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Виконанi дослiдження точностi вимiрювання реальної вiдстанi до об’єкту та для 3-х кутiв повороту ультразвукового модуля. На основi отриманих даних запропонований алгоритм для змiни руху
платформи з метою огинання перешкоди.
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Вступ
Модуль ультразвукового радара HC-SR04
(рис. 1) є найпоширенiшим елементом рiзноманiтних конструкцiй роботизованих платформ i
дозволяє при мiнiмальних затратах вiдпрацювати
алгоритми автоматичного руху. Наведенi в описах дiаграми випромiнювання модуля або надто
спрощенi [1], або чисто експериментальнi [2], що не
дозволяє використати їх в алгоритмах керування.
В [3] при визначеннi вiдстанi до перешкоди використовуються два спрямованi вперед модулi, що
виявляють перешкоду лише перед платформою. В
роботi [4] використовуються два рознесенi на певну
вiдстань модулi, що дозволило розглянути лише
чотири можливi варiанти виявлення вiдбитих вiд
перешкоди сигналiв. У методицi визначення вiдстанi
до об’єкту за допомогою 3-х модулiв HC-SR04 [5]
вибранi значення кутiв вимiрювання обумовленi
розмiрами HC-SR04, а не технiчними параметрами
модуля. В [6] модуль повертається на рiзний кут
i, при виявленнi перешкоди, фiксується значення
кута, яке використовується для повороту iншої
антени в напрямку виявленої перешкоди для бiльш
точної її iдентифiкацiї. В документацiї [7] дiапазон
вимiрюваних вiдстаней 2-400 см наведений без вказаної точностi вимiрювання вiдстанi, що не дозволяє
використати деякi алгоритми визначення типу перешкоди, а в роботi [8] зазначається, що на точнiсть
визначення вiдстанi впливає кут вiдбиття сигналу
вiд перешкоди. Алгоритм уникнення зiткнення з
фронтальною перешкодою, згiдно якого вiдбувається зменшення швидкостi та змiна напрямку руху
на протилежний, розглядається в [9]. Зазначенi
обмеження вимагають бiльш детального дослiдження параметрiв HC-SR04 з метою подальшого їх

використання для реалiзацiї алгоритму огинання
перешкоди.

Рис. 1. Модуль ультразвукового радара
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Дослiдження точностi вимiрювання вiдстанi

Для розроблення алгоритму огинання перешкоди важливо знати неодноднозначнiсть вимiрювання
вiдстанi до неї, яка в загальному випадку описується формулою [10]:𝐷 = 𝑉2𝑇 , де 𝐷 — вiдстань вiд
перешкоди; 𝑉 — швидкiсть звуку; 𝑇 — вимiряний
промiжок часу вiд сигналу запуску до отримання
вiдгуку. Зауважимо, що швидкiсть звуку в повiтрi
змiнюється залежно вiд температури таким чином
[10]:𝑉 = 331, 4 + 0, 62𝑡, де 𝑡 — температура, вимiряна в °С, а швидкiсть — в м/с. У платформi
можна використати цифровий сенсор температури
DS18B20 i вимiряне значення автоматично пiдставляти у наведену формулу. Для визначення точностi
вимiрювання нами виконанi дослiдження 7 модулiв
HC-SR04. Вiдхилення реальної вiдстанi, визначеної
за допомогою метричних вимiрювать, та вимiряної,
визначеної радаром, наведенi на (рис. 2).Оброблення отриманих даних показало, що, при надiйностi
визначення похибки вимiрювання (0,99) i числi проведених прямих вимiрiв понад 200, знаходимо, що
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коефiцiєнт Стьюдента рiвний 2,617 [11] i розрахована похибка вимiрювання не перевищує 2%. Отриманий результат буде використаний для визначення
типу перешкоди. При вiдстанях, менших за 5 см,
похибка суттєво збiльшується.

