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РОЗРОБКА ДІЮЧОГО ПРОТОТИПУ КЛІЄНТ-СЕРВЕРНОЇ МОДЕЛІ 

УПРАВЛІННЯ ПЛАТОЮ ARDUINO MEGA 2560 
 

В даній статті розглянуто дослідження мікроконтролерних систем та способів їх управління за клієнт-серверною архітектурою. 

Результатом проектування є розробка діючого прототипу клієнт-серверної моделі управління платою Arduino Mega 2560, у вигляді 

колісного роботу, що може виконувати певний ряд функцій на допомогою віддаленого керування. Стаття містить опис 

комплектуючих частин, схеми та опис з'єднання основних електронних компонентів пристрою. Описано варіант модифікації 

сервоприводу, яка дозволить адаптувати даний електронний компонент до поставленого завдання. Спроектовану модель 

рекомендовано використовувати у якості основи для подальшої розробки нових систем.  

Ключові слова: клієнт-серверна модель; колісний робот; мікроконтролер Arduino Mega 2560; плата; віддалене керування;  ОС Android. 

 

Постановка проблеми. Комп’ютерні технології 

досить давно є невід’ємною складовою нашого 

повсякденного життя. Та іноді ми забуваємо, що 

крім них, нас оточують дуже маленькі комп’ютери, 

і мова йде не про телефони, а про мікроконтролери. 

Мікроконтролерна техніка є однією областей, 

що найбільш динамічно розвиваються. Без мікро-

контролерів сьогодні не мислимий ні один сучас-

ний прилад, вони широко використовуються в 

різних виробах обчислювальної, вимірювальної, 

лабораторної та наукової техніки; в системах 

управління промисловим обладнанням, транспорту 

і зв'язку; в побутовій техніці та інших областях. 

На протязі багатьох років людство все більш 

частіше вдається до допомоги роботів в різних 

сферах діяльності. Сучасний світ уже не 

можливо уявити без допомоги роботів, які 

значно спрощують життя людей. На сьогодні 

роботи виконують доволі складну роботу: їх 

використовують на виробництві, у військовій 

справі, в медицині і просто для дозвілля.  

В даній роботі пропонується розглянути 

модель віддаленого керування мікроконтролерними 

системами, розроблену на основі клієнт-

серверної архітектури, яка дає багато нових 

можливостей для управління пристроями. 

Основним матеріалом для дослідження було 

взято Arduino Mega 2560 на основі якого 

побудовано колісний робот з віддаленим 

керуванням, в якому передбачено декілька 

режимів роботи, які демонструють всі 

можливості цієї моделі управління. 

Об’єкт: вивчення основ мікропроцесорної 

техніки, робототехніки. 

Предмет: створення колісного робота з 

віддаленим керуванням на базі Arduino Mega 2560. 

До переліку пунктів технічного завдання та-

кож включається розробка двох основних час-

тини пристрою: апаратної та програмної. Перша 

з них, в свою чергу, полягає в виборі мікроконтро-

лера та огляді його архітектури, розробці струк-

турної схеми та вибору електронних компонентів.  

З огляду на програмну реалізацію пристрою, 

слід віддати належне розробці алгоритму 

функціонування принципової схеми та 

програми, що керує роботою мікропроцесора.  

Слід також спрогнозувати організацію 

пам’яті та розподіл адресного простору 

мікропроцесорної системи пристрою.  

Пристрій необхідно виконати на основі 

сучасної елементної бази та забезпечити 

мінімально можливу споживану потужність, 

високу надійність, малі габарити та масу, високу 

повторюваність при серійному виробництві. 

В результаті аналізу роботизованих систем 

формується ряд вимог до проектованої системи: 

 система повинна бути ергономічною; 

 система повинна бути автономною; 

 система повинна працювати в 

допустимому діапазоні температур і вологості; 

Крім основних вимог формується ряд 

додаткових вимог: 

 система повинна мати широкий 

функціонал за рахунок застосування цифрової 

обробки сигналів на базі мікропроцесора; 
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 система може володіти широкими 

можливостями індикації режимів роботи; 

 система може мати режимом 

накопиченням інформації. 

