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ABSTRACT 

Chekhun R. Stepper mobile robotic trainer with affected load up to 3000 N 

Master's dissertation 131 page, 59 figures, 28 tables, 48 sources. 

Relevance of the topic: application of stepping robots instead of traditional 
motion systems for flight simulators to expand their capabilities and functionality. 

The purpose and objectives of the study: to improve the full flight simulator by 
providing him with mobility, the possibility of additional movement, in addition to 
changing the angle of inclination, as in the prototype, to create a control algorithm for 
such simulator and to explore its characteristics, such as the correctness of working out 
control commands, angles of inclination and distance of movement. 

Object of research: mobile walking robot-hexapod. 

Subject of research: the ability of a mobile walking-robot with six limbs to 
perform the function of the motion system of the full flight simulator. 

Research methods: the theoretical dependences used in the mathematical model 
of mobile robot motion are based on solving the direct and inverse task of kinematics. 
The mathematical modeling of the robot's motion was carried out according to the 
cyclic-modular approach with the use of known dependencies for the individual 
components of the system of the logical-functional model. 

Scientific novelty of the obtained results: substantiation of theoretical positions 
and possibilities of realization motion systems of flight simulators on the basis of 
mobile walking robots. 

The practical value of the results: an improved system of mobility of flight 
simulators based on walking robots, allows for additional movement and a sense of 
longer overloads. 

Keywords: walking robot, hexapod, control system, flight simulator, motion 
system, kinematic analysis, positioning, model. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Сучасні технології все більше заполоняють наш світ та 

впроваджуються в усі сфери людської діяльності. Все більше популярності 

набирають роботи. Вони використовуються для виконання однотипних операцій, 

для роботи в складних або небезпечних умовах для життя людини, для навчання 

людей у відповідній професійній сфері. Одним із типів роботів є крокуючі 

роботи. Їхня головна відмінність від інших роботів втому, що органи руху – це 

вільно розв’язані ноги, на відміну від колісних роботів, а також більша 

прохідність на різних типах рельєфу.  

Серед визначень крокуючих роботів (або в більш загальному сенсі 

крокуючих механізмів) найпростіше визначення дає лабораторія 

Массачусетського технологічного інституту: крокуючий робот – це робот, який 

пересувається за допомогою ніг, а не коліс. 

Якщо розглядати механічну конструкцію крокуючого механізму, то під 

крокуючим механізмом розглядається система багатьох тіл, тобто система 

твердих тіл, з'єднаних шарнірами і силовими елементами. 

Під крокуючим механізмом розуміється механізм, який залишає в процесі 

пересування перериваний слід. Якщо виходити з того, що основне завдання 

крокуючого робота – це пересування по поверхнях зі складним рельєфом, то 

крокуючий робот – це робот, який при своєму пересуванні пристосовується до 

мінливих формі поверхні. З цього визначення безпосередньо випливає вимога до 

наявності в тому чи іншому вигляді адаптивності для будь-якого крокуючого 

механізму. 

Існує величезна кількість різноманітних роботів, відповідно існує і 

величезна кількість варіантів класифікації роботів: за розміром і формою, за 

функціональним призначенням, за типом програмної логіки і т.п. Серед усіх 

типів класифікації одним з найбільш важливих є класифікація по можливості 

пересування, згідно з якою всіх роботів можна розділити на пересувних і 
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непересувних. В даному проекті розглядаються пересувні роботі і їх підвид - 

крокуючі роботи. 

Об’єктом дослідження є мобільний крокуючий робот, на якому будуть 

проведені дослідження. 

Предметом дослідження є здатність об’єкта дослідження з відповідною 

точністю виконувати команди програми керування. 

В цій роботі на базі крокуючого робота буде досліджено його властивості 

для створення тренажерів, а саме – авіатренажера. Сучасна робототехніка дає 

змогу на землі відпрацьовувати льотчику різні маневри та аварійні ситуації. Це 

дає змогу без ризиків для життя майбутніх пілотів відпрацювати основні навички 

керування літальним апаратом. 

Тренажери дозволяють практично без обмежень та загрози для життя 

льотчика змоделювати умови польоту, максимально наближені до бойових. 

Наприклад, аварійні ситуації, коли у борт літака або гелікоптера поцілила ворожа 

ракета, відмовило обладнання і пілот втратив керування. 

Сучасний тренажер майже на 100% може імітувати візуальну й акустичну 

обстановку в кабіні та поза нею, у повітряному просторі й на землі. Він здатен 

миттєво змінювати умови польоту (погоду, географічне положення, час доби) 

або зупиняти виконання польотного завдання для розбору та повтору. Також нові 

симулятори мають електромеханічні системи рухливості, що впливають на 

вестибулярний апарат льотчика. Це важливо, оскільки вестибулярна інформація 

надходить у мозок людини швидше за зорову. Така система дозволяє 

відтворювати акселераційні відчуття, що діють на льотчика (перевантаження, 

кутові прискорення і кутові швидкості), максимально схожі на ті, що виникають 

у реальному польоті. 

При формуванні тактико-технічних вимог до авіаційних тренажерів 

необхідно враховувати реалізацію режимів цілодобового застосування літальних 

апаратів, а також широке використання у сучасній бойовій авіації таких систем, 

як окуляри нічного бачення та тепловізори. Слід зазначити, що у тренажерних 

системах завдання візуалізації в інфрачервоному діапазоні має ряд важливих 
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особливостей, що визначаються зовсім іншими законами випромінювання, 

залежно від нагрівання поверхні, відбиваючій здатності об'єктів, розташування 

й яскравості, наявності нічних світил та іншого [1]. 

Одним з важливих питань, яке необхідно вирішувати при проектуванні 

учбово-тренувальних комплексів, є питання функціонування тренажерів у 

єдиному інформаційно-моделюючому середовищі, тобто реалізація можливості 

об’єднання різноманітних тренажерів у єдиний комплекс для забезпечення 

підготовки екіпажів у єдиному віртуальному бойовому просторі з інтеграцією у 

нього тренажерів, реальних зразків військової техніки та автоматизованих 

систем навчання на основі 2D і 3D технологій [1]. 

Подібний комплекс повинен являти собою глобальну систему 

розподіленого моделювання, побудовану на основі архітектури Hіgh Level 

Archіtecture, що дозволяє з високим ступенем вірогідності імітувати розвиток 

бойових дій у реальному часі. Тенденція створення сучасних тренажерних 

комплексів і моделюючих систем (у тому числі міжвидового застосування) 

вимагає використання єдиних підходів і стандартів, що забезпечують взаємодію 

між компонентами й системами різних виробників, а також їхнє комплексування 

без зміни інформаційного інтерфейсу [1]. 

Сучасні виробники авіаційних тренажерів повинні використовувати 

пакети даних, які містять дані про параметри руху літального апарату на 

граничних режимах польоту, у тому числі критичних кутах атаки та інших 

режимах, пов'язаних з підвищеним ризиком звалювання. При цьому для 

моделювання звалювання та інших ситуацій, що вимагають активних дій з боку 

екіпажу, найважливіше точне відтворення саме акселераційних впливів, оскільки 

вестибулярна інформація надходить у мозок людини швидше зорової [1]. 

Навчання для оволодіння навичками запобігання звалювання та виводу 

літальних апаратів зі складних просторових становищ супроводжується 

умовами, коли екіпаж не може покладатися тільки на візуальну інформацію, 

наприклад, при виконанні польоту вночі або в зонах підвищеної хмарності. Тому 

постійно підвищуються вимоги до систем рухливості 
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тренажерів. Електромеханічні системи рухливості вже практично повністю 

витиснули гідравлічні, за рахунок того, що вони створюють менше шуму та 

забезпечують більш швидку реакцію на керуючі сигнали, що надзвичайно 

важливо для завдань моделювання режимів польоту з високою точністю 

відтворення характеристик керованості літальних апаратів [1]. 

Сучасні авіатренажери вітчизняного виробництва недешеві, а ціни на 

закордонні зразки взагалі захмарні. Середня вартість одного виготовленого в 

Україні комплексного тренажера літака сягає 65 млн грн, гелікоптера — під 100 

мільйонів. Сума чимала, проте втрата бойового літака коштуватиме державі ще 

дорожче, а життя льотчиків взагалі неможливо оцінити у грошовому еквіваленті. 

Тож закупівля таких виробів потребує серйозної державної підтримки та 

відповідних фінансових асигнувань. 

Виробники стверджують: такі апарати швидко окуплять себе, а в 

перспективі дозволять економити мільйони бюджетних коштів. Адже 

собівартість «льотної» години на тренажері коливається в межах 4–6 тисяч 

гривень, тоді як політ на реальному повітряному судні коштує в десятки разів 

більше. А якщо врахувати, що на цих апаратах можна відпрацьовувати, 

наприклад, бойові пуски ракет, то економія взагалі сягатиме десятків тисяч 

доларів за один такий віртуальний політ. До того ж застосування симуляторів 

при підготовці особового складу дозволяє суттєво заощадити льотний ресурс 

літаків та вертольотів. 

Метод дослідження 

В цій роботі використовується емпіричний метод дослідження об’єкта. 

Емпіричний метод полягає в послідовному здійсненні наступних п'яти операцій: 

спостереження, вимірювання, моделювання, прогнозування, перевірка прогнозу. 

У науці основними формами емпіричного дослідження є спостереження і 

експеримент. Крім того, до них відносять також численні вимірювальні 

процедури, які хоча і ближче примикають до теорії, все ж здійснюються саме в 

рамках емпіричного пізнання і особливо експерименту [2]. 
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Спостереження може бути безпосереднім і опосередкованим різними 

приладами і технічними пристроями (мікроскопом, телескопом, фото-і 

кінокамерою та ін.). З розвитком науки спостереження стає все більш складним 

і опосередкованим. 

Основні вимоги до наукового спостереження: однозначність задуму; 

наявність системи методів і прийомів; об'єктивність, тобто можливість контролю 

шляхом або повторного спостереження, або за допомогою інших методів 

(наприклад, експерименту). 

Зазвичай спостереження включається в якості складової частини в 

процедуру експерименту. Важливим моментом спостереження є інтерпретація 

його результатів – розшифровка показань приладів, кривої на осцилографі, на 

електрокардіограмі і т. д. 

 В експерименті об'єкт або відтворюється штучно, або ставиться в певним 

чином задані умови, що відповідають цілям дослідження. У ході експерименту 

досліджуваний об'єкт ізолюється від впливу побічних обставин, які затемнюють 

його сутність і представляється в чистому вигляді. При цьому конкретні умови 

експерименту не тільки задаються, але і контролюються, модернізуються, 

багаторазово відтворюються [2]. 

Наукова новизна одержаних результатів проведеного дослідження полягає 

в обґрунтуванні теоретичних положень та можливості реалізації авіатренажерів 

на базі мобільних крокуючих роботів. 

Традиційно авіатренажери реалізуються на стаціонарній основі платформи 

Стюарта, а в своїй роботі я пропоную реалізувати і дослідити функцію 

авіатренажерів на базі вже існуючих моделей крокуючих роботів. 

Практичне застосування одержаних результатів полягає в можливості 

вдосконалити існуючу систему керування роботами для підвищення її швидкодії 

та виконання команд програми керування. 
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РОЗДІЛ 1 

МОБІЛЬНІ КРОКУЮЧІ РОБОТИ ТА СФЕРИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ 

 

1.1. Огляд типів крокуючих роботів 

 

В даний час практично у всіх промислово розвинених країнах інтенсивно 

ведуться роботи зі створення і дослідження крокуючих роботів. Це викликано 

тим, що крокуючі машини в порівнянні з традиційними колісними і гусеничними 

машинами мають ряд переваг перед традиційними транспортними засобами під 

час руху по поверхні зі складним рельєфом, такими як пересічна місцевість, 

завали, а також всередині будівель і споруд, де необхідно переміщатися по 

сходах і вузьких коридорах і шахтах. У випадках, коли бажано або необхідно, 

щоб слід від опор цільової мобільної платформи мав дискретний характер, гідну 

заміну крокуючій машині знайти неможливо. Ці особливості машини з кроковим 

рушієм можуть бути затребувані при створенні сільськогосподарських роботів. 

Такі країни як США, Голландія, Швеція та інші починають повністю переходити 

до безлюдного сільськогосподарського виробництва. Впровадження роботів в 

цю індустрію дозволить істотно підвищити продуктивність і рентабельність 

сільського господарства, тому необхідність дослідження в цій області, розробка 

методик побудови універсальних робототехнічних систем очевидні. Сучасний 

рівень технології та обчислювальної техніки дозволяє будувати не тільки 

лабораторні макети, але і великомасштабні машини, які можуть служити 

прототипами крокуючих машин для виконання конкретних дій на складній 

місцевості [15].  

Відмінна особливість крокуючих роботів в тому, що при проектуванні 

конструкції використовується біологічний підхід. Конструкція і алгоритм ходьби 

будується на основі матеріалів спостережень за живою істотою. Різниця 

варіантів конструкцій обумовлена різноманітністю використовуваних прикладів 

з живої природи, але при цьому можна виділити загальні риси, і як наслідок 

переваги і недоліки. 
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Переваги: 

• Подолання перешкод з різким перепадом висоти (яма); 

• Можливість подолання перешкод заввишки до рівня кріплення кінцівки 

(уступ); 

• Розворот на місці; 

• Можливість реалізації руху в будь-якому напрямку з місця; 

• Можливість утримання горизонтальної орієнтації корпуса на поверхні з 

різними рівнями висот. 

Недоліки: 

• Невелика швидкість переміщення; 

• Можлива нерівномірність руху; 

• Складність реалізації конструкції (переважно для двоногих роботів). 

Нижче розглянуті деякі існуючі розробки крокуючих машин.  

Крокуючий робот HexCrawler (рис.1.1). Це невеликий крокуючий робот, 

що відноситься до класу непромислових роботів, а саме досліджуючий, тобто 

призначений для збору інформації, наприклад, на нього можна встановити 

камеру або інфрачервоний датчик для відслідковування певних об’єктів, що 

можуть бути передбачені поставленою задачею. 

Кінематика робота: на рис. 1.2 та 1.3 представлено кінематичні схеми 

даного роботу. Особливістю даного робота є те, що для згинання двох ланок 

кінцівки використовується лише один сервопривод, що забезпечується 

відповідною кінематикою кінцівки. Особливості конструкції, дозволяють йому 

пересуватися по нерівній поверхні. Має 3 групи кінцівок. Кожна група 

складається з 2-х кінцівок. Одна група ніг виконує тільки опорну функцію. Дві 

інші групи використовують для забезпечення руху.   

Склад робота: корпус виконаний із тонкого алюмінієвого листа, 6 кінцівок 

спеціальної конструкції, для кожної з яких використовуються 2 сервоприводи – 

один для згинання ноги, інший для її повороту. 
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Приводи робота: рух забезпечується 12 електричними сервоприводами 

класу аналогових мікросервоприводів. 6 сервоприводів відповідають за згинання 

ніг, а інші 6 за їх поворот відносно корпусу. 

Система керування робота: за метою керування – розімкнена система 

програмного регулювання об’єктом. Система керування представлена 

регулятором у вигляді мікроконтролера ATmega644P на платі розширення IPST-

SE та модулю ZX-SERVO16i, що забезпечує керування силовими приводами 

(сервоприводами) робота [3]. 

Перевагою такого роботу є використання меншої кількості сервоприводів, 

ніж для подібних інших роботів. Недоліком є мала швидкість пересування та 

неконтрольованість останньої ланки кінцівки, що дотикається до поверхні. Вона 

стає перпендикулярно завдяки невеликому грузику на її кінці, і завжди 

розташована перпендикулярно до поверхні під дією сили тяжіння. 

 

 
Рисунок 1.1 – Крокуючий робот HexCrawler Mini [3] 
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 Рисунок 1.2 – Кінематична схема ніг робота (вигляд спереду) 

Рисунок 1.3 – Кінематична схема робота (вигляд зверху) 

 

 Walking forest machine  (WFM) (рис. 1.4), який був розроблений компанією 

John Deer, як засіб пересування по пересіченій місцевості з мінімальним згубним 

впливом на опорну поверхню (в порівнянні з колісним і гусеничним 

транспортом), призначений для вирубки сухостою в лісах. Відноситься до класу 

промислових крокуючих роботів для сільськогосподарських робіт.  

Кінематика робота: на рис. 1.5 представлено кінематичну схему приводної 

частини робота, що забезпечує його рух. 

Склад робота: робот має металевий кузов з кабіною водія-оператора, 

моторним відсіком та місцем кріплення та приводу робочих модулів. Має 6 

кінцівок, кожна з яких складається з 3 ланок, подібно до ніг комах.  

Приводи робота: згинання кінцівок та їх переміщення забезпечується 

трьома поворотними гідромоторами для кожної з них. Всього їх 18. Один 
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гідромотор знаходиться в колінному суглобі, що забезпечує згинання-

розгинання крайньої ланки відносно середньої в одній площині, а 2 інших 

служать для просторового руху всієї кінцівки (забезпечують лінійне 

переміщення та розворот на місці). 

Система керування робота: це інтелектуальна комп'ютерна система, яка 

керує всіма функціями ходьби, включаючи напрямок руху, швидкість руху, 

ступінь висоти та ходу та кліренс. Головка комбайна контролюється системою 

вимірювання та управління Timberjack. Для подальшої оптимізації роботи 

машини система Total Machine Control (TMC) Timberjack регулює функції 

навантажувача та двигуна машини. Всі системи управління призначені для 

зручності та простоти у використанні. Зручні для оператора елементи управління 

вбудовані в єдиний джойстик. 

Перевагою WFM є висока маневреність. Залежно від нерівностей 

ландшафту, оператор може змінити висоту кузова машини, його нахил відносно 

поверхні та висоту кожного кроку, однак рішення щодо вибору маршруту, 

регулюванню висоти кроку приймає оператор-водій. Проте основним недоліком 

є мала швидкість переміщення та неможливість роботи на болотистих або м’яких 

дернових ґрунтах, так як площа контактуючої поверхні кіцівки мала по 

відношенню до маси агрегату, що призведе до загрузання машини [4]. 

 

 
Рисунок 1.4 – Крокуючий робот Walking forest machine [4] 
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Рисунок 1.5 – Кінематична схема приводної частини  Walking forest 

machine 

 

Багато винаходів з галузі робототехніки знаходять своє застосування в 

медицині. В Японії в університеті Васеда спільно з Tmsuk створений медичний 

робот WL-16RIII (рис. 1.6,а) – двоногий крокуючий робот, спеціально 

пристосований до перенесення людей. Його творці стверджують, що за 

допомогою робота інваліди зможуть пересуватися по сходах або по нерівній 

поверхні. Маса цього робота становить близько 200 кг, корисна 

вантажепід’ємність – лише 60 кг. 

Кінематика робота: його кінематичну схему зображено на рис. 1.6,b. Вона 

забезпечує пересування робота без завалу на двох ногах. В основу покладено 

систему з паралельною кінематикою на базі платформи Стюарта. 

Склад робота: має основу, до якої кріпляться дві ноги, на якій є сидіння для 

людини, розташована електроніка та джерела енергії. Кожна нога складається із 

шести лінійних приводів, що прикріплені до основи карданним з’єднанням по 

шестикутнику. На ступні ці приводи з’єднуються попарно на сферичний шарнір 

у формі трикутника.  

Приводи робота: це 12 лінійних електроприводів зі зворотнім зв’язком, по 

6 на кожну ногу. Установка працює від акумуляторних батарей, що приводять 

його в дію. 



15 
 

Система керування робота: для цього робота його розробник Атсуа 

Таканіші написав спеціальний алгоритм програми, що дозволяє роботу ходити 

на двох ногах не завалюючись та по сходах. Керування ним здійснюється 

оператором (людина, що на ньому сидить) за допомогою джойстика. 

 Перевагою такого робота є його здатність переносити людину по сходах 

або інших нерівномірних поверхнях. Основним недоліком є дороговизна, велика 

енергозатратність на процес пересування та мала швидкість ходьби по сходах 

[5].  

 
Рисунок 1.6 – Крокуючий робот WL-16RIII: а – переносить людину; b – 

структурна схема ступенів свободи робота [5] 

 

Відома американська робототехнічна компанія Boston Dynamics сумісно з 

DARPA розробила чотириногого робота Big Dog (рис. 1.7), який повинен стати 

супутником солдата в найскладніших природно-кліматичних умовах. Завдяки 

розробленій системі управління, має високу стійкість при русі по нерівній, 

слизькій поверхні і здатний утримати рівновагу навіть при зовнішньому 

механічному впливі [6]. 

Кінематика робоота: його кінематичну схему зображено на рис. 1.8, його 

кінематика нагадує чотириногих звірів. 
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Склад робота: має корпус, до якого кріпляться кінцівки, в якому розміщено 

бортовий комп’ютер, датчики, гіроскоп та акселерометр, акумуляторні батареї, 

двотактний двигун внутрішнього згорання з водяним охолодженням потужністю 

в 15 к.с.; гідравлічні приводи, зо приводять в дію кінцівки. 

Приводи робота: його чотири кінцівки оснащені гідроприводом, що 

забезпечує можливість перенесення корисного вантажу до 45 кг та пересуванню 

по пересічній місцевості. 

Система керування робота: забезпечується бортовим комп’ютером, 

система керування адаптивна замкнута. Має розвинену систему стабілізації, що 

дозволяє йому при падінні підніматися та продовжувати свій рух. 