повороту модуля. Найбiльш поширеною є перешкода типу «стiна»: чи то стiна в примiщеннi, чи то
зовнiшня стiна будiвлi. При визначеннi перешкоди
3-х кутовим методом значну роль вiдiграє значення кута повороту радара для проведення бiчних
вимiрiв. На вибiр кута повороту впливає не лише
дiаграма спрямованостi радара, а й чутливiсть його приймача, коефiцiєнт вiдбиття вiд перешкоди та
її форма. Для перешкоди типу «стiна» нами були проведенi експериментальнi дослiдження (рис.
4), якi показали, що, якщо кут повороту бiльший
40∘ при вiдстанях до перешкоди не менше 40 см,
вiдгук не фiксується. При вiдстанях менше 30 см
кут повороту радара не повинен перевищувати 30∘ .
Враховуючи цi значення, вибираємо кут повороту
радара 𝛼 для бiчних вимiрiв (рис. 5), щоб отримати данi вiдстанi до перешкоди типу «стiна» за 3-х
кутовим методом.

Рис. 2. Графiк розбiжностi вимiряної i реальної
вiдстаней до перешкоди

2

Визначення допустимого кута повороту платформи i типу перешкоди

Для визначення типу перешкоди, а також визначення допустимого кута повороту платформи
радара лiворуч/праворуч при вимiрюваннi вiдстанi
до перешкоди, скористаємося методом вимiру вiдстанi до перешкоди при 3-х кутах випромiнювання
(далi, 3-х кутовий метод) (рис. 3).

Рис. 4. Залежнiсть максимального кута повороту
радара вiд вiдстанi до перешкоди (1-поворот праворуч; 2-поворот лiворуч)
Розглянемо загальний випадок iдентифiкацiї типу перешкоди. Перевiримо, чи належить перешкода
до типу «стiна» (рис. 5), враховуючи, що кут вимiрювання встановлюється поворотом серводвигуна.
Для цього знаходимо за допомогою радара вiдстанi
до точок M i R або M i L та за формулою (1) розраховуємо вiдстань до третьої точки (L або R). Оскiльки
радар отримує значення вiдстанi до всiх точок L,
M, R, порiвнюємо обчислене i вимiряне значення.
Якщо рiзниця не перевищує знайденої ранiше похибки (2%), приймається рiшення про наявнiсть
перешкоди типу «стiна».

Рис. 3. Положення дiаграм спрямованостi для 3-х
кутового методу вимiрювання вiдстанi
Щоб не обмежувати вибiр кута випромiнювання
радара розмiрами модуля HC-SR04, використаємо
лише один модуль, закрiпивши його на серводвигу- Рис. 5. Геометрична iнтерпретацiя для визначення
нi. Сигнали керування серводвигуном задають кут
перешкоди типу «стiна»

Розроблення системи керування роботизованою платформою з ультразвуковим радаром HC-SR04

𝑙𝐿 =

3

Опис

𝑙𝑀 𝑙𝑅
2𝑙𝑅 𝑐𝑜𝑠𝑎 − 𝑙𝑀

алгоритму

(1)

реалiзацiї

огинання перешкоди
Враховуючи наведенi вище допущення та розрахунки, розглянемо алгоритм огинання перешкод рiзного типу. Для перешкоди типу «стiна» очевидним
є спосiб огинання паралельно (вздовж) перешкоди.
Щоб знайти кут повороту платформи для реалiзацiї
такого алгоритму, розглянемо вiдстанi до точок M
i R або M i L, залежно вiд того, яка вiдстань буде
меншою: до L чи до R. Розглядаючи розмiщення точок M i L вiдносно платформи P (рис. 6), отримаємо
формулу (2) для розрахунку кута її повороту.

