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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
У СФЕРАХ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ВИРОБНИЦТВА

Розвиток технологій 
передачі, обробки й 
зберігання даних

Зростання 
автоматизації процесів 
та роботизація у різних 
сферах життя людини 

Розвиток методів 
управління рухом 
мобільних роботів 



http://surl.li/kgxhПоштові стелажі

http://surl.li/kgxg

Архіви бібліотек

http://surl.li/kgxj Читальні зали

Теплиці 

http://surl.li/kgxp

http://surl.li/kgxf

Вагони-ресторани

ПРИМІЩЕННЯ ІЗ СТРОГО ВИЗНАЧЕНИМИ 
РЯДАМИ ТА СЕКЦІЯМИ



НАВІГАЦІЯ МОБІЛЬНИХ РОБОТІВ 
 лідари; 
 магнітні стрічки; 
 прокладені проводи; 
 оптична навігація по лінії; 
 автономна навігація з використанням методів штучного 

інтелекту.

Для орієнтації роботів у просторі, 
використовують різні способи: 
нанесення на підлогу контрастної 
розмітки, використання спеціальних 
міток - кутових відбивачів на полицях 
або стінах, застосування систем 
комп'ютерного зору з підтримкою 
картографування.



ТЕХНОЛОГІЯ ШТРИХОВОГО КОДУВАННЯ

Штриховий код – послідовність чорних і білих смуг чітко 
визначених розмірів, за допомогою яких відбувається кодування 
інформації в зручній для машинного зчитування формі. 

Кожен символ кодується набором штрихів і проміжків за чітко 
визначеними правилами. 

Типи штрихового кодування

Одномірні (Лінійні) – читаються в одному напрямку (по 
горизонталі) 

Двомірні – читаються у двох вимірах: по горизонталі і по 
вертикалі та кодують до декількох сторінок тексту 
(цифри,  латинські літери, символи кирилиці, ієрогліфи)



ДВОМІРНІ ШТРИХ-КОДИ

Складені штрих-коди

Двомірні штрих-коди

Складений тип – група лінійних штрих-кодів, 
складених в кілька рядів один над одним і читаються 
рядок за рядком. 

Матричний тип  читається як єдине ціле і відразу ж у 
двох напрямках – по горизонталі і вертикалі.

Рисунки запозичені із сайту: https://www.itweek.ru/themes/detail.php?ID=46805

Матричні штрих-коди 

https://www.itweek.ru/themes/detail.php?ID=46805


МОДЕЛЮВАННЯ ПРИМІЩЕННЯ ЯК НАБОРУ РЯДІВ І 
СЕКЦІЙ

Для штрих-кодової системи управління рухом робота ми
змоделювали приміщення як набір рядів і секцій під відповідними
номерами.

Номері рядів і секцій зашифровані у штрих-кодах, які знаходяться
поруч з чорною лінією, вздовж якої рухається робот.

Фото із сайту:
http://www.cita.com.ua/img/hotels/5524/big/5917/574770880.jpg

Модель приміщення (рисунок автора) Модель приміщення (рисунок автора)

http://www.cita.com.ua/img/hotels/5524/big/5917/574770880.jpg


МОДЕЛЮВАННЯ ШТРИХ-КОДУ ОПЕРАТОРА

Штрих-код оператора являє
собою запис двозначного числа
𝒂𝒃 у двійковій системі числення
у вигляді чорних і білих смуг.

Після переведення штрих-коду у
десяткову систему числення
робот визначає номер ряду і
номер секції за принципом:

𝑎𝑏 = 10𝒂 + 𝒃

𝒂 – номер ряду;

𝒃 – номер секції.

Калібровочна частина 
штрих-коду

Контрольна 
частина 

штрих-коду

Штрих-код з
двійковим 
шифром 

координат  
«22»

Штрих-код числа 22. (рисунок автора)

Таким чином, ми можемо зашифрувати положення робота у 9-ти рядах
і 9-ти секціях.

1 0 1 1 0



МОДЕЛЮВАННЯ ШТРИХ-КОДУ РЯДІВ ТА СЕКЦІЙ
Цифра у 

десятковій системі 
числення

Цифра у 
двійковій системі 

числення

Позначення на 
штрих-коді

1 1

2 10

3 11

4 100

5 101

6 110

7 111

8 1000

9 1001

Рисунок автораЦифра «1»

Калібровочні
смуги «1»

Калібровочні
смуги «1» «0»

Цифра «2» Рисунок автора



КОНСТРУКЦІЯ СКАНЕРІВ ШТРИХ-КОДІВ

СКАНЕР штрих-кодів 

оператора отримує від 

оператора координати свого 

місця положення і складається 

з 2-х датчиків кольору.

СКАНЕР штих-кодів рядів та секцій 

зчитує штрих коди, розташовані 

вздовж чорної лінії руху робота.

(1 датчик кольору на відстані 1 см 

від поверхні руху)

Фото автора

Рисунок автора



СКАНЕР ШТРИХ-КОДУ ОПЕРАТОРА порівнює значення контрольного
датчику із значеннями датчику, який зчитує зашифровані координати
місця положення у режимі інтенсивності відбитого світла.

