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АНОТАЦІЯ 

Дипломний проект складається із пояснювальної записки обсягом 43 сто-

рінки, включає 18 ілюстрацій, 5 таблиць, 4 креслення, 21 посилань, 1 додаток. 

Метою дипломного проекту є розробка автомату перемикання відеокамер 

переднього та заднього виду автомобіля для зручного  та безпечного парку-

вання.  

У проекті досліджено аналоги, підібрано оптимальну елементну базу та 

обрано найефективніші технічні рішення. На основі досліджених даних спро-

ектовано друковану плату автомату перемикання відеокамер, обрано необ-

хідні складові частини. Проведено розрахунки, що підтверджують працездат-

ність приладу та відповідність усім нормативним документам та стандартам. 

В результаті створено усю необхідну конструкторську документацію. 

Ключові слова: Комутатор, мікроконтролер, друкована плата, відеока-

мера. 
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ANNOTATION 

The degree project consists of the explanatory note volume 43 pages, includes 

18 illustrations, 5 tables, 4 drawings, 21 references, 1 the application. 

The purpose of the degree project is development of the module of automatic 

switching of video cameras of a front and rear view of the car for convenient and 

safe parkings. 

In the project it is investigated analogs, it is picked up optimum element base 

and it is chosen the most effective technical solutions. On the basis of the studied 

data it is designed the printed circuit board of the automatic machine of switching of 

video cameras, it is chosen necessary components. The calculations confirming op-

erability of the device and compliance to all normative documents and standards are 

carried out. 

Key words: switchboard ,microcontroller, printed circuit board, video camera 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

АВП — автомат перемикання відеокамер; 

ДП — друкована плата; 

ЕРЕ — електро радіо елементи; 

КД — конструкторська документація;  

МК — мікроконтролер; 

ОДП — одношарова друкована плата;  

РЕА — радіоелектронна апаратура; 

ТЗ — технічне завдання; 

ШГП — штатний головний пристрій. 

CAN — controller area network; 
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ВСТУП 

В наш час, досить гострою є проблема відсутності достатньої кількості 

місць для паркування автомобілів. Тому, не є дивиною, що на фоні цієї про-

блеми почали з’являтися технічні рішення супутніх проблем, таких як пошко-

дження автомобіля, при паркуванні його в умовах малого простору. 

На сьогоднішній день майже всі сфери людської діяльності частково або 

повністю автоматизовані. Не є винятком і автомобільна індустрія. Зараз нікого 

не здивувати «розумним» автомобілем чи мотоциклом, який сам може слідку-

вати за процесом паркування, все це завдяки автомату перемикання відеока-

мер. 

Метою дипломного проекту є розробка автомату перемикання відеокамер 

переднього та заднього виду, що дозволить швидко та зручно виконати парку-

вання автомобіля. 

Обидві камери працюють в автономному режимі і підключаються до 

ШГП або паркувального дисплею через 1 відео вхід.  
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1 ОГЛЯД ІСНУЮЧИХ РІШЕНЬ. РОЗРОБКА ТА АНАЛІЗ 

ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ 

Розробку технічного завдання доцільно розпочати з огляду типових рі-

шень для автомату перемикання відеокамер.  

1.1 Огляд існуючих рішень 

Для підвищення безпеки руху більшість сучасних автомобілів оснащують 

камерами заднього виду. Але сьогодні в продажу можна зустріти і комплекти 

фронтальних відеокамер, завдання яких — допомогти водієві безпечно вико-

нати паркування в умовах обмеженого вільного простору попереду. Модулі 

автоматичного перемикання відеокамер, що зустрічаються в продажу, працю-

ють за дуже простим алгоритмом. Фронтальна камера вмикається на 10 секунд 

після увімкнення запалення і після вимкнення передачі заднього ходу. 

Pleervox PLV-SW-02 — блок автоматичного перемикання відеокамери. 

Зовнішній вигляд блоку Pleervox зображений на рис.1.1. 

 
Рисунок 1.1 — Зовнішній вигляд блоку PLV-SW-02 [1] 

Особливості PLV-SW-02: 

⎯ вхід для камери переднього огляду; 

⎯ вхід для камери заднього огляду;  

⎯ вхід для DVD; 

⎯ вихід на монітор; 

⎯ підтримка автономної та механічної коробки передач; 
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⎯ автономне вмикання передньої камери після вимкнення задньої пере-

дачі. В цьому режимі камера переднього виду працює 10 або 15 се-

кунд; 

⎯ кнопка для примусового вмикання камери переднього виду.  

Недоліки PLV-SW-02: 

 В автомобілях, де сигнал про вмикання камери заднього виду подається 

на штатну магнітолу по CAN шині (volkswagen, citroen, audi, bmw) — цей при-

стрій не буде працювати. На звичайні монітори (наприклад в дзеркалі заднього 

виду) такий нюанс не поширюється. 

Spark FRC-2 —  блок для підключення відеокамер переднього та заднього 

виду. Зовнішній вигляд блоку Spark зображений на рис. 1.2. 

 
Рисунок 1.2 — Зовнішній вигляд блоку Spark FRC-2 [2] 

Основні характеристики: 

⎯ споживання енергії — 1 Вт; 

⎯ напруга живлення — 7-24 В; 

⎯ кількість відеокамер — 2 шт. 

Камера заднього виду вмикається автоматично з передачі заднього ходу, 

камера переднього виду примусово кнопкою. 
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AVS03TS [3] — блок автоматичного перемикання відеокамер. 

AVS03TS забезпечує максимально швидке і легке паркування при наявно-

сті в автомобілі 2-х камер. Зовнішній вигляд блоку зображено на рис. 1.3. 

 
Рисунок 1.3 — Зовнішній вигляд блоку 

Основні характеристики: 

⎯ підключення до монітора, ШГУ — через роз'єм CVBS “тюльпан”; 

⎯ підтримка камер — будь-які з інтерфейсом CVBS “тюльпан”; 

⎯ напруга живлення — 12 В;  

⎯ розміри пристрою — 64х43х24 мм.  

Розглянемо два варіанти ручних комутаторів відеокамер [4].  

У першому варіанті (рис. 1.4) на обмотку реле K1 надходить напруга з 

ліхтаря заднього ходу (сигнал передачі заднього ходу). 

  
Рисунок 1.4 — Перший варіант схеми ручного комутатора відеокамер 

Спрацювавши, реле однією групою своїх контактів підключає до голов-

ного пристрою камеру заднього виду.  
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Друга група контактів реле подає на вхід "Реверс" головного пристрою 

напругу +12 В, що перемикає монітор цього пристрою в режим відображення 

відеосигналу, поданого на вхід "Відео".  