Як і для будь-якої апаратури, дана система 

повинна володіти низьким енергоспоживанням, 

працювати в широкому діапазоні температур, 

складатися з доступної і актуальної елементної бази. 

Виходячи з економічних та практичних 

міркувань обрана апаратна і механічна 

платформа Аrduino на основі мікропроцесорної 

плати Arduino Mega 2560. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Можливість використання мікроконтролерів 

Arduino дозволяє створювати бюджетні варіан-

ти робототехнічних засобів, при цьому маючи 

в своєму арсеналі велику кількість функці-

ональних можливостей. Ця платформа цікава 

саме своєю відкритістю і простотою. Особливо 

приваблює розробників той факт, що Arduino 

розповсюджується під відкритою ліцензією, 

яка поширюється не лише на програмне забез-

печення контролерів, але і на схемотехнічні 

рішення. Вся інформація про контролери 

Arduino випущена під вільною ліцензією 

Creative Commons - Attribution ShareAlike і дос-

тупна на сайті компанії. Будь-який бажаючий 

може виготовити будь-який з представлених на 

сайті пристроїв самостійно, оскільки обрана 

ліцензія не встановлює жодних фінансових 

відрахувань розробникам. 

Вивченням систем управління робототехні-

кою, а також технічними системами і 

комплексами займались П. Андре, Ф. Лот, Ж.-

П. Тайар, А. Корендясев, Дж. Вільямс, С. Монк. 

Мета дослідження: Застосування знань та ос-

новних принципів побудови технічного і програм-

ного забезпечення мікроконтролерів і мікропроце-

сорних систем, їх методології застосування в різних 

пристроях обробки і передачі інформації на прик-

ладі моделі віддаленого керування мікроконтро-

лерними системами на основі клієнт-серверної 

архітектури. 

Основні результати дослідження. Об'єкт дослід-

ження складається з смартфону, роботизованої 

платформи і персонального комп'ютера, що 

представляє собою центр розробки додатків.  

Смартфон містить у своїй структурі сенсор-

ний екран і володіє достатніми функціями для 

безвідмовної роботи додатків не вимогливих до 

ресурсів, а дослідження багатофункціональних 

високопродуктивних смартфонів є дорогим 

дослідженням і виходить за рамки однієї роботи. 

Мається на увазі, що смартфон безпосередньо 

взаємодіє з користувачами, які використовують 

додаток в інформаційно розважальних цілях. 

Важливо щоб досліджувані смартфони були сумісні 

з операційною системою Android, що забез-

печує кросплатформеність мобільного додатка. 

Ще одним важливим фактором є наявність 

бездротового інтерфейсу типу bluetooth. Персо-

нальний комп'ютер (мініПК) являє собою від-

далений високопродуктивний персональний 

комп'ютер, який забезпечує функціонування 

системи. З комп'ютером безпосередньо взаємо-

діє розробник, який забезпечує працездатність 

системи за рахунок керування імпортом і 

експортом даних. 

Комп'ютер і смартфон з'єднуються за 

допомогою USB кабелю, який дозволяє 

переносити дані зі смартфона в комп'ютер в 

режимі читання flash - носія. Допускається 

передача даних через інші інтерфейси, а так 

само інтернет. 

Головним контролером в цій електронній 

системі є Arduino Mega 2560. 

Основою проектованого робота є рухома 

платформа, яка складається із 2 палуб для 

монтування плат та датчиків, з вирізаними в них 

дірками для закріплення периферійних пристроїв. 

У спрощеному вигляді, структурну схему 

можна зобразити таким чином. 

 
Рисунок 1.1 –  Структурна схема  

об'єкта дослідження 

Для складання мобільної платформи 

необхідна додаткова електроніка для керування 

двигунами і датчиками для виявлення перешкод. 

Рух платформи здійснюють сервоприводи, 

прикріплені з під’єднаними до них колесами 

внизу платформи. Також в якості точки опори, 

використано паразитне колесо без приводу, що 

здатне рухатись в будь-яку сторону. 