Рис. 6. Побудови для визначення кута повороту
платформи

𝛾 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

𝑙𝐿 𝑠𝑖𝑛𝑎
𝑙𝑀 − 𝑙𝐿 𝑐𝑜𝑠𝑎
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Табл. 1 Рух платформи залежно вiд наявностi сигналу радара
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Опис алгоритму огинання перешкоди
Перешкоди немає: платформа їде
вперед
Перешкода праворуч: поворот лiворуч
Перешкода малих розмiрiв: можливе огинання лiворуч, праворуч, рух назад
Лiворуч перешкоди немає: визначаємо кут повороту лiворуч за точками M та R
Перешкода лiворуч: поворот праворуч
Залежно вiд вiдстанi до L та R визначаємо ймовiрнiсть подальшого
руху вперед: якщо рух вперед неможливий (вузький промiжок мiж
перешкодами) – рух назад
Праворуч перешкоди немає: визначаємо кут повороту праворуч
за точками L та M
Визначаємо за вiдстанню до точок
L, M, R, чи лежать вони на однiй
лiнiї (перешкода типу «стiна»), i
на основi цього розраховуємо оптимальний кут повороту платформи
для огинання перешкоди (рис. 7-9)

Якщо розрахована координата третьої точки Х
знаходиться ближче за вимiряну – перешкода типу
«увiгнута дуга» (рис. 8). Платформу слiд повернути
в сторону бiльшої вiдстанi (L або R).

(2)

Залежно вiд отриманих значень сигналу вiдстанi до
перешкоди (+) чи вiдсутностi такого сигналу (-) можливi рiзнi способи огинання перешкоди (табл. 1).

4

Вибiр

алгоритму

огинання

для рiзних перешкод
Якщо точки лежать на прямiй – це перешкода
типу «стiна» (рис. 7). У цьому випадку необхiдно
визначити кут для руху вздовж «стiни» в сторону
бiльшої вiдстанi (L або R).

Рис. 7. Модель перешкоди типу «стiна»

Рис. 8. Модель перешкоди типу «увiгнута дуга»
Якщо розрахована координата третьої точки Х
знаходиться далi вiд вимiряної – перешкода типу
«випукла дуга» (рис. 9). Платформа повинна вiд’їхати назад на певну вiдстань i повернути праворуч
або лiворуч, щоб зробити наступнi вимiри для вибору алгоритму огинання перешкоди.
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Разработка системы управления роботизированной платформой с ультразвуковым радаром HC-SR04

Development
of
control
system
of
robotic platform with ultrasonic radar
HC-SR04

Могильный С. Б., Цымбал В. О.

Mohylnyi S. B., Tsymbal V. O.

Выполнены исследования точности измерения расстояния до объекта. Показано, что для расстояний 4150 см неопределенность значения расстояния не превышает 2%. Предложено метод идентификации типа
помехи, в котором сравниваются рассчитанное значение
и значение, полученное экспериментально с помощью
радара. При этом используются измерения расстояния
до объекта для 3-х углов поворота ультразвукового
модуля. Определен максимально допустимый угол поворота ультразвукового радара платформы, при котором
фиксируется сигнал, отраженный от препятствия. На
уровень отраженного сигнала влияют угол отражения
сигнала от препятствия, чувствительность приемника,
коэффициент отражения сигнала и другие параметры.
На основе полученных данных предложены алгоритмы
для изменения движения платформы с целью огибания
препятствия.
Ключевые слова: ультразвуковой радар; HC-SR04;
огибание препятствий; роботизированная платформа

Analytical review of known methods of using the
ultrasonic radars to detect and round the obstacles.
Researches of precision distance measurement to the object.
It is shown that for distances uncertainty 4-150 cm value of
a distance is less than 2%. The method of authentication
such obstacles, which compares the calculated value and the
value obtained experimentally by using radar. It uses the distance measurement to the object for 3 angles of rotation of
ultrasonic module.The specified maximum angle of rotation
of ultrasonic radar platform in which fixed signal reflected
from the obstacle. The level of the reflected signal depends
on the angle of reflection signal from obstacles, receiver
sensitivity, reflectance signal and other parameters. Based
on the data proposed algorithms to change the movement of
platform to perform round the obstacles. In the algorithms
comprises all possible options for receiving the reflected
signal from obstacles.
Key words: ultrasonic radar; HC-SR04; sail around
obstacles; robotic platform