При вимкненій передачі заднього ходу на вхід "Відео" надходить сигнал 

від фронтальної відеокамери, але він відображається на моніторі тільки при 

замкнутих контактах вимикача SA1. 

 
Рисунок 1.5 — Другий варіант схеми ручних комутаторів відеокамер 

Відмінність пристрою, схема якого показана на рис. 1.5, від розглянутого 

лише в тому, що реле K1 має одну групу контактів, а сигнал реверсу формує 

логічний вузол АБО на діодах VD1 і VD2. 

Розглянуті вище аналоги блоку автоматичного перемикання відеокамер 

за функціональністю дуже подібні до пристрою, що розробляється в диплом-

ному проекті. 

1.2 Аналіз технічного завдання 

Згідно з технічним завданням потрібно розробити пристрій, який підклю-

чається до штатного головного пристрою автомобіля і здатний виводити на 

монітор зображення з камер переднього або заднього виду, в залежності від 

руху автомобіля. 

Для можливості виконання заданих функцій пристрій, що розробляється 

виконаний на мікроконтролері PIC12F675. Мікроконтролер має вбудовані мо-

дулі компараторів та тактовий RS-генератор з частотою 4 МГц. Відеосигнали 
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з камери комутує реле K1, кероване напругою, що надходить від ліхтаря зад-

нього ходу. Для живлення потрібно +12 В. 

Розроблюваний у даному дипломному проекті автомат перемикання ві-

деокамер, повинен бути таким, щоб його можна було встановити в салоні ав-

томобіля та повинен відповідати вимогам кліматичного виконання згідно з 

ГОСТ 15150-69 – УХЛ 1.1 [5].  

УХЛ — для макрокліматичних районів з помірним та холодним кліматом, 

1.1 — зберігання в процесі експлуатації в приміщеннях категорії 4 і роботи як 

в умовах категорії 4, так і (короткочасно) в інших умовах, в тому числі на 

відкритому повітрі. 

Умови експлуатації: 

⎯ робоча температура -20…40ºС; 

⎯ гранична температура -25…50ºС; 

⎯ середнє значення відносної вологості 70% при 15ºС; 

⎯ верхнє значення відносної вологості 90% при 25ºС; 

⎯ атмосферний тиск 86 — 106,7 кПа (650..800 мм рт. ст.) ; 

⎯ відсутність активних речовин в навколишній атмосфері. 

Прилад, що проектується орієнтований на використання його у макроклі-

матичних районах з помірним та холодним кліматом та відносяться до катего-

рії виробів, які можуть експлуатуватись, на відкритому повітрі, враховуючи 

всі кліматичні фактори, що характерні для даного мікрокліматичного району. 

Експлуатація приладу повинна задовольняти умови ГОСТ 16019, В4.  

До групи апаратури, вказаної у ГОСТ16019, В4 відносяться прилади, які 

перевозяться та можуть бути встановлені в автомобілях та дорожній техніці. 

Апаратура в експлуатаційних умовах повинна бути міцною, стійкою до 

впливу зовнішніх факторів, характеристика і значення яких у таблиці 1.1. 
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Таблиця 1.1 — Умови експлуатації 

 

Фактор впливу Характеристика Значення 

фактору 

для групи 

апаратури 

В4 

Допустимі 

відхилення 

норм режи-

мів 

 

 

1 Синусоїдальна 

вібрація 

Діапазон частот, Гц 10–70 ±1 

Амплітуда прискорення, 

м/с2(g) 

19,6 (2) ±2 (0,2) 

Тривалість дії, хв 90 - 

2 Механічні 

удари 

При 

експлуатації 

Пікове ударне 

прискорення, 

м/с (g) 

 

147(15) ±20% 

Тривалість 

удару, мс 

10 - 

К-сть ударів 

в кожному 

напрямку 

1000 - 

При 

транспорту-

ванні 

Пікове ударне 

прискорення, 

м/с (g) 

 

250 (25) ±20% 

 Тривалість 

удару, мс 

6 - 

К-сть ударів 

в кожному 

напрямку 

4000 - 
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Таблиця 1.1 (Продавження) 

 

 
Фактор впливу 

 

 
Характеристика 

Значення 

фактору 

для групи 

апаратури 

В4 

Допус-

тимі від-

хилення 

норм ре-

жимів 

3 Знижена темпера-

тура для виконання 

за степенем міцно-

сті 

1 Робоча 
температура, ºС 

-25 ±3 

Гранична 

температура, 

ºС 

-40 ±3 

Час витримки, год 2 - 

2 Робоча 
температура, ºС 

-40 ±3 

Гранична 

температура, ºС 

-55 ±3 

3 Знижена темпера-

тура для виконання 

за степенем міцно-

сті 

2 Час витримки, год 2 - 
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Таблиця 1.1 (Продовження) 

 

 
Фактор впливу 

 

 
Характеристика 

Значення 

фактору 

для групи 

апаратури 

B4 

Допустимі 

відхилення 

норм режи-

мів 

4 Підвищена 
температура 

1 Робоча 
температура, ºС 

+55 ±3 

Гранична 

температура, ºС 

+55 ±3 

Час витримки, год 2 - 

5 Зміна температури 

для виконання за 

ступенем міцності 

 

1 Діапазон 

зміни температури, 

ºС 

-40…+55 ±3 

Час витримки 

в камері, год 

3 - 

2 Кількість циклів 3 - 

3 Діапазон зміни тем-

ператури, ºС 

-55...+55 ±3 

Час витримки в 

камері, год 

3 - 
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Таблиця 1.1 (Продовження) 

 

 
Фактор впливу 

 

 
Характеристика 

Значення 

фактору 

для групи 

апаратури 

 

В4 

Допустимі 

відхилення 

норм 

режимів 

5 Зміна тепера- 

тури для вико-

нання за ступенем 

міцності 

4 Кількість циклів 3 - 

6 Знижений 
атмосферний тиск 

 
 

Атмосферний 

тиск, кПа 

55 ±10% 

Час витримки 
в камері, хв 

60 - 

7 Вологість при пі-

двищеній темпера-

турі при постій-

ному режимові для 

виконання за сте-

пенем міцності 

1 Відносна 

вологість, % 

93 ±3 

Температура, ºС 25 ±3 

Тривалість 

дії, год 

144 - 

2 Відносна 

вологість, % 

93 ±3 

 

Отже, для безпечної експлуатації, виріб, який розробляється в даному 

дипломному проекті, повинен відповідати всім вимогам, наведеним вище. 
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2 ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ВИБІР СХЕМОТЕХНІЧНОГО РІШЕННЯ 

В цьому розділі розроблена структурна і електрична принципова схеми та 

проведено вибір елементної бази. 