Робот може працювати в декількох режимах: переміщення по координатах, 

слідування за лідером. Може пересуватися галопом, бігом, поповзом. Він 

забезпечений двигуном і спецзасобами, що забезпечують його управління, 

пересування, орієнтацію на місцевості і зв'язок [6]. 

 

 
Рисунок 1.7 – Крокуючий робот Big Dog [6] 
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Рисунок 1.8 – Кінематична схема робота Big Dog 

 

Cornell Ranger – крокуючий чотириногий біпедальний  робот-марафонець 

(рис. 1.9), зроблений у Корнельському університеті (Cornell University). На 

сьогоднішній день він поставив рекорд по роботі на дистанції 65,24 км без 

перезарядки і ремонту [7]. 

Кінематика робота: на кінематичній схемі рис. 1.10 показано, що робот має 

дві пари ніг, внутрішню і зовнішню пари. Має три ступені свободи: один на 

стегнах і два на щиколотках. Ноги кожної пари жорстко скріплені між собої і 

обидві пари з'єднані на стегні з шарніром, закріпленим на спільній осі.  

Склад робота: робот має масу 5 кілограмів, 4 попарно з'єднані ноги, 

довжиною 1 метр, що вимірюється від нижньої частини стопи до стегна. 

Електродвигуни та інші важкі частини (наприклад, акумулятори) розташовані 

навколо стегна, щоб центр маси ніг максимально наблизився до стегна. Це 

робиться з двох причин: мінімізувати інерцію ніг щодо кульшового суглоба та 

отримати гарну симетрію між двома парами ніг. 

Приводи робота: кожен із ступенів свободи приводиться в дію окремо 

двигуном постійного струму. Всього використовується 5 двигунів: 2 для стегон 

зовнішньої та внутрішьої пар, 1 для двох щиколоток внутрішньої пари та 2 по 1 

на кожну щиколотку зовнішньої пари ніг (рис. 1.11). 
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Система керування робота: представлена контролером для загального 

управління роботом, наприклад переключення між режимом очікування та 

прогулянки; інтерполятором, який використовується для наслідування складних 

математичних функцій, таких як синусоїдальні функції, інтерполяцією таблиці, 

для зменшення числа тактових циклів; бездротовим інтерфейсом для зв'язку між 

роботом і ноутбуком; функцією калібрування для калібровки енкодерів, 

гіроскопів та лінійних акселерометрів [8].  

 

 
Рисунок 1.9 – Крокуючий робот Cornell Ranger [7] 

 

 
Рисунок 1.10 – Кінематична схема робота Cornell Ranger 
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Рисунок 1.11 – Складові частини робота Cornell Ranger [8] 

 

У департаменті біологічної кібернетики Більфельдского університету був 

розроблений новий робот-комаха «Hector» (рис. 1.12). «HECTOR» буде 

використовуватися в CITEC і лабораторіях Данії, Німеччини та Італії, як частина 

Європейського проекту EMICAB (Embodied Motion Intelligence for Cognitive, 

Autonomous Robots) - втілення в рух інтелекту когнітивних автономних роботів. 

Робот буде вчитися переміщатися автономно і наслідувати ході справжніх комах 

[9]. 

 
Рисунок 1.12 – Крокуючий робот. Робот-комаха «Hector» [9] 

 

Кінематика робота: на рис. 1.13 зображена кінематична схема даного 

робота. Його корпус складається з трьох частин, шарнірно з’єднаних між собою. 

Його кінцівки складаються з трьох ланок та мають 6 ступенів свободи. 
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Склад робота: робот має корпус, в якому знаходяться мікроконтролер, 

гіроскоп, приводи повороту частин тулуба, акумулятори. Кінцівки кріплять до 

корпусу на двигуни спеціальної конструкції, що мають тензодатчики для 

реагування на перешкоди та навантаження, що сприймають кінцівки робота. 

Приводи робота: робот має по 3 двигуна спеціальної конструкції з 

тензодатчиками на кожній нозі, що забезпечує рухливість кожної ланки та надає 

6 ступенів свободи. Всього таких приводів 18. Також є 2 сервоприводи, зо 

забезпечують рухливість частин корпусу під час руху подібно до комах. 

Система керування робота: представлена замкнутою адаптивною 

системою керування. В залежності від перешкод чи навантажень, з якими 

стикаються кінцівки робота, його кінцівки піднімаються вище, щоб переступити 

перешкоду, або подолати її відповідним шляхом, закладеним програмою 

керування. Система керування досить складна і з нею можна детальніше 

ознайомитися у джерелі [9]. 

 
Рисунок 1.13 – Кінематична схема робота-комахи «Hector»  

 

Робот X-RHex (мал.1.14) від компанії Boston Dynamics має відчутні 

переваги в прохідності. Така конструкція дозволяє роботу досить успішно 

рухатися по траві, піску, щебінці, бруду і багатьом іншим типам поверхні, які 

можуть ускладнювати рух як колісних, так і крокуючих роботів [10].  

Кінематика робота: кінематична схема робота представлена на рис1.15. 

Особливістю є те, що 6 кінцівок являють собою напівкруглі ланки, що 
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обертаються, забезпечуючи при цьому рух робота. Шість «лап» робота 

синхронного обертаються «по три», приблизно копіюючи методику 

переміщення інших гексаподів. 

Склад робота: робот має корпус, в якому знаходиться вся електроніка та 

елементи живлення, електричні приводи. Лапки робота мають напівкруглу 

форму, які виконані із пружного матеріалу та покриті гумою з протектором для 

кращого зчеплення з різними типами поверхні. Робот також оснащений 

радіомодулем та камерою для зручності керування оператором. Його загальна 

маса 14 кг, корисна вантажепід’ємність – 2 кг. Корпус робота герметизовано для 

проходження по болотистих чи вологих поверхнях. 

Приводи робота: приводами робота є електричні двигуни постійного 

струму. 

Система керування робота: керування роботом здійснюється оператором 

за допомогою радіозв’язку та за рахунок передачі відеоданих з робота на монітор 

оператора. 

Перевага робота полягає можливості досліджувати завали чи інші важко 

доступні місця для знаходження людей чи важливих предметів. Він має відносно 

своїх розмірів високу прохідність як по різним типам поверхонь, так і по розміру 

перешкод (уступи, великі камені, насипи тощо) [10]. 

 

 

Рисунок 1.14 – Крокуючий робот. X-RHex [10] 
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а) б) 

Рисунок 1.15 – Кінематична схема робота X-RHex: а) – вигляд зверху; б) – 

вигляд збоку 

 

Крокуючий робот iC Hexapod (рис. 1.16) обладнаний камерою з ПЗС-

матрицею, що працює на 16-ти бітному процесорі PIC. Його основне 

призначення – це зафіксувати обличчя людини, захопити його камерою та 

знімати. Його камера слідує за обличчям людини, коло вона ним (обличчям) 

рухає. Його компоновка у вигляді гексапода дозволяє виконувати плавно такі 

складні рухи.  

Кінематика робота: кінематична схема представлена на рис.1.17. Даний 

робот має 3 ступеня вільності для кожної ноги, 2 для повороту голови-камери та 

нахилу. 

Склад робота: робот має корпус у формі шестикутника, 6 кінцівок, кожна 

з яких складається з 3 ланок, рухому платформу для камери, електричні 

сервоприводи та плату керування з датчиками. 

Приводи робота: всього використовується 21 електричний сервопривод: 

по 3 на кожну ногу, та 3 для платформи камери. 

Система керування робота: робот має блок керування під назвою p.Brain, 

який забезпечує всі рухи ніг і корпусу. P.Brain працює на процесорі PIC ds33F. Є 

також віддалений комп'ютер Mini-ITX з Windows XP Mini, який відповідає за 
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розпізнавання осіб та відстеження (має процесор Pentium-M 1,73 ГГц, 512 Мб 

Ram і 40 ГБ HD). Цей ПК підключений до p.Brain через послідовний порт. Тільки 

прості команди, такі як обертання голови і тіла навколо осей X, Y і Z, 

відправляються на p.Brain з ПК. Тому система керування робота є замкнута 

слідкуюча. 

Даний робот відноситься до «інженерного мистецтва». Тобто фотографії 

людей, які він робить, він надсилає на он-лайн сервер, де вони зберігається. Тому 

коли він повторно зустрічає ту ж саму людину, він може її впізнати та знайти 

фотографії цієї людини зі своєї бази [11]. 

 

 
Рисунок 1.16 – Крокуючий робот. iC Hexapod [11] 

 

 
Рисунок 1.17 – Кінематична схема робота iC Hexapod 

 

Для забезпечення більшої безпеки при проведенні пошуку мін компанією 

CSIC був розроблений робот SILO6 (рис. 1.18), що має шість кінцівок для 

пересування. Рухова система нового робота діє таким чином, що завжди три 
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кінцівки знаходяться в стійкому контакті з поверхнею, забезпечуючи, таким 

чином, достатню стійкість всієї конструкції в цілому. Завдяки цій стійкості і 

великій кількості кінцівок, цей робот має гарну маневреність, ле невисоку 

швидкість пересування і  гарну точність рухів, що є необхідним при проведенні 

такого небезпечного заходу як розмінування місцевості [12].  

Кінематика робота: кінематичну схему робота показано на рис.1.19. На 

відміну від кінематичної схеми попереднього робота його 6 кінцівок 

розташовано в ряд попарно. Кожна з його ніг має 3 ступені вільності. 

Маніпулятор також має 3 ступені вільності, але в цій роботі розглядається тільки 

ходова частина. 

Склад робота: робот має достатньо великий корпус, в якому розміщуються 

бортовий комп’ютер, системи телеметрії та зв’язку з оператором, акумуляторні 

батареї. До корпусу кріпляться 6 ніг та маніпулятор пошукового пристрою, а 

також електроприводів, що приводять їх в дію. 

Приводи робота: ланки ніг робота приводяться у дію двигунами 

постійного струму з енкодерами, з’єднаними через редуктор зі спіроїдною 

передачею (рис.1.20). 

Система керування робота: представлена бортовим комп’ютером робота та 

віддаленим комп’ютером оператора. Зв’язок між роботом та оператором може 

здійснюватися дротовим способом або бездротовим через радіомодуль Ethernet 

по протоколу TCP/IP. Операторський комп'ютер працює під контролем 

операційної система Windows XP, а бортовий контролер працює під керуванням 

операційної системи QNX. Бортовий комп'ютер являє собою розподілену 

ієрархічну систему, що складається з комп'ютера на базі ПК, плати збирання 

даних та 8 трьохосьових плат керування на базі мікроконтролерів LM629, 

з'єднаних через шину ISA. Мікроконтролери LM629 включають в себе цифрові 

ПІД-фільтри, забезпечені генератором траєкторій, який виконує керування 

замкнутого циклу положення та швидкості в кожному з'єднанні. Кожен 

мікроконтролер керує драйвером двигуна постійного струму на основі технології 

ШІМ. Плата аналогового збору даних використовується для отримання 



25 
 
сенсорних даних з діапазону зовнішнього обладнання (датчики, локатори тощо). 

Радіокартка Ethernet  забезпечує мережеве з'єднання з операторською станцією. 

Також надаються додаткові електронні картки для взаємодії з детектором, а 

також із системою DGPS через RS232 [13]. 

 

 
Рисунок 1.18 – Крокуючий робот. SILO6 [12] 

 

  
а) б) 

 

Рисунок 1.19 – Кінематична схема робота SIL06: а) – загальна з 

маніпулятором пошукового пристрою[13], б) – ходової частини 
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Рисунок 1.20 – Спіроїдна передача [13] 

 

Американський винахідник Девід Дорхаут (David Dourhout), який 

проживає в штаті Айова,  розробив робота-фермера Prospero (рис. 1.21). Робот 

може сіяти насіння певних рослин в певних місцях городу і запам'ятовувати їх 

розташування. Винахідник провів кілька успішних тестувань Prospero. У ньому 

передбачена можливість взаємодії з іншими роботами-фермерами. Девід 

Дорхаут має намір надалі модернізувати свого робота, розширивши його 

функціональність для виконання різних робіт, таких як, обробка грядок, 

усунення бур'янів, полив і інше [14].  

Кінематика робота: кінематична схема представлена на рис.1.21, де 6 

кінцівок робота складаються з 3 ланок кожна та мають 3 ступеня вільності. 

Склад робота: окрім платформи та шести кінцівок, робот має модуль 

посадки зерен в ґрунт, модуль для позначення місця посадки, модуль 

ультразвукової сенсорики, плата керування, драйвери приводів, сервоприводи та 

акумулятори. 

Приводи робота: робот має по 3 електричні сервоприводи на кожну з шести 

ніг, також один сервопривод для ультразвукового датчику та ще один для 

модулю маркування місця посадки. 

Система керування робота: представлена платою розробки Parallax 

Schmartboard Module з мікроконтролером Propeller P8X32A та двома драйверами 

керування сервоприводами Parallax Propeller Servo Controllers. Система 
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керування замкнута з програмним регулюванням, також присутня адаптивна 

система, якщо є можливість контакту з подібним роботом. 

 

 
Рисунок 1.21 – Крокуючий робот. Prospero [14] 

 

 
Рисунок 1.22 – Кінематична схема ходової частини роботa Prospero 

 

RiSE - це робот від Boston Dynamics, який здатний підніматися по 

вертикальних поверхнях (рис. 1.23), таких як стіни, дерева і паркани. Робот 

використовує мікрокігті на кінцівках, щоб підніматися по текстурованим 

поверхням. Підлаштовує рухливий хребет, щоб відповідати кривизні поверхні і 

використовує хвіст, як додаткову опору на крутих підйомах.  

Кінематика робота: кінематична схема представлена на рис.1.24, де 6 

кінцівок робота складаються з 3 ланок кожна та мають 3 ступеня вільності. При 

пересуванні по вертикальній поверхні він відриває почергово лише одну ногу, 

при цьому рухаючись триподним способом. 



28 
 

Склад робота: розмір робота 0,25 м, вага близько 2 кг, швидкість 

пересування 0,3 м/с. Його корпус складається з 2 частин, з’єднаних між собою 

шарнірно відповідно кінематичної схеми. Кожен з шести ніг приводиться в рух 

парою електродвигунів. Бортовий комп'ютер управляє рухом ніг, опитує і 

аналізує дані з різних датчиків, в тому числі датчиків положення, тензодатчиків 

і контактних датчиків. 

Приводи робота: безщіткові електродвигуни постійного струму, що 

дозволяють збільшити щільність потужності. 

Система керування робота: представлена бортовим комп’ютером та 

датчиками. Має замкнуту програмну систему керування. Його програма 

керування забезпечує почергове пересування кінцівок, що дозволяє йому 

рухатися вертикально [15]. 

 

 
Рисунок 1.23 – Крокуючий робот. RiSE [15] 

 

 
Рисунок 1.24 – Кінематична схема робота RiSE 
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Розглянемо недоліки та переваги представлених конструкцій. 

Використання меншої кількості сервоприводів у крокуючих роботів HexCrawler 

і Mini Hexapod зменшує вагу, спрощує систему забезпечення руху, але разом з 

тим зменшує маневреність, прохідність робота по місцевості зі складним 

рельєфом. Робот X-RHex не має можливості повної розв'язки кінцівок від 

опорної поверхні, траєкторія рухів кінцівок не змінюється і немає можливості 

вибору довільних точок опор для кінцівок. Крокуючі машини Walking forest 

machine і SIL06 завдяки своїй конструкції, мають високу маневреність і 

прохідність, але не володіють автономністю і керуються водієм в першому 

випадку і віддаленим оператором - у другому. Перспективними можна визнати 

розробки фірми Boston Dynamics - роботи BigDog, Cheetah, WildCat. Вони 

пройшли успішні випробування і завдяки застосуванню сучасних технологій і 

удосконаленню алгоритмів систем управління, досягли результатів, раніше 

недоступних крокуючим роботам. Галузь застосування цих роботів - військові 

операції, а проект фінансується DARPA. Алгоритми систем управління і їх 

реалізація є комерційною таємницею Boston Dynamics і не підлягають 

розміщенню у відкритих джерелах.  

Робот-комаха «HECTOR» був розроблений в рамках проекту EMICAB для 

вивчення просунутих автономних рухів. Алгоритми і траєкторія руху кінцівок 

будувалися на основі спостережень за пересуванням комах. В даний час робот 

HECTOR має на озброєнні датчики і камери малого радіусу дії, які надають 

інформацію про стан робота і дають йому деяке уявлення про навколишнє 

середовище. Загальний порівняльний аналіз представлено в табл.1.1. 
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Таблиця 1.1. Порівняльний аналіз деяких існуючих крокуючих роботів 

Робот 
Кіль-ть 

кінцівок 

Спосіб 

розташування 

кінцівок 

Тип 

приводів 
Призначення 

Вантаже-

під’ємніс

ть 

HexCrawler 6 
Попарно 

паралельне 

Електрични

й 
Дослідницький - 

Walking 

forest 

machine 

6 
Попарно 

паралельне 

Гідравлічни

й 

Промислове, 

лісогосподарське 
500 кг 

WL-16RIII 2 Біпедальне 
Електрични

й 

Перенесення 

людей з 

обмеженою 

рухливість 

60 кг 

Big Dog 4 
Квадро- 

педальне 

Гідравлічни

й, 

електрични

й 

Супровід 

військових, 

перенесення 

вантажу 

45 кг 

Cornell 

Ranger 
4 Біпедальне 

Електрични

й 

Дослідницький, 

подолання 

великих 

дистанцій без 

дозаряду 

- 

HECTOR 6 
Гексагональн

е паралельне 

Електрични

й 

Дослідницький, 

наслідування 

комах 

- 

X-RHex 6 
Попарно 

паралельне 

Електрични

й 

Розвідування 

завалів, 
2 кг 
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важкодоступних 

місць  

iC Hexapod 6 

Гексагональн

е 

осесеметричне 

Електрични

й 

Розважальний, 

збір фотоданих 
- 

SILO6 6 
Гексагональн

е паралельне 

Електрични

й 

Військовий, 

пошук мін 
30 кг 

Prospero 6 

Гексагональн

е 

осесеметричне 

Електрични

й 

Домашнє 

господарство, 

посадка та 

догляд рослин 

1 кг 

RiSE 6 
Гексагональн

е паралельне 

Електрични

й 

Дослідницький, 

пересування по 

вертикальних 

поверхнях 

- 

 

В цілому ідея використання крокуючих роботів розглядається багатьма 

дослідниками. Вибір конструкцій залежить від завдань, поставлених перед 

крокуючою машиною. Можливість застосування спрощеної конструкції, 

скорочення рухливості кінцівок, спрощення систем управління, забезпечення 

руху виникає у випадках, коли до робота не пред'явлено вимоги переміщення по 

складних поверхнях, у випадках, коли частина управління бере на себе оператор. 

У більш жорстких умовах, при необхідності діяти повністю або частково 

автономно і при заздалегідь невідомому стані опорною поверхнею, робот 

повинен мати конструкцію з більшим ступенем рухливості кінцівок. Це 

призводить до необхідності побудови складної системи управління. Конкретний 

рівень автоматизації управління рухом крокуючої машини залежить, від 

призначення машини і умов її застосування. Так інформаційні роботи, що 

працюють в екстремальних умовах, при заздалегідь невідомому рельєфу 

місцевості, повинні використовувати складні бортові обчислювальні комплекси, 
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а для технологічних крокуючих машин застосування таких систем не доцільно. 

Завданнями системи управління стає управління великим числом ступенів 

свободи, забезпечення необхідних кінематичних і динамічних параметрів 

крокуючих апаратів, а в разі автономних роботів додаються завдання навігації і 

орієнтації в просторі. Програмне забезпечення систем управління визначає 

властивості і характеристики крокуючих роботів. Висока невизначеність 

навколишнього оточення обмежує можливість використання жорстких 

алгоритмів управління кінцівками. Зрозуміло, що до складу системи управління 

повинні входити пристрої визначення положення корпуса робота і його кінцівок 

в просторі, контролю опорної поверхні, оцінки та вибору маршруту руху, 

пристрої для розширення функціональності робота, виконання будь-яких 

сервісних функцій. Найбільш перспективним рішенням є запозичення 

алгоритмів переміщення кінцівок у представників живої природи (комах, 

ссавців, членистоногих). Однак просте копіювання алгоритмів і траєкторій руху 

кінцівок недостатньо для того, щоб забезпечити рух робота по складному 

рельєфу. Необхідно побудувати систему надання відчуттів роботу і розробити 

алгоритми коригування руху кожної кінцівки, що являє собою окремий об'єкт 

управління з одного боку і частину системи забезпечення стійкості – з іншого. 

Управління кожною кінцівкою може здійснюватися окремим автономним 

модулем, який взаємодіє з іншими такими ж модулями. Взаємодія між частинами 

(модулями) системи забезпечення стійкості і руху являє собою окремий об'єкт 

дослідження. Алгоритми їх взаємодії повинні враховувати стан кожного з них і 

вносити необхідні зміни в процесі того, що крокує.  

