Характеристика Значення 

Мікроконтролер ATmega328 
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Продовження таблиці 2.1 

Характеристика Значення 

Робоча напруга 5 В 

Напруга живлення (рекомендована) 7-12 В 

Напруга живлення (гранична) 6-20 В 

Цифрові входи/виходи 
14 (із них 6 використовується в якості 

ШІМ виходів) 

Аналогові входи 8 

Максимальний струм одного виводу 40 мА 

Flash-пам’ять 32 кБ (ATmega328)  

EEPROM 1 кБ (ATmega328) 

Тактова частота 16 МГц 

Габаритні розміри 1,85 см × 4,2 см 

Arduino Nano може живитися через підключення Mini-B USB, або від не-

регульованого 6-20 В (вивід 30), або регульованого 5 В (вивід 27), зовніш-

нього джерела живлення. Автоматично вибирається джерело з найвищим на-

пругою. 

Мікросхема FTDI  FT232RL живиться, тільки якщо сама платформа жи-

виться від USB. Таким чином при роботі від зовнішнього джерела (НЕ USB), 

буде відсутня напруга 3,3 В, що генерується мікросхемою FTDI, при цьому 

світлодіоди RX і TX блимають тільки при наявності сигналу високого рівня 

на виводах 0 і 1.  

Мікроконтролер ATmega328 має 32 кБ флеш-пам'яті для зберігання коду 

програми (2 кБ використовується для зберігання завантажувача). ATmega328 

має 2 кБ ОЗУ і 1 Кб EEPROM.  

З використанням функцій pinMode (), digitalWrite () і digitalRead () кожен 

з 14 цифрових виводів може працювати в якості входу або виходу. Рівень на-

пруги на виводах обмежений 5 В. Максимальний струм, який може віддавати 

або споживати один вивід, становить 40 мА. Всі виводи пов'язані з внутріш-

німи підтягуючими резисторами (за замовчуванням відключеними) номіна-
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лом 20-50 кОм. Крім цього, деякі виводи Arduino можуть виконувати додат-

кові функції: 

–  Послідовний інтерфейс: виводи 0 (RX) і 1 (TX). Використовуються для 

отримання (RX) і передачі (TX) даних по послідовному інтерфейсу. 

–  Зовнішні переривання: виводи 2 і 3. Можуть служити джерелом пере-

ривання, що виникає при фронті, спаді або при низькому рівні сигналу на 

цих виводах.  

–  ШІМ: виводи 3, 5, 6, 9, 10 і 11. За допомогою функції analogWrite () 

можуть виводити 8-бітові аналогові значення в вигляді ШІМ-сигналу. 

–  Інтерфейс SPI: виводи 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK). Із за-

стосуванням бібліотеки SPI дані виводи можуть здійснювати зв'язок по інте-

рфейсу SPI. 

–  Світлодіод: 13. Вбудований світлодіод, приєднаний до виводу 13. При 

відправці значення HIGH світлодіод вмикається, при відправці LOW - вими-

кається. 

Arduino Nano має 8 аналогових входи (А0 – А7), кожен з яких може по-

дати аналогову напругу у вигляді 10-бітового числа (1024 різних значень). За 

замовчуванням, вимір напруги здійснюється відносно діапазону від 0 до 5 В.  

Проте, верхню межу цього діапазону можна змінити, використовуючи вивід 

AREF і функцію analogReference(). Крім цього, деякі з аналогових входів ма-

ють додаткові функції: 

–  TWI: вивід A4 або SDA і вивід A5 або SCL. З використанням бібліотеки 

Wire дані виводи можуть здійснювати зв'язок по інтерфейсу TWI. 

Крім перерахованих на платі існує ще кілька виводів: 

–  AREF. Опорна напруга для аналогових входів. Може бути задіяний 

функцією analogReference(). 

–  Reset. Формування низького рівня (LOW) на цьому виводі призведе до 

перезавантаження мікроконтролера. Зазвичай цей вивід слугує для функціо-

нування кнопки скидання на платах розширення. 

На рис. 2.7 зображено корпус Arduino Nano та конфігурація його виводів. 
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Рисунок 2.7 — Конфігурація виводів Arduino Nano 

Arduino Nano надає ряд можливостей для здійснення зв'язку з комп'юте-

ром, ще одним Arduino або іншими мікроконтролерами. У ATmega328 є 

приймач UART, що дозволяє здійснювати послідовний зв'язок за допомогою 

цифрових виводів 0 (RX) і 1 (TX). Мікросхема FTDI FT232RL на платі забез-

печує зв'язок цього приймача з USB-портом комп'ютера, і при підключенні до 

ПК дозволяє Arduino визначатися як віртуальний COM-порт. У пакет програ-

много забезпечення Arduino входить спеціальна програма, що дозволяє зчи-

тувати і відправляти на Arduino прості текстові дані. При передачі даних че-

рез мікросхему-перетворювач USB-UART під час USB-з'єднання з комп'юте-

ром, на платі будуть мигати світлодіоди RX і TX. (При послідовній передачі 

даних за допомогою виводів 0 і 1, без використання USB-перетворювача, дані 

світлодіоди задіюються). 

Бібліотека SoftwareSerial дозволяє реалізувати послідовний зв'язок на 

будь-яких цифрових виводах Arduino Nano. 

У мікроконтролері ATmega328 також реалізована підтримка послідовних 

інтерфейсів I2C (TWI) і SPI. У програмне забезпечення Arduino входить біб-

ліотека Wire, що дозволяє спростити роботу з шиною I2C. Для роботи з інте-

рфейсом SPI використовуйте бібліотеку SPI. 
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Arduino Nano програмується за допомогою програмного забезпечення 

Arduino IDE. 

ATmega328 в Arduino Nano випускається з прошитим загрузчиком, що 

дозволяє завантажувати в мікроконтролер нові програми без необхідності 

використання зовнішнього програматора. Взаємодія з ним здійснюється за 

оригінальним протоколом STK500. 

Arduino Pro Mini побудована на мікроконтролері ATmega168. Платфор-

ма містить 14 цифрових входів і виходів (6 з яких можуть використовуватися 

як виходи ШІМ), 6 аналогових входів, резонатор, кнопку перезавантаження і 

отвори для монтажу виводів. Блок з шести виводів може підключатися до ка-

белю FTDI або плати-конвертера Sparkfun для забезпечення живлення та зв'я-

зку через USB. 

Зовнішній вигляд Arduino Pro Mini зображено на рис.2.8. 

 

Рисунок 2.8 — Зовнішній вигляд Arduino Pro Mini 

У таблиці 2.2 наведено характеристики Arduino Pro Mini [6]. 

Таблиця 2.2 — Характеристики апаратної платформи Arduino Pro Mini 

Характеристика Значення 

Мікроконтролер ATmega168 

Робоча напруга 5 В 

Напруга живлення (рекомендована) 5-12 В 
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Продовження таблиці 2.2 

Характеристика Значення 

Цифрові входи/виходи 
14 (із них 6 використовується в якості 

ШІМ виходів) 

Аналогові входи 6 

Максимальний струм одного виводу 40 мА 

Flash-пам’ять 16 кБ 

EEPROM 1 кБ 

Тактова частота 16 МГц 

Габаритні розміри 1,8 см × 3,3 см 

2.5.2 Ультразвуковий модуль 

В якості давача використаємо безконтактний спрямований вологозахи-

щений давач JSN-SR04T [7]. Використовуючи ультразвукові хвилі, він 

вимірює відстань до об'єкта або просто виявляє перешкоду на шляху рухомої 

конструкції. Давач застосовується для вимірювання таких відстаней як: ав-

томобільний вимірювач відстані під час паркування, ухилення від перешкод 

роботів, системи безпеки і промислового контролю і багатьох інших. Ринок 

пропонує багато різних аналогів, але дана модель має перед ними чимало пе-

реваг. Вагомою перевагою є її малі габарити, завдяки яким вона ідеальна для 

використання в робототехніці - наприклад в невеликих роботах, які керують-

ся за допомогою дистанційної системи керування. Точність вимірювань дуже 

висока, як і якість модуля в цілому. Завдяки низькому споживанню електрое-

нергії датчик стане відмінним рішенням для застосування в економічних сис-

темах. Також область застосування істотно розширює водонепроникний 

зонд, що входить в комплект. 

