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ПРОГРАМНО–АПАРАТНИЙ КОМПЛЕКС ВІДДАЛЕНОГО 

УПРАВЛІННЯ РОБОТИЗОВАНОЮ ПЛАТФОРМОЮ 
 

В даній статті розглянуто дослідження мікроконтролерних систем та способів їх управління. Результатом 

проектування є розробка діючого прототипу програмно–апаратного комплексу роботизованою платформою на 

базі Arduino UNO,  що може виконувати певний ряд функцій на допомогою віддаленого керування. Стаття 

містить опис комплектуючих частин, схеми та опис з'єднання основних електронних компонентів пристрою.  

Спроектовану модель рекомендовано використовувати у якості основи для подальшої розробки нових систем. 

Ключові слова: колісний робот; мікроконтролер Arduino UNO; плата; віддалене керування;  ОС Android. 
 

Постановка проблеми. Тенденції ХХІ сто-

ліття диктують нові вимоги до сучасних тех-

нологій. Наразі в повсякденному житті актив-

но впроваджується автоматизація та  робото-

техніка. Те, що 50-20 років тому здавалося 

фантастикою, в плані технологій, на сьогод-

нішній день є об'єктивною реальністю. 

Характерною рисою сучасної науково-тех-

нічної революції є широке впровадження робо-

тів в сферу виробництва і наукових 

досліджень. 

Роботи представляють собою універсальні 

автомати для відтворення рухових та інтелек-

туальних функцій людини. Одним з важливих 

класів їх є маніпуляційні роботи. Практичною 

метою створення роботів є передача їм тих 

видів діяльності, які для людини трудомісткі, 

важкі, монотонні, шкідливі для здоров'я і 

життя. Це, перш за все - допоміжні виробничі 

операції (завантаження і вивантаження устано-

вок, верстатів, автоматів); основні виробничі 

операції (зварювання, фарбування, різання, 

збірка і т.д.); роботи в так званих екстремаль-

них умовах (під водою, в космосі, в радіо-

активних і отруйних середовищах). 

Робототехніка широко впроваджується в усі 

сфери людської діяльності. Це рятувальні ро-

боти на місці катастроф, боротьба з терориз-

мом, знешкодження вибухонебезпечних  пред-

метів, охорона спеціальних об'єктів і т.п. 

Функціонування робототехнічних систем 

пов'язано з виконанням різноманітних вимірів 

і складних способів обробки інформації, що 

надходить з датчиків. 

Роботи застосовуються для комплексної 

автоматизації виробництва, зростання продук-

тивності праці, поліпшення якості продукції. 

від традиційних засобів автоматизації промис-

лові роботи відрізняються універсальністю, 

можливістю їх швидкого переналагодження, 

що дозволяє створювати на базі універсаль-

ного обладнання роботизовані технологічні 

комплекси, гнучкі автоматизовані вироб-

ництва. В результаті розвитку робототехніки 

людство отримує можливість вирішувати 

принципово нові наукові і виробничі завдання.  

Удосконалення робототехнічних конструк-

цій призводить до появи все нових і нових 

моделей роботів найбільш актуальних і 

затребуваних.  

Що стосується мобільних роботів, то тут ми 

спостерігаємо такі ж тенденції, як при роз-

витку обчислювальних систем: на зміну вели-

ким ЕОМ (Мейнфреймів) з їх робочими стан-

ціями прийшли персональні комп'ютери, які в 

майбутньому, можливо, поступляться лідер-

ство багатофункціональним портативних при-

строїв. Раніше мобільні роботи керувалися 

стаціонарними обчислювальними системами, 

громіздкими і дорогими. Роботи підключалися 

до них за допомогою шлейфа або бездротових 

пристроїв. 

Зате сьогодні ми можемо створювати неве-

ликих мобільних роботів, оснащених  числен-
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ними приводами і датчиками, які управля-

ються за допомогою компактних недорогих 

комп'ютерів, встановлених безпосередньо на 

борту роботів. 

На відміну від стаціонарних, більшість 

мобільних роботів  відрізняються розмірами, 

можливістю пересування. Щоб мобільний 

робот працював продуктивно і коректно, йому 

необхідна хороша система управління.  

Вирішення задачі управління роботом у 

складі різноманітних систем та механізмів є 

актуальним завданням, оскільки вони досить 

широко застосовуються у виробництві. Рух 

робота зазвичай здійснюється за допомогою 

сервопривода. Переважна більшість сервопри-

водів мають у своєму складі окремий блок ке-

рування. А саме керуються здійснюється за 

допомогою ШІМ (широтно імпульсної моду-

ляції), завдяки чому вони добре підходять для 

практичного використання. Тому, необхідність 

створення навчальної моделі роботизованої 

платформи і керування нею за допомогою від-

даленого управління на базі сучасного програ-

мованого контролера є достатньо актуальною 

задачею на сьогодні 

Постійний розвиток мобільних додатків і 

систем є трендом розвитку сучасних інформа-

ційних технологій. Частиною  розвитку інфор-

маційних технологій систем є розробка нових 

інтелектуальних програмно-апаратних рішень. 

Мобільні додатки знайшли дуже глибоке зас-

тосування в багатьох галузях, навіть таких, як 

логістика, навігація, картографія, геодезія, 

машинобудування. 

Поєднання мобільних пристроїв і апаратних 

роботизованих платформ на сьогоднішній день 

користуються величезною популярністю. Це 

не дивно, так як технології робототехніки, розум-

них будинків і автоматики повинні відповідати 

актуальним технічним і програмним вимогам. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Використання мікроконтролерів Arduino дає 

можливість створювати бюджетні варіанти ро-

бототехнічних засобів, розповсюджується під 

відкритою ліцензією, яка поширюється не 

лише на програмне забезпечення контролерів, 

але і на схемотехнічні рішення. П. Андре, Ф. 

