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РЕФЕРАТ 

Обсяг пояснювальної записки магістерської дисертації (МД) становить 88 

сторінок, які включають 5 розділів, 40 ілюстрацій, 26 таблиць, 2 додати і 21 

бібліографічне найменування за переліком джерел посилань. 

Ключові слова: автомобіль, математична модель, фільтр Калмана. 

Актуальність теми дослідження. Тема МД є актуальною, тому що ав-

томобільна індустрія зазнає істотної трансформації: найбільші виробники ма-

шин спільно з ІТ та телекомунікаційними розробниками йдуть до створення 

транспортних засобів з можливістю повного автономного водіння. Тренд вже 

очевидний — в майбутньому безпілотний транспорт стане масовим явищем. 

Розвиток автономних автомобілів формує майбутнє транспорту. Висока ефек-

тивність контролерів руху необхідна для вдосконалення технології умов пере-

сування. 

Мета та завдання. Метою МД є створення динамічної моделі наземного 

транспортного засобу в середовищі MatLab та підключення моделі до симуля-

тору для дослідження поведінки авто з подальшою фільтрацією цих парамет-

рів. 

Об’єкт та предмет роботи. Об’єктом виступає безпілотний транспорт-

ний засіб. Предметом дослідження є характеристики математичної моделі та 

вплив фільтрації зашумлених сигналів за допомогою фільтру Калмана, які на-

дходять з керма та педалей.  
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ABSTRACT 

The volume of the explanatory note of the master's thesis is 72 pages, which 

include 5 sections, 40 illustrations, 26 tables, 2 annexes and 21 bibliographic names 

according to the list of link sources. 

Keywords: car, mathematical model, Kalman filter. 

Relevance of the research topic. The topic is relevant, since the automotive 

industry is undergoing a significant transformation: the largest automotive manufac-

turers, together with IT and telecommunications developers, are moving towards 

creating vehicles with the possibility of full autonomous driving. The trend is already 

obvious - in the future, unmanned vehicles will become a mass phenomenon. The 

development of autonomous cars shapes the future of transport. The high efficiency 

of motion controllers is necessary to improve the technology of movement condi-

tions. 

Purpose and task. The goal of the MD is to create a dynamic model of a ground 

vehicle in the MatLab environment and connect the model to a simulator to study 

the behavior of a car, followed by filtering these parameters. 

Object and subject of work. The object is an unmanned vehicle. The subject of 

MD research is the characteristics of the mathematical model and the influence of 

filtering noisy signals using the Kalman filter, which come from the steering wheel 

and pedals. 

Scientific novelty of the obtained results: 

The scientific novelty of the obtained results is confirmed by the publication of 

the conference abstracts: Риндін М. Д. Розроблення математичної моделі авто-

мобілю в середовищі SIMULINK / М. Д. Риндін, В. О. Адаменко // Міжнародна 

науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та сис-

теми». Київ, 18–24 листопада 2019 — К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. — 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

ТЗ — Транспортний засіб 

АТЗ — Автономний транспортний засіб 

DOF — Degree of freedom 

UKF — Unscented Kalman filter  

EKF — Extended Kalman filter   

LPV — Linear parameter-varying 

MF — Magic formula 

PDF — Probability density function  
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ВСТУП 

З кожним роком все більше зростає попит на автомобілі оснащені автопі-

лотом, який дозволяє не тільки самостійно керувати автомобілем, а ще й кон-

тролює і допомагає водієві в складних випадках часткової втрати керованості 

через погодні умови, стан дорожнього покриття тощо.  

Звичайно розроблення подібних систем потребує значних часових та ма-

теріальних затрат. Крім того їх надійність повинна бути максимально висо-

кою. Тому актуальною задачею є попереднє математичне моделювання таких 

систем з використанням спеціальних симуляторів автомобілів. 

Частиною таких складних математичних моделей є моделювання динамі-

чних характеристик руху наземного транспорту, для чого потрібно розробити 

просту, але надійну математичну модель самого транспортного засобу.  

Використання динамічних моделей дозволяє оцінити вплив параметрів 

конструкції автомобіля на його рух, розробити ефективні алгоритми керу-

вання автомобілем і реалізувати їх у вигляді засобів активної безпеки. На від-

міну від пасивних, засоби активної безпеки контролюють рух і втручаються в 

процес управління автомобілем, допомагаючи знизити ймовірність виник-

нення аварійних ситуацій і мінімізувати їх негативні наслідки. До них відно-

сяться антиблокувальна та антипробуксовочна системи, система курсової стій-

кості та ін. Динамічні моделі використовуються також при розробці програм-

ного забезпечення для різних тестових стендів і тренажерів, що дозволяють 

сформувати у водіїв необхідних навичок управління автомобілем. 
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1 МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТНОГО 

ЗАСОБУ  

При нормальних умовах водіння водій і транспортний засіб утворюють 

замкнену систему. Водій спостерігає за рухом транспортного засобу і видає 

керуючі сигнали для отримання бажаного направлення руху. Проте в ситуа-

ціях, коли транспортний засіб не в повній мірі слухається керуючих сигналів 

водія, наприклад під час заносів, то певний контроль за рухом на себе повинен 

взяти бортовий комп’ютер. Для моделювання подібних ситуацій необхідно ви-

користовувати математичну модель транспортного засобу. 

1.1 «Велосипедна» модель руху транспортного засобу 

Найпростіша модель, яку можна використовувати для вивчення бокового 

відгуку дорожнього транспортного засобу — це «велосипедна» модель з двома 

ступенями свободи (DOF). Ця модель широко використовувалася в системах 

для вивчення бічного руху дорожнього транспортного засобу [1]. 

Хоча ця модель значно спрощує систему автомобіля, завдяки її викорис-

танню можна багато дізнатись про бічні реакції автомобіля. Модель демонст-

рує вплив основних конструктивних і експлуатаційних параметрів, таких як 

властивості шин, інерції, центру мас, місця розташування колісної бази і шви-

дкість руху. За допомогою цієї простої моделі можна зробити заключення, що 

мають практичне значення щодо управління та стійкості дорожнього транспо-

ртного засобу. 

Рівняння руху виводяться з основних принципів динаміки. Потім співвід-

ношення для кутів ковзання шини виводяться з кінематики автомобіля. Звідси 

модель розвивається в двох формах, лінійної і нелінійної. У лінійній формі мо-

делі зроблені додаткові припущення, які спрощують кінематику і механіку 

шини. Це спрощення дозволяє використовувати потужні методи лінійного си-

стемного аналізу, щоб отримати істотне уявлення про бічну динаміку дорож-

ніх транспортних засобів. Розроблено передавальні функції для реагування ав-

томобіля на керування, аеродинамічний бічне зусилля і бічний ухил дороги. 
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Потім частотна характеристика транспортного засобу досліджується з викори-

станням графіків Боде. Реакція транспортного засобу моделюється для різних 

входів рульового управління шляхом інтегрування диференціальних рівнянь 

руху за часом. 

У нелінійній  формі моделі використовуються повна нелінійна кінематика 

і нелінійна модель шини. Модель шини, яку буде описано в розділі 2, враховує 

нелінійну залежність вертикальної сили, яка залежить від навантаження, в за-

лежності від кута ковзання. Виконується моделювання реакції на рульове уп-

равління, і результати порівнюються з моделюванням лінійної моделі [2]. 

Можливості «велосипедної» математичної моделі 

«Велосипедна» модель використовується при математичному моделю-

ванні траєкторних рухів і формуванні алгоритмів керування транспортними і 

робототехнічними системами в багатьох автомобільних компаніях, в тому чи-

слі в спеціалізованих середовищах моделювання Modelica, Dymola, Adams, 

Spacar, Simpack, Carsim та ін. 

Режими руху характерні, перш за все, для неекстремальних умов водіння. 

До них відносяться рухи без прослизання коліс з дорогою, рух з невисокою 

шляховою швидкістю, малим кутом повороту керованих коліс і, як наслідок, 

малими кутами відведення [3]. Відзначено, що «велосипедна» модель досить 

добре описує динаміку автомобіля в випадках, коли величина бічного приско-

рення не перевищує 0,3–0,4 g. Крім цього, «велосипедна» модель може засто-

совуватися і для випадків руху автомобіля по слизькій поверхні з досить вели-

кою шляховою та кутовою швидкістю, коли коефіцієнт зчеплення коліс з до-

рогою малий, отже, на колеса автомобіля діють порівняно малі за абсолютною 

величиною контактні сили. Це дозволяє нехтувати перерозподілом наванта-

ження між колесами однієї осі і використовувати «велосипедну» модель для 

опису занесення автомобіля. 

Точність «велосипедної» моделі оцінювалась шляхом аналізу експериме-

нтальних даних. Для її перевірки проводиться серія заїздів, в ході яких вико-

ристовуються автомобілі, обладнані датчиками поздовжньої швидкості, кута 
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повороту керованого переднього колеса і GPS. У кожному із заїздів автомобіль 

рухається з постійною швидкістю і кутом повороту керованого колеса. На пі-

дставі отриманих даних будуються усереднені оцінки вектору стану та інших 

параметрів руху автомобіля. 

«Велосипедна» математична модель руху авто  

Розглянемо автомобіль, що рухається по горизонтальній, однорідній, шо-

рсткій плоскій поверхні (дорозі). Для опису його руху будемо використову-

вати «велосипедну» модель, в рамках якої два передніх колеса замінюються 

одним еквівалентним переднім колесом, два задніх — одним заднім. Переднє 

колесо є керованим і пов'язане з корпусом через механізм рульового управ-

ління, вісь обертання заднього колеса фіксована в корпусі [4]. Припустимо, що 

корпус і колеса моделі є абсолютно жорсткими, і вона не має бічних нахилів. 

 
Рисунок 1.1 — Одноколійна модель 

«Велосипедна» модель часто використовується для опису руху автомо-

біля, при яких можна знехтувати відмінностями між характеристиками зчеп-

лення правих і лівих коліс одної осі з дорогою. Розрахункова модель предста-

влена на рис. 1.1. 

Кінематична одноколійна модель 

Основне припущення моделювання полягає в тому, що транспортний 

засіб рухається без ковзання коліс убік, а це означає, що вектор швидкості 
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кожного колеса збігається з поздовжньою віссю колеса. Отже, рух 

кінематичної моделі обмежений неголономними обмеженнями. Це 

припущення справедливо, коли поперечне прискорення низьке, а бічна сила, 

що прикладається кожною шиною, незначна. Колеса рухаються по 

концентричним круговим траєкторіям, які вирівняні по окружним дотичним  

без бокового ковзання.  

Нелінійні рівняння руху задаються: 

 �̇�𝑋 = 𝜐𝜐 cos(𝜓𝜓 + 𝛽𝛽),  (1.1a) 

 �̇�𝑌 =  𝜐𝜐 sin(𝜓𝜓 + 𝛽𝛽),   (1.1b) 

 �̇�𝜓 = 𝜐𝜐 cos(𝛽𝛽)
𝑙𝑙𝑓𝑓+𝑙𝑙𝑟𝑟

tan(𝛿𝛿),  (1.1c) 

 �̇�𝜐 = 𝑎𝑎,  (1.1d) 

 𝛽𝛽 = tan−1 � 𝑙𝑙𝑟𝑟
𝑙𝑙𝑓𝑓+𝑙𝑙𝑟𝑟

tan 𝛿𝛿� . (1.1e)  

де �̇�𝑋, �̇�𝑌 — координати автомобіля в полярній системі координат; 𝜓𝜓 — кут по-

вороту автомобіля; 𝜐𝜐 = ‖𝑣𝑣‖ — величина вектору швидкості центру мас; 𝛽𝛽 — 

кут бокового ковзання автомобіля, кут між поздовжньою віссю транспортного 

засобу та напрямком вектору швидкості центру маси; 𝑙𝑙𝑓𝑓, 𝑙𝑙𝑟𝑟 — відстань між 

центром мас та передньою та задньою віссю; 𝛿𝛿 — кут повороту переднього 

колеса; кути бічного ковзання передньої 𝛼𝛼𝑓𝑓  та задньої 𝛼𝛼𝑟𝑟  шини. 

У порівнянні з моделями автомобілів з більш високою точністю, системи 

які базуються на кінематичній «велосипедній» моделі значно простіше, тому 

що є тільки два параметри для визначення, lf і lr. Це спрощує перенесення 

одного контролера або планувальника шляху на інші транспортні засоби з 

колісними базами різних розмірів [5]. 

Динамічна модель руху одноколійної моделі 

При постійному куті повороту радіус повороту автомобіля зазвичай змі-

нюється зі швидкістю. Ця поведінка важлива для відстеження шляху, але не 

відображена в кінематичній моделі. Динамічна модель, представлена в цьому 

розділі, підвищує точність прогнозування шляху і підходить для проектування 
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контролера з використанням методів лінійної системи. Як і в попередньому 

розділі, рух транспортного засобу передбачається плоским, транспортний за-

сіб є твердим тілом з масою 𝑚𝑚 і моментом інерції 𝐼𝐼𝐼𝐼 відносно осі, перпендику-

лярної горизонтальній площині в центрі мас. Оскільки шини є єдиною части-

ною, що контактує з поверхнею дороги під час нормальної експлуатації, моде-

лювання сил яке відбувається в шинах є невід'ємною частиною моделі руху 

транспортного засобу.  

Тверде тіло, обмежене плоским рухом, має три ступені свободи, і його рух 

регулюється наступними рівняннями Ньютона-Ейлера: 

�̈�𝑥 = 𝑚𝑚−1(𝐹𝐹𝑥𝑥,𝑟𝑟 + 𝐹𝐹𝑥𝑥,𝑓𝑓 cos(𝛿𝛿) − 𝐹𝐹𝑥𝑥,𝑓𝑓 sin(𝛿𝛿)) + 𝜓𝜓�̇̇�𝑦, (1.2a) 

�̈�𝑦 = 𝑚𝑚−1(𝐹𝐹𝑦𝑦,𝑟𝑟 + 𝐹𝐹𝑥𝑥,𝑓𝑓 sin(𝛿𝛿) + 𝐹𝐹𝑦𝑦,𝑓𝑓 cos(𝛿𝛿)) − 𝜓𝜓𝑦𝑦,̇̇  (1.2b) 

�̈�𝜓 = 𝐼𝐼𝑧𝑧
−1(𝑙𝑙𝑓𝑓𝐹𝐹𝑥𝑥,𝑓𝑓 sin(𝛿𝛿) + 𝑙𝑙𝑓𝑓𝐹𝐹𝑦𝑦,𝑓𝑓 cos(𝛿𝛿) − 𝑙𝑙𝑟𝑟𝐹𝐹𝑦𝑦,𝑟𝑟 (1.2c) 

де 𝑥𝑥, �̇�𝑦̇  компоненти швидкості, �̇�𝜓 — швидкість рискання.  