Система управління є невід'ємною частиною систем крокуючих машин, що 

визначає їх можливості в цілому. Застосування алгоритмів, «підглянутих» у 

живої природи укупі з інтелектуальною системою коригування руху, дозволить 

ефективно використовувати всі переваги такого способу пересування. І питання 

розробки таких систем управління в даний час є надзвичайно актуальним.[16] 

Розглянемо практичне застосування крокуючих роботів. Японські 

розробки TITAN III і TITAN IV (TITAN – абревіатура від Tokyo Institute of 
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Technology, Aruku Norimono) належать Токійському технологічному інституту  – 

одні з перших крокуючих механізмів з штучним інтелектом, що дозволяють 

долати нескладні перешкоди. Так, TITAN IV в 1985 році, в Government Pavilion 

of the Science Exhibition at Tsukuba, в піврічний період дослідів пройшов близько 

40 кілометрів по поверхні з трьома ступенями складності. Ця модель важила 

близько 160 кілограмів, а довжина однієї ноги (всього їх було шість) становила 

близько 1 м 20 см. Причому цікаво, що така махина розвивала швидкість 40 см / 

с. TITAN IV був прототипом для безлічі подальших розробок японських 

винахідників[17].  

Починаючи з цього моменту, крокуючі роботи стали розроблятися і для 

практичних цілей, наприклад, для дослідження морських глибин. Акваробот 

(Aqurobot) розроблявся в лабораторії роботів у Port Harbour Research Institute 

Міністерства транспорту Японії впродовж чотирьох років (1985-1989) [18]. 

Крокуючі роботи і найпоширеніший їх підвид – шестиногі роботи в даний 

час широко досліджуються в усьому світі. На сьогоднішній день існує величезна 

безліч типів конструкцій корпусу і кінцівок роботів, велика кількість алгоритмів 

пересування. У 2016 році налічувалося близько 10 мільйонів промислових 

роботів, які працюють в усьому світі, і Японія є передовою країною, що має 

високу щільність використання роботів в обробній промисловості. 

Популярність крокуючих роботів багато в чому викликана їх головною 

перевагою перед іншими типами пересувних роботів – здатністю долати 

поверхні зі складною формою рельєфу. Така перевага вимагає реалізації в 

роботах адаптивних алгоритмів пересування. 

Однак, як показав проведений огляд найбільш поширених на ринку 

моделей роботів, більшість роботів в базовому комплекті поставки не є 

адаптивними. У багатьох роботів є можливість додаткового оснащення 

сенсорами, однак через особливості встановленого на роботі програмного 

забезпечення і необхідності довгого його вивчення, зробити це не завжди буває 

просто. 

Розглянемо, де доцільно використовувати крокуючі роботи: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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• у вигляді андроїдів, в сфері соціального обслуговування, в споживчій 

робототехніці; 

• у вигляді платформи з цільовим обладнанням і маніпуляторами, в 

надзвичайних ситуаціях, наприклад, при розборі завалів, в будівництві, в 

обслуговуванні технічних об'єктів (техніки, агрегатів); 

• у вигляді броньованої платформи з збройною системою і 

маніпуляторами для вогневої підтримки наземних операцій в міській 

обстановці, знищення інженерних загороджень, барикад, при цьому орієнтовна 

висота робота не повинна перевищувати два середніх людські зрости, тобто 350 

см, для ефективного укриття в міському рельєфі (тобто як мінімум за 

одноповерховим будинком) і достатніх розмірах для розміщення корисного 

навантаження. 

• у вигляді платформи з вантажним відсіком, для експедицій по 

пересіченій, болотистій та гірській місцевості, при цьому, бажана конструкція 

платформи з безліччю зчленувань за принципом будови тулуба гусениці, для 

кращої огинання перешкод. 

• Роботи все частіше використовуються у виробництві (з 1960 року). В 

автомобільній промисловості, вони можуть складати більше половини від 

загальної «праці». Є навіть фабрики «з вимкненим світлом», такі як завод з 

виробництва клавіатур IBM у Техасі, котрий на 100 відсотків автоматизовано. 

• Роботи, такі як HOSPI, використовуються як 

кур'єри в лікарнях (лікарняний робот). Інші лікарняні завдання, виконують 

роботи рецепціонери, гіди і носильники — помічники [19]. 

• Роботи можуть служити офіціантами і кухарями, також і у домашніх 

умовах. «Boris» — це робот, який може завантажувати посуд до посудомийної 

машини [20]. 

• Робот бойового спорту — хобі або спортивний захід, де два або 

більше роботів борються на арені, щоби вимкнути один одного. 

• Очищення забруднених територій, від токсичних відходів або 

продуктів ядерних установок. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%B0%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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• Сільськогосподарські роботи (AgRobots) [21]. 

• Внутрішні роботи, очищення приміщення та догляд за людьми 

похилого віку. 

• Медичні роботи, що виконують дії з малоінвазивної хірургії. 

Найбільшою перевагою для більш широкого використання робототехніки, 

повинна бути підміна людей, які працюють у шкідливих умовах. У космосі, у 

сфері оборони і безпеки, у атомній галузі, у сфері логістики, обслуговування та 

інспекції – це дозволить уникнути впливу на людей небезпечних речовин і умов. 

Наприклад, роботи вже використовуються для виконання повторюваних і 

одноманітних завдань, праці із радіоактивними матеріалами, або для роботи 

у вибухонебезпечних середовищах.  

У майбутньому багато інших часто повторюваних, ризикованих або 

неприємних завдань, будуть виконуватися роботами у різних галузях економіки, 

таких як:  сільське господарство, будівництво, транспорт, охорона здоров'я, 

пожежогасіння або послуги прибирання. 

Незважаючи на усі ці успіхи, є певні навички, до яких люди будуть більш 

придатними, ніж машини, і питання полягає у тому, як досягти найкращого 

поєднання здібностей людини і робота. Переваги застосування робототехніки –  

на робочих місцях з точністю і повторюваністю, у той час, як перевагами 

людини, є творчість, прийняття рішень і гнучкість. Деякі європейські країни 

вносять робототехніку у свої національні програми і намагаються просувати 

безпечне і гнучке співробітництво між роботами і людьми для досягнення 

кращих результатів. [16, 22, 23] 

 

1.2. Авіатренажери та їх специфіка 

 

Всі сучасні авіаційні тренажери поділяються на п'ять основних типів: 

1. Пристрій для навчання основним інструментам (Basic Instrument 

Training Device – BITD) – це базовий тренажер тільки для базової процедури 

тренування польотів (рис.1.25). Це не репліка конкретного типу або виду 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%96%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://www.wiki-zero.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly91ay53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvJUQwJTlBJUQwJUJFJUQxJTgxJUQwJUJDJUQxJTk2JUQxJTg3JUQwJUJEJUQwJUI4JUQwJUI5XyVEMCVCRiVEMSU4MCVEMCVCRSVEMSU4MSVEMSU4MiVEMSU5NiVEMSU4MA
http://www.wiki-zero.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly91ay53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvJUQwJUFGJUQwJUI0JUQwJUI1JUQxJTgwJUQwJUJEJUQwJUIwXyVEMCVCNSVEMCVCRCVEMCVCNSVEMSU4MCVEMCVCMyVEMCVCNSVEMSU4MiVEMCVCOCVEMCVCQSVEMCVCMA
http://www.wiki-zero.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly91ay53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvJUQwJTlCJUQwJUJFJUQwJUIzJUQxJTk2JUQxJTgxJUQxJTgyJUQwJUI4JUQwJUJBJUQwJUIw
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літальних апаратів, але є загальною установкою. Це нагадує моделювання 

польотів на базі ПК, з одним або декількома екранами та пружинними 

елементами керування (наприклад, джойстиком, педалями) [24]. 

 
Рисунок 1.25 – Тренажер для відпрацювання базових інструментів. 

Виробник: ASA [24] 

 

2. Тренажер для відпрацювання дій в кабіні (Cockpit Procedures Trainer 

– CPT)  використовуються для тренувань базових дій та навичок пілота у кабіні 

літака, таких як ознайомлення з кабіною та приладною панеллю, обробка 

аварійних контрольних списків та інших дій (рис.1.26). Зазвичай, новачки 

відпрацьовують базові навички на даному виді тренажерів першочергово, щоб 

не витрачати на це час в більш дорогих та складних авіатренажерах [26]. Цей 

тренажер вимагає повної імітації кабіни літака, але знаходиться на стаціонарній 

платформі. Тут не використовуються аеродинамічні моделі, що симулюють 

політ літака. 

 
Рисунок 1.26 – Тренажер FJ2000 з конфігурацією ProJet або EuroJet [27] 
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3. Пристрій тренування польоту (Flight Training Device – FTD) означає 

повнорозмірну копію спеціальних авіаційних інструментів, обладнання, панелей 

та елементів керування певного типу у відкритій кабіні пілота або в закритій 

кабіні пілота, включаючи збірку обладнання та комп'ютерного програмного 

забезпечення, які необхідні для представлення літального апарата в наземних і 

польових умовах в міру систем, встановлених у пристрої. Тут немає вимог до 

руху та сил або візуальної системи. Він відповідає мінімальним стандартам для 

певного рівня кваліфікації FTD [25]. 

Тренажер Pacific Simulator PS4.5 (FTD) – це нерухомий, повністю закритий 

пристрій тренування польотів, який моделюється на авіалайнері з вузьким 

корпусом (рис.1.27). Це доступне рішення для тренувань авіаперевізників. Він 

призначений для підготовки до пілота Jet Transition та Multi-Crew [34]. 

Політові школи та університети можуть покращити свій асортимент 

пілотних навчальних програм, пропонуючи додаткові тренінги, такі як Jet 

Orientation та Multi-Crew. Авіакомпанії мають можливість використовувати ці 

пристрої для таких тренувань: Jet Transition, підготовка пілотів та підготовка 

систем, які не потребують комплексних тренажерів (FFS) [34]. 

 

  
                         а)                      б) 

Рисунок 1.27 – Стаціонарний тренажер Pacific Simulator PS4.5 класу FTD: а – 

зовнішній вигляд повністю закритої кабіни та системи візуалізації; б – вигляд із 

середини кабіни [34]   

 

Основні характеристики Pacific Simulator PS4.5 (FTD) [34]: 
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• повністю закрита кабіна з інструкторською станцією та сидіннями 

спостерігачів; 

• справжні літальні елементи управління, педалі керма, рульове 

керування та важіль керування дросельної заслінки двигуна; 

• широке моделювання літальних апаратів; 

• реалістична система управління польотом (FMS); 

• розширені системи автопілоту та льотного директора; 

• об'ємний стереозвук та підлокітники; 

• висока чіткість, обертальна візуальна система; 

• глобальна декорація та навігаційна база даних; 

• інструкторська станція з розширеними функціями; 

• сертифікація декількох регулюючих органів цивільної авіації; 

• низькі витрати на технічне обслуговування та експлуатацію; 

На ньому відпрацьовуються наступні програми навчання: 

• тренування переходу на реактивні літаки; 

• курси орієнтації реактивних літаків; 

• курси командної кооперації (MCC); 

• тренування технології роботи та інструкції по взаємодії із членами 

екіпажу; 

• Ознайомлення із бортовими системами; 

• Ознайомлення з приладами, включаючи ознайомлення зі скляним 

кокпітом та тренування/відновлення/оновлення інструменту; 

• навчання інженера технічного обслуговування повітряного судна 

(AME); 

• курси орієнтації та ознайомлення з кабыною (наприклад, для 

диспетчерів повітряних рухів, кабіни екіпажу, пожежної команди); 

• курси людських факторів. 

4. Тренажер відпрацювання дій польоту та навігації (Flight and 

Navigation Procedures Trainer – FNPT) – навчальний пристрій, що являє собою 

оточення кабіни, включаючи збірку обладнання та комп'ютерні програми, 
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необхідні для представлення повітряного судна або класу літака в польоті, у тій 

мірі, в якій вони здаються як у літаку. Він відповідає мінімальним стандартам 

для певного рівня кваліфікації FNPT [25]. 

Тренажер FNPT-I IFR (рис. 1.28) – це пілотажний тренажер навчального 

літака з одним двигуном, що призначений для підготовки на тип повітряних 

суден за правилами візуальних польотів (ПВП) і польотів за приладами (ПЗП). 

Тренажер призначений для підготовки приватних і професійних пілотів 

надлегких повітряних суден класу однодвигунних поршневих сухопутних 

літаків. В умовах нормальної і аварійної експлуатації по ПВП і ПЗП. 

Даний тренажер має сертифікат авіаційного тренажера, виданий 

Державіаслужбою України. Цей сертифікат підтверджує, що тренажер 

відповідає вимогам специфікації і відповідає кваліфікаційним вимогам Правил 

сертифікації авіаційних тренажерів України. Так само тренажер був 

протестований курсантами-випускниками, пілотами і командирами діючих 

авіакомпаній таких як МАУ і АероСвіт, а так само пілотами-випробувачами 

авіаційного заводу «АНТОНОВ». 

Тренажер являє собою двомісну кабіну реального літака Х-32-912, 

встановлену статично на опорах шасі без коліс, оснащену приточно-витяжною 

вентиляцією, а також системою подачі диму в кабіну використовуваної при 

імітації виникнення пожежі в польоті. 

Кабінне обладнання авіатренажера повністю відповідає оригінальному 

літаку. Заднє робоче місце кабіни тренажера обладнано приладами, і може 

виконувати функцію другого робочого місця інструктора, а також 

використовуватися в льотній підготовці пілотів-інструкторів, і при виконанні 

ними періодичних тренувань та кваліфікаційних перевірок по ПВП [35]. 

У комплект приладового обладнання тренажера входять наступні основні 

та резервні індикатори, прилади, перемикачі та маніпулятори: 

1. Пілотажно-навігаційні системи та прилади «Vizo-A», робоче місце 

пілота; 

2. Індикатори і прилади контролю систем і двигуна; 
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3. Перемикачі, лампи і маніпулятори; 

4. Сигнальна лампа червоного кольору попередження про досягнення 

мінімальної швидкості в польоті і попередження про вихід на критичні кути 

атаки і наближення звалювання; 

5. Пілотажно-навігаційні системи та прилади «Clouds-A»; 

6. Індикатори контролю роботи двигуна (стрічкового типу); 

7. Панелі управління системами, сигнальне табло «Clouds-A»; 

8. Панель навігації; 

9. Панель системи пожежогасіння; 

10. Панель системи протинамерзання; 

11. Панель прибирання та випуску шасі; 

12. Панель основної (резервної) радіостанції; 

13. Панель світлових табло. 

Тренажер забезпечує тренування всіх стандартних процедур, до яких 

відносяться: 

1. Нормальні процедури на землі: посадка і висадка з кабіни; застібання / 

розстібання прив'язної системи; передпольотної перевірки; запуск і 

випробування двигуна і т.д. 

2. Нормальні процедури в польоті за ПВП: зліт і набір висоти; 

горизонтальний політ; процедури навігації; зниження; віражі; розвороти і т.д. 

3. Нормальні процедури в польоті по ППП: зліт вдень і вночі при 

обмеженій видимості; набір висоти з переходом від візуального пілотування до 

приладового пілотування; горизонтальний політ; розвороти з кутами нахилу до 

45 °; процедури навігації; заходження на посадку і багато іншого. 

4. Складні, нестандартні та аварійні процедури на землі і в польоті: 

аварійна евакуація з літака, відмова двигуна; виникнення пожежі; несправності 

різних системи літака; штопор і вихід з режиму штопора; політ в умовах 

турбулентної атмосфери (бовтанка); потрапляння в зону небезпечних метеоумов; 

аварійна посадка на сушу і приводнення і т.д.) [35]. 
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Рисунок 1.28 – Кабіна тренажера FNPT-I IFR літака Х-32-912 [35] 

 

5. Комплексний тренажер (Full Flight Simulator – FFS) означає 

повнорозмірну копію конкретного типу або складу, моделі та ряду кабіни пілота 

літака. Він включає збірку всього обладнання та комп'ютерних програм, 

необхідних для представлення літака в наземних та польових операціях, 

візуальну систему, що забезпечує вигляд з кабіни пілота, а також систему руху 

та сил прискорення. Він має відповідати мінімальним стандартам кваліфікації 

FFS [25]. 

Комплексні тренажери - це тренажери найвищого рівня. Як правило, вони 

мають систему рухливості. Кабіна комплексного тренажера виконується у 

вигляді повної копії реальної кабіни повітряного судна. На комплексні 

тренажери встановлюються передові системи візуалізації [30]. 

Сучасні системи візуалізації діляться на два типи - проекційні та 

колімаційні. У системах візуалізації обох типів зображення проєцюється за 

допомогою проекторів на спектральних або циліндричних екранах. 

Проєцювання зображення на екранах, розташованих в безпосередній близькості 

від кабіни тренажера, призводить до того, що лінія візування віддалених 

проектованих об'єктів залежить від положення очей пілотів. 

Важливим елементом системи візуалізації є відеопроектори. В сучасних 

тренажерах застосовуються DLP-проектори. У комплексних тренажерах - більш 

досконалі LCOS-проектори або DLP-проектори на світлодіодах [30]. 
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Система рухливості для такого класу тренажерів зазвичай представлена 

механізмом з паралельною кінематикою із шістьма ступенями вільності по типу 

платформи Стюарта (рис.1.29). Вона приводить кабіну тренажера в рух, що 

дозволяє пілотам відчувати створену їм нормальну, поздовжню і бічну 

перевантаження і кутові прискорення по всіх трьох осях. [31] Зважаючи на 

обмеженість ходу платформи імітація перевантаження виконується тільки на 

короткий час, але це вважається достатнім, так як ключовою інформацією для 

пілота є зміна перевантаження, викликане управлінням, а не саме значення 

перевантаження. 

 
Рисунок 1.29 – Платформа Стюарта 

 

При розробці математичного закону руху платформи тренажера рівняння 

руху літального апарату, що моделюється на тренажері, за допомогою методів 

гармонійного аналізу розкладають в ряд гармонійних коливань - гармонік. Перші 

гармоніки - гармоніки найменшої частоти вносять найбільший внесок у 

переміщення літака. При цьому саме до цих довгоперіодичних коливань людина 

найменш чутлива. Так, якщо повільно збільшувати перевантаження до 

невеликих значень, то людина в положенні сидячи може навіть не відчути її 

зміни. Вищі гармоніки з ростом частоти вносять все менший внесок в рух і вони 
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все більш чутливі для людини. Тому нижчі гармоніки пригнічують, 

використовуючи фільтр верхніх частот. 

Окрім короткочасної імітації перевантаження існує також можливість і 

довготривалої імітації перевантаження. Найпростішим та широко застосованим 

способом імітації тривалого перевантаження є використання горизонтальної 

складової сили тяжіння для імітації довгого та бічного перевантаження шляхом 

відповідного нахилу платформи. Для того, щоб досягти цього ефекту, при 

формуванні закону руху платформи рівняння руху літального апарату 

пропускається через фільтр нижніх частот, який пригнічує вищі гармоніки [30]. 

Загальний алгоритм приведення в дію рухомої платформи комплексних 

тренажерів представлений на рис. 1.30. 

 

 
Рисунок 1.30 – Блок-схема алгоритму управління системи рухливості [29] 

 

Системи рухливості поділяються за типом силового приводу на:  

• гідравлічні;  

• електричні;  

• електрогідравлічні; 

• електропневматичні. 

У практиці найбільшого поширення набули гідравлічні системи рухливості 

(рис. 1.31) на увазі того, що для переміщення рухомого модуля необхідно 

розвивати на приводі велике зусилля, що перевищує 10 тс. Перевагою 
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гідравлічних систем рухливості є також самозмащування. Однак, гідравлічні 

системи рухливості мають високу вартість експлуатації, пов'язану, насамперед, 

з високим енергоспоживанням (близько 100 кВт) гідронасосної станції. Також 

гідронасосна станція вимагає окремого приміщення для організації відводу 

тепла, шумо- і віброізоляції. Крім цього агрегати під тиском вимагають 

підвищеної уваги при експлуатації [30]. 

 

 
Рисунок 1.31 – Схема гідравлічна принципова системи рухливості 

тренажера 

 

Під керівництвом А.Г. Бюшгенса в ЦАГІ в 1983 році був створений 

дослідний стенд ПСПК-102 (рис. 1.32) з 6-ступеневою гідравлічною системою 

рухливості в інтересах національної програми зі створення авіаційно-космічної 

системи «Буран-Енергія». На ПСПК-102 був проведений великий цикл 

розрахункових і експериментальних досліджень за участю льотчиків і 

космонавтів-випробувачів, стенд дозволив в повному обсязі відпрацювати 

програму льотних випробувань повітряно-космічного літака «Буран» в умовах, 

близьких до реальних. Подальший розвиток і модернізація стенду дозволили 

активно використовувати його для супроводу і відпрацювання літаків С-80, Ту-
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204, Ту-334, Boeing, Іл-112, SSJ 100. Завдяки своїм унікальним характеристикам 

стенд ПСПК-102 затребуваний в даний час для вирішення завдань 

відпрацювання стійкості і керованості літаків та тренування льотного складу 

[36]. 

 
Рисунок 1.31 – Дослідний стенд ПСПК-102 [36] 

 

На зміну гідравлічних систем рухливості приходять електричні системи 

рухливості (рис. 1.32) [32]. Вони споживають в 4-5 разів менше електроенергії і 

практично безшумні [37]. 

 
Рисунок 1.32 – Електрична система рухомості комплексного тренажера 

[32] 
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Однак, електричні системи рухливості помітно поступаються гідравлічним 

системам по плавності ходу, незважаючи на те, що успішно проходять 

сертифікацію за міжнародними нормами. Це пов'язано з тим, що електричні 

системи рухливості (рис. 1.33) не змогли довести до рівня гідравлічних систем 

по здатності до розвитку миттєвої потужності. Така перевага гідравлічні системи 

продовжують мати завдяки присутності в їх конструкції гідроакумуляторів. У 

зв'язку з цим гідравлічні системи рухливості продовжують залишатися 

еталонами за якістю руху. 