Лот, Ж.-П. Тайар, А. Корендясев, Дж. Вільямс, 

С. Монк – це невеликий перелік авторів, що 

займались вивченням систем управління робо-

тотехнікою, а також технічними системами і 

комплексами вцілому. 

Мета дослідження:  застосування знань та 

принципів побудови технічного і програмного 

забезпечення мікроконтролерів і мікропроце-

сорних систем, методологію їхнього застосу-

вання в різних пристроях обробки і передачі 

інформації на прикладі моделі рухомого робо-

то - технічного комплексу з доступних компо-

нентів, що забезпечує маневри при русі з різ-

ною швидкістю і візуалізацією місцевості під 

різними кутами зору з віддаленим керування.  

Основні результати дослідження. Основ-

ним матеріалом для дослідження було взято 

Arduino на основі якого побудовано роботизо-

вана платформа з віддаленим керуванням. Во-

на передбачає декілька режимів роботи, що 

демонструють можливості цієї моделі 

управління. 

На основі такої моделі можуть бути 

спроєктовані та розроблені десятки пристроїв 

для полегшення роботи інженерам, лікарям, 

водіям, будівельникам, інвалідам. Також ця 

модель може бути використана при створенні 

«розумного» будинку. 

В даний час починають широко використо-

вуватися IP - камери. Основною відмінністю є 

передача зображення на великі відстані без 

спотворення. Вони дозволяють отримати зоб-

раження високої якості на великих відстанях. 

причому за рахунок використання технологій 

стиснення, картинка приходить швидко. 

Маршрутизатор дозволяє пересилати паке-

ти даних між різними фрагментами мережі, як 

по проводах, так і з використанням радіохвиль. 

Об'єкт дослідження складається з 

смартфону, роботизованої платформи і ПК, що 

представляє собою центр розробки додатків.  

Основою проектованого робота є рухома 

платформа, яка складається із  палуби для 

монтування плат та датчиків, з отворами для 

закріплення периферійних пристроїв. Функці-

ональна схема складається з силових плат 

управління двигунами, плати управління жив-

ленням, а також Bluetooth модуля і енкодера. 

Структурна схема являє собою графічну 

модель функціонування системи управління 

МК. Роль схеми управління полягає в 

підтримці зв'язку з верхнім рівнем управління, 

збору інформації з підключених до нього 

пристроїв (датчики, драйвери двигунів). Для 

управління живленням зроблена додаткова 

плата. Вона відповідає за перетворення вхідної 

напруги і розподіл його між споживачами. 
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Принцип роботи: замикається головний 

вмикач і підключений до джерела живлення на 

периферійні пристрої (датчики, радіоканал), 

силова частина поки знеструмлена. Далі необ-

хідно розімкнути кнопку аварійної зупинки, 

після цього при отримань певного сигналу з 

ПК підключений до джерела живлення на 

силову частину. 

Смартфон взаємодіє з користувачами, тому 

важливо, щоб він був сумісний з ОС Android, 

що забезпечує кросплатформеність мобільного 

додатку.  

ПК і смартфон з'єднуються за допомогою 

USB кабелю, який дозволяє переносити дані зі 

смартфона в комп'ютер в режимі читання flash 

– носія і також  з інтернету. 

Головним контролером в цій електронній 

системі є Arduino UNO. 

Для здійснення зв'язку між ПК і системою 

управління, використаний модуль Bluetooth 

для організації радіоканалу. Він дозволяє від-

правляти команди, приймати дані в реальному 

часі в радіусі до 100 метрів один від одного, 

відстань залежить від сторонніх перешкод. 

Основні переваги системи, що розробля-

ється: невеликі маса і габарити; автономність 

роботи; можливість роботи в нічний час по за-

даній площі; відносно невисока вартість прид-

бання та обслуговування; широке використан-

ня стандартних вузлів, деталей і компонентів. 

Висновки та пропозиції. На основі моделей 

і алгоритмів були складені наступні віртуальні 

моделі і програми: модель робота (середа 

Simulink);  програма управління рухом МРК 

(середа MATLAB). Розроблена система управ-

ління мобільним роботизованим комплексом,  

проведені експериментальні дослідження МРК 

на управління рухом по траєкторії. 

Результатом є діючий прототип управління 

платою Arduino UNO, у вигляді колісного 

роботу, що здатний виконувати ряд функцій за 

допомогою віддаленого керування. 

Даний прототип рекомендовано до 

використання у якості основи для подальшої 

розробки нових систем. 
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ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС УДАЛЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ РОБОТИЗИРОВАННОЙ 

ПЛАТФОРМОЙ 

В данной статье рассмотрены исследования микроконтроллерных систем и способов их управления. Результатом 

проектирования является разработка действующего прототипа программно-аппаратного комплекса 

роботизированной платформой на базе Arduino UNO, что может выполнять определенный ряд функций с 

помощью удаленного управления. Статья содержит описание комплектующих частей, схемы и описание 

соединения основных электронных компонентов устройства. 

Спроектированную модель рекомендуется использовать в качестве основы для дальнейшей разработки новых систем. 
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SOFTWARE AND HARDWARE COMPLEX OF REMOTE CONTROL BY ROBOTIC PLATFORM 

This article considers the study of microcontroller systems and methods of their control. The result of the design is the 

development of a working prototype of the software and hardware complex robotic platform based on Arduino UNO, which 

can perform a number of functions using remote control. The article contains a description of components, diagrams and a 

description of the connection of the main electronic components of the device. 

It is recommended to use the designed model as a basis for further development of new systems. 
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