а       б 

Рисунок 1.2 — Динамічна велосипедна модель (а) та система координат 

шини (б) 

Тому сили, пов'язані з переднім керованим колесом, перетворюються в 

нерухому від кузову координатну раму шляхом обертання навколо нормальної 

осі в точці контакту шини. Цей ж алгоритм може бути використаний для мо-

делювання керованого заднього колеса або включення всіх чотирьох шин 

у двоколійній моделі [6]. Положення центру мас автомобіля в глобальній ко-

ординатній системі отримуються шляхом інтегрування: 
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 �̇�𝑋 = 𝑥𝑥 ̇ cos(𝜓𝜓) − �̇�𝑦 sin(𝜓𝜓) = 𝜐𝜐 cos(𝜓𝜓 + 𝛽𝛽),  (1.3a) 

 �̇�𝑌 = 𝑥𝑥 ̇ sin(𝜓𝜓) + �̇�𝑦 cos(𝜓𝜓) = 𝜐𝜐 sin(𝜓𝜓 + 𝛽𝛽),  (1.3b) 

де  𝜐𝜐 = ��̇�𝑥2 + �̇�𝑦2  

величина вектора швидкості в центрі маси автомобіля і є кутом бокового ков-

зання транспортного засобу: 

𝛽𝛽 = arctan � �̇�𝑦
�̇�𝑥

�       (1.4) 

Щоб отримати кут рискання рівняння (1.2c) інтегрується двічі. З рівняння 

(1.2b) бічне прискорення в центрі мас транспортного засобу задається як: 

𝑎𝑎𝑦𝑦 = �̈�𝑦 + �̇�𝜓�̇�𝑥         (1.5) 

 
Рисунок 1.4 — Загальна структурна схема динамічної моделі  

В цій структурній схемі (рис 1.4) представлена динаміка транспортного 

засобу, яка пов’язана з іншими модулями які будуть розглянуті в наступних 

розділах. 
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Реалізація динамічної моделі руху буде створена за допомогою блоків 

Simulink.  В блоці MatLab Function задамо динаміку руху автомобіля, яка була 

описана вище.   

В подальшому цей модуль буде використовуватись в загальній Simulink 

моделі транспортного засобу. 

1.2 Чотириколісна модель руху автомобіля 

Чотириколісна модель автомобіля утворена корпусом, підресореною ма-

сою і чотирма непідресореними масами, що включають колеса. Вважаємо, що 

центри мас автомобіля і корпусу збігаються. Кріплення кожної непідресореної 

маси до корпусу автомобіля моделюється в'язкопружним елементом, що імітує 

підвіску, включаючи ресори і амортизатор. Передбачається, що складові під-

віски можуть деформуватися тільки уздовж вертикальної осі. Поздовжні пло-

щини симетрії коліс перпендикулярні відповідним осям обертання цих коліс, 

що еквівалентно нехтування кутами розвалу і сходження. Рух відбувається по 

горизонтальній однорідній шорсткій площині (дорозі). Будемо дотримуватися 

позначень, прийнятих в «велосипедній» моделі. 

Система 𝑂𝑂𝑥𝑥0𝑦𝑦0𝑧𝑧0 є нерухомою: площина 𝑂𝑂𝑥𝑥0𝑦𝑦0 збігається з опорною пло-

щиною, вісь 𝑂𝑂𝑧𝑧0 спрямована вертикально вгору. Рухома система 𝐶𝐶𝑥𝑥1𝑦𝑦1𝑧𝑧1 має 

початок в центрі мас C автомобіля: вісь 𝐶𝐶𝑥𝑥1 спрямована вперед по ходу руху, 

вісь 𝐶𝐶𝐼𝐼1 — вертикально вгору. Рухома система 𝐶𝐶𝑥𝑥yz жорстко пов'язана з корпу-

сом автомобіля, вісь 𝐶𝐶𝑥𝑥 спрямована вперед по його поздовжній осі симетрії, 

вісь 𝐶𝐶𝑦𝑦 спрямована вліво. Положення системи 𝐶𝐶𝑥𝑥1𝑦𝑦1𝐼𝐼1 щодо тригранника 𝑂𝑂𝑥𝑥0𝑦𝑦0𝐼𝐼0 

задається координатами X, Y, Z точки C і кутом повороту Ψ (курсу) навколо осі 

𝐶𝐶𝐼𝐼1. Положення системи 𝐶𝐶𝑥𝑥yz відносно тригранника 𝐶𝐶𝑥𝑥1𝑦𝑦1𝐼𝐼1 задається двома ку-

тами поворотів Г(крену) і θ(тангажу) навколо осей 𝐶𝐶𝑥𝑥 і 𝐶𝐶𝑦𝑦 відповідно. Системи 

координат 𝐴𝐴𝑖𝑖j𝑥𝑥𝑖𝑖j𝑦𝑦𝑖𝑖j𝐼𝐼𝑖𝑖j пов'язані з колісними дисками. Індекси i задають передню 

(i = 1) і задню (i = 2) осі, індекси j — лівий (j = 1) і правий (j = 2) борти по ходу 

руху автомобіля. Точка 𝐴𝐴𝑖𝑖j лежить на перетині осі обертання ij—го колеса з 
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поздовжньою площиною симетрії його пневматика. Для задніх коліс орієнта-

ція осей тригранників 𝐴𝐴𝑖𝑖j𝑥𝑥𝑖𝑖j𝑦𝑦𝑖𝑖j𝐼𝐼𝑖𝑖j збігається з орієнтацією осей тригранника 

𝐶𝐶𝑥𝑥1𝑦𝑦1𝐼𝐼1. Для передніх коліс положення систем 𝐴𝐴𝑖𝑖j𝑥𝑥𝑖𝑖j𝑦𝑦𝑖𝑖j𝐼𝐼𝑖𝑖j відносно тригранника 

𝐶𝐶𝑥𝑥1𝑦𝑦1𝐼𝐼1 задаються кутами повороту коліс Δ11 і Δ12 (рис 1.5) [7]. 

 
Рисунок 1.5 — Системи координат і контактні сили для чотириколісною 

моделі автомобіля. 

Будемо вважати, що в ненавантаженому стані ij–е колесо (i, j = 1,2) тор-

кається дороги в точці  O'ij, яка в системі Aijxijyijzij має координати (0,0, –R), де 

R – радіус колеса.  

1.3 Порівняння «велосипедної» і чотириколісної моделей 

В [8] проведено кількісне порівняння «велосипедної» моделі з чотирико-

лісною. Параметри систем задані типовими для легкового автомобіля. В якості 
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загальних параметрів «велосипедної» і чотириколісною моделей обрано: 𝑀𝑀 =

1000 кг, 𝐼𝐼𝐼𝐼 = 1000кг ∙  м2, 𝐴𝐴 = 𝐵𝐵 = 1,5 м, 𝐻𝐻 = 1 м, 𝑅𝑅 = 0,3 м, 𝑚𝑚 =

 10 кг, 𝜌𝜌 = 𝜌𝜌𝑖𝑖𝑖𝑖 = 0,15 м , 𝜀𝜀 = 0,1. 

Для чотириколісної моделі: 𝜌𝜌𝑥𝑥= 0,5 м, 𝜌𝜌𝑥𝑥= 1 м, 𝐶𝐶1=𝐶𝐶2 = 1 м, 𝐶𝐶𝑖𝑖j= 5∙104 кг/с2, 

𝑅𝑅𝑖𝑖j=103 кг/с, 𝐾𝐾𝐼𝐼𝑖𝑖j=3∙105 кг/с2, 𝑄𝑄𝑖𝑖j=3∙103 кг/с , i,j=1,2. 

Припускаючи те, що зовнішні сили є малими: 𝐹𝐹𝑥𝑥, 𝐹𝐹𝑦𝑦, 𝑀𝑀𝐼𝐼, 𝐹𝐹𝑥𝑥1, 𝐹𝐹𝑦𝑦1, 𝐹𝐹𝐼𝐼1, 𝑀𝑀𝑥𝑥1, 

𝑀𝑀𝑦𝑦1, 𝑀𝑀𝐼𝐼1, 𝐹𝐹𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖 прирівняємо їх до нуля. 

На рис 1.6–1.8 показані типові графіки для випадку розгону передньопри-

відного автомобіля на сухій асфальтовій дорозі з досить високою початковою 

швидкістю і малим кутом повороту передніх коліс Δ ~ Δ11 ~ Δ12. 

Було прийнято æ𝑥𝑥i=æ𝑦𝑦i=0,8,æ𝑥𝑥ij=æ𝑦𝑦ij=0,8, 𝐿𝐿1=300Н∙м, 𝐿𝐿𝑖𝑖j=150Н∙м, 

𝐿𝐿2=𝐿𝐿2𝑗𝑗=0 Н∙м, Δ= 0,05. Припускаючи, що центр переднього колеса «велосипе-

дної» моделі знаходиться на перетині передньої осі і поздовжній площині си-

метрії корпусу автомобіля, між іншим, аналогічно останньому рівнянню 

𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡 △11=  (𝐴𝐴+𝐵𝐵)𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡△
𝐴𝐴+𝐵𝐵−𝐶𝐶1𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡△

,       (1.6) 

𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡 △12=  (𝐴𝐴+𝐵𝐵)𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡△
𝐴𝐴+𝐵𝐵+𝐶𝐶1𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡△

,      (1.7) 

Задамо 𝑉𝑉𝑥𝑥(0) = 20 (м/с), Ω𝑖𝑖(0) = Ω𝑖𝑖j(0) = 𝑉𝑉𝑥𝑥(0)/𝑅𝑅; Інші початкові умови при-

пустимо рівними нулю. 

На рис. 1.6 показано зміну з часом величини кута крену Г для чотирико-

лісної моделі. На рис 1.7 представлена зміна в часі T величин бічних контакт-

них сил 𝑃𝑃𝑦𝑦 на передніх (а) і задніх (б) колесах (для «велосипедної» моделі на-

ведені половини величин бічних контактних сил. Для чотириколісної моделі 

суцільною лінією відзначені графіки, що відповідають лівим колесам, пункти-

рною — правим колесам відповідної осі). На рис 1.8 показані послідовні поло-

ження поздовжньої осі симетрії автомобіля на площині X, Y. 

Аналіз графіків показує, що кут нахилу при заданому режимі руху є до-

сить малим (порядку 10-2) і після закінчення перехідного процесу залишається 
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практично незмінним, що не призводить до значного перерозподілу наванта-

ження між лівими і правими колесами однієї осі. Відмінності між бічними ко-

нтактними силами для правих і лівих коліс однієї осі чотириколісною моделі 

є прийнятними. При цьому бічні контактні сили на колесах «велосипедної» 

моделі близькі до відповідних середніх значень контактних сил чотириколіс-

ної моделі, а відмінності для послідовних положень поздовжньої осі автомо-

біля і кутової швидкості його корпусу в силу зазначених моделей незначні [8]. 

 
Рисунок 1.6 — Залежність кута крену корпусу чотириколісної моделі від часу 
при розгоні на сухій асфальтовій дорозі з малим кутом повороту передніх ко-

ліс. 𝐿𝐿𝑖𝑖j = 150 (Н ∙ м), Δ = 0,05, 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑥𝑥(0) = 20м/с. 
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Рисунок 1.7 — Залежність бічних контактних сил від часу на передніх (а) і на 
задніх (б) колесах при розгоні на сухій асфальтовій дорозі з малим кутом по-
вороту передніх коліс. 𝐿𝐿𝑖𝑖j = 150 Н ∙ м, Δ = 0,05, 𝑉𝑉𝑥𝑥(0) = 20 м/с (для «велосипе-
дної» моделі 𝐿𝐿1 = 300Н ∙ м і приведені половини величин бічних контактних 

сил). 

 
Рисунок 1.8 —Положення поздовжньої осі автомобіля при розгоні на сухій 

дорозі з малим кутом повороту коліс. 

Розрахунки показали, що при малих відмінностях характеристик зчеп-

лення коліс одній осі з дорогою якісний вид графіків, показаних на рис. 1.8 , 

істотно не змінюється. Таким чином, при значеннях параметрів, початкових 

умов, управлінь і збурень, що забезпечують рух автомобіля з досить малими 
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кутами крену, перерозподіл навантаження між колесами однієї осі є незнач-

ним. При малих відмінностях характеристик зчеплення коліс однієї осі з доро-

гою "велосипедна" і чотириколісна модель автомобіля в режимі руху з малими 

величинами прослизання коліс відносно дороги та при русі в режимі занесення 

мають порівняно незначні відмінності. Відповідно для моделювання можна 

використовувати більш просту «велосипедну» модель, так як вона значно про-

стіша за чотириколісну.  
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2 МОДЕЛЮВАННЯ ШИН 

За винятком гравітаційних і аеродинамічних сил, всі сили, що діють на 

дорожній транспортний засіб, прикладаються до транспортного засобу через 

його шини.  

Таким чином, для моделювання динаміки дорожніх транспортних засобів 

необхідно мати відповідне уявлення про поведінку шин. 

У цій МД розглядаються дві моделі шин: проста лінійна модель і більш 

точна, широко застосовувана нелінійна модель. 

Вимоги до моделі шин розрізняються залежно від модельованих характе-

ристик автомобіля і необхідної точності. В цілому, існує три компонента сили 

і три компонента моменту, що впливають на шину через її взаємодії з землею. 