Щоб виміряти відстань, необхідно подати високий сигнал на вхід TRIG 

протягом не менше 10 мкс. Модуль подасть 8 ультразвукових імпульсів, і ви-

хід ECHO прийме високий рівень. Тривалість високого значення на виході 

ECHO і є час, за який ультразвук відбився від об'єкту. 
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Зовнішній вигляд ультразвукового давача JSN-SR04T зображений на 

рис.2.9. 

 

Рисунок 2.9 — Зовнішній вигляд ультразвукового давача JSN-SR04T 

Характеристики: 

 напруга живлення: 5 В; 

 споживання при роботі: 30 мА; 

 діапазон відстаней: 20–600 см; 

 робочий кут спостереження: 75°. 

Виводи: 

 Vcc – позитивний контакт живлення; 

 Trig –цифровий вхід.; 

 Echo –цифровий вихід.; 

 GND –негативний контакт живлення; 

Принцип роботи пристрою простий - генератор імпульсів видає в навко-

лишній простір сигнал з частотою 40 кГц тривалістю 10-15 мікросекунд, піс-

ля чого переходить в режим очікування зворотного сигналу. У відповідь луна 

передається на контролер, щоб вираховувати відстань до вимірюваного об'є-

кта. Чутливий елемент встановлюється в спеціальний роз'єм - влаштований 

так, що некоректна установка просто неможлива. Ультразвуковий давач JSN-
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SR04T застосовується в багатьох випадках, де кут огляду приблизно обмеже-

ний 50 градусів. 

2.5.3 LCD дисплей 

В розроблюваному пристрої використовується рідкокристалічний дисп-

лей LCD 1602.  

LCD 1602модуль використовується для перетворення сигналів від конт-

ролерів і датчиків в графічну інформацію. 

Робота з кирилицею має ряд особливостей у зв'язку з тим, що вихідний 

код в середовищі Arduino зберігається в кодуванні UTF-8, яка не відповідає 

таблиці символів в РК-дисплеї. Для кирилиці можна вказувати їх коди в вісі-

мковій системі відповідно до синтаксису  C / C ++. Також можна використо-

вувати бібліотеку Liquid Crystal Rus, яка дозволяє безпосередньо використо-

вувати російські символи в кодуванні UTF-8 при виведенні на дисплей. 

Управління LCD модулем здійснюється або від Arduino контролера, або 

від іншого мікропроцесорного керуючого пристрою через відповідні виводи.  

4-бітний інтерфейс HD44780 для підключення дисплея до контролерів 

має 16 контактів: 

–  Vss – GND; 

–  Vdd – живлення; 

–  VO – налаштування контрастність; 

–  RS – дані та команди; 

–  RW – зчитування та запис; 

–  E (Enable) – включення; 

–  DB0 – DB7 лінії даних; 

–  LEDA – анод підсвічування; 

–  LEDK – катод підсвічування. 

Зовнішній вигляд LCD 1602дисплею зображений на рис.2.10. Ли
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Рисунок 2.10 — Зовнішній вигляд рідкокристалічного дисплея LCD 1602 

У табл.2.3 наведені параметри LCD 1602дисплея [8]. 

Таблиця 2.3 — Параметри LCD 1602дисплея. 

Характеристика Значення 

Тип РК-дисплей з підсвічуванням 

Кількість рядків символів 2 

Кількість символів в рядку 32 

Підтримка мови Латиниця та кирилиця 

Інтерфейс Сумісний з HD44780; ІСС 

Аналогові виходи 3 шт – DB0-DB2 

Напруга живлення 5 В 

Розміри модуля, мм 80 × 36 × 13,5 

Розміри екрану, мм 66 × 16 

Вивід інформації на екран, мм 6,56 × 59,62 

Маса модуля, г 60 

Живлення LCD 1602модуля здійснюється з Arduino контролера (або ін-

шого мікропроцесорного керуючого пристрою), або від зовнішнього джерела 

живлення (блоку живлення, батареї). Напруга живлення модуля 5 B. 

2.5.4 Вибір світлодіодів 

В схемі присутні два світлодіоди HL1 та HL2, які сповіщають користува-

ча у тому, що пристрій ввімкнено. 
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Було вирішено використати яскраві світлодіоди з малим кутом розсію-

вання світлового потоку LT-0059 зеленого кольору, від компанії Nichia з ка-

талогу [9]. 

Світлодіод LT-0059 має наступні основні характеристики, наведені в 

табл.2.4.  

Таблиця 2.4 — Основні характеристики світлодіода LT-0059 

Характеристика Значення 

Напруга номінальна 2,8 В 

Напруга максимальна 3,4 В 

Струм номінальний 9 мА 

Сила світла номінальна 8000 мкд 

Кут розсіювання 30° 

Колір зелений 

Колір корпусу прозорий 

Оскільки світлодіоди повинні бути закріплені на передній панелі при-

строю, то необхідно обрати корпус, що передбачає таку можливість, каталог 

пропонує декілька типів корпусів. Було прийнято рішення використати данні 

світлодіоди в корпусі L-934S, світлодіоди виконані в даному корпусі в по-

дальшому можуть бути закріплені в спеціальному тримачі, що захищає світ-

лодіод від зовнішніх факторів. Зовнішній вигляд світлодіодів в даному кор-

пусі показано на рис. 2.11. 

 

Рисунок 2.11 — Зовнішній вигляд світлодіодів в корпусі L-934S 

Розміри корпусу L-934S вказані на рис. 2.12. 
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Рисунок 2.12 — Розміри корпусу L-934S 

2.5.5 Звуковий випромінювач 

Для звукової сигналізації зміни відстані, використовується звуковий ви-

промінювач BА1. Вибір впав на продукцію компанії JL World, так як дана 

компанія себе добре зарекомендувала, був вибраний звуковий випромінювач 

HCM1203X  [10]. Даний звуковий випромінювач має вбудований генератор та 

основні характеристики, які вказані в табл.2.5.  

Таблиця 2.5 — Основні характеристики  випромінювача звуку HCM1203X 

Характеристика Значення 

Напруга живлення 3 В 

Струм споживання ≤ 30 мА 

Інтенсивність звуку на відстані 1м ≥ 85дБ 

Частота випромінювання 2300 Гц 

Так як пристрій знаходиться в безпосередній близькості від користува-

ча інтенсивності звуку 85дБ повинно вистачити. Звуковий випромінювач 

HCM1203X в цілому повністю задовольняє вимогам. На рис. 2.13 показано 

зовнішній вигляд звукового випромінювача. Ли
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Рисунок 2.13 — Зовнішній вигляд звукового випромінювача HCM1203X 

На рис. 2.14 показано розміри звукового випромінювача, всі розміри 

вказані в міліметрах. 

 

Рисунок 2.14 — Розміри звукового випромінювача 

2.5.6 Вибір потенціометра 

Для можливості регулювання яскравості використовується потенціо-

метр, на схемі позначений як R2. Був вибраний потенціометр RK1112N [11]. 

Даний потенціометр має основні характеристики наведені в табл.2.6.  

Таблиця 2.6 — Основні характеристики  потенціометра RK1112N 

Характеристика Значення 

Діапазон опору 500 Ом…1 МОм 

Потужність 50 мВт 

Кут повороту 280° 

Регулювання Пластиковий вал 

Зовнішній вигляд потенціометра RK1112N зображений на рис.2.15. 
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Рисунок 2.15 — Зовнішній вигляд потенціометра RK1112N 

На рис. 2.16 показано розміри потенціометра, всі розміри 

вказані в міліметрах. 

 

Рисунок 2.16 — розміри потенціометра RK1112N 

2.5.7 Лінійний стабілізатор напруги 

Всі елементи схеми, окрім елементів блоку формування високої напруги, 

живиться від напруги 5 В, тому логічним буде використання лінійного 

стабілізатора напруги на номінальну напругу стабілізації 5 В. Максимальне 

значення напруги, що подається на вхід паркувального радару 9 В, тоді 

падіння напруги на стабілізаторі: 

                                     (2.1) 

де          — падіння напруги на стабілізаторі;         — максимальне зна-

чення напруги живлення;           — номінальне значення напруги 

стабілізації.  
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Розрахуємо струм, що протікає через лінійний стабілізатор напруги. 

