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Анотацiя—Представлено результати дослiдження
динамiки транспортного роботу з недiагональним
тензором iнерцiї. Розглянуто повнопривiдну модель
з чотирьохколiсною компоновкою шасi. На етапi динамiчного моделювання розглянуто сили i моменти,
якi дiють на окреме колесо. Складено математичну
модель керованого руху транспортного робота. Здiйснено математичне моделювання керованого руху
транспортного робота з недiагональним тензором
iнерцiї.
Ключовi слова–транспортний робот, шасi, модель,
динамiка.

базуються на фундаментальних положеннях теоретичної механiки, теорiї диференцiальних рiвнянь i теорiї керування.
Динамiчне моделювання
Аналiз сил й моментiв, що дiють на колесо
робота та рiвняння руху окремого навантаженого колеса наведено у [5]. Розглянемо сили й
моменти, що дiють на колесо моделi робота (рис.
1) у випадку, коли 𝑁𝑘 ≥ 𝑃𝑘 .

Вступ
Транспортний робот, як об’єкт керування, це
– багатоканальна, багатозв’язна, суттєво нелiнiйна динамiчна система [1-3]. Дослiдженнями
динамiки й керування транспортними роботами
займалися С.Ф. Бурдаков, I.В. Мирошник, Є.I.
Юревiч, Ю.Г. Мартиненко, Б.В. Топчиєв та iншi.
Врахування нелiнiйностi та багатозв’язностi системи керування здiйснено лише для часткових
рiшень [2, 3]. Для автономного робота з адаптивною системою керування, який дiє у наперед
не визначених умовах зовнiшнього середовища,
рушiйна система має бути вiдпрацьована на моделi [4-5]. При проектуваннi автономного робота
економiчно доцiльно проводити не лише математичне, але й iмiтацiйне моделювання [4].
Мета, об’єкт та методи дослiдження
Мета дослiдження полягає у пiдвищеннi ефективностi використання автономного транспортного робота, який дiє у наперед не визначених
умовах зовнiшнього середовища. Об’єкт дослiдження: транспортний робот, тобто керований
колiсний вiзок, оснащений рухомими пристроями (манiпулятор, камера, мiкрофон, дозиметр i
т. iн.) [5]. Вiдносний рух навiсного обладнання
обумовлює недiагональнiсть та нестацiонарнiсть
тензору iнерцiї робота [5]. Система керування дозволяє роботу рухатися у обмеженому просторi
за заданою траєкторiєю з використанням GPS
навiгацiї або орiєнтуванням по картi чи маякам.
В межах робочої зони можливi перешкоди, якi
мають бути подоланi з найменшим вiдхиленням
вiд заданого маршруту [4]. Методи дослiдження:
сформульованi в роботi висновки i рекомендацiї

Рис. 1. Cили й моменти, що дiють на колесо

Спрямуємо вiсь 𝑋 уздовж горизонтального
шляху. Складемо диференцiальнi рiвняння руху
колеса Якщо до осi колеса прикладенi зовнiшнi
сили й моменти (рис. 1) рiвняння руху мають
вигляд:
¨