В повній моделі динаміки автомобіля, де визначаються поздовжні, бічні і 

вертикальні рухи автомобіля, всі шість цих компонентів повинні бути вклю-

чені, щоб точно змоделювати вплив шин на динаміку автомобіля. 

Однак, в цій МД розглядається лише бічна динаміка автомобіля. Проста 

модель транспортного засобу, має тільки бічні і обертальні ступені свободи в 

горизонтальній площині. Таким чином, необхідно враховувати тільки сили в 

поперечному напрямку і моменти навколо вертикальної осі транспортного за-

собу. Момент, діючий на саму шину навколо її вертикальної осі, називається 

моментом вирівнювання шини. Вплив моментів вирівнювання шин на зага-

льну динаміку транспортного засобу, як правило, малий в порівнянні з впли-

вом бічних сил шин. У моделі транспортного засобу, яка представлена тут, мо-

менти вирівнювання шин не враховуються. Таким чином, єдиним аспектом 

поведінки шини, який моделюється, є генерування поперечної сили. 

При складанні математичних моделей, що описують системи з коченням, 

виникає питання про визначення взаємодії коліс з опорною поверхнею. 

Рух колес по шорсткій поверхні в теоретичній механіці часто вирішується 

в припущенні, що колесо — абсолютно тверде тіло, яке взаємодіє з поверхнею 

за допомогою тертя кочення. Для пневматичних коліс які деформуються або 
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для транспортних засобів, які мають більше однієї колісної пари, неголономна 

модель нерідко має сильне відхилення від даних експерименту. 

Вихід з цього становища вирішується використанням моделей, які врахо-

вують деформованість колеса. Зазначені моделі дозволяють тим або іншим чи-

ном сформувати співвідношення між дотичними і нормальними напружен-

нями в області контакту. У припущенні, що контактні напруги мають рівноді-

ючу, можуть бути отримані вирази для цієї рівнодіючої і головного моменту 

контактних сил (так званого моменту вертіння) в області взаємодії в залежно-

сті від швидкості центру в цій області.  

Для спрощення математичної моделі у ряді випадків при складанні рів-

нянь руху транспортного засобу від припущення про деформування коліс від-

мовляються і використовують гіпотезу: колесо передбачається абсолютно тве-

рдим, а до сил і моментів, прикладеним до нього, додаються отримані вирази 

для рівнодіючої і головного моменту контактних сил.  

Обґрунтування зазначеної гіпотези наведено в [9]. У транспортній меха-

ніці найбільш часто розглядаються моделі з жорсткими колесами які деформу-

ються. Вони засновані на описі явища бічного відведення. Моделі, які викори-

стовуються в цьому припущенні, в основному застосовуються в задачах, де 

потрібна висока точність результатів. Як правило, такі завдання вирішуються 

із застосуванням чисельних методів. 

Гіпотеза відведення Рокара 

Серед різних варіантів теорій кочення найбільшого поширення набула ві-

дома аксіоматика І. Рокара. Її загальне визнання пояснюється простотою і до-

сить високою точністю результатів. У відповідністю з гіпотезою відведення І. 

Рокара поперечна сила (сила відведення), що діє при відхиленні траєкторії ко-

чення еластичного колеса від площини колеса на кут δ (явище відведення), 

пропорційна куту відведення: 

Y = k ⋅δ       (2.1) 

де k — коефіцієнт опору відведенню, який визначається експериментально; 
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δ — кут відведення (кут між напрямком кочення колеса і його центральною 

поздовжньою площиною). 

 
Рисунок 2.1 — Схема кочення колеса з відведенням. 

Сила відведення має природу сил тертя, тому спрямована в бік, протиле-

жну поперечному прослизанню. Вона зміщена щодо осі колеса в поздовж-

ньому напрямку, це породжує стабілізуючий момент, який прагне розвернути 

колесо так, щоб поздовжня площина колеса збіглася з вектором швидкості 

його центру. 

Теорія Грейдануса 

Ця теорія в порівнянні з теорією І. Рокара є більш повною. Вона враховує 

деформацію скручування шини.  

 
Рисунок 2.2 — Деформація шини по теорії Грейдануса Ри
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Рисунок 2.3 — Відведення шини по теорії Грейдануса 

Розглядається центральне коло, утворене перетином центральної пло-

щини колеса з зовнішнім контуром. Бічна деформація задається, як відстань 

від точки плями контакту колеса, що належить центральній окружності, до 

проекції основної, недеформованої, частини центральної окружності на опо-

рну площину. Скручування задається кутом між зазначеною проекцією і доти-

чною до кривої, утвореної деформованою частиною центрального кола, в да-

ній точці. 

Модель Келдиша 

Модель Келдиша, крім деформацій в зоні контакту, враховує бокове від-

хилення колеса. Деформація колеса характеризується трьома параметрами: 

відстанню від центру плями контакту до лінії перетину діаметральної пло-

щини обода колеса з опорною поверхнею, кутом між вищевказаної лінією і 

середньою лінією плями контакту, а також кутом нахилу обода колеса, відлі-

чуваним від вертикалі до діаметральної площини. 

 
Рисунок 2.4 — Деформація шини на нерухомому колесі 
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Така деформація може бути охарактеризована трьома параметрами ξ, φ, χ, 

де ξ — відстань від лінії Δ1 перетинання діаметральної площини зміщеного 

обіду колеса з опорною площиною до центра Об майданчика контакту;  

φ — кут, відлічуваний від тієї ж лінії Δ1 до середньої лінії Δ площадки конта-

кту;  

χ — кут нахилу ободу колеса, відлічуваний від вертикалі до діаметральної пло-

щини колеса [10]. 

Апроксимація сил бічного відведення. 

Покладаючись на експериментальні дослідження, залежність бічної реак-

ції від кута відведення може бути, як монотонною, так і з падаючими ділян-

ками, що характерно для випадку часткового або повного прослизання. 

 𝑌𝑌 = 𝑘𝑘𝑘𝑘

�1+ (𝑘𝑘𝑘𝑘)2

(𝜑𝜑𝜑𝜑)2

      (2.2) 

  𝑌𝑌 = 𝛾𝛾𝑘𝑘

�1+(|𝑘𝑘|−𝛽𝛽)2

(𝛽𝛽)2

     (2.3) 

Співвідношення (2.2) являє монотонну апроксимацію, була запропоно-

вана в роботах Неймарка, Фуфаева. Залежність виду (2.3) враховує немонотон-

ність сил відведення, де параметри γ , β підбираємо для збереження геометри-

чних характеристик монотонних залежностей. 

   а        б 

Рисунок 2.5 — Залежність сили відведення колеса від кута відведення  

   

Ри
нд
ін 
М.Д

. Р
І-8

1м
п, 

20
19



22 
 

де γ = √2𝑡𝑡𝑡𝑡𝛼𝛼, 𝛽𝛽 = 𝜑𝜑𝜑𝜑
2𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

; k — коефіцієнт опору бічному відведенню; N — реак-

ція опори; φ — коефіцієнт зчеплення в поперечному напрямку. 

Залежність сили відведення з немонотонної характеристикою може бути 

також представлена в параметричній формі: 

𝑌𝑌 = 𝐴𝐴𝑡𝑡/(𝑡𝑡2 + 1, 𝛿𝛿 = 𝑡𝑡/(𝐵𝐵�1 − (𝑡𝑡/𝐶𝐶)2))    (2.4) 

 
Рисунок 2.6 — Графік стабілізуючого моменту 

Співвідношення М = 𝐴𝐴δ  та M2 = Aδ/(Bδ4 +Cδ2 +1) (2.5) являє залежність 

стабілізуючого моменту в лінійній і нелінійній постановці. Визначальні пара-

метри моменту функціонально пов'язані з визначальними параметрами бічної 

сили, причому при деяких кутах відведення момент може змінювати знак 

(рис 2.6), що тягне за собою порушення стабілізуючого ефекту [11]. 

Формула Пацейки 

При вирішенні обчислювальних задач транспортної динаміки часто вико-

ристовується так звана «Magic Formula» Пацейки. Ця формула дозволяє в реа-

льному часі з високим ступенем точності обчислювати значення поздовжньої, 

бічної контактної сили і моменту вертіння в плямі контакту в залежності від 

нормальної реакції, величини поздовжнього ковзання. 
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Х. Б. Пацейка [12] запропонував механізм моделювання шин різного при-

значення й серій. Математичний запис одержав назву «магічна формула» 

(MF), тому що відсутня формальна фізична основа для визначення структури 

системи рівнянь. Разом з тим, «магічна формула» вірогідно описує поведінку 

різних шин у різноманітних умовах руху завдяки введенню емпіричних коефі-

цієнтів, що характеризують фізичні властивості шини. Модель, залежно від 

умов руху, враховує від 10 до 20 фізично значимих коефіцієнтів, повертає зна-

чення бічної й поздовжньої сили в плямі контакту, а також, стабілізуючого мо-

менту, в умовах проковзування і ковзання шини і демонструє найкращу відпо-

відність між експериментальними даними й моделлю. Функція демонструє 

адекватні згладжені криві, що дозволяє екстраполювати її результати за межі 

вихідного діапазону значень. Моделі шин Пацейка, широко використаються в 

професійних пакетах моделювання динаміки автомобілів (ADAMS, LMS і 

т.д.), і імітаційних моделях руху автомобілів, оскільки характеризуються дос-

татньою точністю виводу результатів, прості для алгоритмізації й програму-

вання і невимогливі до обчислювальних ресурсів. 

 
Рисунок 2.7 — Загальний вид кривих для моделі Х. Б. Пасейка 

 

У цій МД ми зосереджені на спрощені моделі взаємодії шин з опорною 

поверхнею. Для проектування управління і моделювання руху транспортних 
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засобів будуть використовуватись сили, що діють в поздовжньому і боковому 

напрямках, в залежності від станів автомобіля. 

Тому для комп’ютерного моделювання будемо використовувати «Magic 

Formula» Пацейки [13]. 

Загальна формула Пацейки має вигляд: 

𝐹𝐹(𝛼𝛼) = 𝐷𝐷𝐹𝐹𝑧𝑧 sin(𝐶𝐶 arctan �𝐵𝐵𝛼𝛼 − 𝐸𝐸�𝐵𝐵𝛼𝛼 − 𝑎𝑎𝑟𝑟с𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡(𝐵𝐵𝛼𝛼)�� , 

де D,C,B, та E сукупність коефіцієнтів формування, 𝐹𝐹𝑧𝑧 навантаження на колесо, 

𝛼𝛼 — кут ковзання шини, F — розрахункова сила або крутний момент. 

Як було згадано вище в розділі 1 наша модель враховує тільки бічні сили 

Fy (рис 2.8) створювані шинами. І момент центрування Mz (рис 2.9). 

 
Рисунок 2.8 — Залежність поперечної сили Fy від кута ковзання шини з рі-

зним навантаженням Fz. 

Дволінійна модель шин задається рівнянням: 

𝐹𝐹 = �
𝐶𝐶𝛼𝛼, |𝛼𝛼|  <

𝜇𝜇𝑚𝑚𝑡𝑡𝑥𝑥

𝐶𝐶
𝜇𝜇𝑚𝑚𝑡𝑡𝑥𝑥, |𝛼𝛼|   ≥

𝜇𝜇𝑚𝑚𝑡𝑡𝑥𝑥

𝐶𝐶

 

Параметр 𝜇𝜇𝑚𝑚𝑡𝑡𝑥𝑥 — максимальний коефіцієнт тертя, С — стійкість на по-

воротах в залежності від Fx.  
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Рисунок 2.9 — Залежність створюваного центруючого моменту Mz від кута 

ковзання шини при різних навантаженнях Fz. 

 
Рисунок 2.10 — Порівняння моделей Пацейки та дволінійної моделей. 

Графіки поперечної сили і стабілізуючого моменту залежно від відве-

дення при куті розвалу γ = 0 для різних значень вертикального навантаження 

показані на рисунках 2.9 і 2.10. Для обчислення цих функціональних залежно-

стей використовувалася «магічна формула». 

В результаті порівняння лінійної та нелінійної математичної моделі шин  

можна зробити висновок, що нелінійна математична модель більш точна, 

проте лінійна більш проста. А враховуючи, що для вирішення поставленої за-
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дачі розглядається лише бічна динаміка автомобіля, при якій необхідно врахо-

вувати тільки сили в поперечному напрямку то лінійної моделі достатньо для 

отримання прийнятної точності.  
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3 МОДЕЛЮВАННЯ АВТОМОБІЛЯ В MATLAB/SIMULINK  

3.1 Лінеаризована одноколійна модель 

Для реалізації транспортного засобу в MatLab будемо використовувати 

лінеаризовану одноколійну модель. Обмеження цієї моделі забезпечується, 

якщо кут повороту керма 𝛿𝛿 і кут бічного ковзання 𝛽𝛽 будуть становити менше 

10 градусів, тому перше припущення можна використовувати: 

 sin 𝑥𝑥 = 𝑥𝑥, cos 𝑥𝑥 = 1.  (3.1) 

На рис. 3.1 зображена структурна схема одноколійної моделі. Ця схема 

включає в себе рушійні сили автомобіля по осям x(Fx), y(Fy) і момент інерції 

навколо осі z(Mz) які діють на здатність розганятися, долати перешкоди та га-

льмувати. Проекція кута керування пов'язана з реакцією автомобіля на ко-

манди водія та його здатністю стабілізувати зовнішні відхилення. Характери-

стика їзди пов'язана з коливаннями транспортного засобу, збудженими повер-

хневими нерівностями та його впливами на модель коліс. 

