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МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ: розробити 
систему управління рухом мобільного 
робота у нежитловому приміщенні 
складського типу 

Встановлено, що у нежитлових приміщеннях складського типу, у яких можливе розміщення пунктів призначення для роботів (комірок, 
шаф, столів тощо) у вигляді рядів та секцій, доцільно автоматизувати процес переміщення роботів за технологією штрих-кодів;  

Алгоритм роботи сканера оператора: в основі 
алгоритму лежить порівняння значень контрольного 
датчику із значеннями датчику кольору у режимі 
інтенсивності відбитого світла. Двозначне число штрих 
коду містить a десятків і b одиниць, де a позначає  номер 
ряду, b  - номер секції — координати робота у приміщенні. 

ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ:   

управління рухом мобільних роботів 

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ:  

Алгоритм роботи сканера штих-кодів рядів та секцій: 
в основі алгоритму лежить вимірювання ширини смуги у 
калібровочній частині штрих-коду і потім - інтенсивності 
відбитого світла, виміряного датчиком кольору при 
проходженні роботом відстані у ширину смуги (від 
середини до середини). 

Штрих-коди рядів та секцій Штрих-код оператора Сканер штрих-кодів рядів (секцій) Сканер штрих-коду оператора 

Сканує штрих
-код від 

оператора 

Сканує код під 
час руху вздовж 

лінії 

ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ:  

ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ: система 
управління рухом мобільних роботів у 
нежитлових приміщеннях складського 
типу на основі штрих-кодів 

1) теоретично дослідити системи 
управління рухом мобільних роботів;  

2) розробити штрих-кодову модель 
системи управління рухом мобільних 
роботів у приміщеннях складського 
типу;  

3) визначити основні складові бази 
мобільного робота та сконструювати її 
прототип для руху у приміщеннях за 
створеною штрих-кодовою системою 
управління;  

4) запрограмувати створений 
прототип бази мобільного робота та 
експериментально перевірити 
ефективність штрих-кодової системи 
управління рухом мобільних роботів 

теоретичні методи: 

 аналіз наукових джерел з досліджуваної проблематики; 

 моделювання руху мобільного робота за розробленою 
системою штрих-кодів 

емпіричні методи: 

 проведення експериментів для перевірки алгоритмів 
роботи штрих-кодової системи управління рухом робота 

Модель бази мобільного робота (фото автора) 

Схеми приміщень складського типу (схеми автора) 

Експериментальне дослідження роботи 
системи управління (фото автора) 

1) Сканер штрих-коду оператора; 
2)  Сканер штрих-коду рядів і секцій; 
3)  УЗД для обминання перешкод; 
4)  Датчик слідування лінії; 
5)  Система передачі даних  оператору. 

(рисунок автора) 
Штрих код оператора “22” (рисунок автора) 

Розроблено систему управління рухом робота, яка базується на алгоритмах  роботи двох сканерів, які зчитують штрих -код оператора та 
штрих-коди рядів та секцій під час руху; а також визначили основні датчики робота;  

Експериментально перевірено розроблену штрих-кодову систему управління в дії, та підтверджено ефективність алгоритму сканування штрих
-кодів оператора, в якому зашифровані номер ряду та секції, в які робот має дістатися, рухаючись вздовж лінії  і алгоритму сканування штрих
-коду з відповідними номерами рядів та секцій, які розташовані вздовж лінії руху. При русі робота штрих-коди рядів та секцій порівнюються 
з кодом, отриманим від оператора. Результатом порівняння стає відповідна дія робота; 

 Переваги розробленої системи управління рухом — простота у використанні, висока здатність до адаптації внутрішньої конфігурації 
приміщення  та дешевизна; недолік — можливе затирання штрих-кодів на підлозі під час руху роботів та постійне їх оновлення. 
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Сконструйовано прототип бази колісного робота із двома сканерами — сканером штрих-коду оператора та сканером штрих-коду рядів та секцій;  
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Експериментальне дослідження роботи 
системи управління (фото автора) 
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