 

 
Рисунок 1.33 – Блок-схема електричної системи рухливості [32] 

 

Компромісне рішення представила компанія L-3 – електрогідравлічна 

система рухливості [38], що використовує в своїй основі принцип роботи 

літакових автономних рульових машин (АРМ). Силові приводи 

електрогідравлічної системи є також гідравлічними, як і приводи гідравлічної 

системи рухливості, але в електрогідравлічною системі інакше організовано 

гідравлічне живлення приводів. Якщо в гідравлічній системі рухливості 

гідравлічне живлення здійснюється централізовано від однієї насосної станції, 

що знаходиться на відстані від тренажера, то в електрогідравлічній системі 
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кожен гідропривід має індивідуальний гідронасос з приводом від електромотора 

і вони розташовуються безпосередньо у гідроприводів. Це та ряд інших 

технічних рішень дозволило компанії L-3 здійснити «гідравлічну компенсацію 

ваги тренажера», що забезпечило електрогідравлічній системі перевагу над 

електричною системою рухливості – низьке енергоспоживання; при цьому вона 

володіє плавністю ходу, близькою до плавності ходу гідравлічної системи 

рухливості [30]. 

Електрогідравлічні системи рухливості виробництва L-3 встановлені на 

комплексних тренажерах літака Sukhoi Superjet-100 (рис.1.34) [39]. 

 

 
Рисунок 1.34 – Комплексний тренажер SS-100 [39] 

 

Комплексний тренажер (пілотажний стенд) SSJ-100, створений ЦНТП 

«Динаміка» на замовлення ЗАТ «Цивільні літаки Сухого», розроблений для 

супроводу проектування літаків сімейства Sukhoi Superjet-100. 

Стенд призначений для вирішення наступних завдань: 

• оцінка пілотажних характеристик літака з СДУ при використанні 

реальних важелів постів управління (ручка управління, педалі, РУД і т.п.);  

• вибір раціонального співвідношення автоматичних і ручних режимів 

пілотування; 

• вибір структури і параметрів СДУ; 
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• відпрацювання методики пілотування в штатних і особливих 

випадках польоту; 

• супровід льотних випробувань; 

• супровід процедури сертифікації. 

Стенд оснащений чотирьохканальною системою візуалізації зі сферичним 

екраном і генератором зображення EPX-500 фірми Evans & Sutherland. Система 

візуалізації забезпечує за допомогою проекторів панорамне зображення 

позакабінної обстановки з кутами огляду FOV (160 ° H x 50 ° V). П'ятий канал 

генератора зображення використовується для візуалізації виду на літак з боку, за 

допомогою монітора, розташованого на робочому місці інструктора. 

Обчислювальний комплекс стенду побудований на базі сучасних IBM-

сумісних технологій, моделювання проводиться в середовищі Matlab-Simulink 

[40]. 

На ринку також представлена електропневматична система рухливості, в 

якій реалізований принцип пневматичного розвантаження черв'ячної пари [41]. 

Електропневматична система рухливості виробництва MOOG (рис. 1.35) [42] 

встановлена на комплексному тренажері літака Ан-148 (рис. 1.36) [43]. 

 

 
Рисунок 1.35 – Електропневматична система рухливості компанїї MOOG 

[32] 
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Основні та технічні характеристики комплексного пілотажного тренажера 

Ан-148-100 (FFS Level D) (рис. 1.36): 

• Виробник: ЗАТ "Транзас Авіація" (м. Санкт-Петербург); 

• Конфігурація авіоніки: Airbus Standard 1.5; 

• Тип двигунів: Д-436-148; 

• Модифікація повітряного судна: Ан-148-100; 

• Система рухливості: МВ-ЕР-6DOF, електропневматична система 

рухливості з шістьма ступенями свободи виробництва MOOG; 

• Система візуалізації: Rockwell Collins PANORAMA Display system 

for Antonov AN-148 flight simulator c ЖК проекторами Rocwell Collins 2015 HC; 

• Поле огляду: 200х40 градусів; 

• Число модельованих аеропортів в базі візуалізації: 15; 

• Робоче місце інструктора: 2 сенсорних монітора з керуванням усіма 

параметрами тренажера; 

• Сертифікація: Лист ФАОТ; 

 
Рисунок 1.36 – Комплексний тренажер Ан-148 [43] 

 

Авіатренажер EC145 класу FFS рівня D (рис. 1.37). Він, по словам 

розробників, забезпечує високий рівень реалістичних польотів, літак можна 

поставити у різних небезпечних ситуаціях, які ніколи не можна було 



50 
 
відпрацювати на реальних літках. Значимість такої реалістичної льотної 

підготовки для пілотів не можна переоцінити. Оператори з різних профілів місій, 

таких як HEMS, правоохоронних органів, VIP-сервісів або офшорних операторів, 

користуються цією інноваційною системою. Тренажер EC145 рівня D має повну 

систему руху і вібрації з шести степенями свободи. Вікно прямої проекції поля 

зору становить 240 градусів по горизонталі та 80 градусів по вертикалі, при 

цьому зображення, що рухаються, безпосередньо проектуються з використанням 

двоканальних відеопроекторів з високою розподільною здатністю. Разом із 

інтуїтивно зрозумілою інструкторською робочою станцією (IOS), складними 

брифінг- та дебрифінг-станціями, які дозволяють створювати і попередньо 

запрограмувати сценарії навчання, широку задню кабіну для швидкого входу та 

виходу з крену та комплектів місій, нова система забезпечує максимальну 

гнучкість. Нова модель EC145 проходить сертифікацію Європейського агентства 

з безпеки польотів (EASA) і відповідає вимогам Федерального управління 

авіаційної безпеки США (FAA) та Міжнародної організації цивільної авіації 

(ІКАО) [28].  

 
Рисунок 1.37 – Комплексний тренажер EC145 [28] 
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Комплексний тренажер екіпажу літака Л-39 (ТЛ-39) (рис. 1.38) 

призначений для навчання і тренування на землі курсантів і льотчиків літаків 

типу Л-39 діям в повному обсязі їх функціональних обов'язків з пілотування, 

навігації, експлуатації бортових систем і устаткування літака, комунікативної 

діяльності, діям при відмовах різних бортових систем і в особливих випадках 

відповідно до Інструкції з льотної експлуатації літака Л-39 (ІЛЕ) [33]. 

Тренажер забезпечує вирішення завдань формування, вдосконалення і 

підтримки у курсантів і льотчиків стійких навичок керування літаком і його 

озброєнням в різних умовах (в тому числі і при протидії наземного і повітряного 

противника). 

Тренажер може використовуватися в ході бойової підготовки авіаційних 

частин і підрозділів, а також у навчальному процесі військових навчальних 

закладів при відпрацюванні тем, пов'язаних з пілотуванням і бойовим 

застосуванням літаків типу Л-39 [33]. 

Склад тренажера: 

• імітатори передньої і задньої кабін; 

• система рухливості; 

• система візуалізації позакабінного простору; 

• комп'ютерний пілотажний симулятор літака; 

• автоматизоване робоче місце керівника занять; 

• програмний комплекс тренажера; 

• локальна обчислювальна мережа; 

• обладнання для інструктажу та розбору польотів на тренажері; 

• система електроживлення; 

• ЗІП (комплект); 

• експлуатаційна документація. 
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Рисунок 1.38 – Кабіна-імітатор тренажера літака Л-39 [33] 

 

У тренажері використовується стаціонарна проекційна система візуалізації 

позакабінного простору (рис. 1.39), яка забезпечує можливість пілотування і 

навігації при проведенні тренувань відповідно до Правил візуальних польотів, а 

також ведення візуального спостереження і розвідки цілей, імітаційної стрільби 

з урахуванням метеорологічних умов, дальності і типу наземних та повітряних 

цілей, димів, пожеж і т.п. 

 

 
Рисунок 1.39 – Система візуалізації позакабінного простору [33] 

 

Система рухливості (рис. 1.40) призначена для імітації акселераційних 

ефектів, що впливають на льотчиків реального літака під час здійснення зльоту 

та посадки, а також в різних умовах польоту. Тип виконавчих механізмів - 
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електромеханічний. Тип системи управління - частотне за швидкістю і 

положенням. 

 

 
Рисунок 1.40 – Електромеханічна система рухливості тренажера: 1 – 

шестиступенева електромеханічна динамічна платформа; 2 – контактний 

пристрій, що обертається, для передачі електроживлення;3 – трисупенева 

вібраційна платформа [33] 

 

Тренажер дозволяє відпрацьовувати такі операції: 

• вивчення інформаційно-керуючого поля передньої кабіни, логіки 

взаємодії з бортовими системами відповідно до РЛЕ літака; 

• перевірка бортового устаткування перед польотом; 

• підготовка до запуску, запуск і випробування двигуна; 

• підготовка до вирулювання і рулювання в денних і нічних умовах; 

• зліт і набір висоти в денних і нічних умовах, політ по колу; 

• виконання фігур простого, складного і елементів вищого пілотажу; 

• пілотування літака візуально і по приладах у всьому діапазоні висот, 

швидкостей, кутів крену і тангажу, в тому числі в критичних режимах польоту 

(звалювання, штопор нормальний і перевернутий, штопор плоский); 

• пілотування літака по дублюючим приладам; 



54 
 

• політ за маршрутом, в тому числі з використанням апаратури «Іскра-

К» для вирішення завдань літаководіння; 

• відпрацювання дій при відмовах систем літака, несправності і в 

особливих випадках, передбачених РЛЕ; 

• виконання передпосадочного маневру і заходу на посадку, посадка 

вдень і вночі, в складних метеоумовах, з прямою і з розворотами [33]. 

 

1.3. Основні вимоги до методики навчання на авіатренажерах 

 

Ідея наземного тренування глибоко правильна. Вчити курсанта-льотчика 

тільки в польоті і дорого і важко. На землі курсанту легше зрозуміти необхідні 

дії і розібратися в них, а інструкторові легше встановити характер і причини ряду 

помилок курсанта. Наземне тренування сприяє розвитку автоматизації навичок, 

які переносяться потім в політ, і розвитку певних психологічних якостей, 

потрібних льотчику. Ці навички і якості повинні розвиватися і вдосконалюватися 

не тільки в процесі занять фізкультурою, спортом, але і за допомогою 

проведення занять на тренажерах, тобто на особливих пристроях, що дають 

можливість шляхом вправи на них розвивати у курсанта спеціальні навички і 

психологічні якості, на яких ці навички будуються. 

Тренажери бувають: 

- програмні - «узаконені» курсами навчально-льотної підготовки та 

інструкціями (для роботи на них всіх курсантів); 

- корегуючі - призначені для додаткового вироблення навичок, що важко 

розвиваються, у окремих курсантів; 

- самодіяльні - на яких курсанти можуть без участі інструктора у вільний 

час закріплювати відповідні навики. 

Самодіяльні тренажери повинні забезпечувати можливість оцінки самим 

курсантом результатів своїх дій. Крім того, вони обов'язково повинні бути 

цікавими. Прикладом таких тренажерів можуть бути наявні в школах і частинах 

ВПС тренажери для вирішення штурманських завдань і ін. 
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Але для того щоб тренажер приносив користь, а не був ефектною 

іграшкою, він повинен задовольняти вимогам: 

1. Навички, що розвиваються на тренажері, повинні по своїй психологічній 

структурі відповідати навичкам, необхідним для виконання польоту. Це, однак, 

не завжди буває так. Наприклад, як показало спеціальне дослідження, у курсанта, 

що спускався на «журавлі» (в особливому ящику на коромислі), навик 

визначення відстані до землі розвивався досить добре. Але основним 

сприйняттям, на якому будувався цей навик, було співвідношення (паралакс) 

окремих нерухомих видимих предметів, що відповідає даній висоті: положення 

кущика трави на стежці, забору на сусідньому подвір'ї, дахів найближчих 

будинків і т.п. Таким чином, цей навик був зовсім іншим за структурою, ніж 

навичка визначення відстані до землі на посадці, який будується на сприйнятті 

кута, під яким видно землю, на сприйнятті швидкості миготіння землі і на ряді 

інших сприйнять. 

Прагнення за будь яких обставин створити на тренажері обстановку, зовні 

схожу на реальну обстановку польоту, абсолютно марне, так як ця зовнішня 

подібність, «бутафорія», не забезпечує спільності структур навичок, що 

розвиваються на тренажері, і навичок, необхідних для виконання польоту. 

Практика навчання показала, що деяка схематизація, спрощення умов 

тренування на тренажері іноді навіть корисні.  

Необґрунтованим є також прагнення домогтися вироблення на тренажері 

обов'язково цілісного складного досвіду виконання польоту. Якщо тренажер 

добре автоматизує будь-який окремий, але необхідний в польоті навик, то він 

вже корисний і допоможе подальшому розвитку більш складних навичок в 

польоті.  

2. Вправи на тренажері не повинні сприяти виробленню таких навичок, які 

дають негативне перенесення в умовах польоту. Під перенесенням навику слід 

розуміти полегшення (позитивне перенесення) або утруднення (негативне 

перенесення) розвитку нового навику під впливом вже наявних. 
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3. Тренажер повинен бути таким, щоб можна було вводити незалежні, 

змінні за величиною, відхилення в положенні літака, що зустрічаються в польоті, 

наприклад капота літака щодо лінії горизонту, в показаннях приладів і т.п.  

Найскладніша кабіна з «жвавими» приладами виявляється мало корисною для 

тренування до тих пір, поки на ній не буде передбачена можливість вводити в 

показання цих приладів несподівані відхилення, які, пілоти, що тренуються,  

повинні вчасно помічати і виправляти. 

4. Тренажер повинен бути таким, щоб курсант міг сприймати результат 

своїх дій. Навик розвивається повноцінно тільки тоді, коли учень усвідомлює 

результат своїх дій і може оцінити характер і величину помилки, що 

здійснюється ним. 

Дуже важливо, щоб на тренажері велася об'єктивна реєстрація 

(лічильники, записи і т.п.) Результатів роботи на ньому. Ця реєстрація повинна 

показувати хід розвитку на ньому навичок. 

5. Методика роботи на тренажері повинна передбачати достатню кількість 

повторень. Без цього навіть відмінний тренажер перетворюється в наочний 

посібник і буде допомагати тільки розуміти і запам'ятовувати що-небудь, тобто 

буде сприяти набуттю знань, але не навичок. Це правило часто не виконується 

не через особливостей тренажера, а через неправильну методику організації 

тренування на ньому. 

6. Робота на тренажері повинна бути методично ціленаправленою, тобто 

має бути зрозуміло, яку методичну мету вона переслідує. 

7. Тренажер повинен бути рентабельним, тобто дешевим і простим у 

використанні. Якщо виготовлення і експлуатація тренажера коштує дорожче 

навчального літака, то такий тренажер, зрозуміло, нерентабельний. 

Тому кожен тренажер в певній мірі може бути використаний і як прилад 

для експериментально-психологічного вивчення курсанта, для визначення його 

придатності до льотної роботи [27]. 
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1.4. Мета та задачі досліджень 

 

Метою дослідження цієї роботи є удосконалення авіатренажера шляхом 

надання йому мобільності, можливості додаткового пересування, окрім змін кута 

нахилу, як у прототипі, створення алгоритму керування таким тренажером та 

дослідження його характеристик. 

Задачі дослідження: 

- Розробити кінематичну схему мобільного крокуючого робота з 

вантажепід’ємністю близько 3000 Н; 

- Відповідно до розробленої кінематичної схеми вирішити пряму та 

обернену задачі кінематики для можливості створення програми керування 

роботом; 

- На базі міні-моделі мобільного крокуючого робота, що 

досліджується, провести ряд експериментів для досягнення поставленої мети. 
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РОЗДІЛ 2 

ДОСЛІДЖЕННЯ КІНЕМАТИКИ МОБІЛЬНОГО КРОКУЮЧОГО 

РОБОТА ДЛЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЙОГО  В ЯКОСТІ АВІАТРЕНАЖЕРУ  

 

2.1. Дослідження зв’язку функцій та кінематичної схеми авіатренажера 

 

У даній роботі далі будуть розглядатися комплексні тренажери польотів, 

так як вони мають систему рухливості. Зазвичай система рухливості таких 

тренажерів походить від платформи Стюарта (рис. 2.1), що являється 

механізмом з паралельної кінематикою. Такі системи рухливості зазвичай 

мають нерухому основу та рухому платформу, на якій розміщується репліка 

кабіни пілота та система візуалізації. Також в таких системах рухливості 

найчастіше застосовують лінійні актуатори, тобто рух платформи досягається 

зміною довжини кожного з них. Така система рухливості має 6 ступенів 

свободи, дозволяє переміщати рухому платформу вздовж осей декартової 

системи координат та обертати її навколо цих осей, так звані, кути Ейлера. Такі 

можливості даної кінематичної схеми системи рухливості дозволяють 

пілотам, що навчаються, пройти тренування відчуттів сенсорних систем 

людини. В залежності від того, які маневри чи аварійні ситуації 

відпрацьовуються на тренажері, пілот може відчути їх кутові прискорення, а 

також перевантаження. Але оскільки сама платформа нерухома, то вона 

забезпечує лише миттєві перевантаження та кутові прискорення. 

Проте даний тренажер неспроможний передавати тривалі лінійні 

прискорення, а також тривалі кутові прискорення та перевантаження. Лише їх 

миттєві складові, що тільки і є вимогами стандартів таких систем рухливості 

авіатренажерів. 
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Рисунок 2.1 – Кінематична схема платформи Стюарта 

 

Тому в даній роботі пропонується вдосконалення системи рухливості 

додавання додатково ступенів руху. За основу було взято гексапедальні 

крокуючі роботи. Його кінематична схема (рис. 2.2) дозволяє відпрацьовувати 

ті ж самі рухи, що і традиційна система рухливості авіатренажерів, бо його 

платформа також має 6 ступенів вільності. Додатково так вдосконалена 

система рухливості тренажеру дозволить йому пересуватись, що, в свою чергу, 

дасть пілоту відчути тривалі лінійні прискорення. 

Також рухливість платформи забезпечується вільними шістьма 

кінцівками, які складаються з трьох ланок кожна, довжини яких фіксовані, на 

відміну від традиційної системи рухливості, що змінює свій кут розташування 

відносно іншої ланки. Тобто замість лінійного приводу використовується 

поворотний привід. На кожну з кінцівок необхідно по три таких приводи. 
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Рисунок 2.2 – Кінематична схема крокуючого робота 

 

Можливість використовувати ланки фіксованої довжини дає змогу 

збільшити стабільність такого тренажеру під час роботи та зменшити сили 

інерції. Це досягається зменшенням довжини плеча (ланки), яке в традиційних 

системах рухливості суттєве, аби збільшити робочу сону рухомої платформи. 

 

2.2. Дослідження кінематичної схеми мобільного крокуючого робота 

 

У кінематиці крокуючого робота виділяються дві основні задачі. Перша 

з них – пряма, а друга – обернена задачі кінематики. Оскільки приєднані змінні 

кінцівок складають систему незалежних координат крокуючого робота, а 

завдання зазвичай формулюється в абсолютній декартовій системі координат, 

обернена задача кінематики виникає частіше. Денавіт і Хартенберг [22] 

розробили єдиний спільний підхід до опису просторової геометрії 

маніпулятора щодо заданої абсолютної системи координат, заснований на 

застосуванні матричної алгебри. Вони запропонували використовувати для 

опису взаємного просторового розташування ланок матриці однорідних 

перетворень, що мають розмірність 4х4. Тим самим пряма задача кінематики 

звелася до визначення матриці однорідного перетворення, яка задає зв'язок 

між системою координат схвату і абсолютної системою координат. 
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Матрицями однорідних перетворень зручно користуватися і при виведенні 

рівнянь динаміки руху маніпулятора. Обернена задача кінематики може бути 

вирішена різними методами. До числа найбільш часто використовуваних 

відносяться методи матричної алгебри, метод ітерацій і геометричний підхід.  

Предметом динаміки робота є математичний опис діючих на 

маніпулятор сил і моментів у вигляді рівнянь динаміки руху. Такі рівняння 

необхідні для моделювання руху маніпулятора за допомогою ЕОМ, при виборі 

законів управління і оцінці якості кінематичної схеми і конструкції 

маніпулятора. 

Планування траєкторії і управління крокуючим роботом. Спираючись на 

закони кінематики і динаміки крокуючого робота, можна так керувати 

силовими приводами зчленувань, щоб робот рухався уздовж деякої заданої 

траєкторії, що забезпечує виконання поставленого завдання. Перед початком 

руху робота важливо знати, чи існують на його шляху будь-які перешкоди і, 

по-друге, чи накладаються які-небудь обмеження на характер його траєкторії. 

Завдання управління роботом зручно розбити на дві послідовні під-задачі: 

завдання вибору (планування) траєкторії і завдання управління рухом уздовж 

обраної траєкторії. 

Просторову криву, уздовж якої ніжка робота переміщується з 

початкового положення в кінцеве, зазвичай називають траєкторією кінцівки. 

Планування траєкторії полягає в інтерполяції або апроксимації обраної 

траєкторії поліномами деякого класу і побудові послідовності опорних точок 

для управління маніпулятором при його русі з початкового положення в 

кінцеве.  