2.1 Структурна схема 

Одним із ключових завдань даного дипломного проекту була розробка 

структурної схеми.  На (рис. 2.1) представлена структурна схема автомату пе-

ремикання відеокамер. 

 
Рисунок 2.1 — Cтруктурна схема  

Структурна схема складається з відеокамер переднього та заднього виду, 

реле яке в свою чергу комутує відеосигнали з відеокамер. Лінійний регулятор 

подає напругу +5 В на мікроконтролер. Кнопка SB1 відповідає за примусове 

увімкнення відеокамери переднього виду. 

2.2 Схема електрична принципова   

В результаті аналізу структурної схеми отримали електричну схему  ав-

томату перемикання відеокамер яку зображено на рис. 2.2. 
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Рисунок 2.2 –– Схема електрична принципова автомату перемикання  

відеокамер [6]  

Схема (рис.2.2) працює на базі мікроконтролеру PIC12F675. У мікрокон-

тролері включені модуль компараторів і внутрішній тактовий RC– генератор 

частотою 4 МГц. Окрім мікроконтролера DD1 та стабілізатора напруги жив-

лення DA1, захищеного від кидків вхідної напруги діодом VD1, в автоматі є 

формувачі–обмежувачі сигналів керування на транзисторах VT1 – VT3 і вузол 

керування сигналом "Реверс" на транзисторах VT4, VT5 і діоді VD2. Відеосиг-

нали від камер комутує реле K1, кероване напругою, що надходить від ліхтаря 

заднього ходу. З колектору транзистора VT5 сигнал поступає на вхід "Реверс" 

головного пристрою і перемикає його монітор на відтворення сигналу з входу 

"Відео". Через діод VD2 напруга +12 В з ліхтарів заднього ходу надходить на 

вхід "Реверс" при увімкненій передачі заднього ходу. Він же не пропускає на-

пругу сигналу "Реверс" на лампи ліхтарів при роботі фронтальної камери.  

Налагодження автомату полягає у встановленні порогової швидкості ав-

томобілю та в режиму роботи механічного або автоматичного.  

Порогову швидкість встановлюють натисненням на кнопку SB1 під час 

руху з цією швидкістю.  

Резистори дільника напруги R1 та R5 бажано застосовувати з допустимим 

відхиленням від номіналу ±1. По напрузі на виході цього дільника програма 

визначає, що двигун автомобіля працює і забороняє зміну режиму роботи при-

строю. 
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2.3 Вибір та обґрунтування елементної бази 

Перед початком вибору елементної бази необхідно визначити спосіб мо-

нтажу компонентів. При визначенні способу монтажу компонентів, слід нада-

вати перевагу SMD компонентам, оскільки це значно спростить виготовлення 

друкованих вузлів, зменшить їх габарити та масу, покращить електричні хара-

ктеристики, зникне потреба в монтажних отворах, суттєво знизиться собівар-

тість виробництва за рахунок використання засобів автоматизації. 

Елементна база для приладу, що проектується вибирається з таких  

міркувань: 

⎯ елементна база повинна забезпечувати необхідні електричні параме-

три виробу з заданою точністю; 

⎯ оптимальний вибір елементної бази дозволить зменшити вагу та габа-

рити кінцевого виробу; 

⎯ елементна база повинна забезпечувати коректну роботу пристрою у 

заданих кліматичних умовах; 

⎯ повинна стабільно працювати в умовах зміни механічний навантажень; 

⎯ визначає надійність пристрою і заданий термін працездатності; 

⎯ визначає технологічний процес виготовлення виробу та його вартість; 

⎯ теплові режими роботи виробу не повинні діяти на зміну електричних 

параметрів пристрою. 

Отже при виборі елементної бази більшість елементів буде SMD типу. 

2.3.1 Мікроконтролер  

Використаємо мікроконтролер PIC12F675 виконаний в корпусі PDIP-8 

(4,9*6,2 мм) який зарекомендував себе на ринку як недорогий, надійне у про-

грамуванні та простий. Зовнішній вигляд зображено на рис. 2.3. 
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Рисунок 2.3 ––  Зовнішній вигляд PIC12F675 [7] 

Характеристика RISC ядра: 

⎯ тактова частота від DC до 20МГц; 

⎯ підтримка переривань; 

⎯ 8-рівневий апаратний стек; 

⎯ пряма, непряма і відносна адресація; 

⎯ 35 однослівних команд; 

⎯ всі команди виконуються за один машинний цикл, крім команд розга-

луження і умови з істинним результатом; 

Особливості мікроконтролерів: 

⎯ зовнішній і внутрішній режими тактового генератора; 

⎯ прецизійний внутрішній генератор 4 МГц, нестабільність +/- 1%; 

⎯ енергозберігаючий внутрішній генератор 37 кГц; 

⎯ режим зовнішнього генератора для підключення кварцового або кера-

мічного резонатора; 

⎯ режим енергозбереження SLEEP; 

⎯ програмоване підтягнення резисторів на входах PORTB; 

⎯ сторожовий таймер WDT з окремим генератором; 

⎯ режим низьковольтного програмування; 

⎯ програмування на платі через послідовний порт (ICSP) (з використан-

ням двох висновків); 

⎯ захист коду програми; 

⎯ скидання по зниженню напруги живлення BOR; 

⎯ скидання по включенню живлення POR; 
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⎯ таймер включення живлення PWRT і таймер запуску генератора OST; 

⎯ широкий діапазон напруги живлення від 2,0 В до 5,5 В; 

⎯ промисловий і розширений температурний діапазон; 

⎯ висока витривалість осередків FLASH EEPROM; 

⎯ 100 000 циклів стирання запису FLASH пам'яті програм; 

⎯ 1 000 000 циклів стирання запису EEPROM пам'яті даних; 

⎯ період зберігання даних FLASH EEPROM пам'яті більше 100 років. 

2.3.2 Лінійний регулятор напруги  

У даному дипломному проекті для проектування друкованої плати було 

обрано стабілізатор напруги 78L05 виробника ST Microelectronics.  

Загальний вигляд корпусу стабілізатора напруги зображено на рис.2.4  

 
Рисунок 2.4 –– Загальний вигляд корпусу 78L05 [8] 

Основні характеристики: 

⎯ вхідна напруга: 7 – 20 В; 

⎯ вихідна напруга: 4,5 – 5 В; 

⎯ максимальний вихідний струм: 1 А; 

⎯ струм власного споживання: 5,5 мА; 

⎯ допустиме значення падіння напруги «вхід – вихід»: 1,7 В; 

⎯ робоча температура: -40 … +125 ºС. 