Струм споживаний мікроконтролером разом з іншими елементами схеми які 

живляться через мікроконтролер приблизно складає 100мА. Струм спожива-

ний звуковим випромінювачем 30мА. Тоді:  

                           (2.2) 

де      — струм через лінійний стабілізатор напруги;    — струм спожива-

ний мікроконтролером;    — струм споживаний звуковим випромінювачем. 

Розрахуємо потужність що розсіюється на лінійному стабілізаторі 

напруги: 

                                    (2.3) 

де      — потужність що розсіюється на лінійному стабілізаторі напруги. 

Враховуючи ці вимоги було вирішено використати лінійний стабілізатор 

напруги KIA7805AP [12] від компанії KEC. 

Даний стабілізатор має наступні основні характеристики, наведені в 

табл.2.7. 

Таблиця 2.7 — Основні характеристики стабілізатора напруги KIA7805AP 

Характеристика Значення 

Максимальна вхідна напруга 35 В 

Максимальна потужність розсіюван-

ня з радіатором 
30 Вт 

Максимальна потужність розсіюван-

ня без радіатора 
1,1 Вт 

Номінальна напруга стабілізації 5 В 

Робоча температура – 40…+150℃ 

Температура зберігання – 50…+105℃ 

Даний лінійний стабілізатор випускається компанією KEC в декількох 

корпусах, однак розрахувавши потужність, що виділяється на даному 

стабілізаторі, стало зрозуміло, що треба використовувати корпус котрий пе-

редбачає можливість встановлення на даний стабілізатор радіатора, для до-
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даткового відведення тепла. Враховуючи ці вимоги було вирішено викори-

стати корпус TO-220AB, зовнішній вигляд якого показано на рис. 2.17. 

 

Рисунок 2.17 — Зовнішній вигляд лінійного стабілізатора напруги в корпусі 

TO-220AB 

На рис. 2.18 представлено розміри лінійного стабілізатора напруги в 

корпусі TO-220AB, всі розміри вказані в міліметрах 

 

Рисунок 2.18 — Розміри стабілізатора напруги в корпусі TO-220AB 

2.5.8 Високочастотний модуль 

Для забезпечення безпровідного зв’язку між передавачем та приймачем 

використаємо ВЧ модуль. Вибір впав на радіо подовжувач RF-433 [13]. 

Зовнішній вигляд ВЧ модуля RF-433 зображений на рис.2.19. 
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Рисунок 2.19 — Зовнішній вигляд ВЧ модуля RF-433 

Основні характеристики передавача та приймача ВЧ модуля RF-433 на-

ведено в табл.2.8. 

Таблиця 2.8 — Основні характеристики ВЧ модуля RF-433 

Характеристика Значення 

Передавач 

Напруга живлення 3…12 В 

Струм споживання 4 мА 

Частота 433,92 МГц 

Модуляція ASK 

Вихідна потужність 10 мВт 

Габаритні розміри 19х19х10 мм 

Приймач 

Напруга живлення 5 В 

Струм споживання 6 мА 

Частота 433,92 МГц 

Чутливість 1,5 мкВ 

Дальність (пряма видимість) 100 м 

Габаритні розміри 30х15х10 мм 

Детальніше модулювання ASK модуляцією зображено на рис.2.20. 
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Рисунок 2.20 — Амплітудна модуляція (ASK) 

2.5.9 Вибір резисторів 

Резистори R1обмежують струм, що протікає через відповідні їх світ-

лодіоди, в каталозі [8], де були вибрані світлодіоди, вказано, що номінальний 

струм споживаний даним світлодіодом 9 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) 

де     — падіння напруги на резисторах R1;        — номінальне значення 

напруги стабілізації;     — номінальне значення напруги живлення світ-

лодіода. 

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 9 мА. Прове-

демо розрахунок номінального опору даного резистора: 

     
   

   
 

   

     
         (2.5) 

де     — опір резисторів R1;     — струм через резистори R1. 

Розрахуємо потужність, що виділяється на резисторах: 

                             (2.6) 

де    — потужність, що виділяється на резисторах. 
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 З ряду номінальних значень було вибрано резистори R1 опором 240 Ом 

і потужністю 0,125 Вт. 

Резистори R1 було вирішено використати навісного типу із типорозмі-

ром 0805, а саме RC0805JRE241L [14]. 

Резистор R3 обмежує струм на вході дисплею. В документації рідкокри-

сталічного дисплею вказаний номінал цього резистора, він рівний 220 Ом. 

Оберемо резистор R3 такого ж типу монтажу та ватності, що і резистор 

R1, тобто 0,125 Вт RC0805JRE221L. 

2.5.10 Розрахунок конденсаторів 

Конденсатори C1 та C2 виконують роль фільтрів високої частоти. Дані 

конденсатори, як рекомендовано у документації [11], необхідно встановити 

на обраний лінійний стабілізатор напруги. На рис. 2.21, що взято з докумен-

тації на даний стабілізатор, показано схему увімкнення конденсаторів. 

 

Рисунок 2.21 — Схема увімкнення конденсаторів 

 Рекомендується встановити керамічні конденсатори ємністю 0,33 мкФ 

та 0,1 мкФ відповідно, що і було реалізовано на схемі електричній принци-

повій (рис.2.4). Напруга конденсаторів C1 та C2 розраховується за формулою 

2.4: 

              √    √          (2.4) 
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де      — напруга конденсаторів C1 та C2;         — максимальне значення 

напруги живлення. 

Оскільки з ряду номінальних значень найближчими є 10 В і 16 В, то об-

рається більше значення, тобто 16 В. 

Конденсатори C1 та C2 було вирішено використати навісного типу із ти-

порозміром 0805, а саме CC0805MRMR9BB [15] серії Y5V. 

2.5.11 Вибір перемикачів 

Для того, щоб при необхідності можна було вимикати та вмикати при-

стрій на передній панелі повинен знаходитись перемикач. В якості перемика-

ча оберемо – KCD-102-1 [16].  

Основні характеристики обраного перемикача наведено в табл.2.9. 

Таблиця 2.9 — Характеристики перемикача KCD-102-1. 

Характеристика Значення 

Наявність фіксації Так 

Максимальний струм 6 А 

Максимальна напруга 250 В 

Ресурс 10000 циклів 

Зовнішній вигляд перемикача KCD-102-1 зображено на рис.2.22. 

 

Рисунок 2.22 — Зовнішній вигляд перемикача KCD-102-1 

Ця кнопка має невисоку ціну, достатню розповсюдженість на ринку, та 

великий робочий ресурс. 
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Висновки до другого розділу 

1. В даному розділі було розроблено алгоритм функціонування пар-

кувального радару.  

2. Розроблено та описано структурну схему.  

3. На основі структурної схеми розроблено схему електричну прин-

ципову 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 КОНСТРУКТОРСЬКІ РОЗРАХУНКИ 

Розроблюваний пристрій складається з двох частин: передавача та прий-

мача. Відповідно кожна з частин має свою окрему друковану плату. Блок 

приймача та блок індикації розміщений на одній платі. На іншій платі буде 

розміщено блок передавача. 

3.1 Конструювання друкованих плат передавача та приймача 

паркувального радару 

Розроблюваний пристрій буде знаходитися в салоні автомобіля, тому 

доцільно для компактності використовувати двосторонню одношарову плату 

з металізацією отворів. Такий вибір друкованої плати доцільно виготовити 

комбінованим позитивним методом, так  як він простий, не потребує склад-

них технологічних процесів та значних затрат. Матеріал плати обрано скло-

текстоліт фольгований FR-4 [17]. Клас точності виготовлення плати — тре-

тій. 

Друкована плата буде мати чотири точки кріплення. Точки кріплення 

будуть знаходитись по краях плати, таке кріплення плат вважається досить 

надійним і є найпоширенішим. 