 
Рисунок 3.1 — Структурна схема одноколійної моделі 
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Опис кута повороту рульового колеса і динаміку руху автомобіля можна 

записати так: 

�̇�𝛽 = −�̇�𝜓 + 1
𝑚𝑚𝑚𝑚

(𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝛽𝛽�𝐹𝐹𝑦𝑦𝑟𝑟 + 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝛿𝛿𝐹𝐹𝑦𝑦𝑓𝑓� − 𝑐𝑐𝑖𝑖𝑡𝑡𝛽𝛽(𝐹𝐹𝑥𝑥𝑟𝑟 − 𝑐𝑐𝑖𝑖𝑡𝑡𝛿𝛿𝐹𝐹𝑦𝑦𝑓𝑓)),     

�̇�𝑣 = 1
𝑚𝑚

(𝑐𝑐𝑖𝑖𝑡𝑡𝛽𝛽(𝑐𝑐𝑖𝑖𝑡𝑡𝛽𝛽�𝐹𝐹𝑦𝑦𝑟𝑟 + 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝛿𝛿𝐹𝐹𝑦𝑦𝑓𝑓� + 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝛽𝛽(𝐹𝐹𝑥𝑥𝑟𝑟 − 𝑐𝑐𝑖𝑖𝑡𝑡𝛿𝛿𝐹𝐹𝑦𝑦𝑓𝑓)),     (3.2) 

 �̈�𝜓 = 1
𝐼𝐼𝑧𝑧

�𝑙𝑙𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝛿𝛿𝐹𝐹𝑦𝑦𝑓𝑓 − 𝑙𝑙𝑓𝑓𝐹𝐹𝑦𝑦𝑟𝑟�.   

За допомогою рівняння (3.1) рівняння (3.2) приймає наступний вид: 

 �
𝑚𝑚𝑣𝑣��̇�𝛽 + �̇�𝜓�

𝑚𝑚�̇�𝑣
𝐼𝐼𝑧𝑧�̈�𝜓

� = �
−𝛽𝛽 1 0
1 𝛽𝛽 0
0 0 1

� �
𝐹𝐹𝑥𝑥
𝐹𝐹𝑥𝑥
𝑀𝑀𝑧𝑧

�.  (3.3) 

Швидкість вважається постійною, тому її виведення  дорівнює нулю 

�̇�𝜗 = 0.̇  Другий рядок дає 𝐹𝐹𝑥𝑥 = −𝛽𝛽𝐹𝐹𝑦𝑦 ̇ та з 𝛽𝛽2 ≪ 1 𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟. ми отримаємо: 

 �𝑚𝑚𝑣𝑣(�̇�𝛽 + �̇�𝜓)
𝐼𝐼𝑧𝑧�̈�𝜓

� = �
𝐹𝐹𝑦𝑦
𝑀𝑀𝑧𝑧

�.  (3.4) 

Кути ковзання шини 𝛼𝛼𝑓𝑓 і 𝛼𝛼𝑟𝑟 також можуть бути лінеаризовані: 

 𝑎𝑎𝑓𝑓 = 𝛿𝛿 − 𝛽𝛽 − 𝑙𝑙𝑓𝑓�̇�𝜓
𝑚𝑚

,  (3.5) 

 𝑎𝑎𝑟𝑟 = −𝛽𝛽 + 𝑙𝑙𝑓𝑓�̇�𝜓
𝑚𝑚

. (3.6) 

Тоді бічні сили, що діють на кожну шину Fyf та Fyr, можна оцінити за лінійною 

моделлю шини: 

 𝐹𝐹𝑦𝑦𝑓𝑓 = 𝐶𝐶𝑓𝑓𝑎𝑎𝑓𝑓 = 𝐶𝐶𝑓𝑓 �𝛿𝛿 − 𝛽𝛽 − 𝑙𝑙𝑓𝑓�̇�𝜓
𝑚𝑚

�, (3.7) 

 𝐹𝐹𝑦𝑦𝑟𝑟 = 𝐶𝐶𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟 = 𝐶𝐶𝑟𝑟 �−𝛽𝛽 + 𝑙𝑙𝑟𝑟�̇�𝜓
𝑚𝑚

�, (3.8) 

де Cf і Cr — жорсткість передньої та задньої шин на поворотах. 

Тепер бічні сили, які діють на центр тяжіння авто, можуть бути отримані з: 

 �
𝐹𝐹𝑥𝑥
𝐹𝐹𝑦𝑦
𝑀𝑀𝑧𝑧

� = �
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝛿𝛿 −𝑐𝑐𝑖𝑖𝑡𝑡𝛿𝛿 1
𝑐𝑐𝑖𝑖𝑡𝑡𝛿𝛿 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝛿𝛿 0

𝑙𝑙𝑓𝑓𝑐𝑐𝑖𝑖𝑡𝑡𝛿𝛿 𝑙𝑙𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝛿𝛿 0
    

0
1

−𝑙𝑙𝑟𝑟

 � �
𝐹𝐹𝑥𝑥𝑓𝑓
𝐹𝐹𝑦𝑦𝑓𝑓
𝐹𝐹𝑥𝑥𝑟𝑟

�.  (3.9) 

Припускаючи Fxf = 0 (автомобіль передбачається задньопривідним): 

 𝐹𝐹𝑦𝑦 =  𝐹𝐹𝑦𝑦𝑟𝑟 +  𝐹𝐹𝑦𝑦𝑦𝑦 . (3.10) 
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Киристуючись всіма припущеннями [14] зазначеними вище, рівняння (3.2), 

яке описує кут повороту рульового колеса та динаміку автомобіля приймає 

таку форму: 

 �̇�𝛽 = 𝐶𝐶𝑓𝑓+𝐶𝐶𝑟𝑟

𝑚𝑚𝑚𝑚
𝛽𝛽 + �𝑙𝑙𝑟𝑟𝐶𝐶𝑟𝑟−𝑙𝑙𝑓𝑓𝐶𝐶𝑓𝑓

𝑚𝑚𝑚𝑚2 − 1� �̇�𝜓 + 𝐶𝐶𝑓𝑓

𝑚𝑚𝑚𝑚
𝛿𝛿, (3.11)  

 �̈�𝜓 = 𝑙𝑙𝑓𝑓𝐶𝐶𝑟𝑟−𝑙𝑙𝑓𝑓𝐶𝐶𝑓𝑓

𝐼𝐼𝑧𝑧
𝛽𝛽 −

𝑙𝑙𝑓𝑓
2𝐶𝐶𝑓𝑓+𝑙𝑙𝑟𝑟

2𝐶𝐶𝑟𝑟

𝑚𝑚𝐼𝐼𝑧𝑧
�̇�𝜓 + 𝑙𝑙𝑓𝑓𝐶𝐶𝑓𝑓

𝐼𝐼𝑧𝑧
𝛿𝛿.     (3.12) 

Представлення просторів стану тепер можна записати у матричній формі у 

вигляді: 

 ��̇�𝛽
�̈�𝜓

� = �
− 𝐶𝐶𝑓𝑓+𝐶𝐶𝑟𝑟

𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑙𝑙𝑟𝑟𝐶𝐶𝑟𝑟−𝑙𝑙𝑓𝑓𝐶𝐶𝑓𝑓

𝑚𝑚𝑚𝑚2

𝑙𝑙𝑟𝑟𝐶𝐶𝑟𝑟−𝑙𝑙𝑓𝑓𝐶𝐶𝑓𝑓

𝐼𝐼𝑧𝑧

𝑙𝑙𝑓𝑓
2𝐶𝐶𝑓𝑓+𝑙𝑙𝑟𝑟

2𝐶𝐶𝑟𝑟

𝑚𝑚𝐼𝐼𝑧𝑧

� �
𝛽𝛽
�̇�𝜓

� + �

𝐶𝐶𝑓𝑓

𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑙𝑙𝑓𝑓𝐶𝐶𝑓𝑓

𝐼𝐼𝑧𝑧

� 𝛿𝛿.   (3.13) 

Тепер передаточна функція від рульового колеса 𝛿𝛿 до швидкості рискання 

транспортного засобу �̇�𝜓 виводиться:  

 𝐺𝐺�̇�𝜓(𝑐𝑐) = �̇�𝜓
𝑘𝑘

= 𝑏𝑏1𝑠𝑠+𝑏𝑏0
𝑠𝑠2+𝑡𝑡1𝑠𝑠+𝑡𝑡0

,  (3.14) 

де кофіцієнти a0, a1s, b0, b1s дорівнюють: 

 𝑏𝑏0 = 𝐶𝐶𝑟𝑟𝐶𝐶𝑓𝑓(𝑙𝑙𝑓𝑓+𝑙𝑙𝑟𝑟)
𝐼𝐼𝑧𝑧𝑚𝑚𝑚𝑚

, 𝑏𝑏1s = 𝐶𝐶𝑓𝑓𝑙𝑙𝑓𝑓

𝐼𝐼𝑧𝑧
, (3.15) 

 𝑎𝑎0 = 𝐶𝐶𝑓𝑓𝐶𝐶𝑟𝑟(𝑙𝑙𝑓𝑓+𝑙𝑙𝑟𝑟)2

𝐼𝐼𝑧𝑧𝑚𝑚𝑚𝑚2 + 𝐶𝐶𝑟𝑟𝑙𝑙𝑟𝑟−𝐶𝐶𝑓𝑓𝑙𝑙𝑓𝑓

𝐼𝐼𝑧𝑧
,   𝑎𝑎1s = 𝐶𝐶𝑟𝑟−𝐶𝐶𝑓𝑓

𝑚𝑚𝑚𝑚
+𝐶𝐶𝑟𝑟𝑙𝑙𝑟𝑟

2−𝐶𝐶𝑓𝑓𝑙𝑙𝑓𝑓
2

𝐼𝐼𝑧𝑧𝑚𝑚
. (3.16) 

3.2 Підключення моделі ТЗ до симулятору 

Для подальшого моделювання ТЗ будемо використовувати вбудовану бі-

бліотеку Simulink від Mathworks, Simscape. Для швидкого створення моделей 

фізичних систем у середовищі Simulink. Simscape надає бібліотеки компонен-

тів для моделювання механічних систем. Вона включає в себе моделі трансмі-

сії, двигуну та перетворювача крутного моменту (рис. 3.2 – рис. 3.3). 
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Рисунок 3.2 — Лінеарізована модель ТЗ в середовищі Simulink  

 
Рисунок 3.3 — Продовження вигляду лінеарізованої моделі  

Компоненти, що надаються цією бібліотекою, можна використовувати 

для моделювання передачі механічної потужності автомобільних силових аг-

регатів. Розроблювана модель була включена до ТЗ який імітує характерис-

тики VW Passat. 
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Цей модуль створений за допомогою програми побудови сигналів. Вхідні 

дані, які слід встановити, — це швидкість вітру [м/с], нахил дороги [град] і 

положення дроселя [безрозмірний]. 

Налаштування моделювання: 

• Швидкість вітру: 3 м/с 

• Нахил дорожнього покриття: 0° 

• Рівень дросельної заслінки: 1 

Значення дросельної заслінки можна встановити в межах  від 0 до 1. Пе-

даль в положенні 1 вважається повністю натиснутою, а 0 не натиснутою зо-

всім. Нахил, швидкість вітру та вхідні показники дросельної заслінки відобра-

жаються у вигляді червоної, рожевої та синьої лінії відповідно на рис. 3.4. 

 

 
Рисунок 3.4 — Вхідні дані до моделей 

До симулятору підключений модуль коліс рис. 3.5, який був розроблений 

в попередньому розділі МД. 
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Рисунок 3.5 — Блок–схема коліс в Simulink 

Компоненти, які були реалізовані в моделі рис. 3.6 та параметри, встано-

влені для експерименту. 

 
 

Рисунок 3.6 — Реалізація моделі VW Passat в середовищі Simulink 
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1. Simulink-PS Converter — блок конвертації звичайного Simulink-сигналу 

в фізичний сигнал бібліотеки Simscape. 

 
Рисунок 3.7 — S–PS Converter 

2. Конвертер PS в Simulink: цей блок перетворює вхідний фізичний сигнал 

в безрозмірний вихідний сигнал. 

 
Рисунок 3.8 —PS–S Converter 

3. Модель двигуна представляє собою аналогію бензинового двигуна внут-

рішнього згорання. 

Вхідний сигнал дроселя T знаходиться між нуль і одиниця і визначає кру-

тний момент, необхідний від двигуна. 

 
Рисунок 3.9 — Двигун 

З'єднання F і B є механічними портами, вони забезпечують обертання 

пов'язані з колінчастим валом двигуна і блоком двигуна відповідно. Колінчас-

тий вал є компонентом двигуна, який перетворює лінійний рух поршня в обе-

ртальний рух. З'єднання P і FC є фізичними портами виводу сигналу, через які 

надходить інформація про потужність двигуна і витрату палива. До з'єднання 

P підключається конектор для запису генерованої потужності двигуна. 

4. Блок «Mechanical Rotational Reference» являє собою контрольну точку або 

раму для всіх портів механічного обертання. Все обертальні порти, які жорс-

тко закріплені на рамі (землю) повинні бути підключені до механічного обер-

тального опорного блоку. 

Ри
нд
ін 
М.Д

. Р
І-8

1м
п, 

20
19



34 
 

В нашому випадку «Mechanical Rotational Reference»  від порту з'єднання 

двигуна B жорстко прикріплений до рами, яка є кузовом транспортного за-

собу. 

 
Рисунок 3.10 — «Mechanical Rotational Reference»   

5. Блок інерції представляє собою ідеальну механічну інерцію обертання. У 

деяких блоках передбачена можливість установки інерції.  

Блок має один механічний поворотний зберігаючий порт. Позитивний на-

прямок блоку — від його порту до контрольної точки. 

Момент інерції позитивний, якщо інерція прискорюється в позитивному 

напрямку руху. 

 
Рисунок 3.11 — Інерційний модуль 

Компоненти або функціональні блоки, які використовуються для проек-

тування цієї моделі, існують у всіх транспортних засобах з двигуном внутріш-

нього згорання.  

Модель, складається лише з основних компонентів, без яких був би немо-

жливим рух. Це зроблено для того щоб розробити модель з найвищим рівнем 

абстракції. Незважаючи на те, що ця модель побудована лише базовими ком-

понентами, параметри конкретних компонентів, такі як маса транспортного 

засобу, пікова потужність двигуна, радіус кочення шини тощо, були встанов-

лені на значення, що відповідають значенням реального ТЗ VW Passat. Ри
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Рисунок 3.12 — Швидкість розгону ТЗ в залежності від часу 

З рис. 3.12 видно, що максимальна швидкість моделі 90 км/год при повні-

стю відкритій заслінці. Затрачений час на розгон автомобіля до максимальної 

швидкості — 10 сек. Обмеження максимальної швидкості пов’язані з тим що 

ми використовували відносно просту модель коробки передач, яка має одну 

передачу вперед. 