2.3.3 Кремнієвий діод 1N4148  

Діод 1N4148 — кремнієвий діод володіє наступними параметрами: пря-

мий струм — не менше 150 мА, зворотна напруга 100 В і висока швидкість 

перемикання — не більше 4 нс [9]. 
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Характеристики: 

⎯ максимальний постійний прямий струм – 0,15 А; 

⎯ прямий піковий струм – 500 мА; 

⎯ максимальна постійна зворотна напруга – 100 В; 

⎯ пікова зворотна напруга – 75 В; 

⎯ діюче значення зворотної напруги – 53 В; 

⎯ час відновлення – 4 нс; 

⎯ ємність діода – 4 пФ; 

⎯ падіння напруги – від 0,6-0,7 В (при струмі 5 мА) до 1 В (при струмі 

100 мА); 

⎯ робоча температура -65 … + 150 °C; 

⎯ тип корпусу – DO – 35; 

⎯ маса – 0,13 г. 

2.3.4 Транзистори  

В якості активних елементів, на яких розсіюється частина енергії, вико-

ристано біполярний транзистор 2N3904 з n-p-n переходом. Також в схемі ви-

користано p-n-p транзистор 2N3906. Усі транзистори розміщено в корпусі TO-

92A. Загальний вигляд корпусу TO-92A показано на рис. 2.6. 

 
Рисунок 2.6 — Загальний вигляд корпусу [10] 

2.3.5 Резистори  

В якості резисторів використовуються безкорпусові товстоплівкові рези-

стори (SMD) призначені для роботи в ланцюгах постійного, змінного та імпу-

льсного струму. Використовуються для поверхневого монтажу.  
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Зовнішній вигляд резистора на рис. 2.7.  

 
Рисунок 2.7 – Зовнішній вигляд SMD  резистора [11] 

 Характеристики: 

⎯ номінальна потужність: 0,25 Вт (тип СH0201R); 

⎯ діапазон номінальних опорів: 1 Ом – 10 МОм; 

⎯ точність: ± 1% (F); 

⎯ діапазон робочих температур: -55 … + 125°. 

2.3.6 Конденсатори  

Вибираючи конденсатори необхідно керуватися такими характеристи- 

ками: 

⎯ габаритні розміри; 

⎯ технологічність установки; 

⎯ діапазон робочих температур; 

⎯ допуски на відхилення ємності від номінальних значень. 

Для конструювання пристрою були обрані танталові конденсатори. Вони 

більш надійніші, мають високу питому ємність та мініатюрні розміри. 

Зовнішній вигляд конденсаторів зображено на рис. 2.8. 
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Рисунок 2.8 — Габаритні розміри та схематичне зображення танталового 

конденсатора [12] 

2.3.7 Вибір роз’ємів  

В якості роз’ємів підключення було обрано PLS-4 та PBS-5. Зовнішній ви-

гляд зображено на рис.2.9. 

.  

Рисунок 2.9 — Зовнішній вигляд PLS-4 [13] 

Характеристики: 

⎯ пряма форма контактів; 

⎯ кількість контактів – 4 

⎯ крок контактів – 2,54 мм; 

⎯ спосіб монтажу – на плату; 

⎯ виводи – прямі, луджені, на плату. 

 

Вибір елементної бази завершено, тепер можемо перейти до проекту-

вання друкованої плати. 
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3 ПРОЕКТУВАННЯ ДРУКОВАНОЇ ПЛАТИ 

3.1 Визначення габаритів друкованої плати 

Для визначення площі плати треба розрахувати мінімальну площу, що ві-

дповідає загальній площі всіх елементів. Розрахувавши площу елементів, пе-

рейдемо до розрахунку площі плати, за формулою: 

  

де 𝑆мг — площа малогабаритних елементів; 𝑆сг — площа середньогабаритних 

елементів; 𝑆вг — площа великогабаритних елементів; 

По відповідним розрахункам, мінімально можлива площа друкованої 

плати складає 2989 мм2. Для забезпечення оптимального розміщення елемен-

тів та для резервування місця під монтажні отвори було обрано друковану 

плату розмірами — 82х40 мм. Допуски на лінійні розміри сторін друкованої 

плати повинні відповідати ГОСТ 25346 [14] і ГОСТ 25347 [15]. Обрані розміри 

можна пояснити тим, що враховується не лише площа всіх елементів, але й 

провідники між ними, що мають значний розмір. Також при обраних розмірах 

зменшиться вплив паразитних зав’язків на друковану плату.  

3.2 Вибір матеріалу друкованої плати і класу точності. 

   В якості матеріалу плати було вирішено обрати фольгований склотекс-

толіт  FR-4 0,035/0,035 1,5 мм (товщина діелектрика — 1,5 мм, товщина мета-

лізації — 35 мкм). 

Він використовується для виготовлення односторонніх і двосторонніх 

ДП, що використовуються в радіоапаратурі та працюють в температурному 

інтервалі від -60 до +125 ℃. Також склотекстоліт має високу механічну міц-

ність, термостійкість, низькі втрати, високий поверхневий опір. 

Оскільки плата має високе насичення поверхні ДП елементами, клас точ-

ності — 3. Отвори у нас будуть не металізовані і плата двошарова. Ме
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3.3 Визначення ширини друкованих провідників 

Виходячи із аналізу схеми в ній наявний 1 тип провідника: сигнальний   

(5 В та 30 мА). Проведемо розрахунки ширини друкованого провідника. Ре-

зультати розрахунків продемонстровані в табл. 3.1.  

Таблиця 3.1 — Тип та ширина провідників 

Тип Нарпуга (Струм) Ширина, мм 

Сигнальний 5 В (до 0,5 мА) Від 0,3 до 0,5 

При розрахунку ширини провідника враховувється два фактори: допус-

тима щільність струму в провіднику та допустиме падіння напруги на провід-

нику. 

3.4 Метод виготовлення друкованої плати 

Було вирішено обрати односторонню двошарову друковану плату.  

Метод виготовлення друковано комбінований позитивний. Цей метод 

представляє собою виготовлення ДП на фольгованому діелектрику з металіза-

цією отворів, при якому спочатку виконується свердління отворів і металіза-

ція, а потім травлення міді з пробільних місць. 

При нанесені рисунку схеми пробільні місця покривають захисним ша-

ром. Після свердління і хімічного міднення отворів здійснюється гальванічне 

осадження міді на провідники, контактні площадки та в отвори, потім нано-

ситься шар металу, після чого видаляється захисний шар із пробільних місць і 

стравлюється фольга. 

Метод дозволяє виготовляти ДП із підвищеною щільністю монтажу, ви-

сокими електричними параметрами і високою міцністю зчеплення провідників 

[16]. 