Спосіб створення друкованої плати комбінованим позитивним методом 

має наступну послідовність дій. Фоторезистом захищають прогалини. Потім 

на всю поверхню плати наносять лакову оболонку, свердлять монтажні отво-

ри і виконують хімічне міднення (вся плата покривається тонким шаром міді 

в декілька мікрон). Хімічним реактивом знімається лакова оболонка, а з нею і 

мідь (крім того шару, що осів на стінках отворів, оскільки під ним немає ла-

ку). Потім на провідники та контактні майданчики наносять захисний шар 

металу і усувають фоторезист з захищених місць (прогалин). Оголений шар 

фольги стравлюють. Таким чином, метод поєднує хімічний метод отримання 

провідникового рисунку і гальванічний метод металізації отворів. Метод є 

основним при виготовленні двосторнніх друкованих плат. Застосовують його 
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для багатошарових друкованих плат, для односторонніх ДП з підвищеними 

вимогами до надійності 

3.1.1 Діаметри монтажних отворів та розміри контактних 

майданчиків 

В табл.3.1 наведено діаметри отворів вивідних елементів та діаметри ко-

нтактних майданчиків. 

Таблиця 3.1 — діаметри отворів вивідних елементів та діаметри контак-

тних майданчиків 

Компонент           Корпус 

Резистори 

RC0805JRE241L 
2х1,25  2,3х1,55 SMD 

Конденстори 

CC0805MRY5R9BB101 
2х1,25  2,3х1,55 SMD 

Arduino Nano 1 1,2 1,8  

Ультразвуковий мо-

дуль JSN-SR04T 
0,6 0,8 1,4  

Високочастотний 433 

МГц 
0,6 0,8 1,4  

Високочастотний 433 

МГц 
0,6 0,8 1,4  

Arduino Pro Mini 1 1,2 1,8  

Звуковий випроміню-

вач HCM1203X 
0,6 0,8 1,4  

Стабілізатор напруги 

KIA7805AP 
1 1,2 1,8  

Світлодіод L-934s 0,8 1 1,6  

LCD дисплей 0,8 1 1,6  
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Продовження таблиці 3.1 

Компонент           Корпус 

Кнопка     

Потенціометр RK-

1112N 
0,6 0,8 1,4  

Роз’єм 0,6 0,8 1,4  

 

3.1.1 Розрахунок необхідної площі плати та вибір її розміру 

Далі необхідно розрахувати мінімально допустимий розмір ДП. Розра-

хунок необхідної площі ДП виконується за формулою [18]: 

      ∑       ∑     ∑     (3.1) 

де     — площі малогабаритних електрорадіоелементів (ЕРЕ);     — площі 

середньогабаритних ЕРЕ;     — площі великогобаритних ЕРЕ. 

Спочатку виконаємо розрахунки для передавача паркувального радару. 

Розміри та площі елементів схеми передавача наведені табл.3.2. 

Таблиця 3.2 — Площі елементів схеми передавача 

Елемент L, мм B, мм N, шт ∑, мм
2 

Коефіцієнт 

Малогабаритні 

Резистори 

RC0805JRE241L 
3,3 2,1 1 6,93 1 

Середньогабаритні 

Ультразвуковий мо-

дуль JSN-SR04T 
42 16,6 4 697,2 1,5 

Високочастотний пе-

редавач 433 МГц 
19 14 1 266 1,5 

Світлодіод L-934s 5 5 1 19,63 1,5 

Кнопка 5,5 3 1 16,5 1,5 

Роз’єм 5,5 3 1 16,5 1,5 
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Продовження таблиці 3.2 

Елемент L, мм B, мм N, шт ∑, мм
2 

Коефіцієнт 

Великогабаритні 

Arduino Nano 43,2 17,8 1 768,96 2 

Згідно формули 3.1, площа електрорадіоелементів, розміщених на платі: 

            . 

Доцільно вибрати типорозмір плати із ряду рекомендованих згідно 

ГОСТ 10317-79 [19]. Типорозмір плати обираємо із невеликим запасом – 

65×100 мм. 

Далі виконаємо розрахунки для плати приймача паркувального радару. 

Розміри та площі елементів схеми приймача наведені табл.3.3. 

Таблиця 3.3 — Площі елементів схеми приймача 

Елемент L, мм B, мм N, шт ∑, мм
2 

Коефіцієнт 

Малогабаритні 

Резистори 

RC0805JRE241L 
3,3 2,1 2 6,93 1 

Конденстори 

CC0805MRY5R9BB101 
3,4 2,1 2 7,14 1 

Середньогабаритні 

Високочастотний 

приймач 433 МГц 
30 14 1 420 1,5 

Звуковий випроміню-

вач HCM1203X 
12 12 1 113,04 1,5 

Стабілізатор напруги 

KIA7805AP 
10 4,5 1 45 1,5 

Світлодіод L-934s 5 5 1 19,63 1,5 

LCD дисплей 21,5 5,6 1 120,4 1,5 
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Продовження таблиці 3.3 

Елемент L, мм B, мм N, шт ∑, мм
2 

Коефіцієнт 

Кнопка 5,5 3 1 16,5 1,5 

Потенціометр RK-

1112N 
7 2 1 14 1,5 

Роз’єм 5,5 3 1 16,5 1,5 

Великогабаритні 

Arduino Pro Mini 33,28 17,8 1 592,38 2 

Згідно формули 3.1, площа електрорадіоелементів, розміщених на платі: 

            . 

Типорозмір плати обираємо із невеликим запасом – 50×60 мм. 

3.1.2 Розрахунок ширини провідників друкованого монтажу 

Потрібно розрахувати мінімальну ширину провідника, яка буде гаранту-

вати безвідмовну роботу пристрою. Оскільки струм, що може протікати по 

силовій доріжці плати складає — 110 мА, мінімальне значення ширини 

доріжки у вузькому місці визначається за такою формулою [20]: 

                |      |  (3.2) 

де      — мінімальне значення номінальної ширини доріжки;        — допуск 

на ширину доріжки. 

Маючи на увазі обрану точність друкованої плати (третя), маємо такі 

значення параметрів:             ,                . 

Підставимо отримані дані у формулу (3.1): 

               |     |          

Тепер розрахуємо мінімальну ширину доріжки у широкому місці. Вона 

розраховується також за формулою (3.2), але тепер параметри будуть мати 

такі значення:             ,               . 

Підставимо отримані дані у формулу (3.1): 

               |    |           
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Далі визначимо мінімально допустиму ширину доріжки з урахуванням 

допустимого падіння напруги на ній (3%). Вона визначається за такою фор-

мулою: 

        
        

           
  (3.3) 

де   — довжина провідника;      — максимальний струм у колі;   — пито-

мий опір провідника;   — товщина фольги;      — напруга живлення. 

 Використовуючи данні розраховані у попередніх пунктах, маємо такі 

значення параметрів:         ,            ,                   — 

питомий опір міді,         ,         . 

Підставимо отримані дані у формулу(3.3): 

       
                 

            
           

Наступним кроком буде розрахунок мінімально допустимої ширини 

доріжки з урахуванням допустимого струму, що протікає крізь неї. Вона 

визначається за наступною формулою: 

        
    

   
  (3.4) 

де      — максимальний струм у колі;   — товщина фольги;   — допустима 

щільність струму у провіднику. Щільність струму у провіднику   

          

 Підставимо дані у формулу(3.4): 

       
    

        
          

На основі отриманих результатів бачимо, що мінімальна ширина силово-

го провідника складає — 0,55 мм. Для надійності було вирішено ширину си-

лових провідників друкованого монтажу взяти розміром в — 1 мм, а сиг-

нальних провідників 0,55 мм. 

3.1.3 Розрахунок зазорів між елементами друкованого монтажу 

Розрахунок мінімального зазору між елементами друкованого монтажу 

проводиться за такою формулою [21]: 
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              (3.5) 

де    — мінімально допустима відстань між сусідніми друкованими 

об’єктами;        — допуск на ширину провідника. Опираючись на обраний 

клас точності маємо такі значення параметрів:           ,              .  

Підставимо дані у формулу(3.5): 

                    

Для надійності було обрано значення 0,5 мм. 

3.1.4 Трасування друкованих плат в середовищі Altium Designer 

Розроблення друкованої плати було проведено в системі автоматизова-

ного проектування Altium Designer. В даному середовищі були задані правила 

проектування, які були розраховані в пунктах 3.1.1, 3.1.2,  та 3.1.3.  

На рис. 3.1 та рис.3.2 показано трасування друкованих плат передавача 

та приймача відповідно. 