В цьому розділі проведено моделювання транспортного засобу в симуля-

торі. Ми під’єднали модулі, які були розроблені в вище розглянутих розділах. 

Використали стандартні бібліотеки представлені в Simscape для моделювання 

авто VW Passat з приближеними до реальних характеристиками: ваги, потуж-

ності. Симуляція руху транспортного засобу може проводитись з певними 

умовами: швидкість вітру, нахил дорожнього покриття.  

В наступному розділі нам потрібно буде розглянути архітектуру управ-

ління транспортним засобом для задання траєкторії його руху.   
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3.3 Архітектура управління нестабільного транспорнтоно засобу 

Сучасні архітектури управління та, зокрема, цифрові підходи до управ-

ління транспортним засобом, відкрили нові можливості проектування. Зараз 

існує безліч додатків за допомогою яких можна досягти високої продуктивно-

сті, надійності та гнучкості, із якомога меншими витратами. У цьому розділі 

буде розглянуто моделювання управляння нестабільним транспортним засо-

бом за допомогою цифрового управління. 

Для прикладу були розглянуті реалізовані моделі автономних транспорт-

них засобів з використанням різних моделей управління.  

 
Рисунок 3.13 — «Sandstorm» автономний транспортний засіб 

На рис. 3.13 — зображено автономний транспортний засіб, який посів 

друге місце у DARPA Grand Challenge, використовуючи простий закон управ-

ління кермом, заснований на геометричній моделі транспортного засобу. 

 
Рисунок 3.14 — «Stanley» автономний транспортний засіб 
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Зображений на рис. 3.14 АТЗ виграв DARPA Grand Challenge, використо-

вуючи інтуїтивний закон управління кермом, заснований на простій кінемати-

чній моделі транспортного засобу [15]. 

Сімейство контролерів, які використовуються в транспортних засобах на-

зиваються трекери шляху.  

Завдання контролера відстеження шляху полягає в тому, щоб мінімізу-

вати бічну відстань між транспортним засобом і певним шляхом, мінімізувати 

різницю в напрямках руху транспортного засобу та обмежувати вхідні сигнали 

рульового управління плавними рухами для збереження стійкості. 

3.4 Відстеження швидкості руху 

Управління транспортним засобом — це останній крок в навігаційній си-

стемі і, як правило, здійснюється за допомогою двох незалежних контролерів. 

Бічний контролер: регулює кут повороту так, щоб транспортний засіб ру-

хався за опорним шляхом. Контролер мінімізує відстань між поточним поло-

женням транспортного засобу та опорним шляхом. 

Поздовжній контролер: дотримуючись опорного шляху, підтримує ба-

жану швидкість, контролюючи дросель і гальма. Контролер мінімізує різницю 

між кутом напрямку транспортного засобу та орієнтацією опорного шляху. 

Бічний контролер Стенлі [16] використовує нелінійний закон управління 

для мінімізації похибки поперечної колії та кута переднього колеса відносно 

опорного шляху. Блок бічного контролера Стенлі обчислює кут управління. 

 
Рисунок 3.15 — Модель контролю руху 
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На рис. 3.15 x і y вказують на контрольну точку для повороту транспорт-

ного засобу у напрямку, 𝛩𝛩 задає кут орієнтації шляху в цій опорній точці і є 

позитивним у напрямку проти годинникової стрілки. 

Для транспортного засобу який рухається вперед, опорною точкою є то-

чка на шляху, яка є найближчою до центру передньої осі транспортного за-

собу. 

За допомогою програмного пакета який включений до засобів проекту-

вання MatLab/Simulink ми можемо задавати сценарій руху автомобіля. 

Цей сценарій (рис. 3.16) включає в себе дорогу з трьома полосами руху і 

автомобіль. При заданому сценарії моделювання, ТЗ повинен рухатись з пос-

тійною швидкістю та змінювати смугу руху. 

 
Рисунок 3.16 — Траєкторія руху ТЗ 

На рис. 3.17 наведено модель контролеру руху, яка буде використана під 

час моделювання.  
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Рисунок 3.17 — Блок управління бічним контролем ТЗ 

Для перевірки працездатності контролера запустимо моделювання.  

З графіків на рис. 3.18 видно, що максимальне відхилення від шляху менше 0,3 

метра, а найбільша величина відхилення кута повороту рульового колеса 

менше 3 градусів. 

 
Рисунок 3.18 — Графіки відхилень без використання контролеру 
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Щоб зменшити бічне відхилення та коливання рульового управління, ско-

ристаємось динамічний блоком контролера Стенлі, і знову запустимо моделю-

вання. 

Рисунок 3.19 — Графіки відхилень з використанням контролеру 

Як видно з графіків рис. 3.19 використання контролерів руху значно змен-

шує відхилення транспортного засобу від заданої траєкторії.  

Але, хоча контролери руху і зменшують відхилення, слід пам’ятати, що в 

системах автономного руху є безліч давачів на які може наводитись багато за-

вад що можуть впливати на чутливі сенсори. Тому для поліпшення безпеки 

руху автономних транспортних засобів необхідно провести фільтрацію вхід-

них даних. 
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3.5 Фільтрація данних 

Інформація руху автомобіля передається на давачі і, відповідно вимірю-

вання має певну похибку, а також на нього може впливати велика кількість 

зовнішніх і внутрішніх чинників, що призводить до зашумлення сигналу.  

Сучасна система керування автомобілем вимагає точних динамічних мо-

делей для прогнозування реакції автомобіля. В останні роки динамічне моде-

лювання стає все більш важливим в розробці транспортних засобів, тому серед 

очевидних переваг є економія часу та витрат в порівнянні з традиційними ви-

пробуваннями прототипів. Незалежно від програми, необхідно шукати комп-

роміс між точністю і складністю, оскільки здатність працювати в режимі реа-

льного часу є основною метою як в управлінні, так і в симуляції.  

Отже, використовувані моделі повинні бути простими і ефективними, а 

не складними і важкими. Спрощенні моделі залежить від багатьох фіксованих 

або оціночних параметрів. Деякі з них, такі як висота центру ваги або момент 

інерції, складно і дорого виміряти. Інші, залежать від зовнішніх чинників: на-

приклад, на межі зчеплення шин сильно впливають умови асфальту, а точні 

лабораторні вимірювання часто не дуже добре корелюють з реальним світом. 

Крім того, навіть якщо ці значення фізично точно встановлені, спрощена мо-

дель може бути зроблена так, щоб вона працювала краще, з умовою якщо ця 

модель адаптивно налаштована. 

Більшість моделей в літературі або базуються на вищеназваних принци-

пах, або генеруються за допомогою багатоядерної методики. Структурна іде-

нтифікація, яка також називається параметризацією «сірого поля», потім може 

бути використана для ідентифікації одного або декількох параметрів матема-

тичної або багатоядерної структури. Моделі, що базуються на нейронних ме-

режах, також можливо використовувати, але вони є так званою «чорною скри-

нькою» і мають недолік, відсутність явного інженерного розуміння системи. Ри
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До загальних інструментів знаходження наближеного розв'язку відно-

сять: метод найменших квадратів, метод максимальної правдоподібності, ре-

курсивне передбачення, метод проб і помилок. І також, відомий фільтр Кал-

мана, який переважає у значній частині літератури [17], головним чином у не-

лінійній формі, та розширений фільтр Калмана (EKF). 

Unscented Kalman filter (UKF) з'явився в останні два десятиліття в якості 

основної альтернативи EKF. Вперше розроблений для оцінки нелінійного 

стану дослідниками з Оксфордського університету [18], він заснований на ідеї, 

що апроксимація нелінійного статистичного розподілу простіше і точніше, ніж 

лінеаризація нелінійної функції, як це робить EKF. Це позбавляє від необхід-

ності обчислювати якобіан і є обчислювально менш витратним і більш прос-

тим в реалізації. 

Інші недавні дослідження UKF розглядають тільки оцінку стану. Фільтр 

частинок (PF) відноситься до групи рекурсивних методів Монте–Карло і осо-

бливо підходить для жорстких нелінійностей і негауссових додатків [19]. 

Він апроксимує апостеріорну PDF вектора стану аналогічно UKF, але ви-

користовує набагато більший набір вибірок, які випадковим чином вибира-

ються з вихідного рівномірного розподілу. У деяких дослідженнях PF вияви-

вся багатообіцяючою альтернативою градієнтним фільтрам Калмана [20], 

оскільки вибіркове уявлення PDF в цілому є найкращим приближенням нега-

усових розподілів, викликаних нелінійними модельними функціями. Однак, 

приклади в літературі зазвичай покладаються на високу обчислювальну поту-

жність і низьку частоту дискретизації, особливо для рішень в реальному часі. 

3.6 Фільтр Калмана 

Фільтр Калмана — послідовний рекурсивний алгоритм, який використо-

вує прийняту модель динамічної системи для отримання оцінки, яка може бути 

істотно скоригована в результаті аналізу кожної нової вибірки вимірювань в 

тимчасовій послідовності. Цей алгоритм застосовується в процесі управління 
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багатьма складними динамічними системами, наприклад, безперервними ви-

робничими процесами, літаками, кораблями і космічними апаратами. При уп-

равлінні динамічною системою, перш за все, необхідно повністю знати її фа-

зовий стан в кожен момент часу. Але вимір всіх змінних, якими необхідно 

управляти, не завжди можливий, і в цих випадках фільтр Калмана є тим засо-

бом, який дозволяє відновити відсутню інформацію за допомогою наявних не-

точних (зашумлених) вимірювань. 

Лінійна задача. Основні поняття 

Припускаємо, що стохастична система може бути описана моделями ди-

наміки і вимірювань (для безперервного і дискретного випадків), представле-

ними в таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1 — Неперервна модель системи 

Модель Неперервний час Дискретний час 

Система x ˙(𝑡𝑡) = 𝐹𝐹(𝑡𝑡)x(𝑡𝑡) + 𝜔𝜔(𝑡𝑡) x𝑘𝑘 = 𝛷𝛷𝑘𝑘−1x𝑘𝑘−1 + 𝜔𝜔𝑘𝑘 

Вимірювання z=H(𝑡𝑡)x(𝑡𝑡) + 𝜐𝜐(𝑡𝑡) z𝑘𝑘 = H𝑘𝑘x𝑘𝑘 + 𝜐𝜐𝑘𝑘 

Шум системи 𝐸𝐸 < 𝜔𝜔(𝑡𝑡) >= 0 

𝐸𝐸 < 𝜔𝜔(𝑡𝑡)𝜔𝜔𝑇𝑇(𝑐𝑐) >= 𝛿𝛿(𝑡𝑡 − 𝑐𝑐)Q(𝑡𝑡) 

𝐸𝐸 < ω𝑘𝑘 >= 0 

𝐸𝐸 < 𝜔𝜔𝑘𝑘𝜔𝜔𝑖𝑖 >= 𝛥𝛥(𝑘𝑘 − 𝑖𝑖)Q𝑘𝑘 

Шум вимірювань 𝐸𝐸 < 𝜐𝜐(𝑡𝑡) >= 0 

𝐸𝐸 < 𝜐𝜐(𝑡𝑡)𝜐𝜐𝑇𝑇(𝑐𝑐) >= δ(𝑡𝑡 − 𝑐𝑐)R(𝑡𝑡) 

𝐸𝐸 < 𝜐𝜐𝑘𝑘 >= 0 

𝐸𝐸 < 𝜐𝜐𝑘𝑘𝜐𝜐𝑖𝑖 >= 𝛥𝛥(𝑘𝑘 − 𝑖𝑖)R𝑘𝑘 

Тут вектор стану динамічної системи, який є випадковим Гауссовским 

процесом, z𝑘𝑘— вимірювання, отримані в момент часу 𝑡𝑡𝑘𝑘. Шум системи і шум 

вимірювань 𝜔𝜔𝑘𝑘 і 𝜐𝜐𝑘𝑘 також є гауссовским випадковим процесом з нульовим ма-

тематичним очікуванням. Іншими словами ми припускаємо наявність в си-

стемі і вимірах білого шуму. 

Ця задача фільтрації полягає в тому, щоб знайти оцінку вектора стану си-

стеми x𝑘𝑘, яку ми будемо позначати Х�к, що є функцією вимірів z𝑖𝑖…z𝑘𝑘 і яка міні-

мізує середню квадратичну похибку: 

 𝐸𝐸〈[x𝑘𝑘 − x ^𝑘𝑘]𝑇𝑇M[x𝑘𝑘 − x ^𝑘𝑘]𝑇𝑇〉, (3.17) 

де M — симетрично позитивно–визначена матриця. 
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Фільтр Калмана працює за системою прогноз–корекція. Припустимо, що 

в момент часу 𝑡𝑡𝑘𝑘−1 отримана оцінка вектора стану системи Х�к−1 і тепер необ-

хідно отримати оцінку в момент 𝑡𝑡𝑘𝑘 . Для цього будуємо прогноз оцінки Х�к(−), 

базуючись на Х�к−1, отримуємо вимірювання z𝑘𝑘 і далі коригуємо оцінку в мо-

мент 𝑡𝑡𝑘𝑘, базуючись на прогнозі і вимірюваннях, отримуємо остаточну оцінку 

вектора стану Х�к(+), Х�к(−) яка називається апріорі оцінкою, Х�к(+) — апосте-

ріорі оцінка. 