3.5 Робота в графічному редакторі Altium Designer 19.0.10 

В даному підрозділі представлено роботу, яку було виконано в графіч-

ному редакторі Altium Designer 19.0.10. Ме
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3.5.1 Трасування друкованих провідників  

Трасування друкованих провідників було проведено в графічному редак-

торі Altium Designer 19.0.10 (PCB), тобто проведемо друковані доріжки та по-

лігони. Заливка землі (ланцюг GND) виконаний полігоном з однієї сторони 

(Top Layer) ДП. Результати трасування плати наведено на рис. 3.1 та 3.2. 

  
Рисунок 3.1 — Трасування плати Bottom Layer 

 
Рисунок 3.2 — Трасування плати Top Layer  

3.5.2 Попередній вигляд друкованої плати 

При роботі в середовищі проектування Altium Designer було вирішено 

створити тривимірну модель друкованої плати, що забезпечить кращу та більш 

детальну візуалізацію компонентів та їх розташування. На рис 3.3 зображено 

3D модель ДП. 
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Рисунок 3.3 — 3D модель ДП  

На платі вироблені наскрізні металізовані отвори, які з’єднують верхній 

та нижній полігони землі (GND). 
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4 РОЗРОЗБКА ПРИСТРОЮ ТА АНАЛІЗ ЙОГО ПРАЦЕЗДАТНОСТІ 

4.1 Внутрішня компоновка пристрою 

Внутрішня компоновка починається з розміщення керуючих вузлів (у 

прямому полі зору користувача) на передній панелі пристрою. Паралельно з 

розміщенням керуючих вузлів та інформативних засобів можна компонувати 

малогабаритні ЕРЕ схеми та функціональні вузли на модулях для того, щоб 

забезпечити раціональне використання площі та об'єму. Після закінчення ком-

поновки елементів переходять до компоновки модулів і окремих крупногаба-

ритних елементів.  

Для матеріалу корпусу автомату перемикання обрано пластик, так як він 

дешевий, легкий і не піддається корозії. 

В даному пристрої одна базова плата, яка кріпиться гвинтами М3.3 до ни-

жньої панелі корпусу. Орієнтація плати всередині корпусу горизонтально 

впродовж об’єму корпусу. 

Автомат перемикання відеокамер виконаний у вигляді закінченого вузла 

з роз’ємами. Розташування роз’ємів повинно забезпечувати доступність і зру-

чність підключення кабелів від інших вузлів. 

4.2 Зовнішня компоновка пристрою 

        Зовнішнє оформлення пристроїв залежить від того, наскільки засоби ди-

зайну основного виду виробу можуть бути статичними, динамічними, чи мо-

жливо використати різні декоративні елементи. При художньому конструю-

ванні керувалися наступними принципами: 

⎯ форма проста і виразна, окремі частини підкреслюють основне приз-

начення; 

⎯ у зовнішній обробці відсутні випадкові деталі; 

⎯ при фарбуванні професійної апаратури зазвичай використовують ко-

льорове вирішення: медична-біла, морська-сіра, побутова-зелена, та 

інш.  
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Проектований пристрій сірого кольору. Форма приладу симетрична, пі-

дкреслює естетичність і завершеність рішення. 

4.3 Розрахунок надійності за раптовими експлуатаційними відмо-

вами  

До раптових експлуатаційних відмов зазвичай відносять відмову при-

строю під час її експлуатації або коли напрацювання пристрою перевершило 

заданий термін. Раптові експлуатаційні відмови здебільшого виникають із за 

таких чинників, як: 

⎯ із-за прихованих внутрішніх дефектів, які практично не можливо ви-

явити встановленою системою технічного контролю;  

⎯ відмови, що не передбачені схемою і конструкцією пристрою, що 

спричиняють неполадки під час роботи;  

⎯ велика концентрація зовнішніх та внутрішніх навантажень.  

Розрахунок надійності проводиться згідно методики, що наведена в [17]. 

Початковими даними є схема електрична принципова з переліком елементів.  

Під час визначення надійності пристрою через відомих показників надій-

ності її елементів застосовують два припущення:  

⎯ відмови елементів системи статично не залежні;  

⎯ відмова будь-якого елементу приводить до відмови всієї системи.   

Прийняті припущення дозволяють використати теорему множення ймо-

вірностей, яка після групування рівно надійних елементів виглядає наступним 

чином: 

⎯ розбиваємо елементи на рівно-надійні групи;   

⎯ розрахунок значень надійності для всіх груп, що входять до складу 

даного вибору наведений в (табл. 4.1). 
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Таблиця 4.1 Розрахунок значень надійності рівнонадійних груп раптових 

експлуатаційних відмов.  

№ Тип 

елемента 

Базова  

інтенсивність 

відмов 

 0i ·10-6, 1/год 

Коефіцієнт 

наванта-

ження, 

 Кн 

Кількість 

елементів 

групи 

N 

Робоча 

інтенсив-

ність 

відмов 

 0i ·N·aі· 

10-6,1/год 

1 Танталовий 

конденсатор 

0,15 0,31 5 2,6 

2 Резистор 

SMD 

0,02 0,10 13 0,40 

4 PIC12F675 

контролер 

1,11 0,6 1 0,693 

5 Стабілізатор 

напруги 

LM7805 

1,11 0,6 1 0,740 

6 Резистор 

CH0201R 

2,2кOм 

0,125Вт 

0,006 0,5 1 1,968 

7 Роз`єм 0,2 - 2 0,4 

 

4.4 Розрахунок ударо і віброміцності  

При експлуатації приладу механічні пошкодження і перевантаження та-

кож впливають і на паяні з’єднання виводів елементів плати. Механічні хара-

ктеристики припоїв значно нижчі ніж провідників та виводів, але вони більш 
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пластичні, тому під час вібраційних та ударних впливів деформації плати мо-

жуть привести до пластичних деформацій. 

Було розраховано деформації у місцях розташування виводів та їх паяних 

з’єднань. Також визначено імовірність безвідмовної роботи при ударах та віб-

раціях. 

За результатами розрахунків було визначено максимальні напруження у 

крайніх виводах:        

⎯ при вібрації = 0,02 МПа;       

⎯ при ударах = 0,1 МПа;    

імовірність безвідмовної роботи:        

⎯ при вібрації = 1,000;       

⎯ при ударах = 1,000. 

З результатів розрахунку надійності видно, що ймовірність безвідмовної 

роботи елементів при ударах та вібраціях дорівнює 1.000, а відношення зовні-

шньої частоти до власної знаходиться в до резонансній зоні. 

Отримані результати задовольняють вимогам технічного завдання, вису-

нутим по ударо та віброміцності виробу. 