𝑚𝑘 𝑥 𝑘 = 𝐹 − 𝑇𝑘𝑖 + 𝑇𝑘 ,
(︁
)︁
¨
𝐽Σ 𝑥 𝑘 = 𝑇𝑘 − 𝑇𝑘𝑖 𝑟𝑘 − 𝑀Σ ,

де 𝑚𝑘 – маса колеса, 𝑟𝑘 – радiус колеса, 𝑘 – коефiцiєнт опору коченню, 𝜔𝑘 – кутова швидкiсть
колеса, 𝐹 – зовнiшня сила, 𝑇𝑘 – сила тертя, 𝐽Σ –
сумарний момент iнерцiї колеса, 𝑃𝑘 – вага колеса,
𝑁𝑘 – нормальна реакцiя дороги, 𝑀 – зовнiшнiй
момент, 𝑀𝑡𝑘 – момент тертя катання 𝑀𝑡𝑘 = 𝑘𝑁𝑘 ,
𝑀𝑘 – обертальний момент прикладений до приводного колеса. Момент 𝑀𝑘 створюється електродвигуном, який передає обертання колесу
через редуктор з передатним спiввiдношенням 𝜂
(𝜂 < 1), 𝐽Σ = 𝐽𝑘 + 𝐽𝑔 , де 𝐽Σ – момент iнерцiї, 𝐽𝑘 –
момент iнерцiї колеса, 𝐽𝑔 – момент iнерцiї ротора
електродвигуна, наведений до колеса.
Якщо колесо котиться без ковзання, точка
торкання колеса з дорогою є миттєвим центром
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швидкостей у русi колеса, тодi сила тертя 𝑇𝑘 та
прискорення 𝑥¨𝑘 обчислюються за формулами [6].
𝑇𝑘 − 𝑇𝑘𝑖 =
¨

𝑥𝑘 =

𝑚𝑘 𝑟𝑘 MΣ − 𝐽Σ 𝐹
𝑚𝑘 𝑟𝑘2 + 𝐽Σ

𝐹 − 𝑇𝑘 + 𝑇𝑘𝑖
𝑚𝑘

,

𝑟 (MΣ + 𝑟𝑘 𝐹)
.
= 𝑘
𝑚𝑘 𝑟𝑘2 + 𝐽Σ

Для вiдсутностi ковзання необхiдно, щоб виконувались умови 𝑇𝑘𝑖 < 𝑥˙𝑘 𝑟𝑘 , 𝑇𝑘 ≤ 𝑓 𝑃𝑘 , де 𝑓 – коефiцiєнт тертя мiж колесом i дорогою; якщо 𝑇𝑘𝑖 ≥ 𝑥˙𝑘 𝑟𝑘
то буде спостерiгатися буксування колеса.
Якщо розглянуте колесо належить моделi робота, то сила 𝐹 вiдбиває вплив моделi робота
на окреме колесо 𝐹 = 𝑇𝐶𝑃 − 𝑇𝑘𝑖 де 𝑇𝐶𝑃 – середня
рушiйна сила колеса 𝑇𝐶𝑃 =

4 𝑇
∑︀
𝑘𝑖

𝑖=1

4 .

Динамiка поступального руху робота з
недiагональним тензором iнерцiї
Розглянемо модель автономного транспортного робота з манiпулятором (рис. 2). Введемо
наступнi правi системи координат: 𝑂0 𝑋0 𝑌0 𝑍0 –
iнерцiальна; 𝑀𝑋𝑀 𝑌𝑀 𝑍𝑀 – рухома базова система координат, початок якої зв’язаний з точкою
𝑀 – центром мас платформи, а осi спiвпадають
з головними центральними осями iнерцiї платформи, причому вiсь 𝑀𝑍𝑀 перпендикулярна
площини руху платформи та спiвпадає з мiсцевою вертикаллю й спрямована вгору до диску
манiпулятора, вiсь 𝑀𝑋𝑀 розташована в площинi
руху платформи й направлена в напрямку руху.

системи координат, 𝑀Σ𝑖 – рушiйний момент 𝑖го колеса, 𝑀𝑀 – обертальний момент робота
вiдносно базової системи координат.
Якщо пiд час руху маса робота змiнюється,
тобто 𝑚𝑀 = 𝑚𝑀 (𝑡), а тензор iнерцiї 𝐽𝑀 нестацiонарний i недiагональний, то система рiвнянь (1)
має вигляд:
𝑑
𝑑
𝑑2
𝑑2
𝑚𝑀 + 2 𝑚𝑀 𝑥𝑀 + 2 𝑥𝑀 = 𝑇Σ ,
2
𝑑𝑡
𝑑𝑡
𝑑𝑡
𝑑𝑡
𝑑
𝑑
𝑑
𝐽 𝜔 +𝐽
𝜔 + 𝐽 𝜔 +
𝑑𝑡 𝑀 𝑀 𝑀 𝑑𝑡 𝑀 𝑑𝑡 Σ 𝑘𝑖
𝑑
+𝐽Σ 𝜔𝑘𝑖 = 𝑇𝑘𝑖 𝑟𝑘 + 𝑀Σ𝑖 + 𝑀𝑀 .
𝑑𝑡