Сервопривід має кут розвороту 0-180 

градусів, відмінно підходить для використання 
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в даному випадку. Є можливість змінити 

швидкість, подаючи різні значення на 

контролер сервоприводу, а також є можливість 

змінити напрямок обертання. 

Комплектація мобільної платформи: 

 1 Arduino Mega 2560; 

 1 мініПК Raspberry Pi 3; 

 1 двигун Shield Arduino та 4 двигуни 

Hobbies Sparkfun ROB-13302; 

 4 Sparkfun Колеса-65 мм ROB-13259; 

 1 PARALLAX PING ультразвуковий 

датчик дистанції; 

 1 серводвигун Hitec HS-422; 

 1 AdAFruit 9-DOF IMU Breakout - 

L3GD20H + LSM303, ID: 1714; 

 1 біблон; 

 2 24 "x12" 1/8 "акрилові листи; 

 1 LiPo 3S батарея; 

 1 акумуляторна батарея Anker PowerCore 13000; 

 1 дроти USB для Arduino та перемички проводів. 

Схема, зображена на рисунку 1.2 є макетною 

платою, що демонструє з’єднання Arduino та 

периферійних пристроїв. 

 
Рисунок 1.2 – Макетна плата в Proteus 

Керування роботом здійснюється через 

REST API, і кожен режим має свою назву або 

ключове слово його увімкнення та певні 

параметри, які передбачає використання цього 

режиму. Всі запити починаються з введення 

слова «arduino», що означає передачу запиту 

AVR процесору та «drive», що вмикає модель 

поведінки саме колісного робота. 

Основні переваги робототехнічної системи, 

що розробляється: невеликі маса і габарити; 

автономність роботи; можливість роботи в 

нічний час по заданій площі; відносно невисока 

вартість придбання та обслуговування; широке 

використання стандартних вузлів, деталей і 

компонентів. 

Висновки та пропозиції. Результатом є 

діючий прототип клієнт-серверної моделі 

управління платою Arduino Mega 2560, у 

вигляді колісного роботу, що здатний 

виконувати ряд функцій за допомогою 

віддаленого керування. 

Також проведено дослідження предметної 

області, розроблена структура, алгоритмічне і 

програмне забезпечення, спроектована модель 

програми та проведені реальні експерименти. 

Створена система відповідає актуальним 

технічним вимогам і зможе підтримувати це 

відповідність протягом усього життєвого 

циклу. Даний прототип рекомендовано до 

використання у якості основи для подальшої 

розробки нових систем. 
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РАЗРАБОТКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРОТОТИПА КЛИЕНТ-СЕРВЕРНОЙ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЕ ПЛАТОЙ 

ARDUINO MEGA 2560 

В данной статье рассмотрены исследования микроконтроллерных систем и способов их управления с клиент-серверной 

архитектурой. Результатом проектирования является разработка действующего прототипа клиент-серверной модели управления 

платой Arduino Mega 2560, в виде колесного робота, который может выполнять определенный ряд функций с помощью удаленного 

управления. Статья содержит описание комплектующих частей, схемы и описание соединения основных электронных компонентов 

устройства. Описаны вариант модификации сервопривода, которая позволит адаптировать данный электронный компонент к 

поставленной задаче. Спроектированную модель рекомендуется использовать в качестве основы для дальнейшей разработки новых 

систем. 

Ключевые слова: клиент-серверная модель; колесный робот; микроконтроллер Arduino Mega 2560; плата; удаленное управление; 

ОС Android. 
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DEVELOPMENT OF AN ACTIVE PROTOTYPE CLIENT-SERVER MODEL CONTROL BOARD ARDUINO MEGA 2560 

This article examines the research of microcontroller systems and their management methods for client-server architecture. The result of the 

design is the development of an active prototype client-server model control board Arduino Mega 2560, in the form of a wheel work, which 

can perform a number of functions with the help of remote control. The article contains a description of component parts, diagrams and 

description of the connection of the main electronic components of the device. The variant of servo drive modification, which will allow to 

adapt this electronic component to the task, is described. The proposed model is recommended as the basis for further development of new 

systems 

Key words: client server model; wheel robot; microcontroller Arduino Mega 2560; pay; remote control; Android OS. 