Рисунок 3.20 — Принцип роботи фільтра Калмана 

Другий момент випадкового процесу може бути описаний в термінах ко-

вариаційної матриці: 

P(𝑡𝑡) = 𝐸𝐸〈[x(𝑡𝑡) − x ^(𝑡𝑡)][x(𝑡𝑡) − x ^(𝑡𝑡)]𝑇𝑇〉, (3.18) 

Матриця P(t) називається ковариаційною матрицею помилки оцінки век-

тора стану. Для отримання прогнозованої оцінки необхідно інтегрувати моде-

льне динамічне рівняння з початковою умовою. Розглянемо неперервну мо-

дель системи: 

х̇(𝑡𝑡) = 𝐹𝐹(𝑡𝑡)x(𝑡𝑡) + 𝜔𝜔(𝑡𝑡), (3.19) 

Яка описана в таблиці 3.1. Розв’язання цього рівняння з початковою умовою 

x(t0) і перехідною матрицією стану Ф(t, t0) записується у вигляді 

x(𝑡𝑡) = 𝛷𝛷(𝑡𝑡, 𝑡𝑡0)x(𝑡𝑡0) + ∫ 𝛷𝛷(𝑡𝑡, 𝜏𝜏)𝜔𝜔(𝜏𝜏)𝑡𝑡
𝑡𝑡0

𝑟𝑟𝜏𝜏. (3.20) 

Математичне сподівння цієї величини — 

E〈x(𝑡𝑡)〉 = 𝛷𝛷(𝑡𝑡, 𝑡𝑡0)E〈x(𝑡𝑡0)〉 + ∫ 𝛷𝛷(𝑡𝑡, 𝜏𝜏)〈𝜔𝜔(𝜏𝜏)〉𝑡𝑡
𝑡𝑡0

𝑟𝑟𝜏𝜏, (3.21) 

тоді, 

[x(𝑡𝑡) − E〈x(𝑡𝑡)〉] = 𝛷𝛷(𝑡𝑡, 𝑡𝑡0)[x(𝑡𝑡0) − E〈x(𝑡𝑡0)〉] + ∫ 𝛷𝛷(𝑡𝑡, 𝜏𝜏)𝜔𝜔(𝜏𝜏)𝑡𝑡
𝑡𝑡0

𝑟𝑟𝜏𝜏. (3.22) 
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Підставляючи (3.22) в вираз (3.18) здійснюючи деякі перетворення і обчислю-

ючи першу похідну функції P(t), в результаті отримаємо: 

 �̇�𝑃(𝑡𝑡) = F(𝑡𝑡)P(𝑡𝑡) + P(𝑡𝑡)F𝑇𝑇(𝑡𝑡) + Q. (3.23) 

це матричне диференціальне рівняння Ріккаті [20].   

Отже, маємо рівняння продовження ковариаційної матриці помилки. 

Шляхом інтегрування рівняння (3.23) з початковою умовою P(0) = P𝑘𝑘−1(+) 

отримаємо прогнозовану оцінку ковариаційної матриці похибки Pk(−). 

Коефіцієнт зворотнього зв’язку 

Припустимо, що вимірювання були зроблені в момент часу 𝑡𝑡𝑘𝑘 і ця інфор-

мація використовується для оцінки вектора стану х стохастичної системи в мо-

мент часу 𝑡𝑡𝑘𝑘. 

Передбачається також, що вимірювання лінійно залежать від вектора 

стану і описуються рівнянням: 

 z𝑘𝑘 = H𝑘𝑘x𝑘𝑘 + 𝜐𝜐𝑘𝑘 . (3.24) 

Оцінка Х�к(+) базується на спостереженнях (або вимірах). Таким чином, 

вона є функцією апріорі оцінки Х�к(−) та вимірювань z𝑘𝑘 і може бути записана 

в наступному вигляді: 

 Х�к(+) = K𝑘𝑘
1 Х�к(−) + 𝐾𝐾�𝑘𝑘z𝑘𝑘 . (3.25) 

Матриці K𝑘𝑘
1  і 𝐾𝐾�𝑘𝑘 поки невідомі і їх значення будуть визначатись таким 

чином, щоб нова оцінка Х�к(+) задовольняла принципу ортогональності, умови 

якої можуть бути записані у вигляді: 

 E〈[xk − x ^𝑘𝑘(+)]z𝑖𝑖
𝑇𝑇〉 = 0, 𝑖𝑖 = 1,2, . . . , 𝑘𝑘 − 1 (3.26) 

E〈[xk − x ^𝑘𝑘(+)]z𝑘𝑘
𝑇𝑇〉 = 0 

Підставляючи в рівняння (3.26) значення Х�к(+) і xk з виразів (3.18) і (3.25) 

з огляду на той факт, що випадкові послідовності 𝜔𝜔𝑘𝑘 і 𝜐𝜐𝑘𝑘 некорильовані, після 

деяких перетворень, виражаємо коефіцієнт зворотного зв'язку в наступному 

вигляді: 

 K𝑘𝑘
1 =  I − K𝑘𝑘H𝑘𝑘 , (3.27) 

 𝐾𝐾�𝑘𝑘 = P𝑘𝑘(−)𝐻𝐻𝑘𝑘
𝑇𝑇�H𝑘𝑘P𝑘𝑘(−)𝐻𝐻𝑘𝑘

𝑇𝑇 + R𝑘𝑘�,−1 (3.28) 
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Цей коефіцієнт є функцією від апріорі значення ковариаційної матриці 

помилки. 

Корекція значення ковариаційної матриці помилки оцінки вектора 

стану 

Тепер виведемо формулу для апостеріорі значення ковариаційної матриці 

помилки (для коригування ковариаційної матриці помилки). За визначенням 

вона записується у вигляді: 

 P𝑘𝑘(+) = 𝐸𝐸〈x˜𝑘𝑘(+)x˜𝑘𝑘
𝑇𝑇(+)〉,   (3.29) 

де 

 Х�к(+) = Х�к(+) − x𝑘𝑘 , Х�к(−) = Х�к(−) − x𝑘𝑘 , (3.30) 

Підставляючи (3.27) в (3.25) отримаємо: 

 Х�к(+) = Х�к(−) + 𝐾𝐾�𝑘𝑘�z𝑘𝑘 − H𝑘𝑘Х�к(−)�, (3.31) 

Віднімемо x𝑘𝑘 з обох частин виразу (3.31) і підставимо в нього значення 

відповідно до (3.24). В результаті отримаємо: 

 Х�к(+) − x𝑘𝑘 = Х�к(−) + 𝐾𝐾�𝑘𝑘H𝑘𝑘x𝑘𝑘 + 𝐾𝐾�𝑘𝑘𝜐𝜐𝑘𝑘 − 𝐾𝐾�𝑘𝑘H𝑘𝑘Х�к(−) − x𝑘𝑘 . (3.32) 

Підставляючи рівняння (3.32) в рівняння (3.29) і приймаючи за увагу те що  

E〈�Х�к(−)x˜𝑘𝑘
𝑇𝑇�〉=0 отримаємо: 

 P𝑘𝑘(+) = (I − K𝑘𝑘H𝑘𝑘)P𝑘𝑘(−). (3.33) 

Фільтр Калмана для нелінійних систем (розширений фільтр) 

Більшість динамічних систем і сенсорів не є лінійними. Але методи філь-

трації, розроблені для лінійних систем, можуть бути застосовані і для неліній-

них систем. В цьому розділі розглядаються методи, які дозволять перенести 

методологію фільтрації Калмана на нелінійні задачі [21]. 

  Припустимо, що безперервна або дискретна стохастична система може 

бути представлена нелінійним динамічним рівнянням і модельним рівнянням, 

що описує вимірювання в таблиці 3.2. 
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Таблиця 3.2 — Нелінійні моделі динаміки і вимірювань 

Модель Неперервний час Дискретний час 

Система вимірювання x(𝑡𝑡) = f(x(𝑡𝑡), 𝑡𝑡) + 𝜔𝜔(𝑡𝑡) 

z(𝑡𝑡) = h(x(𝑡𝑡), 𝑡𝑡) + 𝜐𝜐(𝑡𝑡) 
x𝑘𝑘 = f(x𝑘𝑘−1, 𝑘𝑘 − 1) + 𝜔𝜔𝑘𝑘−1 

z𝑘𝑘 = h(x𝑘𝑘, 𝑘𝑘) + 𝜈𝜈𝑘𝑘 
Застосовуваний метод лінеаризації вимагає, щоб функції f і h були двічі 

безперервно диференційованими. 

Позначимо символом δ мале відхилення від оцінюваної траєкторії: 

 𝛿𝛿x𝑘𝑘 = x𝑘𝑘 − x𝑘𝑘(−), (3.34) 

 𝛿𝛿z𝑘𝑘 = z𝑘𝑘 − h�Х�к(−), 𝑘𝑘�. (3.35) 

Тоді, f(x, 𝑘𝑘 − 1) в околиці x = Х�к−1(−) може бути представлена у вигляді 

 
( )

1( )ˆ1 1
( , 1), 1 ( ) δ

kk k k k
kk

− −− = −

∂ −
= − = − +

∂ x x
f xx f x x x

x  (3.36) 

Таким чином, отримуємо 
[ ]1

1 1 1δ δk k k k− − −≈ +Φ ωx x  

де,  

 

[ ]
1( )

1
ˆ1 1

( , 1) δ
kk k

k
− −− = −

∂ −
=

∂
Φ x x

f x x
x  (3.37) 

У свою чергу, вимірювання можуть бути представлені у вигляді розкла-

дання в ряд Тейлора ˆ ( ),k= −x x наступним чином: 

 
ˆ ( )

( , )ˆ( , ) ( ( ), ) δ
kk k

kk k = −

∂
= − +

∂ x x
h xh x h x x

x  (3.38) 

та 

 
ˆ ( )

( , )δ δ
kk k

k
= −

∂
=

∂ x x
h xz x

x  (3.39) 

Складові вище першого порядку тут опущені. Якщо в розкладенні ми не-

хтуємо членами вищого порядку, то обурення kz  може бути представлено 

так: 

 
[ ]1δ δk k k=z H x  (3.40) 
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де 

[ ]1
ˆ ( )

( , )
kk

k
= −

∂
=

∂ x x
h xH

x (3.41) 

У разі безперервної системи матриці часткових похідних мають такий 

вигляд:  

[ ]1
ˆ (t)

( ( ), )
( )
t t
t =

∂
=

∂ x x
f xF

x , (3.42) 

[ ]
ˆ ( )

( ( ), )
( ) t
t t
t =

∂
=

∂
1

x x
h xH

x . (3.43) 

Фільтрація шумів за допомогою фільтру Калмана. 

На рис. 3.21 зображено частину загального вигляду моделі в Simulink, 

який включає в себе модель ТЗ та симуляції кольорових шумів які наведені на 

давачі.  

Рисунок 3.21 — Накладання кольорових шумів на модель 
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Рисунок 3.22 — Графік рискання коліс на швидкості 𝜐𝜐 = 15 м/с 

На рис. 3.22 показані результати випробувань, включаючи шум від доро-

жнього покриття та невеликими поривами вітру, що впливають на транспорт-

ний засіб, що додається при імітації бічного ковзання. Графік складається з 

порівнянь результатів еталонного(Reference), зашумленого (Yaw Rate Tracking 

(𝛼𝛼𝑓𝑓 + 𝛼𝛼𝑟𝑟)), та відфільтрованого(Yaw Rate Tracking (𝛼𝛼𝑓𝑓 + 𝛼𝛼𝑟𝑟) Filtred) сигналів. 

Рисунок 3.23 — Зчитування сигналів з систем виявлення перешкод 

В результаті отриманих даних фільтрації можна зробити висновок що ви-

користання фільтру Калмана є доцільним для систем автоматичного керу-

вання. Ця система може бути масштабованою для відстеження нерухомих і 

рухомих об'єктів, що є однією з найважливіших функцій автономного водіння. 
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Сигнали (рис. 3.23) від декількох датчиків, включаючи камеру, радіолокатор 

та лідар (датчик виявлення та дальності світла на основі імпульсного лазера), 

поєднуються для оцінки положення, швидкості руху для виявлення інших тра-

нспортних засобів та пішоходів. 

В комплексі з контролером руху «Стенлі» ця зв’язка покращить керова-

ність наземного транспортного засобу, що в свою чергу збільшить безпеку 

руху.   
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4 РОЗРОБЛЕННЯ СТАРТАП–ПРОЕКТУ 

Даний розділ має на меті проведення маркетингового аналізу стартап про-

екту задля визначення принципової можливості його ринкового впровадження 

та можливих напрямів реалізації цього впровадження. 

Опис ідеї проекту (товару, послуги, технології) 

Таблиця 4.1 дає цілісне уявлення про зміст ідеї та можливі базові потенційні 
ринки, в межах яких потрібно шукати групи потенційних клієнтів. 

Таблиці 4.1 — Зміст ідеї стартап – проекту 

Зміст ідеї Напрямки 

застосування 

Вигоди для 

користувача 

Програмний продукт, 

який дозволяє контро-

лювати рух автомо-

білю без участі людини 

(або з частковою уча-

стю). Отримана техно-

логія інтегрується до  

апаратного забезпе-

чення, яке уже наявне у 

автомобілях.  

Охорона та безпека 
здоров’я і життя; 

 
 

Захист власного 
життя, безпека транс-
портного руху. 

Оптимізація дорож-
нього руху у великих 
містах та мегаполісах; 

Відпадає необхідність 
у світлофорах; 
 

Позбавлення (або по-
легшення) від процесу 
керування авто; 

  

Використання: автомо-

білі різних компаній. 

 

Зменшення часу у до-
рожніх заторах. 