4.5 Розрахунок теплового режиму пристрою 

Тепловий режим — це сукупність показників температури всіх елементів,  

що містяться в складі радіоелектронних засобів. Залежно від теплового ре-

жиму вузли і блоки радіоелектронних засобів поділяють на тепло наванта-

женні й не навантаженні. Теплова навантаженість РЕА передусім виділяється 

щільністю теплового потоку у проектованому пристрої. Щільність теплового 

потоку характеризується тепловим потоком, що проходить через одиницю по-

верхні. 

Не тепло навантаженість характеризується щільністю теплового потоку, 

яка здебільшого не перевищує 0,5 мВт/см2. Таким чином, перегрів поверхні 

пристрою в порівнянні з температурою навколишнього середовища не пере-

вищує 0,5 °С. 
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Якщо під час розрахунків щільності теплового потоку  розрахункове зна-

чення перевищує 0,5 мВт/см2, пристрій вважається тепло-навантаженим,  який 

потребуватиме застосування спеціальної системи охолодження. 

Для захисту елементів від перегріву використовують радіатори, тепло від-

відні шини, вентилятори та системи рідинного примусового охолодження. Під 

час захисту пристрою від високих температур використовують термоустатку-

вання, яке може бути як із підігрівом, так і без нього. 

Зміна температури може погіршити надійність. До головних причин пос-

тупових  відмов, які спричиняють погіршення роботи пристрою відносять ізо-

ляційні властивості матеріалу, які з часом погіршуються,  

До різких відмов пристрою відносять: 

пошкодження цілісності елементів в конструкції пристрою; 

⎯ друковані провідники з часом відслоюються; 

⎯ конденсація вологості. 

Під час визначення температури в корпусі пристрою, необхідно розраху-

вати температуру в  критичного елементу. Критичний елемент – елемент  який 

має найбільшу чутливість до підвищення температури, завдяки чому пристрій 

може вийти з ладу. 
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5 ОХОРОНА ПРАЦІ 

Охорона праці – це система законодавчих актів, соціально – економічних, 

гігієнічних та лікувально – профілактичних заходів і засобів, які забезпечують 

безпеку, збереження здоров’я і працездатності людини в процесі праці. За-

вдання охорони праці – звести до мінімуму імовірність ураження або захворю-

вання працюючого з одночасним забезпеченням комфорту при максимальній 

продуктивності праці. Реальні виробничі умови характеризуються, як правило, 

наявністю деяких небезпечних і шкідливих виробничих факторів. Відповідно 

до закону України “Про охорону праці” на все нове обладнання, що розробля-

ється, необхідно розробляти безпечні умови для обслуговуючого персоналу. 

Тому питання безпеки та покращення умов праці разом з підвищенням проду-

ктивності машини та випускаємої продукції є визначальним для конструктора. 

        В даному розділі дипломного проекту визначимо основні потенційно 

шкідливі і небезпечні чинники які мають місце при розробці, виготовлені та 

експлуатації спроектованого пристрою. Також запропоновані технічні рі-

шення та організаційні  заходи щодо покращення умов праці на робочому мі-

сці, заходи з безпеки і гігієни праці та виробничої санітарії, крім того розгля-

нуті питання з пожежної безпеки та профілактики. Основну увагу в цьому роз-

ділі присвячено питанням електробезпеки, а також аналізу потенційно небез-

печних та шкідливих виробничих факторів, що мають місце при проведені те-

хнологічного процесу пайки. 

5.1 Визначення основних потенційно шкідливих i небезпечних 

виробничих факторів 

Проаналізуємо основні потенційно шкідливі і небезпечні фактори, що 

виникають при виготовленні даного пристрою: 

— небезпека ураження електричним струмом; 

— недостатня освітленість робочого місця; 

— наявність електромагнітного випромінювання; 

— незадовільні параметри мікроклімату у робочій зоні; 
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— підвищений рівень шуму; 

— значні психофізіологічні навантаження; 

— негативний вплив аерозолю свинцю; 

— пил і загазованість в повітрі  робочої зони; 

— незадовільна освітленість робочих місць або підвищена яскравість сві-

тла; 

— незадовільні метеорологічні умови в робочій зоні; 

— вплив бризів та крапель розплавленого припою;  

— нервово–психічні перевантаження;  

— небезпека виникнення пожежі. 

       Одним з найбільш небезпечних і шкідливих факторів, при виробництві 

спроектованого пристрою, є пайка виводів радіо компонентів. При пайці ви-

користовується олов'яно-свинцевий припій ПОС-40, до складу якого входить 

свинець, що відноситься до першого класу небезпеки. 

5.2 Технічні рішення та організаційні заходи з безпеки і гігієни праці 

та виробничої санітарії 

5.2.1 Біологічна дія небезпечних та шкідливих факторів 

Однією із необхідних умов здорової і високопродуктивної праці є забез-

печення  чистоти повітря і нормальних метеорологічних умов у робочій зоні 

приміщення — просторі висотою до 2 м над рівнем підлоги. Знешкодження дії 

таких небезпечних виробничих факторів, як газів і парів, пилу, надлишкової 

теплоти і вологи, і створення здорового повітряного середовища є важливим 

народногосподарським завданням, яке повинно здійснюватися комплексно, 

одночасно з вирішенням основних питань виробництва. 

Ручна пайка супроводжується забрудненням повітряного середовища 

аерозолем припою. Знаходячись у запиленій атмосфері, робітники піддаються 

впливу пилу та пару, шкідливі речовини осідають на шкірі, попадають на сли-

зову оболонку порожнини рота, очей, верхніх дихальних шляхів, зі слиною за-
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ковтуються в травний тракт, вдихаються в легені. Поряд із забрудненням по-

вітряного середовища забруднюються робочі поверхні й одяг робітників. Сту-

пінь впливу аерозолів залежить від хімічного складу. Більшість елементів, що 

входять до складу застосовуваних припоїв, є шкідливими для здоров'я та 

життя людини. У розроблювальному технологічному процесі застосовується 

припій ПОС-40 ГОСТ1499-79 [18]. До складу припою входить 39–40% олова, 

інше ― свинець. Біологічна дія, клас небезпеки і ГДК в повітрі робочої зони 

вихідних  компонентів, що входять до складу аерозолю  приведені в (табл.5.1). 

Таблиця 5.1 — Біологічна дія, клас небезпеки і ГДК в повітрі робочої зони 

Компоненти 

 

Характер токсичності дії 

Клас 

небезпеки 

ГДК у повітрі 

робочої зони, 

мг/м3 

Свинець При отруєнні спостерігається поразка 

нервової системи, крові, серцево су-

динної системи, шлунково-кишкового 

тракту, статевої системи. 

1 0,01 

Олово Поразка бронхів. При тривалому 

впливі можливий пневмоконіоз. 

3 10,0 

Спирт 

етиловий 

Має наркотичну і дратівну дію при 

тривалому контакті. 