В задачу регулювання руху уздовж обраної траєкторії входять побудова 

динамічної моделі руху робота (перша частина) та вибір на основі цієї моделі 

законів управління, що забезпечують задану поведінку системи (друга 

частина) [22].  

В даній роботі буде розглянута лише кінематична складова, для 

описання загальних координат переміщення крокуючого робота. Предметом 
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кінематики крокуючого робота є аналітичний опис геометрії руху кінцівок 

щодо деякої заданої абсолютної системи координат без урахування сил і 

моментів, що породжують цей рух. Таким чином, завданням кінематики є 

аналітичний опис просторового розташування крокуючого робота в 

залежності від часу, і, зокрема, встановлення зв'язку між значеннями 

приєднаних координат маніпулятора і положенням, і орієнтацією його 

платформи в декартовому просторі. 

Механізм, кінематична схема якого представлена на рис. 2.3, 

складається з корпусу і 6 ніг. Кожна з ніг має 3 ступеня свободи, а завдяки 

обертальним одноподвижним зчленуванням A1 – C6 робот переміщається. 

Точки D1 – D6 - точки контакту з поверхнею, по якій будемо розглядати 

структуру однієї ноги робота. 

Пряма задача про положення в нашому випадку може бути 

сформульована як визначення декартових координат (X, Y, Z) точки дотику D 

при відомій кінематичній схемі і величинах узагальнених координат (q1, q2 ... 

qn) його ланок (n - число ступенів свободи маніпулятора). 

 

 
Рисунок 2.3 –  Кінематична схема шестиногого крокуючого робота 

 

Для маніпулювання роботом, що складається із сукупності ланок, 

потрібно визначити його просторову конфігурацію з урахуванням положення 

всіх ланок. Конфігурація може бути визначена шляхом послідовного опису 

взаємного розташування сусідніх ланок маніпулятора. Для цього будуються 

системи координат, пов'язані з кожною ланкою ноги. Скористаємося 
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векторно-матричним методом перетворення координат, запропонованим 

Денавітом і Хартенбергом. Спрощена конструкція ноги з пов'язаними з 

кожною ланкою системами координат, побудованими за алгоритмом 

Денавіта-Хартенберга, представлена на рисунку 2.4. [43]. 

 

 
Рисунок 2.4. Системи координат кожної ланки [43] 

 

Зв'язок точок D і O, що представляють собою початку координат, 

пов'язаних з корпусом робота і кінцем ноги, описується формулою D = 

T1T2T3p, де D - однорідні координати точки D в системі координат OX0Y0Z0, p 

- координати точки D в CX3Y3Z3, Ti - матриця перетворення системи координат 

Xi-1Yi-1Zi-1 в систему координат XiYiZi. Параметри перетворень вказані в 

таблиці 1.1. 

 

Таблиця 1.1. 

Кінематична 

пара 

Тип пари Номер 

ланки 

Значення праметрів 

θ α s a 

0, 1 Обертова 1 θ 1 π/2 0 0 

1, 2 Обертова 2 θ 2 0 0 l1 
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2, 3 Обертова 3 θ 3 0 0 l2 

 

Матриці переходу представлені нижче: 
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𝑟𝑟13
0

𝑟𝑟21
   𝑟𝑟22
   𝑟𝑟23
   0

𝑟𝑟31
𝑟𝑟32
𝑟𝑟33
0

   𝑥𝑥
   𝑦𝑦
   𝑧𝑧
   1
�, де 

 

𝑟𝑟11 = cos(𝑟𝑟1) cos(𝑟𝑟2) cos(𝑟𝑟3) − cos(𝑟𝑟1) sin(𝑟𝑟2) sin(𝑟𝑟3), 

𝑟𝑟12 = sin(𝑟𝑟1) cos(𝑟𝑟2) cos(𝑟𝑟3) − sin(𝑟𝑟1) sin(𝑟𝑟2) sin(𝑟𝑟3), 

𝑟𝑟13 = sin(𝑟𝑟1) cos(𝑟𝑟3) + cos(𝑟𝑟2) sin(𝑟𝑟3), 

𝑟𝑟21 = −cos(𝑟𝑟1) sin(𝑟𝑟2) cos(𝑟𝑟3) − sin(𝑟𝑟1) cos(𝑟𝑟2) sin(𝑟𝑟3), 

𝑟𝑟22 = −sin(𝑟𝑟1) sin(𝑟𝑟2) cos(𝑟𝑟3) − sin(𝑟𝑟1) cos(𝑟𝑟2) sin(𝑟𝑟3), 

𝑟𝑟23 = cos(𝑟𝑟2) cos(𝑟𝑟3) − sin(𝑟𝑟2) sin(𝑟𝑟3), 

𝑟𝑟31 = sin(𝑟𝑟1) , 𝑟𝑟32 = −cos(𝑟𝑟1) , 𝑟𝑟33 = 0, 

𝑥𝑥 = 𝑙𝑙1 ∙ cos(𝑟𝑟1) cos(𝑟𝑟2) + 𝑙𝑙2 ∙ cos(𝑟𝑟1) cos(𝑟𝑟2) cos(𝑟𝑟3) − 𝑙𝑙2
∙ cos(𝑟𝑟1) sin(𝑟𝑟2) sin(𝑟𝑟3), 

𝑦𝑦 = 𝑙𝑙1 ∙ sin(𝑟𝑟1) cos(𝑟𝑟2) + 𝑙𝑙2 ∙ sin(𝑟𝑟1) cos(𝑟𝑟2) cos(𝑟𝑟3) − 𝑙𝑙2 ∙ sin(𝑟𝑟1) sin(𝑟𝑟2) sin(𝑟𝑟3), 

𝑧𝑧 = 𝑙𝑙1 ∙ sin(𝑟𝑟2) + 𝑙𝑙2 ∙ sin(𝑟𝑟2) cos(𝑟𝑟3) − 𝑙𝑙2 ∙ cos(𝑟𝑟2) sin(𝑟𝑟3), 

 

2.3. Вирішення оберненої задачі про положення робота 

 

Обернена задача про положення в даному випадку може бути 

сформульована як визначення узагальнених координат (q1, q2 ... qn) точки D 

за заданою кінематичної схемою і декартових координатах (X, Y, Z). Відомі 

різні методи розв'язання оберненої задачі про положення.  
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У нашому випадку для завдання управління роботом зручніше буде 

вирішити зворотну задачу як функцію узагальнених координат від зсуву 

центру мас. Запропоновано альтернативний метод розв'язання оберненої 

задачі про положення. Він полягає в отриманні узагальнених координат з 

даних про початковий стан робота і необхідного зміщення центру мас (рис. 2.5 

– 2.6). Мета модифікації методу – полегшення вирішення завдання руху по 

траєкторії [43]. 

Розрахунок узагальнених координат ноги при зміщенні корпусу вздовж 

осі X і Y без повороту і відсутності зсуву в точці дотику із землею. 

 
Рисунок 2.5 – Вид зверху [43] 

 
Рисунок 2.6 – Вид в площині BCD [43] 
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На ілюстрації символом Sx позначена довжина переміщення корпусу по 

осі X, Sy – довжина переміщення корпусу по осі Y. 

З трикутника A1A2D можна скласти систему рівнянь: 

�
𝐿𝐿1𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝛼𝛼1 = 𝐿𝐿2𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝛼𝛼2 + 𝑆𝑆𝑥𝑥
𝐿𝐿1𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝛼𝛼1 = 𝐿𝐿2𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝛼𝛼2 + 𝑆𝑆𝑦𝑦

, де 

𝐿𝐿1 = 𝑙𝑙1 + 𝑙𝑙2𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝛽𝛽1 + 𝑙𝑙3cos (𝛽𝛽1 + 𝛾𝛾1) 

𝐿𝐿2 = �(𝐿𝐿1𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝛼𝛼1 − 𝑆𝑆𝑦𝑦)2 + (𝐿𝐿1𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝛼𝛼1 − 𝑆𝑆𝑥𝑥)2 

L1 та L2 – проекції першого та останнього положення ніг відповідно на 

площину XOY. За початкове та кінцеве положення відповідатимуть наступні 

рівняння відповідно: 

(𝐿𝐿1 − 𝑙𝑙1)2 + 𝑧𝑧2 = 𝑙𝑙22 + 𝑙𝑙32 − 2𝑙𝑙2𝑙𝑙3𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝛾𝛾1 

(𝐿𝐿2 − 𝑙𝑙1)2 + 𝑧𝑧2 = 𝑙𝑙22 + 𝑙𝑙32 − 2𝑙𝑙2𝑙𝑙3𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝛾𝛾2 

Тоді  

𝑧𝑧2 = 𝑙𝑙22 + 𝑙𝑙32 − 2𝑙𝑙2𝑙𝑙3𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝛾𝛾1 − (𝐿𝐿1 − 𝑙𝑙1)2 = 𝑙𝑙22 + 𝑙𝑙32 − 2𝑙𝑙2𝑙𝑙3𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝛾𝛾2 − (𝐿𝐿2 − 𝑙𝑙1)2 

2𝑙𝑙2𝑙𝑙3(𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝛾𝛾2 − 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝛾𝛾1) = (𝐿𝐿1 − 𝑙𝑙1)2 − (𝐿𝐿2 − 𝑙𝑙1)2 = (𝐿𝐿1 − 𝐿𝐿2)(𝐿𝐿1 + 𝐿𝐿2 − 2𝑙𝑙1) 

𝛾𝛾2 = 𝑎𝑎𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 �
(𝐿𝐿1 − 𝐿𝐿2)(𝐿𝐿1 + 𝐿𝐿2 − 2𝑙𝑙1)

2𝑙𝑙2𝑙𝑙3
+ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝛾𝛾1� 

𝐿𝐿2 = 𝑙𝑙1 + 𝑙𝑙2𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝛽𝛽2 + 𝑙𝑙3𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(𝛽𝛽2 + 𝛾𝛾2) 

𝑙𝑙2𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝛽𝛽2 + 𝑙𝑙1 − 𝐿𝐿2 + 𝑙𝑙3𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝛽𝛽2𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝛾𝛾2 − 𝑙𝑙3𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝛽𝛽2𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝛾𝛾2 = 0 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝛽𝛽2(𝑙𝑙2 + 𝑙𝑙3𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝛾𝛾2) + 𝑙𝑙1 − 𝐿𝐿2 = 𝑙𝑙3�1 − 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠2𝛽𝛽2𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝛾𝛾2, 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝛽𝛽22(𝑙𝑙2 + 𝑙𝑙3𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝛾𝛾2)2 + 2(𝑙𝑙1 − 𝐿𝐿2)𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝛽𝛽2(𝑙𝑙2 + 𝑙𝑙3𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝛾𝛾2) + (𝑙𝑙1 − 𝐿𝐿2)2 = 

= 𝑙𝑙32𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠2𝛾𝛾2 − 𝑙𝑙32𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠2𝛽𝛽2𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠2𝛾𝛾2, 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝛽𝛽22((𝑙𝑙2 + 𝑙𝑙3𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝛾𝛾2)2 + 𝑙𝑙32𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠2𝛾𝛾2) + 2(𝑙𝑙1 − 𝐿𝐿2)𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝛽𝛽2(𝑙𝑙2 + 𝑙𝑙3𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝛾𝛾2) + 

+(𝑙𝑙1 − 𝐿𝐿2)2 − 𝑙𝑙32𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠2𝛾𝛾2 = 0, 

(𝑙𝑙22 + 2𝑙𝑙2𝑙𝑙3𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝛾𝛾2 + 𝑙𝑙32𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠2𝛾𝛾2 + 𝑙𝑙32𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠2𝛾𝛾2)𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝛽𝛽22
+ 2(𝑙𝑙1 − 𝐿𝐿2)(𝑙𝑙2 + 𝑙𝑙3𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝛾𝛾2)𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝛽𝛽2 + 

+((𝑙𝑙1 − 𝐿𝐿2)2 − 𝑙𝑙32𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠2𝛾𝛾2) = 0, 

де 𝑙𝑙2 + 𝑙𝑙3𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝛾𝛾2 = 𝑙𝑙2𝑋𝑋,  

𝐿𝐿2 − 𝑙𝑙1 = 𝑙𝑙𝑒𝑒. 
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�𝑙𝑙2𝑋𝑋
2 + 𝑙𝑙3

2𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠2𝛾𝛾2�𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝛽𝛽22 − 2𝑙𝑙𝑒𝑒𝑙𝑙2𝑋𝑋𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝛽𝛽2 + �𝑙𝑙𝑒𝑒
2 − 𝑙𝑙32𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠2𝛾𝛾2� = 0, 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝛽𝛽2 =
2𝑙𝑙𝑒𝑒𝑙𝑙2𝑋𝑋 ± �4𝑙𝑙𝑒𝑒

2𝑙𝑙2𝑋𝑋
2 − 4�𝑙𝑙2𝑋𝑋

2 + 𝑙𝑙32𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠2𝛾𝛾2��𝑙𝑙𝑒𝑒
2 − 𝑙𝑙32𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠2𝛾𝛾2�

2𝑙𝑙2𝑋𝑋
, 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝛽𝛽2 =
𝑙𝑙𝑒𝑒𝑙𝑙2𝑋𝑋 ± �𝑙𝑙𝑒𝑒

2𝑙𝑙2𝑋𝑋
2 − 4�𝑙𝑙2𝑋𝑋

2 + 𝑙𝑙32𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠2𝛾𝛾2��𝑙𝑙𝑒𝑒
2 − 𝑙𝑙32𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠2𝛾𝛾2�

𝑙𝑙2𝑋𝑋
, 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝛽𝛽2 =
𝑙𝑙𝑒𝑒𝑙𝑙2𝑋𝑋 ± �𝑙𝑙3𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝛾𝛾2�𝑙𝑙2𝑋𝑋

2 + 𝑙𝑙32𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠2𝛾𝛾2 − 𝑙𝑙𝑒𝑒
2�

𝑙𝑙2𝑋𝑋
. 

 

Таким чином, завдання має два рішення, коли нога розташована вище 

лінії, що з'єднує точку кріплення з корпусом і точку контакту з землею, і коли 

нижче. З конструктивних міркувань для більш високої стійкості вибираємо 

той варіант, коли ноги з поверхнею утворюють опуклий багатокутник. 

Тоді рішення оберненої задачі виражає9ться наступними формулами: 

𝛼𝛼2 = 𝑎𝑎𝑟𝑟𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 �
𝐿𝐿1𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝛼𝛼1 − 𝑆𝑆𝑥𝑥

𝐿𝐿2
� 

𝛽𝛽2 = 𝑎𝑎𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 �
𝑙𝑙𝑒𝑒𝑙𝑙2𝑋𝑋 + 𝑙𝑙3𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝛾𝛾2 ∙ 𝑧𝑧
𝑙𝑙2𝑋𝑋

2 + 𝑙𝑙32𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠2𝛾𝛾2
� 

𝛾𝛾2 = 𝑎𝑎𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 �
(𝐿𝐿1 − 𝐿𝐿2)(𝐿𝐿1 + 𝐿𝐿2 − 2𝑙𝑙1)

2𝑙𝑙2𝑙𝑙3
+ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝛾𝛾1� 

 

2.4. Розроблення алгоритму керування мобільним крокуючим роботом 

 

На рис. 2.7 представлена структурна схема, яка відображає загальну 

концепцію авіатренажера на базі мобільного крокуючого робота. Особливість 

даного тренажера полягає в тому, що пілот, що навчається, може 

відпрацьовувати різні режими польоту, різні типи літаків тощо, лише 

змінюючи математичну модель польоту літака, тобто тільки програму, яка 

симулює політ та інші зовнішні впливи (тряски, качання, турбулентність 

тощо). Тобто тренажер стає більш універсальним. 
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На вхід математичної моделі руху мобільного робота задаються 

початковий кут в радіанах положення приводів А1-А6 αn1, та переміщення 

робота Sx та Sy вздовж осей OX та OY. За замовчуванням, модель середовища 

польоту літака вважається заданою. На виході із математичної моделі 

отримуємо кути кінцевих положень приводів А1-А6 αn2, приводів В1-В6 βn2, 

приводів С1-С6 γn2 в радіанах та кількість необхідних кроків (для руху, якщо 

потрібно). Далі ці значення передаються в контролер, опрацьовуються та 

переводяться в градуси на виході. Ці дані поступають на вхід драйвера 

керування сервоприводів та переводяться у ШІМ сигнал, що відповідає 

кожному з кутів кожного привода. У вигляді ШІМ сигналу відповідна напруга 

подається на кожен привод по адресній шині I2C. Після цього кожен привід 

повертається на необхідний кут. Так відбувається рух робота чи нахил 

платформи. 

 

 
Рисунок 2.7 – Структурна схема тренажера зі зворотнім зв’язком 

на базі мобільного крокуючого робота 
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На платформі встановлений спеціальний датчик, що включає в себе 

електричні акселерометр та гіроскоп, для відслідковування положення 

платформи. Дані з цього датчику йдуть як зворотній зв’язок для порівняння 

кутів, що йшли на вхід драйвера. В залежності від цього відбувається 

правильне позиціонування платформи. 

На рис. 2.8 зображено алгоритм роботи авіатренажера. В даному 

алогритмі використовується зворотній зв’язок.  

 
Рисунок 2.8 – Блок-схема алгоритму керування положенням та нахилом 

платформи робота 

 

Основним недоліком системи без зворотного зв’язку є те, що після 

великої кількості ітерацій змінюється початкове положення платформи від 

заданого. А зворотній від’ємний зв’язок дозволяє коригувати нахил 

платформи та напрямок руху робота відповідно до заданого кута. 
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2.5. Створення математичної моделі руху мобільного робота 

 

Математична модель побудована на основі математичних рівнянь з 

підрозділу 2.3, що описують переміщення кінцівки крокуючого робота. Сама 

модель (рис. 2.9) створена в програмному пакеті Matlab Simulink. На цьому ж 

рисунку блок-схему умовно поділено на зони, що відповідають за 

моделювання певних частин математичних рівнянь.  

У першій групі показано всі початкові дані, які необхідно ввести в 

систему. 𝑆𝑆𝑥𝑥 та 𝑆𝑆𝑦𝑦 – це відстань переміщення вздовж осей X та Y на площині, 

початкові кути нахилу зчленувань (рис.2.5-2.6) – 𝛼𝛼1,𝛽𝛽1, 𝛾𝛾1 , довжини ланок 

кінцівок 𝑙𝑙1, 𝑙𝑙2, 𝑙𝑙3. 

У другій групі знаходиться блок, що відповідає за розрахунок початкової 

проекції кінцівки 𝐿𝐿1.  

У третій групі знаходиться блок, що відповідає за розрахунок кінцевої 

проекції кінцівки 𝐿𝐿2.  

У четвертій групі знаходиться блок, що відповідає за розрахунок 

проекції висоти кінцівки z.  

У п’ятій та шостій групах знаходяться блоки, що відповідають за 

розрахунок проміжних результатів для знаходження кінцевого положення 

кінцівки 𝑙𝑙2𝑋𝑋 та 𝑙𝑙𝑒𝑒. 

У сьомій, восьмій та дев’ятій групах знаходяться блоки, які, опираючись 

на результати розрахунків попередніх блоків, відповідають за розрахунок 

кінцевих кутів зчленувань кінцівки – 𝛼𝛼2,𝛽𝛽2, 𝛾𝛾2. 

У десятій групі відмічено блок, що відповідає за візуалізацію 

розрахунків моделювання. Результати виводяться у вигляді графіків. 

Дана математична модель є загальною для мобільних роботів з 

кінематикою гексаподу та триланкової кінцівки. Дана математична модель 

дозволяє побачити, на яку максимальну відстань робот може зміститися не 

крокуючи, та які максимально допустимі кути зчленувань кінцівки можуть 

бути досягнуті. Далі при досягненні цієї відстані робот має перемістити 
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кінцівку в нове положення, що відповідає цій відстані. Так моделюється рух 

даного мобільного робота. 

 

 
 

Рисунок 2.9 – Математична модель руху мобільного робота: 1 – початкові 

дані; 2 – початкова проекція кінцівки; 3 – кінцева проекція кінцівки; 4 – 

проекція висоти кінцівки; 5,6 – проміжні розрахунки; 7, 8, 9 – кінцеві 

значення кутів зчленувань; 10 – блок виводу графіків розрахунків 

 

Висновки по розділу 

 

У цьому розділі був проведений кінематичний аналіз мобільного 

крокуючого робота. Була створена кінематична схема та окремо розглянута 

одна із ніг робота. На основі розкладання її на проекції на площини, було 
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вирішено обернену задачу кінематики, яка дає змогу, задавши положення 

платформи, визначити, які кути мають бути в зчленуваннях ланок. 

Також була розроблена структурна схема мобільного крокуючого 

тренажеру та розроблений алгоритм керування системою рухомості 

вдосконаленого авіатренажера. На основі математичних рівнянь 

кінематичного аналізу була розроблена математична модель руху мобільного 

робота. Приведено пояснення щодо її блоків. 
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РОЗДІЛ 3 

ВІДПРАЦЮВАННЯ АЛГОРИТМУ КЕРУВАННЯ КРОКУЮЧИМ 

РОБОТОМ НА ІМІТАЦІЙНІЙ МОДЕЛІ 

 

3.1. Опис експериментально-досліджуваного мобільного крокуючого 

робота  

 

На рис. 3.1 представлено опен-сорсний проект шестиногого мобільного 

крокуючого робота Hexy від компанії ArcBotics. Він виступає у даному 

випадку в якості імітаційної моделі системи рухливості авіатренажера. 