Фото автора

Контрольний датчик кольору (ДК)

Датчик кольору для 

зчитування зашифрованого 

двозначного числа (ДШ)

Калібровочна
частина

Контрольна 
частина 

штрих-коду

Штрих-код з
двійковим 
шифром 

оператора  
«22»

Фото  автора

Чергування смуг

АЛГОРИТМ РОБОТИ ШТРИХ-КОДУ ОПЕРАТОРА 

1 0 1 1 0



Калібровка

Порівняння 
показів КД на 
білій смузі з 

показами ДШ 

Перевірка на 
кінець штрих 

коду і 
порівняння 

показів КД на 
чорній смузі з 
показами ДШ 

Перевірка 
на кінець 

штрих коду

Очікування значення КД < М1 (чорний колір)

Очікування 0,01 с

так ні

Запис в масив «0»
Запис в масив 

«1»

Значення ДШ < М3

(чорний колір)

так ніЗначення КД < М2

(не має кольору)

Кінець циклу

так ніЗначення КД < М1

(не має кольору)

ПОЧАТОК

Вивід на екран 

про помилку 

так ні

так ні

Значення КД > N1

(білий колір)

Значення ДШ >

N2 (білий колір)

Запис в масив «1» Запис в масив «0»

Очікування значення КД і ДШ більших за N (білий колір), а потім менших за М (чорний колір)

Вивід на екран сканованого штрих-коду (масиву), перетворення двійкового 
коду у номеру ряду та секції

Очікування 0,01 с

КІНЕЦЬСхема  автора

АЛГОРИТМ РОБОТИ СКАНЕРА ШТИХ-КОДІВ ОПЕРАТОРА

1 0 01 1

1 0 11 0

Штрих код 
для  КД

Штрих код для  
ДШ



АЛГОРИТМ РОБОТИ СКАНЕРА ШТИХ-КОДІВ РЯДІВ ТА СЕКЦІЙ

Калібровка

Вимірювання 
ширини смуги 
(у кількості 
обертах)

Визначення 
кольорів смуг 
штрих-коду та 
запис їх значень у 
масив, перевірка 
на кінець штрих-
коду 

Встановлення 
на позицію 
стартового 
зчитування 
штрих - коду

Калібровочні
смуги «1»«0»

Цифра «2»
Рисунок автора

Рухаємося вперед на кількість обертів motor/2 
(на середину лінії)

Стартова позиція штрих-коду

Покази датчика 
обертів мотору 

скидаємо до нуля 

Запис у змінну motor
показів датчику обертів 
мотору (ширина смуги)

так ні

так ніЗначення ДК > 
N (білий колір)

Покази ДК > за 

межу чорної лінії

Запис в масив «1»

Запис в масив «0»

Рухаємося вперед доки  ДК > за N (білий колір)

Вивід на екран сканованого штрих-коду у вигляді  масиву

Кінець

Рухаємося вперед доки  ДК не зафіксує межу чорної і білої лінії

Покази датчика обертів мотору скидаємо до нуля 

так ні
Значення ДК < M
(чорний  колір)

Покази датчика обертів мотору скидаємо до нуля 

Рухаємося вперед на кількість обертів motor (на середину 
штрихової лінії)

Схема  автора



МОДЕЛЮВАННЯ РУХУ  РОБОТА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА 
ПЕРЕВІРКА ШТРИХ-КОДОВОЇ  СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ

Фото автора

Результати зчитування штрих-
кодів виводять на екран 

Конструкція штрих-
кодів оператора

Фото автора

Перевірка  роботи алгоритму 
сканера штрих-коду оператора

Фото автора

Рух робота 
за штрих-

кодами

Фото автора



МОДЕЛЮВАННЯ РУХУ  РОБОТА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА 
ПЕРЕВІРКА ШТРИХ-КОДОВОЇ  СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ

Відео  автора

Посилання на відео експерименту 
(натисніть фото):

https://youtu.be/-9UBmy2ar7o
https://youtu.be/-9UBmy2ar7o


ВИСНОВКИ
 Встановлено, що для середнього розміру нежитлових приміщень доцільно
автоматизувати процес переміщення роботів за технологією штрих-кодів;
 Запропоновано перелік датчиків мобільного робота для оптимального
режиму роботи штрих-кодової системи управління рухом робота: сканери, які
зчитують штрих-коди оператора та штрих-коди рядів і секцій; датчик лінії,
вздовж якої рухається робот; ультразвуковий датчик для уникнення перешкод
та система передачі оператору місця положення робота;
 Розроблені алгоритми зчитування штрих-кодів оператора та рядів і секцій
працюють на основі роботи датчиків кольору у режимах відбитого світла та
залежать від конструкції сканерів.
 Сконструйовано базу мобільного робота з двома сканерами;
 Змодельований алгоритм руху мобільного робота за штрих-кодовою
системою управління передбачає переведення чисел з двійкової системи
числення у десяткову. Номер ряду та секції місця призначення робота
відповідає кількості десятків та одиниць у штрих-коді оператора. При русі
робота штрих-коди рядів і секцій зчитуються датчиком та порівнюються з
кодом оператора. Результатом порівняння стає відповідна дія робота;
 Перевагою штрих-кодової системи управління рухом є її простота у
використанні, дешевизна та динамічність по відношенню до різних
конфігурацій рядів і секцій приміщення.
 Недоліком є можливе затирання штрих-кодів на підлозі під час руху
роботів та постійне їх оновлення.
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