4 1000 

Каніфоль Має дратівну дію. При тривалому 

впливі на шкіру викликає дерматит. 

― ― 

 

5.2.2 Електробезпека 

Згідно ДБН В.2.5-27-2006 [19] та ПУЕ науково-дослідницька лабораторія 

відноситься до приміщень без підвищеного ризику отримання електротравм. 

Електроустаткування, що використовується у роботі, відповідно до ДСТУ ІЕС 

61140:2015 [20] належить до устаткування класів І та ІІ за електрозахистом. 

Спроектований виріб має ІІІ клас за електрозахистом. Ме
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Напруга доторкання — це напруга між двома точками електричного кола, 

до яких одночасно доторкається людина. Гранично допустимі значення на-

пруги доторкання аварійного режиму роботи електроустановок регламенту-

ються ПУЕ-2017 (див табл. 5.2). 

t (сек) до 0,1 0,2 0,5 0,7 0,9 >1 cек. 

 до 5 сек. 

U1доп..дот (В) 500 400 200 130 100 65 

   Основними технічними засобами, що забезпечують безпеку робіт (згі-

дно ПУЕ-2017 та ДБН В.2.5-27-2006  є: надійна ізоляція, захисне заземлення, 

занулення, захисне відключення, засоби індивідуального захисту. У системі 

трифазних мереж із глухо заземленою нейтраллю, яка використовується у на-

уково-дослідницькій лабораторії, найкращими засобами захисту є надійна ізо-

ляція струмоведучих частин електроустаткування і занулення відповідно до 

ПУЕ (з'єднання елементів, що перебувають під напругою, із глухо заземленою 

нейтраллю ― система заземлення TN-S). 

5.2.3 Виробничий шум 

Для умов, що розглядаються в проекті і характеру роботи, який можна 

класифікувати як роботу програміста обчислювальної машини у лабораторії 

для теоретичних робіт та обробки даних, рівні шуму визначені ДСН 3.3.6.037-

99 [21].  

Джерелами шуму в умовах робочого приміщення, що розглядається в ро-

боті є вентилятори охолодження внутрішніх систем персонального 

комп’ютера (вентилятори блоку живлення, радіатора процесора та відеокарти) 

і система кондиціювання повітря. 

Очікувані рівні звукового тиску і рівень звуку відповідно до шумових ха-

рактеристик цих джерел (ШХ) :  

• рівень шуму, створюваний внутрішніми елементами ПК дорівнює 35 дБ; 

• рівень шуму системи кондиціювання на низьких/високих частотах дорі-

внює 25/30 дБ.; 
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Оскільки рівні звуку потенційних джерел шуму нижчі допустимих, умови 

робочого приміщення відповідають вимогам. 

5.2.4 Визначення концентрації аерозолю свинцю при проведенні 

технологічного процесу пайки електрорадіоелементів 

Як видно з табл.5.1 найбільш небезпечною речовиною аерозолю є сви-

нець. Виходячи з вищесказаного, небезпека процесу визначається токсичністю 

свинцю, причому наявність олова знижує токсичний ефект. 

Зробимо розрахунок концентрації аерозолю свинцю в повітрі робочої 

зони. На робочих місцях питоме утворення аерозолю свинцю при пайці елек-

тропаяльником складає 0,02 мГ/100 пайок. Концентрація аерозолю в атмос-

фері складає : 

                                        С = 0,6 ∙
y ∙ n ∙ t ∙ N

V
,                                    (5.1) 

де y = 0,02 [мГ/100пайок] ― питоме утворення свинцю;  

n = 7 ― кількість пайок за хвилину, шт.;  

t = 10 [год] ― тривалість зміни; 

 N = 2 ― кількість робочих місць, де ведеться пайка, шт.;  

V = 25 [ 3м ] ― об’єм приміщення. 

    C = 0,6 ∙
0,02 ∙ 7 ∙ 10 ∙ 2

25
= 0,068 [мг/м3]. 

0,068 [мг/м3] > 0,01 [мг/м3]. 

Після проведення розрахунку можна зробити такий висновок, так як 

концентрація аерозолю свинцю перевищує ГДК, нам необхідні відповідні за-

ходи щодо поліпшення умов праці. Потрібно на робочих місцях монтажника 

встановити примусові місцеві відсоси. 

5.2.5 Оцінка впливу інфрачервоного випромінювання при проведенні 

технологічного процесу пайки електрорадіоелементів 

Зробимо перевірочний розрахунок інтенсивності інфрачервоного випро-

мінювання від паяльника. При пайці використовується припій ПОС–40. Його 
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температура плавлення дорівнює 183 [0С]. Температура паяльника повинна 

бути на 40С0 більше і дорівнює 223 [0С].  

Знайдемо довжину хвилі максимальної інтенсивності випромінювання: 

l = 2,88/T ,                                      (5.2) 

де l ― довжина хвилі, мм;  

Т ― температура випромінюючої поверхні, К. 

Розрахована довина хвилі складає 5,71 мкм. Випромінювання такої 

хвилі поглинається шкірним покривом людини, в результаті чого підвищу-

ється температура шкіри і підшкірних тканин. Визначимо площу поверхні ви-

промінювання. 

S= (d1∙l1+d2∙l2),                                      (5.3) 

де S ― площа випромінюючої поверхні, м2; 

d1 – діамерт жала паяльника; 

 d2 – діаметр нагріваючого елемента; 

 l1, l2 – довжини відповідно. 

Розрахована площа складає 0,00285 м2. 

Визначимо інтенсивність опромінення. Якщо відстань від джерела ви-

промінювання до людини r = 0,1[м] >
min

r = 0,054[м], то застосуємо точковий 

метод розрахунку. 

q = 0,91∙S∙[(T/100)4 – A]/r2,                         (5.4) 

А = 85 ― для шкірного покриву людини. 

Розрахована інтенсивність 108,3 Вт/м2. 

При довжині хвилі l = 5,71 [мкм]; 
допq = 120 [Вт/м2].]. Розраховане 

 q < 
допq , тому  додаткових заходів захисту не потрібно. 

5.2.6 Параметри мікроклімату робочої зони 

Виконувані роботи при пайці згідно з ДСН 3.3.6.042-99 відповідають ка-

тегорії II, а робота ― сидяча, з підняттям ваги до 1кг. Розглядається холодний 

період року. 
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У приміщенні використовується 6-ти секційна чавунна батарея центра-

льного опалення для підтримки нормальної температури повітря в холодну 

пору року. Також є кондиціонер для підтримки постійної температури в при-

міщенні. 

Для підтримки необхідних параметрів повітря в приміщенні використо-

вується природна вентиляція. У приміщенні є вікно, яке можна відкривати, 

якщо буде потреба в теплий період. Шкідливі речовини в приміщенні не збе-

рігаються й не використовуються. 