У 2010 році виробництво автомобілів у КНР зросло на 32,4% в порів-

нянні з 2009 роком і досягла 18,26 млн автомобілів, включаючи 11,6 млн лег-

кових автомобілів, дуже значно випередивши лідерів (США і Японію), що змі-

нювали один одного в минулі десятиліття, а також випередивши всі країни Єв-

росоюзу разом узяті. У 2000-2010 роки виробництво автомобілів в Бразилії 

зросло з 1,7 млн шт. до 3,6 млн шт. в рік після початку опіки держави над ав-

товиробниками. 
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Аналіз потенційних техніко-економічних переваг ідеї 

Модель аналізу конкуренції у галузі М. Портера: 

Таблиця 4.2 — Визначення сильних, слабких та нейтральних характеристик  

п/
п 

Техніко-еконо-

мічні характе-

ристики ідеї 

потенційні товари/концепції конкурентів 
W  
(сл
абк
а 
сто
рон
а) 

N  
(нейт-
ральна 
сто-
рона) 

S (си-
льна 
сто-
рона) 

Мій  
проект Waymo Alphabet Toyota 

1 Економія на ма-

сштабах 
Немає апарат-

ного забезпе-

чення — низька 

вартість на мас-

штабах 

Багато 

апарат-

ного 

забез-

пе-

чення 

Багато апа-

ратного за-

безпечення 

Велика кі-

лькість да-

тчиків, сен-

сорів та до-

рогих рада-

рів 

   
 
 
 

+ 

2 Розмір капіта-

ловкладень 
Маленький 

Вели-

кий 
Великий Великий 

   
+ 

3 Необхідність 

посередника — 

виробника авто 

Необхідний 
Необ-

хідний 
Необхідний 

Самостій-

ний 

 
  
    
+ 

  

4 Постійні ви-

трати 

Маленькі – онов-

лення та підтри-

мка продукту 

Великі Середні Середні 

  
 

 
 

+ 

5 Значення роз-

міру поставок Слабко залежить 

Сильно 

зале-

жить 

Сильно зале-

жить 

Не зале-

жить 

  
+ 

 

6 Динаміка галузі Можливе 
швидке онов-

лення продукту 
через відсутність 
апаратної скла-

дової 

Сере-

дня 

швид-

кість 

Низька Низька 

  
   
 
 
   
 
    + 

7 Ринок збуту 
Великі автоком-

панії 

Великі 

автоко-

мпанії 

Великі авто-

компанії 
Користувач 

 
 

+ 
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Технологічний аудит ідеї проекту 

Для визначення технологічної здійсненності ідеї проекту проведено ана-
ліз наступних складових (табл. 4.3): 

• технологія за якою буде виготовлено товар згідно ідеї проекту 
• існуючі технології 
• доступність таких технологій авторам проекту 
 

Таблиця 4.3 — Визначення технологічної здійсненності ідеї проекту 

№ п/п Ідея проекту Технології її 
реалізації 

Наявність 
технологій 

Доступність 
технологій 

1 Програмний 
продукт, який 

інтегрується до 
системи авто 

Програма на мові 
C/C++ 
4G Network 

 
 

    + 

 
 

   + 

2 Мобільний до-
даток для ди-

станційного ке-
рування 

Python, Java 
4G Network 

 
 

    + 

 
 

   + 

3 Система 
«Security Drive» 
— система ан-

тикрадій 

C/C++, Python, Java 
4G Network 

 
 

    + 

 
 

   + 

Аналіз ринкових можливостей запуску стартап–проекту 

Аналіз попиту: наявність попиту, динаміка розвитку ринку (табл. 4.4). 

Таблиця 4.4 — Попередня характеристика потенційного ринку  

№ 
п/п Показники стану ринку (найменування) Характеристика 

1 Кількість головних гравців, од 5 
2 Загальний обсяг продаж, грн/ум.од 500 000 
3 Динаміка ринку (якісна оцінка) Зростає 
4 Наявність обмежень для входу (вказати харак-

тер обмежень) 
Немає 

5 Специфічні вимоги до стандартизації та серти-
фікації 

Сертифікується по 
різному в залежності 

від країни 
 6 Середня норма рентабельності в галузі (або по 

ринку), % 
25% 
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 Потенційні групи клієнтів, їх характеристики 

Таблиця 4.5 — Характеристика потенційних клієнтів стартап–проекту 

Потреба, що формує 

ринок 

Цільова ау-

диторія (ці-

льові сег-

менти ри-

нку) 

Відмінності у 

поведінці різ-

них потенцій-

них цільових 

груп клієнтів 

Вимоги спожива-

чів до товару 

Безпека дорожнього 

руху; полегшення 

процесу керування 

авто; зменшення часу 

дорожніх заторів 

водії авто-

мобілів різ-

них країн 

Відмінності 

правил дорож-

нього руху у рі-

зних країнах 

Наявність сучас-

ного апаратного 

забезпечення у 

авто (від компанії 

виробника авто). 

Наявність водійсь-

ких прав — від 

споживача. 

 
Аналіз ринкового середовища. 

№ 

п/п 
Фактор Зміст загрози Можлива реакція компанії 

1 
Законода-

вчий 

Відповідальність за аварійну ситуа-

цію 

Розслідування ситуації та за-

хист власника авто за рахунок 

компанії 

2 
Мораль-

ний 

Страх людей перед новітніми техно-

логіями 

Велика кількість реклами та 

проведення відкритих випро-

бувань 

3 
Неунівер-

сальність 

Наявність старих авто без необхід-

них датчиків — неможливість інтег-

рації 

Знижка на новий автомобіль 
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Фактори загроз 

Таблиця 4.7 — Фактори можливостей 

№ 

п/п 
Фактор Зміст можливості Можлива реакція компанії 

1 Роботизація 
Збільшення кількості користу-

вачів роботів 

Збільшення обсягів вироб-

ництва; розширення ринку 

збуту 

2 Законодавчий 

Заборона владою старих ма-

шин з викосим рівнем викидів 

в атмосферу 

Знижка на новий автомо-

біль (або його заміну) 

3 Законодавчий 
Узгодити проблему ДТП за 

участі автопілота 
Зменшення штату юристів 

    
Аналіз пропозиції 

Таблиця 4.8 — Ступеневий аналіз конкуренції на ринку 

Особливості конкурен-

тного середовища 

В чому проявляється 

дана характеристика 

Вплив на діяльність підприємс-

тва (можливі дії компанії, щоб 

бути конкурентоспроможною) 

1. Вказати тип конкуренції 

- чиста 

Автомобілі конкурен-

тів також безпілотні 

Оновлення і підтримка ПЗ 

2. За рівнем конкурентної бо-

ротьби 

- світова 

Користування сервісу 

в межах світу 

Багатомовність платформи; на-

явність правил дорожнього 

руху різних країн 

3. За галузевою ознакою 

-внутрішньогалузева 

Кілька платформ од-

накової спрямованості 

Відслідковування трендів в да-

ній галузі 

4. За характером конкурент-

них переваг 

- цінова 

Не потребує апарат-

ного забезпечення —> 

здешевлення товару 

Відсутність апаратного вироб-

ництва 

5. За інтенсивністю 

- марочна 

Легкість запам’ятову-

вання, асоціативність 

Створення пізнаванного бренду 

 

Більш детальний аналіз умов конкуренції в галузі за моделлю 5 сил М. 

Портера). 

Таблиця 4.9 — Аналіз конкуренції в галузі за М. Портером 
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Скла-

дові ана-

лізу 

Прямі конкуре-

нти в галузі 

Потенційні 

конкуренти 
Постачальники Клієнти 

Товари-за-

мінники 

Waymo; 

Alphabet; Toyota 

Стартовий 

капітал; На-

явність фахі-

вців у галузі 

Відсутність не-

обхідності  сиро-

вини 

Зацікавле-

ність проду-

ктом 

Наявність 

комплекс-

ного рі-

шення 

Перелік факторів конкурентоспроможності. 

Таблиця 4.10 — Обґрунтування факторів конкурентоспроможності 

№ 

п/п 

Фактор конку-

рентоспроможності 

Обґрунтування (наведення чинників, що 

роблять фактор для порівняння конкурентних 

проектів значущим) 

1 Економічний Низька ціна через відсутність апаратної складо-
вої. 

2 Розширюванність Вихід на міжнародний ринок; розширення кіль-
кості моделей авто для інтеграції. 

3 Актуальність Необхідність ринку в даному ПЗ, у зв’язку зме-
ншенням кількості ДТП; відмова від світлофо-

рів. 
4 Функціональність Виконує багато функцій. 

Фінальним етапом ринкового аналізу можливостей впровадження прое-

кту є складання SWOT—аналізу (матриці аналізу сильних (Strength) та слаб-

ких (Weak) сторін, загроз (Troubles) та можливостей (Opportunities) (табл. 4.11) 

на основі виділених ринкових загроз та можливостей, та сильних і слабких 

сторін (табл. 4.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ри
нд
ін 
М.Д

. Р
І-8

1м
п, 

20
19



57 
 
Таблиця 4.11 — SWOT аналіз стартап—проекту 

Сильні сторони: 

Економічний 

Розширюванність 

Актуальність 

Функціональність 

Слабкі сторони: 

Необхідність посередника –вироб-

ника авто 

Відмінності правил дорожнього руху 

у різних країнах 

Можливості: 

Збільшення кількості користувачів ро-

ботів 

Заборона владою старих машин з вико-

сим рівнем викидів в атмосферу 

Узгодити проблему ДТП за участі авто-

пілота 

Загрози: 

Відповідальність за аварійну ситуа-

цію 

Страх людей перед новітніми техно-

логіями 

Наявність старих авто без необхідних 

датчиків — неможливість інтеграції 

На основі SWOT–аналізу розробляються альтернативи ринкової поведі-

нки (перелік заходів) для виведення стартап–проекту на ринок та орієнтовний 

оптимальний час їх ринкової реалізації з огляду на потенційні проекти конку-

рентів, що можуть бути виведені на ринок (див. табл. 4.9, аналіз потенційних 

конкурентів). 

Таблиця 4.13 — Альтернативи ринкового впровадження стартап–проекту 

№ 

п/п 

Альтернатива (орієнтовний комплекс 

заходів) ринкової поведінки 

Ймовірність 

отримання ре-

сурсів 

Строки реалізації 

1 Реклама у салонах продажу авто  Висока 6 місяців до та весь час 

існування проекту 

2 Реклама ПЗ на Youtube – каналах з по-

тенційною цільовою аудиторією 

Висока 6 місяців до запуску, 

потім весь час існу-

вання проекту 

3 Проведення інформаційних заходів в 

автошколах  

Середня 3 місяців 

4 Проведення інформаційних заходів з 

виробниками авто 

Середня 12 місяців 
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Розроблення ринкової стратегії проекту 
Розроблення ринкової стратегії першим кроком передбачає визначення 

стратегії охоплення ринку: опис цільових груп потенційних споживачів 

(табл. 4.14). 

№ 

п/п 

Опис профілю 

цільової 

групи потен-

ційних клієн-

тів 

Готовність 

споживачів 

сприйняти 

продукт 

Орієнтовний 

попит в межах 

цільової групи 

(сегменту) 

Інтенсив-

ність кон-

куренції в 

сегменті 

Простота 

входу у 

сегмент 

1 Водії Середня Високий Висока Середня 

Які цільові групи обрано: Водії 

 
 

Таблиця 4.14 — Вибір цільових груп потенційних споживачів 

№ 

п/п 

Обрана альтерна-

тива розвитку про-

екту 

Стратегія 

охоплення 

ринку 

Ключові конкуренто-

спроможні позиції від-

повідно до обраної аль-

тернативи 

Базова 

стратегія 

розвитку* 

   

1 

Проведення інфо-

рмаційних заходів 

з виробниками 

авто 

Концент-

рований 

маркетинг 

Затребований продукт Лідерства 

по витра-

тах 

 
Таблиця 4.15 — Визначення базової стратегії розвитку 

№ 
п/п 

Чи є проект 
«першопрохі-
дцем» на ри-
нку? 

Чи буде компанія шу-
кати нових спожива-
чів, або забирати існу-
ючих у конкурентів? 

Чи буде компа-
нія копіювати ос-
новні характери-
стики товару 
конкурента, і 
які? 

Стратегія 
конкурент-
ної поведі-
нки* 

1 Так 
Компанія буде 

шукати нових спожи-
вачів 

   Ні — 
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Таблиця 4.16 — Визначення базової стратегії конкурентної поведінки 

№  
Вимоги до товару цільо-

вої аудиторії 

Базова 

стратегія 

розвитку 

Ключові кон-

курентоспро-

можні позиції 

власного ста-

ртап—прое-

кту 

Вибір асоціацій, 

які мають сфор-

мувати компле-

ксну позицію 

власного прое-

кту (три ключо-

вих) 

 

 

1 

Охорона та безпека під 

час дорожньо-транспорт-

ного руху, зменьшення 

заторів на дорозі, полег-

шення процесу керування 

транспортного засобу  

Лідерства 

по витра-

тах, ди-

ференціа-

ція, 

залу-

чення ін-

весторів. 

Унікальність, 

багатофункці-

ональність. 

Якісно, зручно, 

безпечно. 

     
 
Таблиця 4.17 — Визначення стратегії позиціонування 

№ 

п/п 

 

Потреба 

Вигода, яку пропо-

нує товар 

Ключові переваги перед 

конкурентами (існуючі або 

такі, що потрібно створити 

 

1 

Безпека під час до-

рожньо-транспорт-

ного руху; 

Забезпечує ком-

форт керування 

транспортного за-

собу; 

Новизна методу; відсут-

ність апаратної складової; 

інтеграція з системами ав-

томобіля. 
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Таблиця 4.18 — Визначення ключових переваг концепції потенційного 

товару 

№ 

п/п 

Специфіка закупі-

вельної поведінки ці-

льових клієнтів 

Функції збуту, які 

має виконувати постача-

льник товару 

Оптима-

льна система 

збуту 

1 

Продаж ПЗ вироб-

никам автомобілів для 

інтеграції у їх продукт 

Інсталяція ПЗ та ін-

теграція з системами ав-

томобіля, підтримка та 

оновлення 

Власна 

система збуту 

    
 
Таблиця 4.19 — Формування системи збуту 

№ 

п/п 

Специфіка 

поведінки 

цільових 

клієнтів 

Канали комунікацій, 

якими користуються 

цільові клієнти 

Ключові позиції, 

обрані для позиці-

онування 

Завдання 

рекламного 

повідом-

лення 

Концеп-

ція рекла-

много 

звер-

нення 

 

1 

Водії, які 

хочуть 

швидку та 

комфортну 

подорож 

без заторів. 

Соціальні ме-

режі,Youtube канали, 

реклами в салонах 

авто та на білбордах. 

Зручний мобіль-

ний графічний ін-

терфейс, система 

антикрадій, ком-

фортність подо-

рожі, відсутність 

заторів. 

Запевнити 

аудиторію 

в безпеці 

автопілоту. 

Забудь 

про 

кермо. 