  
а) б) 

Рисунок 3.1 – Шестиногий мобільний крокуючий робот Hexy: а) 1 – 

платформа робота, 2 – сервоприводи трьох ланкової кінцівки, 3 – контролер 

(плата керування), 4 – драйвер керування сервоприводами, 5 – акселерометр 

+ гіроскоп, 6 – планка живлення приводів, 7 – джойстик (орган керування); б) 

α, β, γ – кути повороту сервоприводів у зчленуваннях ланок кінцівки 

 

Hexy має шість кінцівок-ніг, 19 серводвигунів TowerPro MG90S (рис. 

3.2, в) і керується платою розширення Arduino UNO R3 (рис. 3.2, а), по ціні 

значно меншій, ніж подібні промислові аналоги. Оскільки контролер може 

керувати тільки шістьма сервоприводами, то для керування іншими 
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сервоприводами використовувався 16-ти канальний драйвер на платі PCA9685 

з інтерфейсом I2C (рис. 3.2, б). Керування роботом відбувається за допомогою 

джойстика (рис. 3.2, г) або за допомогою ПК через термінал.  

  
а) б) 

  

в) г) 

 

Рисунок 3.2 – Компоненти системи керування: а – контролер; б – 

драйвер сервоприводів; в – сервопривод; г – джойстик 

 

3.2. Моделювання переміщення мобільного робота для авіатренажера 

 

Математичну модель руху робота було створено в програмі Matlab 

Simulink на основі математичних рівнянь з попереднього розділу, де 

описувалась кінематика руху. Математична модель перевірялась на основі 

параметрів дослідного робота Hexy (рис.3.1). Для математичної моделі 

задавалися наступні параметри: 

Довжини ланок ніг: 𝑙𝑙1 = 26; 𝑙𝑙2 = 49; 𝑙𝑙3 = 52, розміри вказані в мм. 

Початковий кут положення ніг: 𝛼𝛼1 = 0,872665, 𝛽𝛽1 = 0,681, 𝛾𝛾1 =

0,8901, що відповідають кутам 50, 38 та 51 градусів. 
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Задавалося три різних переміщення для перевірки адекватності 

математичної моделі при 𝑆𝑆𝑦𝑦 = 0: 𝑆𝑆𝑥𝑥 = 0; 𝑆𝑆𝑥𝑥 = 10; 𝑆𝑆𝑥𝑥 = −10. 

Результати моделювання руху представлені на графіках нижче (рис.3.2 

– 3.3). Графічна інтерпретація руху ноги показана на рис. 3.4. Також фото 

виконання команд переміщення мобільним роботом (рис. 3.5 – рис. 3.7). 

 

 

 
Рисунок 3.2 – Графік переміщення робота при 𝑆𝑆𝑦𝑦 = 0: 𝑆𝑆𝑥𝑥 = −10 … 10 мм 
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Рисунок 3.3 – Графіки зміни кутів зчленувань ноги мобільного робота 

відповідно його переміщенню 

 
 

Рисунок 3.4 – Схема руху ноги мобільного робота 
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Рисунок 3.5 – Виконання роботом переміщення 𝑆𝑆𝑥𝑥 = −10 мм при 𝑆𝑆𝑦𝑦 = 0 

 

 
Рисунок 3.6 – Виконання роботом переміщення 𝑆𝑆𝑥𝑥 = 0 при 𝑆𝑆𝑦𝑦 = 0 
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Рисунок 3.7 – Виконання роботом переміщення 𝑆𝑆𝑥𝑥 = 10 мм при 𝑆𝑆𝑦𝑦 = 0 

 

Отже, математична модель адекватна та відповідає дійсності, оскільки при 

переміщенні 𝑆𝑆𝑥𝑥 = 0  та 𝑆𝑆𝑦𝑦 = 0  кінцеві значення кутів зчленувань 𝛼𝛼2,𝛽𝛽2, 𝛾𝛾2 

дорівнюють початковим значенням 𝛼𝛼1,𝛽𝛽1, 𝛾𝛾1 . А при зміні параметру 𝑆𝑆𝑥𝑥 

відбувається правильне переміщення робота. 

 

3.3. Створення програми керування роботом 

 

Програма керування створювалася на основі отриманих залежностей 

при вирішенні оберненої задачі кінематики. Програма написана мовою С для 

мікроконтролера плати розширення Arduino UNO R3. Для керування 

сервоприводами використовувалася спеціальна бібліотека та модуль з 

адресною шиною I2C: 

Підключаємо всі необхідні бібліотеки для роботи, ініціюємо 

підключення та задаємо змінні з константами. 

#include <math.h> 

#include <stdio.h> 
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#include <Wire.h> 

#include "I2Cdev.h"          

#include "MPU6050.h"        // бібліотека для роботи з акселерометром 

#include <Adafruit_PWMServoDriver.h> 

#include <Servo.h> 

#define LEG1 26 

#define LEG2 48 

#define LEG3 53 

#define L1 65 

//#define Z 60  

#define Y1 0.785398 

#define IMU_GND A1          // земля акселерометра  

#define DEBUG 0 

// called this way, it uses the default address 0x40 

Adafruit_PWMServoDriver pwm = Adafruit_PWMServoDriver(); 

MPU6050 accelgyro; 

#define MIN_PULSE_WIDTH       544 

#define MAX_PULSE_WIDTH       2400 

#define DEFAULT_PULSE_WIDTH   1500 

#define FREQUENCY             50 

// our servo # counter 

uint8_t servonum = 0; 

int xPin = A2; 

int yPin = A0; 

Servo leg61; 

Servo leg62; 

uint8_t y224=47; 

uint8_t y256=51; 

uint8_t y231=55; 

uint8_t b224=45; 
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uint8_t b256=39; 

uint8_t b231=31; 

double l1=64; 

double a11, a12, a13, a14, a15, a16; 

double sx; 

double l21, l22, l23, l24, l25, l26; 

double a21, a22, a23, a24, a25, a26; 

double sy; 

double b21, b22, b23, b24, b25, b26; 

double y21, y22, y23, y24, y25, y26; 

double a1; 

double sx_val; 

double z1, z2, z3, z4, z5, z6; 

int xPosition = 0; 

int yPosition = 0; 

//Ініціюємо підключення гіроскопа та акселерометра 

int16_t ax, ay, az; 

int16_t gx, gy, gz; 

unsigned long ACC, GYR, COMPL; 

int gyroX, gyroY, gyroZ, accelX, accelY, accelZ, freq, freq_f = 20; 

float k = 0.2; 

unsigned long mpuTimer; 

Створюємо функції, що відповідають за проміжні та кінцеві розрахунки 

кутів 

double val_z (double x, double y) 

{ 

  double le=y-LEG1; 

  double l2x=LEG2 + (LEG3*cos(x)); 

  double x1 = pow(l2x,2)+(pow(LEG3,2)*pow(sin(x),2))-pow(le,2); 

  double result = sqrt(x1); 
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  return result; 

  } 

double val_l2(double x, double y, double z) 

{ 

double x1 = (L1*sin(x))-y; 

double x2 = (L1*cos(x))-z;   

double x3 = pow(x1,2); 

double x4 = pow(x2,2); 

double result; 

result=sqrt(x3+x4); 

return result; 

} 

double val_a2 (double x, double y, double z) 

{ 

  double x1 = (L1*sin(x))-y; 

  double x2 = x1/z; 

  double result; 

  result =asin(x2); 

  return result;} 

 double val_y2 (double x) 

{ 

  double x1 = ((L1-x)*(L1+x-2*LEG1))/(2*LEG2*LEG3); 

  double x2 = x1 + cos(Y1); 

  double result; 

  result =acos(x2); 

  return result;}  

double val_b2 (double x, double z, double y) 

{ 

  double le=z-LEG1; 

  double l2x=LEG2 + (LEG3*cos(x));   
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  double x1 = (le*l2x) + (LEG3*sin(x)*y); 

  double x2 = pow(l2x,2) + (pow(LEG3,2)*pow(sin(x),2)); 

  double result; 

  result =acos(x1/x2); 

   return result;} 

int pulseWidth(int angle) 

{ 

  int pulse_wide, analog_value; 

  pulse_wide   = map(angle, 0, 180, MIN_PULSE_WIDTH, 

MAX_PULSE_WIDTH); 

  analog_value = int(float(pulse_wide) / 1000000 * FREQUENCY * 4096); 

 // Serial.println(analog_value); 

  return analog_value;  

} 

void serialEvent() { 

  while (Serial.available()) { 

    // отримати новий байт даних: 

    char inChar = (char)Serial.read(); 

    // додпдти новий байт до строкової змінної inputString: 

    inputString += inChar; 

    // якщо вхідний символ =1, то підняти флаг 

    // щоб основний цикл опрацював отриману команду: 

    if (inChar == '\n') { 

      stringComplete = true; 

    } 

  } 

} 

Задаємо початковий стан системи керування, підключаємо всю 

необхідну переферію 

void setup() { 
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  // put your setup code here, to run once: 

Serial.begin(9600); 

pwm.begin(); 

  pwm.setPWMFreq(FREQUENCY);  // Analog servos run at ~60 Hz updates 

  inputString.reserve(400); 

  // 1 leg 

  pwm.setPWM(0, 0, pulseWidth(130)); 

  pwm.setPWM(1, 0, pulseWidth(50)); 

  pwm.setPWM(2, 0, pulseWidth(95)); 

  //2 leg 

  pwm.setPWM(3, 0, pulseWidth(130)); 

  pwm.setPWM(4, 0, pulseWidth(50)); 

  pwm.setPWM(5, 0, pulseWidth(95)); 

  //3 leg 

  pwm.setPWM(6, 0, pulseWidth(130)); 

  pwm.setPWM(7, 0, pulseWidth(50)); 

  pwm.setPWM(8, 0, pulseWidth(95)); 

  // 4 leg 

  pwm.setPWM(9, 0, pulseWidth(130)); 

  pwm.setPWM(10, 0, pulseWidth(50)); 

  pwm.setPWM(11, 0, pulseWidth(98)); 

  //5 leg 

  pwm.setPWM(12, 0, pulseWidth(130)); 

  pwm.setPWM(13, 0, pulseWidth(50)); 

  pwm.setPWM(14, 0, pulseWidth(95)); 

  // 6 leg 

  pwm.setPWM(15, 0, pulseWidth(95)); 

  leg62.attach(5); 

  leg61.attach(6); 

  leg61.write(130); 
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  leg62.write(50); 

  //gyroscope 

   Wire.begin(); 

   digitalWrite(IMU_GND, 0); 

   pinMode(IMU_GND, OUTPUT); 

   accelgyro.initialize(); 

  accelgyro.setFullScaleAccelRange(MPU6050_ACCEL_FS_16); 

  accelgyro.setFullScaleGyroRange(MPU6050_GYRO_FS_250); 

  if (DEBUG) { 

    if (accelgyro.testConnection()) Serial.println(F("MPU6050 OK")); 

    else Serial.println(F("MPU6050 fail")); 

  } 

} 

Початок основного робочого циклу. В ході задаємо початкові занчення 

кутів зчленувань та почергово викликаємо розрахункові функції. При цьому 

вся інформація по зміні положення зчитується з джойстика. 

void loop() { 

  // put your main code here, to run repeatedly: 

//serialEvent(); 

  sx=0; 

  sy=0; 

  a11 = 5.41052; //-50grad or 310grad 

  a12 = 2.26893; // 130grad 

  a13 = 4.01426; // 230grad 

  a14 = 0.87266; //50grad 

  a15 = 3.14159; //180grad 

  a16 = 0; //0grad 

xPosition = analogRead(xPin); 

yPosition = analogRead(yPin); 

sx=map(xPosition,0,1023,-22,22); 
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sy=map(yPosition,0,1023,-22,22); 

 

  l21=val_l2(a11,sx,sy); 

  a21 = val_a2(a11, sx, l21); 

  y21 = val_y2(l21); 

  z1 = val_z(y21, l21); 

  b21 = val_b2(y21,l21,z1); 

   

  l22=val_l2(a12,sx,sy); 

  a22 = val_a2(a12, sx, l22); 

  y22 = val_y2(l22); 

  z2 = val_z(y22, l22); 

  b22 = val_b2(y22,l22,z2); 

   

  l23=val_l2(a13,sx,sy); 

  a23 = val_a2(a13, sx, l23); 

  y23 = val_y2(l23); 

  z3 = val_z(y23, l23); 

  b23 = val_b2(y23,l23, z3); 

   

  l24=val_l2(a14,sx,sy); 

  a24 = val_a2(a14, sx, l24); 

  y24 = val_y2(l24); 

  z4 = val_z(y24, l24); 

  b24 = val_b2(y24,l24,z4); 

   

  l25=val_l2(a15,sx,sy); 

  a25 = val_a2(a15, sx, l25); 

  y25 = val_y2(l25); 

  z5 = val_z(y25, l25); 
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  b25 = val_b2(y25,l25,z5); 

   

  l26=val_l2(a16,sx,sy); 

  a26 = val_a2(a16, sx, l26); 

  y26 = val_y2(l26); 

  z6 = val_z(y26, l26); 

  b26 = val_b2(y26,l26,z6); 

Тут передаємо отримані та перераховані значення кутів на кожен 

сервопривод. Так відбувається переміщення та зміна положення робота. 

// 1 leg 

  pwm.setPWM(0, 0, pulseWidth(90+(y21*180/M_PI))); 

  pwm.setPWM(1, 0, pulseWidth(105-(b21*180/M_PI))); 

  pwm.setPWM(2, 0, pulseWidth(90-(50+a21*180/M_PI))); 

  //2 leg 

  pwm.setPWM(3, 0, pulseWidth(90+(y22*180/M_PI))); 

  pwm.setPWM(4, 0, pulseWidth(105-(b22*180/M_PI))); 

  pwm.setPWM(5, 0, pulseWidth(90-(50-a22*180/M_PI))); 

  //3 leg 

  pwm.setPWM(6, 0, pulseWidth(90+(y23*180/M_PI))); 

  pwm.setPWM(7, 0, pulseWidth(105-(b23*180/M_PI))); 

  pwm.setPWM(8, 0, pulseWidth(90+(50+a23*180/M_PI))); 

  // 4 leg 

  pwm.setPWM(9, 0, pulseWidth(90+(y24*180/M_PI))); 

  pwm.setPWM(10, 0, pulseWidth(105-(b24*180/M_PI))); 

  pwm.setPWM(11, 0, pulseWidth(90+(50-a24*180/M_PI))); 

  //5 leg 

  pwm.setPWM(12, 0, pulseWidth(90+(y25*180/M_PI))); 

  pwm.setPWM(13, 0, pulseWidth(105-(b25*180/M_PI))); 

  pwm.setPWM(14, 0, pulseWidth(90+(0+a25*180/M_PI))); 

  // 6 leg 
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  pwm.setPWM(15, 0, pulseWidth(90+(0-a26*180/M_PI))); 

   leg61.write(90+(y26*180/M_PI)); 

  leg62.write(115-(b26*180/M_PI)); 

Зчитуємо значення з датчика положення (акселерометра та гіроскопа) 

для реалізації зворотного від’ємного зв’язку. 

   accelgyro.getMotion6(&ax, &ay, &az, &gx, &gy, &gz);        

      gyroX = abs(gx / 100); 

      gyroY = abs(gy / 100); 

      gyroZ = abs(gz / 100); 

      accelX = abs(ax / 100); 

      accelY = abs(ay / 100); 

      accelZ = abs(az / 100); 

      if (millis() - mpuTimer > 1500) {  

         // отладка работы IMU 

         Serial.print("$"); 

         Serial.print(gyroX); 

         Serial.print(" "); 

         Serial.print(gyroY); 

         Serial.print(" "); 

         Serial.print(gyroZ); 

         Serial.println(";");  

         mpuTimer = millis(); } 

  delay(10); 

} 

Дана програма поки дозволяє реалізувати переміщення робота та нахил 

платформи робота по тангажу та крену.  
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3.4. Проведення експериментів з точності переміщення крокуючого 

робота 

 

Експеримент 1. В даному досліді роботу задавалася точка та траєкторія, 

в яку він має прийти. В цьому експерименті визначається точність 

переміщення робота на площині на 3 різні відстані: 1м, 1,5м та 2м. Робот має 

рухатися прямо. В даному випадку величина Sy = 0, а величина Sx дорівнює 

відповідно заданим відстаням для трьох варінатів. З рис.3.8, який відображає 

жирними кругами позиції, що задавалися, та штрихованими кругами позиції, 

в які прийшов робот, видно розходження траєкторій. Це обумовлено 

просковзуванням кінцівок по поверхні підлоги, неповним довертанням 

сервоприводів до заданого кута через перевантаження або недостатнього рівня 

живлення. 

На схемі видно, що на відмітці в 2м, розходження траєкторій є близько 

4°. Тобто відсутність зворотного зв’язку при довготривалій роботі значно 

відобразиться на його траєкторії руху. 

 
Рисунок 3.8 – Прямолінійна траєкторія руху крокуючого робота. 
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Експеримент 2. В цьому досліді робот вже буде рухатися по діагоналі. 

Відстані такі ж: 1м, 1,5м та 2м. Для забезпечення руху в даному напрямку Sy 

= Sх. Як і в попередньому досліді відбувається зміщення траєкторії руху на 

невеликий кут, що обумовлено просковзуваннями, недовертаннями ніг та 

відсутністю зворотнього зв’язку. Результат переміщення показано на рис. 3.9. 

 
Рисунок 3.9 – Траєкторія переміщення робота по діагоналі 

 

Експеримент 3. В цьому досліді (рис.3.10) робот має пройти спочатку 

прямо, потім розвернутися на 90° та пройти ще прямо. Відповідно жирними 

кругами позначено позиції, в які робот має прийти, а заштрихованими кругами 

показано реальне положення, в яке прийшов робот із вихідної позиції. 

Оскільки відсутній зворотній зв’язок, то також маємо незначні відхилення від 

заданих позицій. 
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Рисунок 3.10 – Переміщення робота по заданій траєкторії з поворотом 

Для подолання неточностей та зміщень під час руху по заданим 

траєкторіям необхідно чітко наладити механічну частину робота, тобто 

перевірити початкові кути, впевнитись, що в джерелі напруги достатньо сили 

струму, щоб сервоприводи не «проскакували». 

 

Висновки по розділу 

 

Залежності, що отримані під час кінематичного аналізу, повністю 

дозволяють описати рух крокуючого робота. Проте відсутність зворотного 

зв’язку та нестабільність потужності джерела живлення впливають на 

пройдену траєкторію. Тобто можливі відхилення від напряму руху та 

пропускання кроків. Використання зворотного зв’язку вирішує дані проблеми, 

але швидкодія робота зменшується через проведення додаткових розрахунків 

на корекцію його положення. 
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РОЗДІЛ 4 

РОЗРОБЛЕННЯ СТАРТАП-ПРОЕКТУ АВІАТРЕНАЖЕРУ НА 

БАЗІ МОБІЛЬНОГО КРОКУЮЧОГО РОБОТА 

 

Розділ має на меті проведення маркетингового аналізу стартап-проекту 

задля визначення принципової можливості його ринкового впровадження та 

можливих напрямів реалізації цього впровадження. Проведення 

маркетингового аналізу передбачає виконання нижченаведених кроків [44]. 

4.1 Опис ідеї проекту 

В межах підпункту послідовно проаналізовані та подані у вигляді 

таблиць: 

- зміст ідеї (табл. 4.1); 

- можливі напрямки застосування (табл. 4.1); 

- основні вигоди, що може отримати користувач товару (табл. 4.1); 

- чим відрізняється від існуючих аналогів та замінників (табл. 4.2); 

Таблиця 4.1 Опис ідеї стартап-проекту 

Зміст ідеї Напрямки застосування Вигоди для 

користувача 

Створення і 

застосування 

авіатренажерів на базі 

гексапедальних 

мобільних крокуючих 

роботів. 

1. Навчання пілотів Навчання пілотів 

дешевше від 

традиційних 

авіатренажерів. 

2. Альтернативні види 

авіатренувань 

Пілот може 

відпрацювати та 

отримати більше 

навичок і відчуттів. 
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Визначений перелік слабких, сильних та нейтральних характеристик та 

властивостей ідеї потенційного товару є підґрунтям для формування його 

конкурентоспроможності. 

4.2 Технологічний аудит ідеї проекту 

В межах даного підрозділу необхідно провести аудит технології, за 

допомогою якої можна реалізувати ідею проекту (технології створення 

товару). 

 

Таблиця 4.3. Технологічна здійсненність ідеї проекту 

№ 

п/п 
Технології реалізації 

Наявність 

технологій 

Доступність 

технологій 

1 

З використанням ІТ- 

технологій та авіаційних 

технологій 

Наявна Так 

 

За результатами аналізу таблиці 4.3 можна розбити висновок, що  

технологічна реалізація проекту можлива: технологія виготовлення з 

використанням ІТ-технологій та авіаційних технологій наявна на ринку та 

доступна для використання.  

4.3 Аналіз ринкових можливостей запуску стартап-проекту 

 

Визначення ринкових можливостей, які можна використати під час 

ринкового впровадження проекту, та ринкових загроз, які можуть 

перешкодити реалізації проекту, дозволяє спланувати напрями розвитку 

проекту із урахуванням стану ринкового середовища, потреб потенційних 

клієнтів та пропозицій проектів-конкурентів. 

4.3.1. Спочатку проводиться аналіз попиту: наявність попиту, обсяг, 

динаміка розвитку ринку (табл. 4.4). 



93 
 

Таблиця 4.4. Попередня характеристика потенційного ринку стартап-

проекту 

  Показники стану ринку (найменування) Характеристика 

 Кількість головних гравців, од 8 

 Загальний обсяг продаж, грн/ум.од 385 млн. грн. 