Фактичні параметри мікроклімату в робочій зоні відповідають приведе-

ним вище нормам ДСН 3.3.6.042–99. 

5.3 Освітленість робочих місць 

Перевіримо освітленість, що забезпечується загальним рівномірним 

штучним освітленням. Для визначення освітленості застосуємо метод коефіці-

єнта використання світлового потоку. 

Як джерело світла використовуємо люмінесцентні лампи ЛБ–80 потуж-

ністю 80 [Вт]. Застосовуються світильники ПВЛМ чи ЛСПО62∙80–08.  

Освітленість дорівнює: 

𝐸 =
𝑁 ∙ Ф0 ∙ 𝜂

𝑆 ∙ 𝐾3 ∙ 𝑍
,                                       (5.9) 

де N =12 ― кількість світильників у приміщенні;  

Ф0 =5220 Лм ― світловий потік світильника;  

Kз – коефіцієнт запасу;  

S = 35 м2 ― площа освітлюваного приміщення; 

𝜂– коефіцієнт використання світлового потоку. Визначається в залежно-

сті від індексу приміщення i коефіцієнтів відбиття стелі, 𝜂1= 0,7, стін 𝜂2= 0,5, 

підлоги 𝜂3= 0,1. 

𝑖 =
𝑙 ∙ 𝑏

ℎ(𝑙 + 𝑏)
,                                         (5.10) 

де l = 7[м] ― довжина приміщення;  

b = 5[м] ― ширина приміщення;  
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h = 3[м] ― висота підвісу світильників;  

i = 7∙5/(3∙(7+5)) = 0,96. 

Визначаємо 𝜂= 0,34. 

При використанні люмінесцентних ламп у приміщеннях з повітряним 

середовищем, що містить менше за 1мг/м3 пилу; Кз = 1,5; Z=1,1 ― коефіцієнт 

нерівномірності освітлення. 

За результатами розрахунків освітленість складає 385,32 Лк. 

Норма загального освітлення робочих місць (контраст об'єкта розріз-

нення середній, фон середній; робота високої точності) складає 300 Лк. Фак-

тичне Е більше необхідного, і норми ДБН В 2.5–28–2006 виконуються. 

На робочому місці монтажу РЕА комбіноване освітлення повинне забез-

печити освітленість місця 
норм

E  =750Лк. Загальне освітлення забезпечує 385 

Лк, місцеве повинно бути 
норм

E – 
заг

E =365 Лк. Застосуємо джерело місце-

вого освітлення МЛ–2x80. Перевіримо чи забезпечить даний світильник необ-

хідну освітленість 

𝐸 =
𝑛 ∙ Ф0 ∙ 𝐿 ∙ 𝑁 ∙ 𝜇 ∙ 𝜓

1000 ∙ 𝐾3
,                            (5.11) 

де N =1 ― число світильників;  

Е ― освітленість, яку забезпечує місцевий світильник;  

Кз =1,5 ― коефіцієнт запасу; 

 n = 2 ― число ламп у світильнику; 

Ф0 = 4070 [Лм]― світловий потік лампи ЛД80; 

𝜇 = 1,2 ― коефіцієнт збільшення освітленості від навколишніх предме-

тів; 

 L =100 ― умовна освітленість за графіком;  

𝜓=1 ― враховує кут нахилу робочої площини, тоді: 

За результатами розрахунків освітленість складає 620,2 Лк. 

Комбіноване освітлення з джерелом МЛ–2x80 забезпечить необхідну 

освітленість на робочому місці монтажника (620,2 >381). 
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5.4 Пожежна безпека та профілактика 

Відповідно до ДСТУ Б.В.1.1-36:2016 робоче приміщення лабораторії 

відноситься до категорії В за вибухопожежною небезпекою. Відповідно до 

ПУЕ-2017 та ДНАОП 0.00-1.32-01 клас робочих зон приміщення лабораторії 

за пожежонебезпекою - П-IIа. Можливими причинами пожежі в приміщенні є 

несправність електроустаткування, коротке замикання проводки, і пору-

шення протипожежного режиму (використання побутових нагрівальних при-

ладів, паління). У зв’язку з цим, відповідно до вимог ПБЕ та ПУЕ, необхідно 

передбачити наступні заходи: 

1. Ретельну ізоляцію всіх струмоведучих провідників до робочих місць, пері-

одичний огляд та перевірку ізоляції. 

2. Дотримання норм протипожежної безпеки на робочих місцях. 

3. Відповідні  організаційні заходи(заборона паління, інструктаж). 

Для гасіння пожежі в робочому приміщені лабораторії (клас пожежі 

„Е”- наявність електрообладнання під напругою) використовуються вогнега-

сники ОП-1 –– “Момент” (2 шт.). Додатково в коридорі розташовані вогнега-

сники ОХП-10. Така кількість вогнегасників відповідає вимогам ДСТУ 3675 

– 98 та ISO3941 – 77, якими передбачена обов’язкова наявність двох вогнега-

сників до 100м2 площі підлоги для приміщення типу конструкторське бюро. 

Дотримано усі вимоги ДБН В.1.1-7-2016 за шириною евакуаційних 

проходів і виходів із приміщень назовні. 

З метою профілактики загоряння електропроводки необхідно не менш 

одного разу в три місяці проводити профілактичні огляди електромережі. 

Рубильники для відключення мережі мають знаходитись на видному місці, 

підходи до них необхідно звільнити. У випадку виникнення пожежі в 

приміщенні, згідно ДБН, забезпечена можливість безпечної евакуації людей, 

через евакуаційні виходи. 
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У робочому приміщенні виконуються усі вимоги щодо пожежної 

безпеки у відповідності до НАПБ А.01.001-2004 “Правила пожежної безпеки 

в Україні”. 
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ВИСНОВКИ 

В результаті проведеного аналізу типових рішень виконання автомату пе-

ремикання відеокамер проаналізовано їх характеристики і недоліки та розроб-

лено структурну схему АПВ також встановлено, що дане конструкторське рі-

шення цілком задовольняю всім вимогам автомобілістів під час паркування. 

 За результатами аналітичного огляду було встановлено, що на ринку іс-

нує багато схожих пристроїв з різними функціональними можливостями але 

наш пристрій відрізняється дешевизною.  

В якості контролера використано Microchip PIC12F675. 

За розробленою схемою електричною принциповою проведено проекту-

вання друкованої плати з виконанням всіх необхідних для цього розрахунків. 

В підсумку отримано комплект конструкторської документації, за яким можна 

виготовляти даний пристрій.  

        Результати аналізу працездатності приладу показали, що пристрій повні-

стю задовольняє вимогам технічного завдання. 
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