 

Рисунок 3.1 — Трасування ДП передавача 
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Рисунок 3.2 — Трасування ДП приймача 

На рис. 3.3 та рис.3.4  показано 3D вид спроектованих друкованих плати 

передавача та приймача відповідно. 

 

Рисунок 3.3 — 3D вид друкованої плати передавача 

 

Рисунок 3.4 — 3D вид друкованої плати передавача 
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3.2 Розробка моделі пристрою 

Наступним етапом є розробка функціональної моделі паркувального ра-

дару на базі мікроконтролера Arduino. Для створення моделі використаємо 

програмне середовище FLProg.  

Першим етапом буде моделювання плати передавача. Порядок моделю-

вання наступний: 

 створення нового проекту; 

 вибір мікроконтролера; 

 завантаження елементів схеми; 

 налаштування параметрів, завантажених елементів; 

 створення відповідних з’язків; 

 тест на коректність моделі; 

 розробка файлу-лістигну програми; 

 компіляція створеного коду. 

Створюємо новий проект та обираємо мікроконтролер для плати переда-

вача паркувального радару. Вибір мікроконтролера в програмному середо-

вищі FLProg показаний на рис.3.5. 

 

Рисунок 3.5 — Вибір мікроконтролера в програмному середовищі FLProg 

Завантажуємо елементи схеми з влаштованих бібліотек програми. Заван-

таження елементів зображено на рис.3.6. 
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Рисунок 3.6 — Завантаження елементів схеми 

Виконуємо налаштування елементів схеми. На рис.3.7 показані парамет-

ри для налаштування ультразвукового давача, зокрема виводи для 

під’єднання до МК та максимальна робоча відстань (задаємо 2 м). 

 

Рисунок 3.7 — Налаштування ультразвукового давача 

На рис.3.8 та рис.3.9 показано створення масиву даних, до якого запису-

ються отримані дані із давачів. Після запису даних до пам’яті МК відбувать-

ся передача даних із масиву за допомогою ВЧ модуля. 
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Рисунок 3.8 — Запис отриманих даних до масиву 

 

Рисунок 3.9 — Передача даних із масиву для подального використання 

Після успішного налаштування параметрів схеми, створюємо відповідні 

зв’язки. Створення зв’язків між елементами схеми показано на рис.3.10. 

 

Рисунок 3.10 — Створення зв’язків між елементами схеми 

По завершенню необхідно перевірити створену модель на коректність 

роботи. Перевірку виконуємо за допомогою вбудованої програмної функції. 
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Після тестування моделі, програма видає результат. Результат перевірки мо-

делі на коретність зображено на рис.3.11. 

 

Рисунок 3.11 — Результат перевірки моделі на коретність 

Завершальним етапом створення моделі є розробка файлу-лістингу про-

грами. Для цього використовуємо програмне середовище Arduino IDE. Після 

написання коду виконуємо компіляцію для перевірки його працездатності. 

Результати перевірки зображено на рис.3.12. 

 

Рисунок 3.12 — Результати перевірки коду програми 

Файл-лістинг програми наведений в додатку В. 
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Наступним етапом буде моделювання плати приймача. Порядок моде-

лювання аналогічний для моделювання плати передавача. 

Для приймача обираємо мікроконтролер Arduino Pro Mini. Вибір МК по-

казаний на рис. 3.13. 

 

Рисунок 3.13 — Вибір мікроконтролера плати приймача 

Далі завантажуємо елементи схеми та налаштовуємо їх. Отримуємо дані 

з ВЧ приймача та записуємо їх до змінних в пам’ять МК. Після чого викону-

ється перетворення даних із числового типу до рядкого для коректного виво-

ду інформації на дисплей. Розраховану відстань виводимо у см, для чого піс-

ля конвертації даних через суматор дописуємо одиниці виміру. Після сума-

тора інформація надходить на дисплей. Необхідно налаштувати дисплей для 

подальшого використання.  

Налаштування дисплею зображено на рис. 3.14. 

 

Рисунок 3.14 — Налаштування дисплею 
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Підключення виконуємо через I2C. Задаємо параметри дисплею такі, як 

кількість рядків та стовпців. Після чого вказуємо місцерозташування виводу 

на екран значення з кожного давача. 

Наступним короком буде реалізація звукового сигналу. Для цього необ-

хідно використати блок порівняння, в якому ми порівнюємо отримане зна-

чення з давача із заданим нами значенням. Після порівняння даних із кожно-

го давача вони надходять до логічного елементу «АБО», це необхідно для 

того, щоб звуковий сигнал подавався у випадку відстані меншої за критичну 

хоча б на одному із давачів. Після цього використовуємо генератор, для ге-

нерації звукового сигналу. Налаштування генератора зображено на рис.3.15. 

 

Рисунок 3.15 — Налаштування генератора 

Тип генерації — симетричний мультивібратор, довжину імпульну задає-

мо константою, це необхідно для того, щоб при конкретній відстані до пере-

шкоди, звуковий випромінювач видавав звук різної тривалості. Довжину ім-

пульсу задаємо в мілісекуднах. 

Завершальним етапом буде передача згенерованого сигналу на звуковий 

випромінювач. 

Детально блок реалізації звукового сигналу зображений на рис.3.16. 

Даний блок повторюємо кілька разів для реалізації різної тривалості зву-

кового сигналу, що відповідає різній відстані до перешкоди. 

Ли
су
н, 
С. О

. Р
І-7

2м
п, 

20
18



 

 

 

Рисунок 3.16 — Блок реалізації звукового сигналу 

Повну схему блоку приймача зображено на рис.3.17. 

 

Рисунок 3.17 — Схема блока приймача 

Виконуємо перевірку на коректність даної моделі. Результат перевірки 

зображений на рис.3.18. 

 

Рисунок 3.18 — Результат перевірки коректності 
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Створюємо програму для блоку приймача та перевіряємо її за допомо-

гою вбудованого компілятора. Результат компіляції наведений на рис.3.19. 

 

Рисунок 3.19 — Результат компіляції 

Файл-лістинг програми наведений в додатку В. 

Висновки до третього розділу 

Розроблено друковані платі передавача та приймача паркувального ра-

дару. Дану плату було вирішено виготовити комбінованим позитивним мето-

дом. Трасування плати було проведено системі автоматизованого проекту-

вання Altium Designer.  

Розроблено модель паркувального радару в програмному середовищі 

FLProg. В цьому ж середовищі модель перевірена на коректність роботи. 

Створено програми для мікроконтролерів блоків передавача та приймача 

в середовищі Arduino IDE. 
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4 РОЗРОБКА СТАРТАП ПРОЕКТУ 

Даний розділ має на меті проведення маркетингового аналізу стартап 

проекту задля визначення принципової можливості його ринкового впро-

вадження та можливих напрямів реалізації цього впровадження. 

4.1 Опис ідеї проекту (товару, послуги, технології) 

В межах цього підрозділу аналізується зміст ідеї, можливі напрямки за-

стосування, основі вигоди які може отримати користувач товару та відмін-

ності від існуючих аналогів та замінників табл. 4.1. 

Таблиця 4.1 — Опис ідеї стартап-проекту 

Зміст ідеї Напрямки застосування Вигоди для користувача 

Інструментальне 

та програмне ви-

значення відстані 

на основі ультра-

звуку під управ-

лінням мікрокон-

тролера Arduino 

1. Підвищення ефектив-

ності застосування апаратури 

Нові області застосування 

мікроконтролерів Arduino 

2. Оптимізація програм-

ного продукту для збільшення 

швидкості, точності та адек-

ватності розрахунків відстані 

Продуктивність та точ-

ність застосування парку-

вальних радарів 

3. Раціональний вибір 

технічних характеристик апа-

ратури і наукового-

обґрунтованого вибору пара-

метрів впливу 

Зниження вартості та до-

ступність застосування 

паркувальних радарів 

 Конкурентами є аналогічні моделі та програми аналізу відстані, пред-

ставлені на ринку. Основною відмінністю є здешевлення виробу, за рахунок 

використання сучаснішої елементної бази, можливість розширення функціо-

налу та змога більш конкретного налаштування пристрою до вимог користу-

вача. Більш детально переваги та техніко-економічні характеристики наведе-

ні в табл.4.2. 