 Динаміка ринку (якісна оцінка) Зростає 

 
Наявність обмежень для входу (вказати характер 

обмежень) 

Є обмеження 

(необхідність отримання 

відповідних ліцензій) 

 Специфічні вимоги до стандартизації та 

сертифікації 

LEVEL-D по 

Міжнародним 

стандартам EASA для 

авіатренажерів  

 

 
Середня норма рентабельності в галузі (або по 

ринку), % 
15% 

 

За таблиці 4.4 видно, що за попереднім оцінюванням є ринок 

привабливим для входження. 

 

4.3.2. Надалі визначаються потенційні групи клієнтів, їх характеристики, 

та формується орієнтовний перелік вимог до товару для кожної групи (табл. 

4.5). 
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Таблиця 4.5. Характеристика потенційних клієнтів стартап-проекту 

Потреба, що формує 

ринок 

Цільова 

аудиторія 

(цільові 

сегменти 

ринку) 

Відмінності у 

поведінці різних 

потенційних 

цільових груп 

клієнтів 

Вимоги 

споживачів до 

товару 

Забезпеченість 

авіакомпанійй та 

військових організацій 

висококваліфікованими 

кадрами (пілотами) 

1) Військові 

училища; 

2) Авіаційні 

компанії-

перевізники; 

3) Цивільна 

авіація; 

 

Військові 

відпрацьовують 

більш складні 

маневри, а 

авіаперевізники 

відпрацьовують 

режиму польоту 

при різних 

погодних 

умовах та 

перельоти на 

дальні дистанції 

1) Легке 

інсталювання 

обладнання та 

простота і 

зрозумілість у 

використанні; 

2) Ремонто-

придатність; 

3) Окупність в 

найкоротші 

строки; 

4) Надійність 

 

4.3.3. Після визначення потенційних груп клієнтів проводиться аналіз 

ринкового середовища: складаються таблиці факторів, що сприяють 

ринковому впровадженню проекту, та факторів, що йому перешкоджають 

(табл.  4.6-4.7). Фактори в таблицях подані в порядку зменшення значущості. 
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Таблиця 4.6. Фактори загроз 

№ 

п/п 

Фактор Зміст загрози Можлива реакція 

компанії 

1 Незначний попит Авіатренажер 

обслуговує велику 

кількість пілотів 

протягом тривалого 

терміну часу 

Відмова від оновлених 

модернізованих 

авіатренажерів 

2 Нещодавне 

проведення 

капітального ремонту 

старих тренажерів 

Недоцільність 

проведення 

модифікації без 

необхідності планового 

ремонту 

Очікування 

наступного планового 

обслуговування 

тренажерів 

 

Таблиця 4.7. Фактори можливостей 

№ 

п/п 
Фактор Зміст можливості 

Можлива реакція 

компанії 

1 Підвищення 

ефективності 

обробки сигналів з 

датчиків 

Підвищення 

швидкодії 

авіатренажера 

Перехід на використання 

нових авіатренажерів 

2 Покращення 

екологічних 

показників 

Зменшення викидів, 

зокрема продуктів 

згорання в 

навколишнє 

середовище 

Впровадження системи 

екологічного 

менеджменту на 

підприємстві 

 

4.3.4. Надалі проводиться аналіз пропозиції: визначаються загальні риси 

конкуренції на ринку (табл. 4.8). 
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Таблиця 4.8. Ступеневий аналіз конкуренції на ринку 

Особливості 

конкурентного 

середовища 

В чому 

проявляється 

дана 

характеристика 

Вплив на діяльність 

підприємства (можливі дії 

компанії, щоб бути 

конкурентоспроможною) 

1. Вказати тип 

конкуренції 

- монополія/олігополія/ 

монополістична/чиста 

монополістична У разі монополістичної 

конкуренції легко 

заснувати нову фірму або 

залишити ринок. Нові 

продавці часто відчувають 

труднощі з новими для 

покупців торговельними 

марками і послугами. 

2. За рівнем конкурентної 

боротьби 

- 

локальний/національний/

… 

міжнародний Міжнародна конкуренція 

сприяє переливанню 

капіталів і товарів між 

різними державами, 

забезпечує збалансований 

розвиток світового ринку і 

світового господарства. 

3. За галузевою ознакою 

- міжгалузева/ 

внутрішньогалузева 

внутрішньогалуз

ева 

Наслідком 

внутрішньогалузевої 

конкуренції є 

впровадження досягнень 

науки і техніки, зниження 

витрат виробництва, 

підвищення якості 

продукції. 

4. Конкуренція за видами 

товарів: 

товарно-родова На ринку авіатренажерів 

веде конкурентну боротьбу 
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- товарно-родова 

- товарно-видова 

- між бажаннями 

іншими типами 

авіатренажерів для літаків 

та гелікоптерів 

5.  За характером 

конкурентних переваг 

- цінова / нецінова 

нецінова Головною конкурентною 

перевагою є унікальність 

позиціонування. 

6. За інтенсивністю 

- марочна/не марочна 

марочна ситуація на ринку, де 

компанія розглядає як своїх 

конкурентів компанії, що 

пропонують подібний 

продукт тим же цільовим 

покупцям 

 

4.3.5. Після аналізу конкуренції проводиться більш детальний аналіз умов 

конкуренції в галузі (табл. 4.9). 
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Таблиця 4.9. Аналіз конкуренції в галузі за М. Портером 

Складові 

аналізу 

Прямі 

конкуренти в 

галузі 

Потенційні 

конкуренти 
Постачальники Клієнти 

Товари-

замінники 

«Боїнг», ДП 

«Антонов», 

«АНТК імені 

Туполєва». 

На ринку 

спостерігаєть

ся тенденція 

до 

скорочення 

кількості 

підприємств 

і посилення 

конкуренції 

на ринку. 

Бар'єри 

входу на 

ринок є 

значними. 

Значна 

вартість 

організації 

бізнесу з 

виробництв

а 

авіатренаже

-рів. 

Обов’язково

ю є 

сертифікаці

я продукції. 

Існує чітка 

залежність від 

постачальників

, як якості 

продукції, так і 

можливих 

обсягів її 

виробництва. 

Споживачі 

мають ши-

року гео-

графію. За-

міна авіа-

тренажерів 

носить 

імпульсний 

характер. 

Модифіка-

ція та заміна 

вузлів авіа-

тренажерів 

проводиться 

під час пла-

нових ка-

пітальних 

ремонтів. 

Незначні  

Висновки: Має місце 

інтенсивна 

конкурентна 

боротьба з 

боку прямих 

конкурентів 

Можливість 

входу на 

ринок є. 

Постачальники 

диктують 

умови на ринку 

за рахунок 

якості та 

обсягів 

виробництва 

Клієнти дик-

тують умови 

на ринку 

через згоду/ 

незгоду 

впроваджен-

ня нової 

технології 

Товари 

замінники 

пропонуют

ь нижчу 

вартість 
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4.3.6. На основі аналізу конкуренції, проведеного в п. 4.3.5  (табл. 4.9), а 

також із урахуванням характеристик ідеї проекту (табл. 4.2), вимог споживачів 

до товару (табл. 4.5) та факторів маркетингового середовища (табл.  4.6-4.7) 

визначається та обґрунтовується перелік факторів конкурентоспроможності. 

Аналіз оформлюється за табл. 4.10. 

 

Таблиця 4.10. Обґрунтування факторів конкурентоспроможності 

№ 

п/п 

Фактор 

конкурентоспроможності 

Обґрунтування (наведення 

чинників, що роблять фактор для 

порівняння конкурентних проектів 

значущим) 

1 Унікальність 

позиціонування 

В умовах монополістичної 

конкуренції, коли фактор 

диференціації ТМ є ключовим 

засобом ведення конкурентної 

боротьби, важливим є створення та 

підтримання унікального 

позиціонування, що створює певний 

захист від конкурентних зіткнень. 

2 Ціна Оскільки авіатренажери є товаром 

імпульсної покупки при тому, що 

споживач має високу цінову 

чутливість, ціна на товар є одним з 

засобів ведення конкурентної 

боротьби. Тому чим вигіднішою є 

ціна для споживача, тим вірогідніше 

його вибір. 

3 Репутація виробника За рахунок того, що в світі 

популяризація концепції екологічно 

чистого виробництва, а також 
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введення відповідних стандартів 

робить величезний вплив на 

розвиток різних сегментів 

промисловості, споживач при виборі 

ТМ керується також впливом 

технології на світову екологію. Це 

важливо при виході на ринок з 

новими товарами, або при виході на 

нові сегменти, що полегшує 

позитивне сприйняття новинок. 

4 Маркетинговий бюджет Від розміру маркетингового 

бюджету залежить здатність 

здійснювати маркетингову стратегію 

підприємства. Маркетингові заходи 

мають забезпечувати інші 

конкурентні переваги такі, як рівень 

диференціації, лояльності, репутація 

виробника, дистрибуція та 

просування. 

 

4.3.7. За визначеними факторами конкурентоспроможності (табл. 4.10) 

проводиться аналіз сильних та слабких сторін стартап-проекту (табл. 4.11). 

Таблиця 4.11. Порівняльний аналіз сильних та слабких сторін проекту 

 
Фактор 

конкурентоспроможності 

Бали 

1-20 

Рейтинг товарів-

конкурентів у порівнянні з 

даним проектом 

3 2 1 
 

1 2 3 
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 Унікальність 

позиціонування 

        

 Ціна         

 Репутація виробника         

 Маркетинговий бюджет         

- «Боїнг»; 

- ДП «Антонов»; 

- «АНТК імені Туполєва» 

4.3.8. Фінальним етапом ринкового аналізу можливостей впровадження 

проекту є складання SWOT-аналізу (матриці аналізу сильних (Strength) та 

слабких (Weak) сторін, загроз (Troubles) та можливостей (Opportunities) (табл. 

4.12) на основі виділених ринкових загроз та можливостей, та сильних і 

слабких сторін (табл. 4.11). 

Перелік ринкових загроз та ринкових можливостей складається на основі 

аналізу факторів загроз та факторів можливостей маркетингового середовища. 

Ринкові загрози та ринкові можливості є наслідками (прогнозованими 

результатами) впливу факторів, і, на відміну від них, ще не є реалізованими на 

ринку та мають певну ймовірність здійснення. 

 

Таблиця 4.12. SWOT-аналіз стартап-проекту 

Сильні сторони: 

1. Покращення техніко-

економічних показників 

установок 

2. Налагоджена технологія 

виготовлення товару; 

3. Нижча ціна порівняно з 

конкурентами. 

 

Слабкі сторони: 

1. Слабке 

самозабезпечення фінансовими 

ресурсами; 

2. відсутність чітко 

вираженої маркетингової 

стратегії, непослідовність в її 

реалізації. 
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Можливості: 

1. Можливість збільшення 

обсягів реалізації авіатренажерів 

на базі крокуючих роботів; 

2. Можливість збільшення 

обсягів продаж за рахунок 

впровадження систем 

екологічного менеджменту на 

підприємствах. 

Загрози: 

1. Загроза втрати 

споживачів внаслідок 

підвищення тиску зі сторони 

товарів-субститутів; 

2. Загроза підвищення цін 

на продукт унаслідок 

підвищення цін на сировину та її 

дефіциту. 

 

4.3.9. На основі SWOT-аналізу розробляються альтернативи ринкової 

поведінки (перелік заходів) для виведення стартап-проекту на ринок та 

орієнтовний оптимальний час їх ринкової реалізації з огляду на потенційні 

проекти конкурентів, що можуть бути виведені на ринок (див. табл. 4.9, аналіз 

потенційних конкурентів). 

Визначені альтернативи аналізуються з точки зору строків та ймовірності 

отримання ресурсів (табл. 4.13). 

Таблиця 4.13. Альтернативи ринкового впровадження стартап-проекту 

№ 

п/п 

Альтернатива 

(орієнтовний комплекс 

заходів) ринкової поведінки 

Ймовірніст

ь отримання 

ресурсів 

Строк

и реалізації 

1 Використання засобів 

стимулювання збуту на  

технологічних виставках та 

конференціях для збільшення 

продаж товару (більш глибоке 

проникнення на ринок) 

Дозволяє 

суттєво 

збільшити обсяги 

продаж. 

Потребує 

маркетингових 

витрат, 

спланованих та 

0,7 

року 
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координованих 

дій 

2 Впровадження 

індивідуального підходу до 

кожного замовника (розвиток 

товару) 

Можливіст

ь залучення 

нових 

споживачів. 

Потребує 

значних 

капіталовкладень 

на розробку та 

виведення на 

ринок  

1 рік 

3 Збільшення 

представленості в різних 

регіонах (розвиток ринку) 

Можливіст

ь розширення 

охоплення 

цільової 

аудиторії. 

Потребує 

значних 

капіталовкладень 

на створення 

додаткових філій 

в регіонах 

4 роки 

4 Налагодити 

виробництво іншого виду 

авіатренажерів(диверсифікаці

я) 

Дозволяє 

привернути увагу 

споживачів, 

залучити 

додаткових. 

Потребує 

значних 

2 роки 
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фінансових 

вкладень у 

розробку та 

тестування 

нового продукту 

Враховуючи ймовірність отримання ресурсів та найкоротші строки 

реалізації, обрано першу альтернативу. 

 

4.4 Розроблення ринкової стратегії проекту 

 

4.4.1. Розроблення ринкової стратегії першим кроком передбачає 

визначення стратегії охоплення ринку: опис цільових груп потенційних 

споживачів (табл. 4.14). 

 

 

Таблиця 4.14. Вибір цільових груп потенційних споживачів 

№ 

п/п 

Опис 

профілю 

цільової 

групи 

потенційних 

клієнтів 

Готовність 

споживачі

в 

сприйняти 

продукт 

Орієнтовний 

попит в 

межах 

цільової 

групи 

(сегменту) 

Інтенсивніст

ь 

конкуренції 

в сегменті 

Простота 

входу у 

сегмент 

1 Військові 

льотні 

училища  

+ високий середня складна 

2 Авіаційні 

перевізні 

компанії 

+ високий середня середня 
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Які цільові групи обрано: обрані всі дві цільові групи потенційних 

споживачів 

За результатами аналізу потенційних груп споживачів (сегментів) 

визначена стратегія охоплення ринку: компанія працює із всім ринком, 

пропонуючи стандартизовану програму (включно із характеристиками 

товару/послуги), значить використовується диференційований маркетинг. 

4.4.2. Для роботи в обраних сегментах ринку необхідно сформувати 

базову стратегію розвитку (табл. 4.15). 

 

Таблиця 4.15. Визначення базової стратегії розвитку 

№ 

Обрана 

альтернатива 

розвитку 

проекту 

Стратегія 

охоплення 

ринку 

Ключові 

конкурентоспромо

жні позиції 

відповідно до 

обраної 

альтернативи 

Базова 

стратегія 

розвитку 

1 Розвиток 

ринку 

Масовий 

маркетинг 

Специфічна сфера 

використання  

створює бар’єр 

входу для нових 

конкурентів і 

одночасно 

хороший захист 

проти товарів-

замінників 

Стратегія 

лідерства по 

витратах 

2 Розвиток 

товару 

Диференційован

ий маркетинг 

Відмітні 

властивості товару 

і завойована 

прихильність 

Стратегія 

диференціац

ії 
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клієнтів захищають 

фірму і від товарів-

замінників 

3 Більш глибоке 

проникнення 

на ринок 

Концентрований 

маркетинг 

Задоволення потреб 

вибраного 

цільового сегменту 

краще, ніж 

конкуренти 

Стратегія 

спеціалізації 

На основі таблиці 4.15 обрана базова стратегія розвитку - стратегія 

диференціації. 

4.4.3. Наступним кроком є вибір стратегії конкурентної поведінки (табл. 

4.16). 

Таблиця 4.16. Визначення базової стратегії конкурентної поведінки 

№ 

п/п 

Чи є проект 

«першопрохідцем

» на ринку? 

Чи буде 

компанія 

шукати 

нових 

споживачів, 

або 

забирати 

існуючих у 

конкурентів

? 

Чи буде 

компанія 

копіювати 

основні 

характеристик

и товару 

конкурента? 

Стратегія 

конкурентно

ї поведінки 

1 Так Так Ні 
Стратегія 

лідера 

2 Ні Так Ні 

Стратегія 

виклику 

лідера 
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3 Ні Ні Так 

Стратегія 

наслідуванн

я лідеру 

4 Так Ні Ні 

Стратегія 

заняття 

конкурентно

ї ніші 

На основі таблиці 4.16 стратегія конкурентної поведінки - стратегія 

наслідування лідера. 

4.4.4. На основі вимог споживачів з обраних сегментів до постачальника 

(стартап-компанії) та до продукту (див. табл. 4.5), а також в залежності від 

обраної базової стратегії розвитку (табл. 4.15) та стратегії конкурентної 

поведінки (табл. 4.16) розробляється стратегія позиціонування (табл. 4.17), що 

полягає у  формуванні ринкової позиції (комплексу асоціацій), за яким 

споживачі мають ідентифікувати торгівельну марку/проект. 

Таблиця 4.17. Визначення стратегії позиціонування 

Вимоги до 

товару 

цільової 

аудиторії 

Базова 

стратегія 

розвитку 

Ключові 

конкурентоспромо

жні позиції 

власного стартап-

проекту 

Вибір асоціацій, які 

мають сформувати 

комплексну позицію 

власного проекту (три 

ключових) 

Доступна 

ціна 

Стратегія 

лідерства 

по витратах 

Використання 

методу 

ціноутворення на 

основі аналізу 

беззбитковості 

Доступність, 

масштабність, досвід 

Відмінні 

властивості 

продукту 

Стратегія 

диференціа

ції 

Посилити 

використання 

таких 

Відмінність, незамінність, 

новації 
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конкурентних 

переваг як 

унікальне 

позиціонування та 

рівень 

диференціації 

Задоволенн

я 

конкретних 

потреб 

Стратегія 

спеціалізаці

ї 

Стимулювати збут 

та засоби 

торгового 

маркетингу в 

межах вибраного 

цільового сегменту 

Індивідуальність, 

локальність, низька 

ринкова доля 

 

4.5. Розроблення маркетингової програми стартап-проекту 

 

4.5.1. Першим кроком є формування маркетингової концепції товару, 

який отримає споживач. Для цього у табл. 4.18 потрібно підсумувати 

результати попереднього аналізу конкурентоспроможності товару. 

 

Таблиця 4.18. Визначення ключових переваг концепції потенційного 

товару 

№ 

п/п 
Потреба 

Вигода, 

яку пропонує 

товар 

Ключові переваги перед 

конкурентами (існуючі або 

такі, що потрібно створити) 

1 Покращення 

ефективності 

авіатренажерів 

Збільшення 

швидкодії 

передачі даних з 

датчиків 

Ціна нижча, ніж у 

конкурентів 
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4.5.2. Надалі розробляється трирівнева маркетингова модель товару: 

уточняється ідея продукту та/або послуги, його фізичні складові, особливості 

процесу його надання (табл. 4.19). 

Таблиця 4.19. Опис трьох рівнів моделі товару 

Рівні товару Сутність та складові 

І. Товар за 

задумом 

- Покращення ефективності авіатренажерів за 

рахунок збільшення швидкодії передачі даних з датчиків; 

ІІ. Товар у 

реальному 

виконанні 

Властивості/характерист

ики 

М/Нм Вр/Тх 

/Тл/Е/Ор 

1. Швидкодія 

2. Податлива структура 

3. Довговічність 

Нм 

Нм 

Нм 

 

Тх 

Тх 

Тх 

Якість: стандарт EASA FFS Level D 

Пакування: герметичне пакування, встановлення на 

місці спеціалізованою групою. 

Марка: ТМ «KPI AirTrainee» 

ІІІ. Товар із 

підкріпленням 

До продажу: Для стимулювання попиту діють 

спеціальні пропозиції, які дозволяють придбати товар зі 

знижкою або кілька одиниць товару разом за меншою 

вартістю тощо. Також інформацію про товар споживач 

може отримати з інформаційних проспектів, реклами на 

тематичних веб-сторінках тощо. 

Після продажу: діють пропозиції щодо надання 

гарантійного обслуговування, знижки на встановлення 

продукту на об’єктах споживача 

За рахунок чого потенційний товар буде захищено від копіювання: захист 

ідеї товару (захист інтелектуальної власності) 

*М/Нм – монотонні/немонотонні; Вр/Тх/Тл/Е/Ор – вартісні/ технічні/ 

технологічні/ ергономічні/ органолептичні; 
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4.5.3. Наступним кроком є визначення цінових меж, якими необхідно 

керуватись при встановленні ціни на потенційний товар (остаточне 

визначення ціни відбувається під час фінансово-економічного аналізу 

проекту), яке передбачає аналіз ціни на товари-аналоги або товари субститути, 

а також аналіз рівня доходів цільової групи споживачів (табл. 4.20). Аналіз 

проводиться експертним методом. 

Таблиця 4.20. Визначення меж встановлення ціни [44] 

Рівень цін на 

товари-

замінники 

Рівень цін на 

товари-

аналоги 

Рівень доходів 

цільової групи 

споживачів 

Верхня та нижня межі 

встановлення ціни на 

товар/послугу 

- 85-96 тис. 

дол. 