(2)

Математична модель динамiки транспортного
роботу з недiагональним тензором iнерцiї складається з системи рiвнянь (2), доповненою для
кожного колеса: 1) рiвнянням ланцюга статора
𝑑 𝐽
двигуна 𝐿𝐶𝑇 𝑑𝑡
𝐶𝑇 + 𝑅𝐶𝑇 𝐽𝐶𝑇 + 𝐶Σ 𝜔𝑔 = 𝑈𝑔 , де 𝐿𝐶 𝑇
– iндуктивнiсть обмотки статора, 𝑅𝐶 𝑇 – опiр
обмотки статора, 𝐽𝐶 𝑇 – струм обмотки статора, 𝜔𝑔 – кутова швидкiсть обертання ротора,
𝑀𝑔 = 𝐶𝑀 𝐽𝐶𝑇 – обертаючий момент двигуна; 2)
𝜇
рiвнянням обертання колеса 𝑀𝑘 = 𝜂 𝑀𝑔 , де 𝜇 –
ККД редуктора, 𝜂 – коефiцiєнт редукцiї (𝜂 < 1);
3) рiвнянням рушiйної сили колеса 𝑇𝑘𝑖 = 𝑚𝑀 𝑟2𝑘 MΣ𝑖 ;
𝑚𝑀 𝑟𝑘 −4𝐽Σ

4) рiвнянням лiнiйної швидкостi колеса 𝑥˙𝑀𝑘 =
∫︀ ¨
𝑥𝑀𝑘 𝑑𝑡; 5) рiвнянням кутової швидкостi колеса 𝜔𝑘 = − 𝑥˙𝑟𝑀𝑘
; 6) рiвнянням кутової швидкостi
𝑘
вихiдного вала двигуна 𝜔𝑔 = 𝜔𝑟𝑘 ; 7) рiвнянням
зворотного зв’язку 𝑈𝑂𝐶 = 𝐾𝑂𝐶 𝜔.
Чисельне моделювання
Розроблене авторами програмне забезпечення
дозволяє моделювати динамiку моделi автономного транспортного робота для рiзних законiв
руху колiс iз урахуванням потужностi приводiв,
коефiцiєнтiв тертя й особливостей конструкцiї.

Рис. 2. Модель автономного транспортного робота з
манiпулятором

У випадку, коли модель – повнопривiдна, тобто сили й моменти, якi дiють на кожне колесо
однаковi (рис. 2.), рiвняння руху моделi робота
мають вигляд:
𝑑2
(𝑚𝑀 𝑥𝑀 ) = 𝑇Σ ,
𝑑𝑡 2
𝑑
(𝐽 𝜔 + 𝐽 𝜔 ) = 𝑇𝑘𝑖 𝑟𝑘 + 𝑀Σ𝑖 + 𝑀𝑀 ,
𝑑𝑡 𝑀 𝑀 Σ 𝑘𝑖

(1)

де 𝑚𝑀 – маса робота, 𝑇Σ – сумарна сила тертя
колiс: 𝑇Σ =

4
∑︀

𝑖=1

𝑇𝑘𝑖 , 𝑇𝑘𝑖 – рушiйна сила 𝑖-го коле-

са, 𝐽𝑀 – тензор iнерцiї робота вiдносно базової

Висновки
Наведено результати дослiдження динамiки
транспортного робота методами математичного
та iмiтацiйного моделювання. Розглянуто повнопривiдну модель з чотирьохколiсною компоновкою шасi. На етапi динамiчного моделювання розглянуто сили i моменти, якi дiють на
окреме колесо. Складено математичну модель
керованого руху транспортного робота. Здiйснено математичне моделювання керованого руху
транспортного робота з недiагональним тензором iнерцiї.
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