Довгостроковими перспективами є: 
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 збільшення кількості клієнтів, що будуть використовувати запропоно-

вані методи; 

 подальше розширенні функціоналу та вдосконалення пристрою. 

Потреби в стартовому фінансуванні: 

Стартовий капітал = 3000 ум.од. 

Таблиця 4.2 — Визначення сильних, слабких та нейтральних характери-

стик ідеї проекту 

№

 

п

/

п 

Техніко-

економічні 

характери-

стики ідеї 

(потенційні) товари/концепції конкурен-

тів W 

(слабка 

сторона) 

N 

(нейтра-

льна 

сторона) 

S 

(силь-

на 

сторо-

на) 

Мій про-

ект 

Конку-

рент 1 

Конку-

рент 2 

Конку-

рент 3 

1 

Бюджетне 

фінансу-

вання 

розробка 

за раху-

нок роз-

робника 

розробка 

за раху-

нок бю-

джетних 

коштів 

розроб-

ка коме-

рційна 

розро-

бка за 

раху-

нок 

розро-

бника 

відсут-

ність 

фінан-

сування 

часткове 

бюдже-

тне фі-

нансу-

вання 

бю-

джетне 

фінан-

суван-

ня 

2 

Викорис-

тання су-

часної те-

хніки 

викорис-

товуєть-

ся су-

часна 

техніка 

викорис-

товується 

застаріла 

техніка 

викори-

стову-

ється 

техніка 

застарі-

лої кон-

фігура-

ції 

вико-

ристо-

вується 

сучас-

на тех-

ніка 

техніка 

застарі-

лої кон-

фігура-

ції  

часткова 

компле-

ктація 

техні-

кою 

сучас-

на 

ком-

плек-

тація 

техні-

кою 

3 

Належна 

матеріаль-

нотехнічна 

база 

розробка 

прово-

диться за 

власні 

кошти на 

приват-

ному ПК 

бюджетна 

установка 

інфор-

мацій-

ний 

центр 

інфор-

мацій-

ний 

центр 

власні 

кошти 

на при-

ватному 

ПК 

бюд-

жетна 

установа 

інфор-

фор-

мацій-

ний 

центр 
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Продовження таблиці 4.2 

4 

Налаго-

джена сис-

тема рек-

лами про-

дукту 

продукт 

не рек-

ламуєть-

ся 

є реклама 

продукт 

не рек-

ламу-

ється 

є рек-

лама 

немає 

реклами 

часткова 

реклама 

рекла-

муєть-

ся 

5 

Високий 

рівень ро-

зробки 

запропо-

новані 

методи 

та алго-

ритми є 

доскона-

лими 

розробко 

не доско-

нала та 

потребує 

доробок 

запро-

поновані 

методи 

та алго-

ритми є 

доско-

налими 

ро-

зробко 

не дос-

конала 

та по-

требує 

доро-

бок 

розроб-

ко не 

доско-

нала та 

потре-

бує до-

робок 

розроб-

ко є 

майже 

доско-

налою 

запро-

поно-

вані 

методи 

та ал-

горит-

ми є 

доско-

нали-

ми 

4.2 Технологічний аудит ідеї проекту 

В межах даного підрозділу проводиться аудит технології, за допомогою 

якої можна реалізувати ідею проекту. Визначення технологічної здійснен-

ності ідеї проекту передбачає аналіз таких складових табл. 4.3: 

Таблиця 4.3 — Технологічна здійсненність ідеї проекту 

№ 

п/п 
Ідея проекту 

Технології її 

реалізації 

Наявність те-

хнологій 

Доступність 

технологій 

1 

Інструментальне та 

програмне визначення 

відстані на основі уль-

тразвуку під управлін-

ням мікроконтролера 

Arduino 

Технологія 1 

(технологія на-

дання послуги) 

Потрібно роз-

робити 
Доступні 

 

 

Ли
су
н, 
С. О

. Р
І-7

2м
п, 

20
18



 

 

Продовження таблиці 4.3 

№ 

п/п 
Ідея проекту 

Технології її 

реалізації 

Наявність те-

хнологій 

Доступність 

технологій 

2 

 

Технологія 2 

(наявність бази 

досліджень) 

Наявні Доступні 

3 

Технологія 3 

(база прове-

дення дослі-

джень (випро-

бувань)) 

Потрібно роз-

робити 
Доступні 

4 

Технологія 4 

(оформлення 

результатів до-

сліджень) 

Потрібно роз-

робити 
Доступні 

Обрана технологія реалізації ідеї проекту: Технологія 2 

4.3 Розроблення маркетингової програми 

Першим кроком є формування маркетингової концепції товару, яку от-

римає споживач. Для цього у табл. 4.4 підсумовуємо результати попередньо-

го аналізу конкурентоспроможності товару. 
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Таблиця 4.4 — Визначення ключових переваг концепції потенційного 

товару 

№  

п/п 
Потреба 

Вигода, яку пропонує 

товар 

Ключеві переваги 

перед конкурен-

тами (існуючі або 

такі, що потрібно 

створити) 

1 
Підвищення ефективнос-

ті застосування апаратури 

Нові області застосуван-

ня мікроконтролерів Ar-

duino 

Високий рівень 

ефективності за-

стосування пар-

кувальних рада-

рів 

2 

Оптимізація програмного 

продукту для збільшення 

швидкості, точності та 

адекватності розрахунків 

відстані 

Продуктивність та точ-

ність застосування пар-

кувальних радарів 

Високий рівень 

продуктивності 

застосування па-

ркувальних рада-

рів 

3 

Раціональний вибір тех-

нічних характеристик 

апаратури і наукового-

обґрунтованого вибору 

параметрів впливу 

Зниження вартості та 

доступність застосуван-

ня паркувальних радарів 

Стійкість за-

стосування пар-

кувальних рада-

рів 

Розробимо трирівневу маркетингову модель товару з метою уточнення 

ідеї продукту, його фізичних складових, особливостей його надання табл. 4.5. 

Таблиця 4.5 — Опис трьох рівнів моделі товару 

Рівні товару Сутність та складові 

І. Товар за задумом 

Опис базової потреби споживача, яку задовольняє то-

вар, її основної функціональної вигоди 
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Продовження таблиці 4.5 

Рівні товару Сутність та складові 

ІІ. Товар у реально-

му виконанні 

Властивості/характеристики 

Нові області застосування мікроконтролерів Arduino; 

Продуктивність та точність застосування паркувальних 

радарів; 

Зниження вартості та доступність застосування парку-

вальних радарів; 

Підвищення ефективності застосування апаратури 

ІІІ. Товар із підкрі-

пленням 

До продажу — рівень розробки  

Після продажу — низка методів та алгоритмів 

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 фінансо-

во-економічного аналізу проекту), яке передбачає аналіз ціни на товари-

аналоги або товари-субститути, а також аналіз рівня доходів цільової групи 

споживачів табл. 4.6. 

Таблиця 4.6 — Визначення меж встановлення ціни 

№ 

п/п 

Рівень цін на 

товари замін-

ники 

Рівень цін на то-

вори аналоги 

Рівень доходів 

цільової групи 

споживачів 

Верхня та нижня 

межі встановлен-

ня ціни на то-

вар/послугу 

1 1500 ум.од. 1000 ум.од. 6000 ум.од. 700-1500 ум.од. 

Визначимо оптимальну систему збуту табл.4.7. Ли
су
н, 
С. О

. Р
І-7

2м
п, 

20
18



 

 

 

Таблиця 4.7 — Формування системи збуту 

№ 

п/п 

Специфіка закупівель-

ної поведінки цільових 

клієнтів 

Функції збуту, 

які має вико-

нувати поста-

чальник товару 

Глибина ка-

налу збуту 

Оптимальна 

система збуту 

1 
Мінімальна кількість 

посередників 

Організовувати 

широку мере-

жу збуту това-

ру 

3 Непряма 

В якості останньої складової маркетингової програми розробимо кон-

цепцію маркетингових комунікацій, що спирається на попередньо обрану ос-

нову для позиціонування, визначену специфіку поведінки клієнтів табл. 4.8. 