385 млн. дол. 23-30 тис. дол. на 

ступінь 

 

4.5.4. Наступним кроком є визначення оптимальної системи збуту, в 

межах якого приймається рішення (табл. 4.21): 

- проводити збут власними силами або залучати сторонніх посередників 

(власна або залучена система збуту); 

- вибір та обґрунтування оптимальної глибини каналу збуту; 

- вибір та обґрунтування виду посередників. 

 

Таблиця 4.21. Формування системи збуту 

Специфіка 

закупівельної 

поведінки цільових 

клієнтів 

Функції збуту, які 

має виконувати 

постачальник 

товару 

Глибина 

каналу 

збуту 

Оптимальна 

система збуту 

Характерно для 

наукомістких 

галузей зі 

специфічним і (або) 

Просування на 

ринок подібних 

продуктів в рамках 

даної системи 

Канал 

нульового 

рівня 

Канал 

складається з 

виробника, який 

продає свій 
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дорогим товаром, 

який може бути 

придбаний 

обмеженим числом 

споживачів, які 

потребують 

специфічних 

компонентах для 

свого специфічного 

фінального продукту 

(машинобудування з 

виробництвом за 

індивідуальними 

замовленнями або 

дрібними серіями). 

збуту не вимагає 

будь-якої широкої 

реклами. Швидше 

потрібно одного 

разу з'ясувати, хто 

з потенційних 

покупців інновацій 

може в них мати 

потребу і яка 

поточна 

платоспроможність 

даного клієнта. 

товар 

безпосередньо 

споживачам 

(через відділ 

збуту, збутові 

філії тощо) 

4.5.5. Останньою складової маркетингової програми є розроблення 

концепції маркетингових комунікацій, що спирається на попередньо обрану 

основу для позиціонування, визначену специфіку поведінки клієнтів (табл. 

4.22). 

 

Таблиця 4.22. Концепція маркетингових комунікацій 

Специфіка 

поведінки 

цільових 

клієнтів 

Канали 

комунікацій, 

якими 

користуються 

цільові 

клієнти 

Ключові позиції  

обрані для 

позиціонування 

Завдання 

рекламного 

повідомлення 

Концепція 

рекламного 

звернення 

Наукомісткі 

галузі зі 

Включають в 

себе продаж в 

Конкурентне 

позиціонування, 

Отримати 

можливість у 

Головними 

елементами 
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специфічним 

і (або) 

дорогим 

товаром, 

який може 

бути 

придбаний 

обмеженим 

числом 

споживачів 

режимі он-

лайн. 

яке базується на 

демонстрації 

переваг товарів 

підприємства 

над товарами 

конкурентів.  

кілька разів 

збільшити 

обсяг продажу 

своїх товарів 

структури 

реклами є 

тема 

реклами і 

девіз 

рекламної 

кампанії. 

 

Висновки 

 

Було проведено аналіз можливості ринкової комерціалізації проекту. За 

результатами аналізу було виявлено, що технологічна реалізація проекту 

можлива, визначені його сильні та слабкі сторони, конкурентні позиції на 

ринку авіатренажерів.  

Даний ринок є привабливим для входження через високий попит та 

зростаючу динаміку. З огляду на потенційні групи клієнтів та високий рейтинг 

у порівнянні з товарами конкурентів, незважаючи на значні бар’єри входу на 

ринок, даний проект можна вважати перспективним для впровадження.  

Для ринкової реалізації була обрана альтернатива більш глибокого 

проникнення на ринок, яка дозволяє суттєво збільшити обсяги продаж. Отже, 

має місце доцільність подальшої імплементації проекту. 
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РОЗДІЛ 5  

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ  

  

Право на безпечні та нешкідливі умови праці визнані в Україні одним з 

конституційних прав людини і громадянина. Забезпечення цього права 

здійснюється за допомогою системи правових соціально-економічних 

організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних лікувально-профілактичних 

заходів та засобів. У своїй сукупності нормативні акти про охорону праці – це 

правила, стандарти, норми, положення, інструкції та інші документи, яким 

надано чинність правових норм обов'язкових для виконання. У науковій 

літературі охорони праці як правову категорію розглядають у широкому і 

вузькому сенсі.   

Покращання умов праці підвищується за рахунок суворого дотримання 

вимог охорони праці підчас проведення технічних робіт, що дає змогу 

підвищити рівень використання робочого часу, в наслідок чого ми можемо 

спостерігати підвищення якості продукції, покращання використання 

основних виробничих фондів, зменшення кількості аварій.  

У даній роботі досліджується робота мобільного крокуючого робота. 

Розрахункова та теоретична частина роботи проводиться за комп’ютером. 

Основна частина роботи проводиться в лабораторії. Для безпечної та 

правильної роботи необхідно дотримуватись норм охорони праці.  

  

5.1. Аналіз шкідливих і небезпечних факторів при роботі  

  

Основними шкідливими та небезпечними чинниками при роботі за 

експериментальним стендом є:  

- мікроклімат;  

- освітлення;   

- шум;  

- електрична безпека;  
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- пожежна безпека приміщення.  

Дана робота виконувалась переважно в лабораторії першого корпусу 

КПІ ім. Ігоря Сікорського. Було проаналізовано можливі шкідливі та 

небезпечні фактори при роботі в лабораторії та визначені параметри, які 

відповідають чи не відповідають нормам охорони праці. Зроблені висновки 

по підвищенню безпеки при роботі в даному приміщення.  

  

5.2. Мікроклімат  

  

Порушення параметрів мікроклімату на робочих місцях сприяє 

створенню шкідливих і небезпечних мікрокліматичних умов, які при спільній 

дії на людину викликають значні зміни теплового стану, що може призвести 

до порушення стану здоров’я працівників навчального закладу.  

В таблиці 5.1. приведені оптимальні та допустимі норми показників 

мікроклімату значення згідно до ДСН 3.3.6.042-99 та їх фактичні значення.  

  

Таблиця 5.1. – Допустимі, фактичні та оптимальні показники мікроклімату 

на робочих місцях лабораторій  

П
ер

іо
д 

ро
ку

 

Категорія робіт 
за рівнем 

енерговитрат, 
Вт 

  Допустимі 

Ф
ак

ти
чн

і 

О
пт

им
ал

ьн
і 
діапазон 
нижче 

оптимальних 
величин 

діапазон 
вище 

оптимальних 
величин 

Х
ол

од
ни

й 

Iа (до 141-175) 

Температура 
повітря, °C 18 - 26 24,1 - 25,0 20 - 21 22 - 24 

Температура 
поверхонь, 

°C 
19,0 - 26,0 20 - 23 21 - 25 

Відносна 
вологість 

повітря, % 
75 50 60 - 40 

Швидкість 
руху повітря, 

м/с 
не більше 0,1 0,1 0,1 
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Те
пл

ий
 

Iа (до 141-175) 

Температура 
повітря, °C 21,0 - 22,9 25,1 - 28,0 22 - 23 23 - 25 

Температура 
поверхонь, 

°C 
25,1 - 28,0 22 - 25 22 - 26 

Відносна 
вологість 

повітря, % 
15 - 75 50 60 - 40 

Швидкість 
руху повітря, 

м/с 
0,1 0,2 0,1 0,1 

  

В даному приміщенні протягом року підтримується температура повітря 

20-23оС, що є нормою для комфортної роботи. Дане приміщення обладнане 

системою вентиляції, що підтримує необхідний повітрообмін і вологість 

повітря приблизно 50%. Двічі на день проводиться вологе прибирання 

приміщення (до та після роботи).  

 

 5.3. Освітлення   

  

Для роботи з експериментальним стендом необхідно забезпечити добре 

освітлення поміщення. В даній аудиторії використовується як природне так і 

штучне освітлення. А оскільки освітлення виробничих та допоміжних 

приміщень повинно відповідати діючим санітарним вимогам до природного і 

штучного освітлення, нормам проектування [45], проведемо розрахунок 

штучного освітлення:  

Для визначення кількості світильників визначимо світловий потік, 

падаючий на поверхню по формулі (5.1):  

 𝐹𝐹 = 𝐸𝐸∙𝐾𝐾∙𝑆𝑆∙𝑍𝑍
𝑛𝑛

                                                        (5.1)  

де    F – світловий потік, що розраховується, Лм;   

S – площа освітлювального приміщення, м2;   

Z – відношення середньої освітленості до номінальної (зазвичай 

приймається рівним Z=1.1);   
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K – коефіцієнт запасу, що враховує зменшення світлового потоку лампи 

в результаті забруднення світильників в процесі експлуатації (його значення 

визначається по таблиці коефіцієнтів запасу для різних  приміщень і в нашому 

випадку К =1,5);  

n – коефіцієнт використання (виражається відношенням світлого 

потоку, падаючого на розрахункову поверхню, до сумарного потоку всіх ламп 

і обчислюється в долях одиниці);   

Е – нормована мінімальна освітленість, Лк (визначимо по таблиці).  

Роботу можна віднести до розгляду точних робіт, отже, мінімальна 

освітленість буде Е=300 Лк при газорозрядних лампах:  

Для цього необхідно обчислити індекс переміщення за формулою 

(5.2):  

                                                            (5.2)  

де S – площа приміщення, S=40м2;   

h – розрахункова висота підвісу, h=3.4 м;  

А – ширина приміщення, А=5 м;  

В – довжина приміщення, В=8 м.  

Підставивши значення отримаємо:  

  
Знайшовши індекс переміщення по таблиці знаходимо n=0.26;  

Підставивши в початкову формулу знаходимо світловий потік:  

  
Для освітлення вибираємо люмінесцентні лампи типу  VIPET-N-LED-

4800-136-4K, світловий потік яких F =4320 Лк. Розрахуємо необхідну кількість 

ламп по формулі (5.3):  

𝑠𝑠 = 𝐹𝐹
𝐹𝐹л

                                      (5.3)  

де n – необхідна кількість ламп;   

F – світловий потік;  



117 
 

Fл – світловий потік лампи. 

  
При виборі освітлювальних приладів використовуємо світильники типу 

ОД. Кожен світильник комплектується двома лампами. Розміщуються 

світильники двома рядами, по чотири в кожному.   

В даній аудиторії встановлено 20 ламп типу V-А4-210-018-6500K, які 

дають світловий потік 86400Лм. Освітлення в даному приміщенні виконано з 

дотриманням вимог охорони праці.  

  

5.4. Електробезпека  

  

В даному приміщенні встановлено три експериментальних стенда, до 

кожного в якості робочої напруги використовується напруга змінного струму 

380/220В. Всі електричні дроти захищені, також присутні вимикачі, що 

відключають струм у всьому приміщенні. Всі розетки мають контакт 

заземлення. Розподільчі щити позначені попереджувальними знаками [46].  

Захисне заземлення або занулення, є основним заходом захисту 

металоконструкції. Основна мета цього заходу – захистити від можливого 

удару струмом користувача приладу при замиканні на корпус в тому 

випадку, коли порушена ізоляція, наприклад, поразки електричним струмом 

в разі замикання фазного проводу. Іншими словами, заземлення є дублером 

захисних функцій запобіжників. Вимоги щодо застосування занулення 

(рисунок 5.1.) залежно від величини напруги і категорії приміщень за 

небезпекою електротравм аналогічні вимогам до застосування захисного 

заземлення. За величиною напруги мережі живлення застосування занулення 

обмежується напругою 1000 В.  

Згідно з чинними нормативами можливі два варіанти реалізації 

занулення: 
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- заземлена через певні відстані (100...200 м) нейтраль мережі, що 

виконує функції нульового робочого i нульового захисного провідника 

одночасно;  

- для занулення обладнання прокладається окремий провідник, який 

виконує функції тільки нульового захисного провідника.  

  

 
Рисунок 5.1 - Схема занулення  

  

Принцип роботи занулення: якщо напруга (фаза) потрапляє на 

з'єднаний з нулем металевий корпус приладу, відбувається коротке 

замикання. Автоматичний вимикач, включений в пошкоджений ланцюг 

спрацьовує від короткого замикання і відключає лінію від електрики. Крім 

цього, відключення електрики від лінії може виконувати плавкий 

запобіжник [47].  

  

5.5. Пожежна безпека   

 

Для запобігання пожежі від короткого замикання електрообладнання в 

приміщенні встановленні захисні автомати здатні запобігти загоранню 

внаслідок перевантаження та короткого замикання. Горючі та легкозаймисті 

матеріали в приміщенні відсутні, що зменшує вірогідність виникнення 

пожежі [48].  
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 Дане приміщення за вибухо-пожежною та пожежною небезпекою  

відноситься до категорії  В (до категорії В належать паливно-мастильні 

склади, деревообробні цехи, склади вугілля, приміщення обчислювальних 

центрів, цехи складання печатних плат) та класу пожежонебезпеки П-ІІа (зони 

приміщень, в котрих є тверді або волокнисті горючі речовини. Горючий пил і 

волокна не виділяються). 

 У випадку виникнення пожежі необхідно залишити приміщення 

дотримуючись плану евакуації (рисунок 5.2)  

 Для погашення пожежі слід мати наступну кількість вогнегасників для 

площі приміщення 40м2 та категорією будівлі В: 

- 3 переносних вогнегасника (з газом в балоні або закачаних) з 

зарядом вогнегасної речовини 5 кг при класі пожежі A, B, C, (E) при наявності 

горючих газів та рідин;   

- 2 переносних вогнегасника (з газом- в балоні або закачаних) з 

зарядом вогнегасної речовини 5 кг при класі пожежі A, (E) при відсутності 

горючих газів та рідин.  
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Рисунок 5.2 - План евакуації приміщення (1 – експериментальні стенди, 2 – 

робочі місця, 3 – вікна, 4 – вихід) 

  

 Для безпечного процесу евакуації умови евакуації мають відповідати 

стандартам.  

Значення стандартних і дійсних значень занесені до таблиці 5.2.  

  

Таблиця 5.2.  Відповідність умов евакуації персоналу            

Параметри  
Нормативні 

значення  

Фактичні 

значення  

Висота дверних проходів, м  не менше 2м  2,2м  

Ширина дверних проходів, м  не менше 0,8м  1,2м  

Ширина проходу для евакуації, м  не менше 1м  1,3м  
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Ширина коридору, м  не менше 2м  2,5м  

Кількість виходів, од.  2  1  

Висота перил сходів, м  не менше 0,9м  1м  

Ширина сходів, м  не менше 1м  1м  

  

Умови в даній лабораторії відповідають стандартам евакуації персоналу 

приміщення, за виключенням кількості виходів.   

  

5.6. Шум  

  

У приміщенні присутнє обладнання, яке являється джерелом шуму: 

електромотори, насоси, гідравлічні та пневматичні циліндри.  

В таблиці 5.3. наведені джерела шуму та їх наслідки.  

  

Таблиця 5.3. – Джерела шуму та їх наслідки 

  

Джерело  

 Наслідки    

 Для людини  Для обладнання  

Робота обладнання 

(електромотори, 

гідронасоси) 

-  

-  

-  

Зниження концентрації  

Роздратованість  

Втомлюваність  

  

Відсутні  

Кондиціонери  

Витяжки та вентиляція  

  

Значення рівнів звуку та шуму згідно ДСН.3.3.6.037-99 наведені в 

таблиці 5.4. 
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             Таблиця 5.4. – Нормативні та фактичні значення рівнів звуку та шуму 

Тип  Фактичні значення  Нормативні значення  

Рівень шуму, дБ  до 70  60 

  

Максимальний рівень шуму в лабораторії під час роботи обладнання 

перевищує допустиме. Тому, для захисту людей від негативних наслідків 

шуму, існує ряд захистів та засобів, що допоможуть позбутися від них 

(таблиця 5.5.)  

  

                                           Таблиця 5.5. – Заходи та засоби захисту від шуму  

Вид захисту  Засоби подолання небезпеки  

 

Технічні 

заході 

В обладнанні 
Звукоізоляція вібропоглинаючим 

пінистим поліетиленом, 100% 

В приміщенні 
Звукоізолююча конструкція вікон та 

звукопоглинальні покриття на стінах 

Організаційні заходи 

Дотримання правил експлуатації 

обладнання. 

Режимів праці та сну 

ЗІЗ Навушники 

  

 

5.7. Оцінка пожежної обстановки під час аварії на 

вибухонебезпечному об’єкті  

  

Причиною виникнення надзвичайної ситуації є газовий трубопровід, що 

проходить вздовж лабораторії на відстані 𝑅𝑅0 = 300 м. Характеристика 

елементів лабораторії: будівля – цегляна, кабельні лінії - наземні, контрольно-

вимірювальна апаратура-наявна, границя вогнетривкості несучих стін - 2.5 

год.  

Розрахуємо, в якій зоні знаходиться об’єкт, за формулами (5.4-5.7):  
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Зона I – детонаційної хвилі, що має радіус:  

                                             (5.4)  

𝑅𝑅1 = 17,5√123 = 40 м 

Зона II – дії продуктів вибухів, що має радіус:   

 ;                                                  (5.5)  

 𝑅𝑅ІІ = 1,7 ∙ 86 = 68 м  
Розрахуємо надмірний тиск в цій зоні (5.6):  

∆𝑃𝑃ІІ = 1300 �𝑅𝑅1
𝑅𝑅0
�
3

+ 50, кПа                               (5.6) 

∆𝑃𝑃ІІ = 1300 � 40
300
�
3

+ 50 = 53 кПа         

Зона IIІ – дії повітряної УХ, що має надмірний тиск (5.7): 

11066,71

262
3

5 −⋅⋅+

=∆
−

Q
L

Pф                                           (5.7) 

∆𝑃𝑃ф = 262

�1+7,66∙10−5∙300
3

12 −1
=21, кПа 

    

Таким чином, ступінь руйнування будівлі – слабкий. Наслідки вибуху: 

часткове руйнування внутрішніх перегородок, покрівлі, дверних і віконних 

коробок, легких будівель і ін. Основні несучі конструкції зберігаються. Для 

повного відновлення потрібен капітальний ремонт.  

Будівля має III-ій ступінь вогнестійкості (будинки з несучими та 

огороджувальними конструкціями з природних або штучних кам'яних 

матеріалів, бетону або залізобетону. Для перекриттів допускається 

використання дерев'яних конструкцій, захищених штукатуркою або 

важкогорючими листовими, а також плитними матеріалами. До елементів 

покриттів не висовуються вимоги щодо межі вогнестійкості і меж поширення 

вогню, при цьому елементи покриття із деревини підлягають вогнезахисній 

обробці).  
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Категорія пожежної безпеки В (приміщення, в яких знаходяться 

(обертаються) горючі і важкогорючі рідини, тверді горючі і важкогорючі 

речовини і матеріали (в тому числі пил та волокна), речовини і матеріали, 

здатні при взаємодії з водою, киснем повітря або один з одним тільки горіти).  

  

Висновки  

  

Проаналізувавши небезпечні на шкідливі фактори в робочому 

приміщенні з’ясувалося, що приміщення повністю придатне для комфортного 

та безпечного виконання роботи.  У разі вибухонебезпечної ситуації 

лабораторія потрапляє у зону дії вибухів продукту та матиме слабкий ступінь 

руйнування та може підлягати як невеликій реконструкції так і капітальному 

ремонту.  
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ  

Були проведені розрахунки та експерименти по керуванню мобільним 

крокуючим роботом. Отримані результати відповідають проведеним 

розрахункам та досягненню поставленої мети. Використання мобільних 

крокуючих роботів у якості тренажерів можливе за умови застосування 

зворотного від’ємного зв’язку в системі керування. 

Основні результати і висновки роботи:   

1. Проаналізовано різні типи мобільних крокуючих роботів та 

авіатренажерів, їх специфіку та сфери застосування. Також визначено основні 

вимого до авіатренажерів та можливість їх реалізації на базі мобільних 

крокуючих роботів.   

2. Теоретично визначено залежності переміщення робота на 

площині та значення кутів зчленувань ланок. Проведений кінематичний 

аналіз робота та його кінцівки.  Для використання крокуючого робота в 

режимі авіатренажера, можна використовувати різні математичні моделі 

польоту літака, що дають змогу відпрацювати крейсерський політ, режими 

взльоту та посадки, турбулентності та провали в повітряні ями. На виході 

математичної моделі мають бути такі параметри, які б показували швидкість 

зміни кутів орієнтації літака в просторі, що будуть відпрацьовані на 

крокуючому роботі. 

3. Проведені експерименти показали працездатність робота, його 

можливість переміщатися в заданому напрямку. На прикладі імітаційної 

моделі, на переміщення впливають такі фактори як якість поверхні (гладка чи 

шорстка), наявність протиковзаючих гумових накладок на ніжки, джерело 

живлення, переріз дротів живлення має бути достатнім для того, щоб живити 

19 сервоприводів. Під час роботи на високих швидкостях крокуючий робот 

споживає струм до 2,5А. Також на точність кутів повороту сервоприводів 

впливає правильно налаштований таймер та ШІМ сигнал тактованих пінів 

мікроконтролеру. 
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4. Запропонований алгоритм керування зі зворотнім зв’язком дає 

змогу роботові самому корегувати свою траєкторію руху відповідно до 

заданих параметрів. Але використання зворотного зв’язку збільшує час 

опрацювання команд мікроконтролером, що відображається на швидкодії 

робота. Проте в застосуванні його в якості тренажера це є необхідністю, 

оскільки кінцевою метою має бути тренажер, що дає змогу людині, що 

навчається, відпрацювати правильно необхідні навички. 

5. Розглянута тема має право на практичне застосування та потребує 

додаткових та глибших досліджень в залежності від особливостей кінцевої 

мети використання крокуючих роботів. 
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