AПЛАН
ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
з дисципліни «МОБІЛЬНІ РОБОТИ».
практичні заняття, годин – 30
Викладач – Михайлов Є.П.
Обсяг в
годинах

Мета заняття

Змістовий модуль 1. ТИПИ, СТРУКТУРА ТА СКЛАД МОБІЛЬНИХ РОБОТІВ
Знати особливості кінематики колісних
4 Заняття 1-2. Кінематика мобільних
мобільних роботів з диференційним
роботів. Кінематична модель

приводом.
колісних мобільних роботів з
Вміти аналізувати кінематичну модель
диференційним приводом
колісних мобільних роботів з
1. Кінематична модель колісних
диференційним приводом.
мобільних роботів з диференційним
Навчитися проводити дослідження
приводом.
кінематичної
моделі колісних мобільних
2. Порівняння розрахункових та
роботів з диференційним приводом.
реальних траєкторій переміщення.
Знати особливості кінематики колісних
4 Заняття 3-4. Кінематика мобільних
мобільних роботів з приводом типу
роботів. Кінематична модель
трицикл.
колісних мобільних роботів з
Вміти аналізувати кінематичну модель
приводом типу трицикл
колісних мобільних роботів з приводом
1. Кінематична модель колісних
типу трицикл.
мобільних роботів приводом типу
Навчитися проводити дослідження
трицикл.
кінематичної
моделі колісних мобільних
2. Порівняння розрахункових та
роботів з приводом типу трицикл.
реальних траєкторій переміщення.
4 Заняття 5-6. Навігація мобільних
Знати засоби персональної навігації
мобільних роботів на основі принципу
роботів. Застосування засобів
одометрії для персональної навігації одометрії.
Вміти аналізувати систему навігації на
мобільних роботів
основі
засобів одометрії.
1. Засоби одометрії для персональної
Навчитися проводити розрахунок
навігації мобільних роботів.
траєкторії пересування мобільних
2. Розрахунок траєкторії пересування
роботів за допомогою засобів одометрії.
за допомогою засобів одометрії.
4 Заняття 7-8. Навігація мобільних
Знати засоби локальної навігації
роботів.
Застосування
засобів мобільних роботів на основі оптичних
локальної
навігації
мобільних датчиків.
Вміти аналізувати систему навігації на
роботів на основі лазерних датчиків
основі оптичних датчиків.
1. Застосування оптичних датчиків
Навчитися проводити розрахунок
для локальної навігації мобільних
траєкторії пересування мобільних
роботів.
роботів за допомогою оптичних
2. Розрахунок траєкторії пересування
датчиків.
за допомогою оптичних датчиків.
Змістовий модуль 2. КОМПОНЕНТИ ТА ПРИКЛАДИ ВИКОРИСТАННЯ
МОБІЛЬНИХ РОБОТІВ
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Заняття 9. Компоненти мобільних
роботів. Застосування відеокамер
для визначення параметрів об'єктів
1. Застосування відеокамер для
визначення відстані до об'єктів.
2. Розрахунок відстані до об'єктів за
допомогою відеокамер.
Заняття 10. Компоненти мобільних
роботів. Застосування
ультразвукових датчиків
1. Застосування ультразвукових
датчиків для визначення відстані до
об'єктів.
2. Розрахунок відстані до об'єктів за
допомогою ультразвукових датчиків.
Заняття 11. Компоненти мобільних
роботів. Застосування регульованих
приводів
1. Застосування регульованих
приводів постійного струму.
2. Розрахунок регульованих приводів
постійного струму.
Заняття 12. Системи керування
мобільних роботів. Системи
керування на основі програмного
комплексу Mindstoprms NXT
1. Застосування систем керування на
основі програмного
комплексу Mindstoprms NXT.
2. Програмування основних функцій
мобільниз роботів на основі
програмного комплексу Mindstoprms
NXT.
Заняття 13-14. Системи керування
мобільних роботів. Системи
керування на основі програмної
середи LabVIEW
1. Застосування систем керування на
основі програмної середи LabVIEW.
2. Програмування основних функцій
мобільниз роботів на основі
програмної середи LabVIEW.
Заняття 15. Системи керування
мобільних роботів. Системи
позиціонування
1. Системи позиціонування візка
робота та захоплюючих пристроїв.
2. Розрахунок систем позиціонування
візка робота та захоплюючих
пристроїв

Знати засоби визначення об'єктів на
основі відеокамер.
Вміти аналізувати систему визначення
об'єктів на основі відеокамер.
Навчитися створювати системи
визначення параметрів об'єктів на основі

відеокамер.

Знати засоби визначення об'єктів на
основі ультразвукових датчиків.
Вміти аналізувати систему визначення
об'єктів на основі ультразвукових
датчиків.
Навчитися створювати системи
визначення об'єктів на основі

ультразвукових датчиків.

Знати принципи будування

регульованих приводів постійного
струму.
Вміти аналізувати регульовані приводи
постійного струму.
Навчитися проводити розрахунок
регульованих приводів постійного
струму.
Знати структуру та принципи
проектування мобільних роботів на
основі програмного
комплексу Mindstoprms NXT.
Вміти створювати алгоритм
керування мобільним роботом.
Навчитися програмувати окремі
функції мобільних роботів за
допомогою програмного
комплексу Mindstoprms NXT.
Знати структуру та принципи
проектування мобільних роботів на
основі програмної середи LabVIEW.
Вміти створювати алгоритм
керування мобільним роботом.
Навчитися програмувати окремі
функції мобільних роботів за
допомогою програмної середи LabVIEW.
Знати засоби позиціонування візка
робота та захоплюючих пристроїв.
Вміти аналізувати засоби
позиціонування візка робота та
захоплюючих пристроїв.
Навчитися розраховувати засоби
позиціонування візка робота та
захоплюючих пристроїв.