Таблиця 4.8 — Концепція маркетингових комунікацій 

№ 

п/

п 

Специфіка по-

ведінки 

цільових 

клієнтів 

Канали ко-

мунікацій, 

якими ко-

ристуються 

цільові 

клієнти 

Ключові по-

зиції, обрані 

для пози-

ціонування 

Завдання 

рекламного 

повідом-

лення 

Концепція 

рекламного 

звернення 

1 

Нові області 

застосування 

мікроконтро-

лерів Arduino 

Автомобі-

льна сфера 

Нові області 

застосування 

мікроконтро-

лерів Arduino 

 

Донести 

переваги 

до потен-

ційних ко-

ристувачів 

Основна ідея 

стартаппро-

екту 
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Продовження таблиці 4.8 

№

 

п/

п 

Специфіка по-

ведінки 

цільових 

клієнтів 

Канали ко-

мунікацій, 

якими ко-

ристуються 

цільові 

клієнти 

Ключові по-

зиції, обрані 

для пози-

ціонування 

Завдання 

рекламно-

го по-

відомлен-

ня 

Концепція 

рекламного 

звернення 

2 

Продуктив-

ність та точ-

ність застосу-

вання парку-

вальних рада-

рів 

Автомобі-

льна сфера 

Продуктив-

ність та точ-

ність застосу-

вання парку-

вальних рада-

рів 

Донести 

переваги 

до потен-

ційних ко-

ристувачів 

Основна ідея 

стартаппро-

екту 

3 

Зниження вар-

тості та досту-

пність засто-

сування пар-

кувальних ра-

дарів 

Автомобі-

льна сфера 

Зниження ва-

ртості та дос-

тупність за-

стосування 

паркувальних 

радарів 

Донести 

переваги 

до потен-

ційних ко-

ристувачів 

Основна ідея 

стартаппро-

екту 

Висновки до четвертого розділу 

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

ки стартап-проекту.  

2. На основі проведеного аналізу варто відзначити, що найбільш негативний 

вплив на діяльність стартап-проекту на ринку чинить ринкове середови-

ще.  

3. Було визначено, що найбільшою загрозою для розробки стартаппроекту є 

загроза падіння прибутковості внаслідок скорочення попиту. Ли
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5 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

Виконання даного проекту передбачає використання засобів обчислюва-

льної техніки, тому в цьому розділі запропоновані технічні рішення та прак-

тичні заходи, що пов’язані із створенням безпечних умов праці при викорис-

танні персональної електронно-обчислювальної машини (ПЕОМ). 

В першу чергу, передбачається, з урахуванням вимог ДСТУ ISO 9241-

6:2004, ДСанПіН 3.3.2.007 та ДНАОП 0.00-1.31-99, визначити основні потен-

ційно небезпечні і шкідливі фактори, що виникають при експлуатації відео-

дисплейних терміналів (ВДТ) ПЕОМ, вплив цих факторів на користувачів 

ВДТ, розглянути принципи їх нормування, а також розробити необхідні ком-

плексні заходи щодо запобігання шкідливого впливу цих факторів на люди-

ну. Також в цьому розділі запропоновано технічні рішення та організаційні 

заходи з безпеки в надзвичайних ситуаціях (НС). 

5.1 Визначення основних потенційно небезпечних та шкідливих 

виробничих факторів 

Основними шкідливими та небезпечними виробничими факторами, які 

пов’язані з використанням ПЕОМ, є такі фактори: 

 електромагнітне випромінювання радіочастотного діапазону; 

 наявність іонізуючого рентгенівського випромінювання (НРВ); 

 випромінювання оптичного діапазону (ультрафіолетове, інфрачер-

воне і випромінювання видимого діапазону); 

 електростатичне поле; 

 недостатня освітленість робочої зони; 

 підвищений рівень шуму; 

 значна напруга зорових органів і пов’язане з цим перевтомлення 

користувача ПЕОМ; 
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 значне навантаження на пальці і кисті рук, що при відсутності 

профілактики і медичного контролю може викликати професійні 

захворювання; 

 тривале перебування в одному й тому ж самому положенні сидячи, 

що викликає застійні явища в організмі людини; 

 відблиски на екрані монітора; 

 можливість ураження електричним струмом; 

 можливість виникнення НС. 

5.2 Технічні рішення та організаційні заходи з безпеки та гігієни 

праці та виробничої санітарії 

5.2.1 Електробезпека 

Згідно ГОСТ 12.2.007.0-75 все електрообладнання, що знаходиться в ро-

бочому приміщені, можна віднести до 0І, І, ІІ та ІІІ класів за електрозахис-

том: 

 0І клас — обладнання, що має робочу ізоляцію, елемент заземлен-

ня та провід без заземлюючої жили; 

 І клас — обладнання, що приєднується до ланцюга живлення трьох 

контактними вилками, один із цих контактів при цьому з'єднується 

з заземленим контактом розетки; 

 II клас — обладнання, що має подвійну або підсилену ізоляцією та 

не має контакту (затискача) для приєднання захисних провідників; 

 ІІІ клас — обладнання, що має робочу напругу не вище 42 В змін-

ного струму або 120 В постійного струму. 

Згідно з ПУЕ (Правила Улаштування Електроустановок) робоче примі-

щення за ступенем небезпеки ураження людей електричним струмом можна 

віднести до приміщень без підвищеної небезпеки з таких причин: 

 відносна вологість повітря приміщення не перевищує 75%; 

 відсутня можливість одночасного торкання людини до елементів мета-

локонструкцій будівель, технологічних апаратів, механізмів, що мають 
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з’єднання із землею, з одного боку та до металевих корпусів електроо-

бладнання — з іншого; 

 матеріал підлоги (паркет) є діелектриком; 

 температура повітря не досягає значень, що перевищують 35℃. 

В робочому приміщенні передбачене захисне відключення напруги жив-

лення мережі при аварійному режимі роботи обладнання. Для зменшення 

значення напруги дотику та відповідних їй величин струмів при нормаль-

ному і аварійному режимах роботи електрообладнання необхідно викона-

ти повторне захисне заземлення нульового дроту. 

5.2.2 Розрахунок електромережі на здатність відключення при 

аварійному режимі роботи електрообладнання 

Струм короткого замикання визначається за формулою: 

       
  

          
  (5.1) 

де    — фазова напруга мережі, становить 220 В;    — опір фазового про-

воду, становить   1,6 Ом;    — опір нульового проводу, становить   1,6 Ом; 

   — розрахунковий опір трансформатора, становить 0,12 Ом. 

 Підставимо значення у формулу (5.1), остаточно отримаємо: 

      
   

              
          

Для надійного спрацювання автоматів струмового захисту необхідно, 

щоб виконувалася умова: 

                     

Відповідно, струм відключення автомату       повинен бути не більше: 

           
     
   

 
     

   
          

Мережа в робочому приміщенні обладнана автоматом струмового захис-

ту, розрахованого на струм           . Таким чином, струм короткого зами-

кання при виникненні аварійної ситуації в                             рази 
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перевищує номінальний струм спрацювання автомату, що задовольняє вста-

новленим нормам. 

Напругу дотику до зануленого обладнання визначають за формулою: 

                                  

Напруга дотику          , де           , при часі спрацювання ав-

томату струмового захисту не більше 0,1 секунди,  згідно з вимогами ГОСТ 

12.1.038-88. 

Підключення обладнання виконано у відповідності з вимогами ПБЕ та 

ПУЕ. Додаткових заходів щодо підвищення рівня електробезпеки в робочому 

приміщенні впроваджувати не потрібно. 

5.2.3 Відповідність освітлення на робочих місцях санітарним нормам 

Перевіримо освітленість, що забезпечується загальним штучним освіт-

ленням. Для визначення освітленості застосовується метод коефіцієнта вико-

ристання світлового потоку. Загальне штучне освітлення в робочому примі-

щенні забезпечується за допомогою люмінесцентних ламп ЛБ-80 потужністю 

80 Вт, а місцеве — за допомогою світильників з лампами накалювання поту-

жністю 60 Вт. 

Фактичне освітлення робочих місць штучним освітленням визначається 

за формулою: 

    
     

     
    (5.2) 

де   — кількість світильників,    ;   — кількість ламп у світильнику, 

   ;   — світловий потік світильника,          ;   — площа примі-

щення,        ;   — коефіцієнт запасу,      ;   — коефіцієнт нерівно-

мірності освітлення,      ;   — коефіцієнт використання світлового пото-

ку. 

 Для визначення коефіцієнта використання світлового потоку визначи-

мо індекс приміщення і та коефіцієнт відбиття стелі   , стін    та робочої по-

верхні   : 
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  (5.3) 

де   — довжина приміщення, м;   — ширина приміщення, м;    — висота 

підвісу світильника, м. 

   
   

         
       

Відповідно до індексу приміщення, коефіцієнт відбиття побіленої стелі 

становить       ; побілених стін       ; середніх робочих поверхонь 

      . Тоді, коефіцієнт використання світлового потоку рівний      . 

Підставивши отримані результати у формулу (5.2), отримаємо: 

   
        

          
             

Штучне освітлення в приміщеннях регламентується нормами  

ДБН В.2.5-28.2006. Для зорової роботи категорії 3в (середній контраст роз-

міщення об’єкту, фон – середній, робота високої точності) при загальному 

освітленні норма становить 300 лк. Оскільки фактичне значення освітленості 

робочого місця    більше норми, то вимоги ДБН В.2.5-28.2006 виконуються. 

5.2.4 Заходи щодо нормалізації умов праці 

Для усунення шкідливого впливу НРВ на організм інженерів-

програмістів можна рекомендувати скоротити час перебування за екраном 

дисплея до 4 годин у зміну, причому після 2 годин безупинної роботи ра-

диться З0-хвилинна перерва (бажано на відкритому повітрі). 

З метою автоматичної підтримки параметрів мікроклімату в необхідних 

межах протягом всіх сезонів року, очищення повітря від пилюки і шкідливих 

речовин, зниження рівня іонізації в помешканні лабораторії провадиться вен-

тиляція за допомогою двох витяжних вентиляторів типу АИСИ-4 і щоденне 

вологе прибирання. 

Світильники розташовані в два ряди і під'єднані до різних фаз електро-

мережі для усунення мерехтіння світлового потоку (коефіцієнт пульсацій ме-

нше 10%). 
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Для ослаблення шкідливого впливу електростатичних полів у лаборато-

рії застосовуються захисні скляні фільтри (екрани) з електропровідним пок-

риттям, що має відвід для заземлення, що прикріплюються на екран моніто-

ра. 

Для зниження рівня шуму в лабораторії використовується шумопогли-

наюче облицювання з перфорованим покриттям: гіпсові плити товщиною  

7-9 мм із заповненням із склотканини. 

5.3 Безпека в надзвичайних ситуаціях 

Безпека в НС регламентується планом ліквідації аварійних ситуацій 

(ПЛАС). Основними складовими частинами ПЛАС є розробка технічних рі-

шень та організація заходів щодо оповіщення, евакуації та дії персоналу при 

виникненні НС, а також визначення основних заходів з пожежної безпеки. 

5.3.1 Вимоги щодо ефективної організації роботи системи 

оповіщення персоналу у разі виникнення надзвичайної ситуації 

Розміри зон оповіщення, черговість оповіщення та час початку опові-

щення 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 приміщен-

ня будівлі з постійним або тимчасовим перебуванням людей; 

 трансляція текстів про необхідність евакуації, шляхи евакуації, напря-

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

 трансляція спеціально розроблених текстів, спрямованих на запобіган-

ня 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 напрям-

ку евакуації. 

Кількість оповіщувачів, їх розміщення та потужність повинні забезпечу-

вати необхідну чутність у всіх місцях постійного чи тимчасового перебуван-

ня 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 розподілу 

звуку. 

Оповіщувачі повинні підключатися до мережі без роз'ємних пристроїв і не 

мати регуляторів гучності. Сигнали оповіщення про пожежу повинні відріз-

нятися від сигналів іншого призначення. Комунікації системи оповіщення 

людей про пожежу можуть проектуватися суміщеними з радіотрансляційною 

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 пожеж-

ного поста, диспетчерської або іншого спеціального приміщення. Вимоги до 

такого приміщення приймаються за аналогією з вимогами до приміщень чер-

гового персоналу з ДБН В.2.5-56-2014. 

5.3.2 Обов’язки та дії персоналу у разі виникнення надзвичайної 

ситуації 

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

 повідомити про НС керівника, адміністрацію, пожежну охорону 

підприємства; 

 організувати оповіщення людей про НС; 

 вжити заходів щодо жвакування людей та матеріальних цінностей; 
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 вжити заходів щодо ліквідації наслідків НС з використанням наяв-

них засобів. 

Керівник та пожежна охорона установки, яким повідомлено про виник-

нення 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 Державної пожежної охоро-

ни, надати їм допомогу у локалізації і ліквідації НС. 

Після прибуття на НС підрозділів ДСНС та пожежної охорони повинен 

бути забезпечений безперешкодний доступ їх до місця, де виникла НС. 

5.3.3 Пожежна безпека 

В науково-дослідній лабораторії, де виконується даний проект,  знахо-

диться значна кількість твердих горючих речовин та матеріалів (дерев’яні 

меблі, пластмасові вироби, гума, папір). Згідно НАПББ.03.002-2007 норм ви-

значення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухо-

пожежною та пожежною небезпекою, науково-дослідницька лабораторія від-

носиться до пожежонебезпечних приміщень ка-В (тверді горючі та важкого-

рючі речовини і матеріали, речовини і матеріали, які при взаємодії з водою, 

киснем, повітрям або один з одним здатні тільки горіти). 

Відповідно до класифікації робочих зон з НПАОП 40.1-1.32-01 науково-

дослідницька лабораторія відносяться до зон класу П-ІІа — поже-

жонебезпечні, що містять тверді горючі речовини, які нездатні переходити у 

зважений стан. 
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Основними джерелами загоряння можуть бути електричні іскри, коротке 

замикання, перевантаження електропроводки, несправність апаратури, па-

ління в приміщенні. Тому, для запобігання пожежі в приміщенні проводяться 

пожежно- профілактичні заходи: застосування запобіжників в електричних 

мережах, використання пилонепроникних сполучних та розподільних коро-

бок, а також, проводиться інструктаж з техніки пожежної безпеки. 

Згідно з ДСТУ 3675-98 та ISO 3941-77 в лабораторії знаходиться два во-

гнегасники: вуглекислотний типу ВВ-5 та порошковий типу ВП-2. Вогнегас-

ник ВВ-5 розташований на висоті 1,5 м від підлоги поруч із виходом з при-

міщення. 

Пожежний кран і рукав, а також вогнегасник типу ВВ-5, знаходиться у 

відповідних боксах в коридорі будівлі. 

Також, в лабораторії розміщений план евакуації у випадку виникнення 

пожежі. Максимальна віддаленість робочих місць від евакуаційних виходів 

та ширина евакуаційних проходів відповідають вимогам СНиП 2.02.02-85,  

СНиП 2.01.02-85 та ДБН В.1.1.7-2002. 

Таким чином, у науково-дослідницькій лабораторії забезпечуються усі 

необхідні заходи з пожежної безпеки згідно з вимогами НАПБ А.01.001-2004. 
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ВИСНОВКИ 

1. У результаті проведеного огляду пристроїв-аналогів виявлено такі 

недоліки:  

 низька точність визначення відстані до перешкоди; 

 примітивний зв’язок з користувачем;  

 незахищеність давачів;  

 застаріла елементна база; 

 ціна пристрою. 

2. Схему пристрою було покращено завдяки використанню мікроконтроле-

рів Arduino, що дає можливість змінювати та налаштовувати пристрій для 

потреб користувача та при необхідності доповнити та розширити функці-

ональні можливості. 

3. Плати блоків спроектовані з використанням САПР Altium Designer мають 

такі параметри: 

 розміри: 65 x 100 x 1,5 мм — передавач, 50 х 60 х 1,5 мм — приймач; 

 матеріал: склотекстоліт FR-4; 

 металізація: двухстороння 35мкм. 

4. Згідно з моделлю розроблюваного пристрою створеного в програмному 

середовищі FLProg перевірено його функціональні можливості та корект-

нсіть роботи. 

5. Таким чином, в процесі виконання магістерської роботи розроблено пар-

кувальний радар на базі мікроконтролера Arduino, який використовується 

в автомобільній сфері, а також завдяки його вологозахищеності можливе 

використання в інших сферах діяльності. 
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