      
 
— Чи є можливість ринкової комерціалізації проекту (чи наявний попит, 
динаміка ринку, рентабельність роботи на ринку)? 

Є можливість ринкової комерціалізації проекту за рахунок зацікавлено-
сті водіїв у комфортній подорожі.  
— Чи є перспективи впровадження з огляду на потенційні групи клієнтів, 
бар’єри входження, стан конкуренції, конкурентоспроможність проекту? 

До бар'єрів входження можна віднести  недовіру аудиторії систем авто-
матичного керування автомобілем. 
— Яку альтернативу (варіант) впровадження доцільно обрати для ринко-
вої реалізації проекту? 

Проведення інформаційних заходів з виробниками авто  
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5 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

У даному розділі визначено основні потенційно шкідливі та небезпечні 

виробничі фактори, які мають місце при виконанні науково—дослідної ро-

боти. Оскільки робота має дослідницький напрям, пов’язаний, в основному, з 

використанням ЕОМ, основну увагу було приділено питанню щодо забезпе-

чення безпеки та комфортних умов на робочих місцях користувачів ЕОМ.  

В цьому розділі запропоновані технічні рішення та організаційні заходи з 

безпеки і гігієни праці та виробничої санітарії, а також визначені основні за-

ходи з безпеки в надзвичайних ситуаціях. 

5.1 Визначення основних потенційно небезпечних i шкідлвих вироб-

ничих чинників при виконані науково–дослідної роботи. 

Основною задачею даного дипломного проекту являється розробка мате-

матичної моделі транспортного засобу. Основна частина даного проекту була 

виконана у програмному середовищі MatLab/Simulink. Даний дипломний про-

ект оснований на роботі із персональним комп’ютером та ознайомленням і 

аналізу великої кількості текстових та графічних джерел. Існує небезпека ура-

ження електричним струмом, можливий негативний вплив електромагнітного 

випромінювання ВДТ ПЕОМ.  

Основні небезпечні та шкідливі фактори при проведенні наукових дослі-

джень: 

– незадовільні мікрокліматичні умови; 

– недостатня освітленість робочих місць; 

– небезпека ураження електричним струмом; 

– наявність електромагнітного випромінювання; 

– підвищений рівень шуму; 

– можливість виникнення пожежі тощо; 

– група психофізичних факторів: перевантаження фізичне та психологі-

чне; 
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5.2 Технічне рішення та організаційні заходи з безпеки і гігієни 

праці та виробничої санітарії. 

5.2.1 Електробезпека  

Відповідно до ДСТУ ІЕС 61140:2015 електроустаткування в робочому 

приміщенні (крім ВДТ ПЕОМ —  II клас та вимірювальної техніки — 0I клас) 

відноситься до I класу, так як воно має робочу ізоляцію і підключається до 

електромережі  за допомогою трьохконтактних вилок, один з виводів яких пі-

дключений до заземленого виводу розетки. Підключення устаткування вико-

нане відповідно до вимог ПУЕ й ДНАОП 0.00—1.21-98. 

Робоче приміщення нежарке, сухе, відноситься до класу приміщень без 

підвищеної небезпеки поразки персоналом електричним струмом, оскільки 

відносна вологість повітря не перевищує 75%, температура не більше 35ºС, 

відсутні хімічно агресивні середовища (ПУЕ-2017), а також відсутня можли-

вість одночасного дотику до металоконструкцій будівлі, що мають контакт із 

землею, та до струмопровідних елементів електроустаткування. Живлення 

електроприладів у робочому приміщенні здійснюється від трьохфазної мережі 

із глухозаземленою нейтраллю напругою 220 В і частотою 50 Гц із викорис-

танням автоматів струмового захисту. У приміщенні застосована схема зану-

лення. 

Для зменшення значень напруг дотику й відповідних їм величин струму, 

при нормальному й аварійному режимах роботи електроустаткування необхі-

дно виконати повторне захисне заземлення нульового дроту. Виконаємо елек-

тричний розрахунок електромережі на перевірку вимикаючої здатності авто-

матів струмового захисту. 

Розрахунок на вимикаючу здатність, включає визначення значення 

струму К.З. і перевірку кратності його стосовно номінального струму при-

строїв максимального струмового захисту. Вихідні дані для розрахунку: 

а) Uф = 220 В —  фазова напруга; 

б) кабель чотирьох жильний, матеріал —  алюміній (ρ=0,028 Ом*мм2/м); 
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в) відстань від трансформатора до споживача (L) =150м; 

г) номінальний струм спрацьовування автомата захисту (Iном) =20 А. 

Струм однофазного К.З. визначається по формулі: 

ф
. .

ф 0

220 45 А,
2,3 2,4 0,16

3

к з
U

I ZтR R
= = =

+ ++ +  

де, 

Rф= 2,3 Ом —  активний опір фазного проводу; 

R0 = 2,4 Ом —  активний опір нульового проводу; 

Zm/3 = 0,16 Ом —  розрахунковий опір трансформатора потужністю 250 

Вт. 

Кратність струму однофазного короткого замикання стосовно номіналь-

ного струму спрацьовування автомата захисту. Для надійної роботи автомату 

захисту повинна виконуватись наступна: 

к.з. 1,45м
ном

I
К

I
= >  

де IК.З. — струм короткого замикання; IНОМ. – номінальний струм спрацю-

вання автомату захисту. . 
2,25мК =  

З розрахунків видно, що при однофазному К.З. автомат струмового захи-

сту буде надійно спрацьовувати.  

При однофазному К.З. максимальне значення напруги яка появиться на 

корпусі при аварійному режимі за час спрацювання максимального струмо-

вого захисту, Umax. щодо землі: Umax= к.з.I R0 = 45 ∙ 2,4 = 108 В. Ця напруга ме-

нша Uдоп =500 В (tдії < 0,1 сек.) згідно з ПУЕ-2017. З метою зниження Umax. як 

у нормальному, так і у аварійному режимі варто використовувати повторне 

заземлення нульового дроту. Ри
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5.2.2  Правила безпеки під час експлуатації електронно-обчислюваль-

них машин 

Правила безпеки під час експлуатації ВДТ ЕОМ регламентуються ДСан-

ПІН 3.3.2.007— 98 та НПАОП “Вимоги щодо безпеки та захисту здоров’я пра-

цівників під час роботи з екранними пристроями”, які встановлюють вимоги 

безпеки та санітарно-гігієнічні вимоги до обладнання робочих місць користу-

вачів ЕОМ і працівників, що виконують обслуговування, ремонт та налаго-

дження ЕОМ, та роботи з застосуванням ЕОМ, відповідно до сучасного стану 

техніки та наукових досліджень у сфері безпечної організації робіт з експлуа-

тації ЕОМ та з урахуванням положень міжнародних нормативно-правових ак-

тів з цих питань (директиви Ради Європейського союзу 90/270/ЄЕС, 

89/391/ЄЕС, 89/654/ЄЕС, 89/655/ЄЕС, стандарти ISO, MPRII). 

5.2.3  Вимоги до приміщень в яких розміщені ЕОМ 

Облаштування робочих місць, обладнаних ЕОМ, ВДТ, повинно забезпе-

чувати: 

—  ДСТУ ISO 9241-3-2001_Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміна-

лами в офісі. Частина 3. Вимоги до відеотерміналів (ISO 9241-31992, IDT); 

—  ДСТУ ISO 9241-62004_Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміна-

лами в офісі. Частина 6. Вимоги до робочого середовища; 

– ДСанПін 3.3.2.007-98_Гігієнічні вимоги до організації роботи з візуаль-

ними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин; 

Будівлі та приміщення, в яких експлуатуються ЕОМ та виконуються їх 

обслуговування, налагодження і ремонт, повинні відповідати  вимогам: СНиП 

2.09.02-85 “Производственные здания”, СНиП 2.09.04-87 “Административные 

и бытовые здания”, (ПВЕ), “Правил технической эксплуатации электроуста-

новок потребителей”, затверджених Головдерженергонаглядом з доповнен-

нями, затвердженими наказом Держкоммістобудування України від 29.12.94 

№ 106, СН 512-78 “Инструкция по проектированию зданий и помещений для 
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электронно-вычислительных машин”, ДСанПіН 3.3.2.-007-98 ‘‘Державні сані-

тарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами елект-

ронно-обчислювальних машин‘‘, затверджених МОЗ України 10.12.98. 

Заборонено розміщувати робочі місця з ВДТ, ЕОМ у підвальних примі-

щеннях,  на цокольних поверхах, поряд з приміщеннями, в яких рівні шуму та 

вібрації перевищують допустимі значення (поряд з механічними цехами, май-

стернями тощо), з мокрими виробництвами, з пожежнонебезпечними примі-

щеннями категорій А і Б, а також над такими приміщеннями або під ними.  

Приміщення мають бути обладнані системами водяного опалення, конди-

ціонування або припливно-витяжною вентиляцією відповідно до СНиП 

2.04.05-91. 

Згідно з “Вимоги щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час 

роботи з екранними пристроями” площу приміщень визначають із розрахунку, 

що на одне робоче місце вона має становити не менше ніж 6 м2, а об'єм не 

менше ніж 20 м3 з урахуванням максимальної кількості осіб, які одночасно 

працюють у зміні. Приміщення являє собою кімнату розміром 7 х 5 м., висо-

тою 4 м. Розмір дверного прорізу 1,5м. 

Площа й об’єм приміщення знаходимо по формулах: 

S = ab, 

V =Sh, 

де а – довжина, b – ширина, h – висота приміщення. 

Маємо: 

S=7∙5=35 м2, V=35∙4=140 м3. 

Зведемо нормативні та фактичні дані приміщення в таблицю 5.1.  

Таблиця 5.1 — Параметри приміщення 

Назва характеристики Нормати-

 

Фактичне 

Площа приміщення з розрахунку 

   

>6 м2 35 м2 
Об’єм приміщення з розрахунку 

  

 

 

 

>20 м3 140 м3 
Висота приміщення 3,5 – 4 м 4 м 
Розміри дверей ≥1,1х1.8м 1,5х2 м 
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Відстань від стіни зі світловими 

прорізами до ВДТ 
≥1м 1,5 м 

На підставі отриманих результатів можна зробити висновок, що геомет-

ричні розміри приміщення цілком відповідають нормативним вимогам. 

Оздоблюють стіни, стелю, підлогу приміщення з матеріалів, які дозволені 

органами державного санітарно-епідеміологічного нагляду. Заборонено засто-

совувати полімерні матеріали (деревостружкові плити, шпалери, що можна 

мити, рулонні синтетичні матеріали, шаруватий паперовий пластик, тощо), що 

виділяють у повітря шкідливі хімічні речовини. За розміщенням робочих місць 

з ВДТ, ЕОМ потрібно витримувати такі відстані: від стін зі світловими прорі-

зами не менше 1 м; між бічними поверхнями ВДТ не менше 1,2 м; між тильною 

поверхнею одного ВДТ та екраном іншого не менше 2,5 м; прохід між рядами 

робочих місць не менше 1 м. Робочі місця з ВДТ щодо світлових прорізів роз-

міщують так, щоб природне світло падало збоку, переважно зліва. Екран ВДТ 

і клавіатура мають розміщуватися на оптимальний відстані від очей користу-

вача, але не ближче 600 мм з урахуванням розміру алфавітно-цифрових знаків 

і символів. Розміщення екрана ВДТ має забезпечувати зручність зорового спо-

стереження у вертикальній площині під кутом ± 30° від лінії зору працівника. 

Усі вище перераховані вимоги відповідають робочому приміщенню, де 

проводяться дослідження. 

5.2.4  Відповідність параметрів мікроклімату в робочій зоні санітар-

ним нормам 

Для нормалізації мікроклімату, згідно з ДСН 3.3.6.042–99. «Державні са-

нітарні норми параметрів мікроклімату у виробничих приміщеннях», примі-

щення з ЗОТ обладнане системою опалення, а також системою кондиціювання 

повітря з індивідуальним регулюванням температури та об'єму повітря, що по-

дається, у відповідності до СНиП 2.04.05–91 «Отопление, вентиляция и кон-
Ри
нд
ін 
М.Д

. Р
І-8

1м
п, 

20
19



67 
 

диционирование». Для захисту від перегрівання в теплий період року та раді-

аційного охолодження — в зимовий, приміщення обладнане жалюзі і екра-

нами. 

На робочому місці роботи виконуються сидячи і не потребують фізичного 

напруження. Таким чином їх можна віднести до категорії Іа, що охоплює види 

діяльності з витратами енергії до 120 ккал/год. 

Відповідно до ДСН 3.3.6.042–99 «Державні санітарні норми параметрів 

мікроклімату у виробничих приміщеннях» параметри мікроклімату, що нор-

муються: температура (t,С) і відносна вологість (W,%) повітря, швидкість руху 

повітря (V,м/с). 

Оптимальні та допустимі параметри мікроклімату для умов, що розгляда-

ються (категорія робіт та період року) наведені в табл.5.2. 

Таблиця 5.2 — Параметри мікроклімату 

Період 

Року 

Оптимальні Допустимі 

t,С W,% V,м/с t,С W,% V,м/с 

Теплий 23-25 40-60 0,1 22-28 55 0,2-0,1 

Холодний 22-24 40-60 0,1 21-25 75 ≤ 0,1 

 

Фактичні параметри мікроклімату в робочій зоні відповідають приведе-

ним вище нормам ДСН 3.3.6.042–99. 

5.2.5 Вимоги до освітлення робочих місць користувачів відеодисплей-

них терміналів персональних електронно–обчислювальних машин. 

Приміщення з ЕОМ повинні мати природне і штучне освітлення відпо-

відно до ДБН В 2.5–28–2006. Природне світло повинно проникати через бічні 

Ри
нд
ін 
М.Д

. Р
І-8

1м
п, 

20
19



68 
 

світлопрорізи, зорієнтовані, як правило, на північ чи північний схід, і забезпе-

чувати коефіцієнт природної освітленості не нижче 1,5 %. Розрахунки коефі-

цієнта природної освітленості проводяться відповідно до ДБН В.2.5–28– 2006. 

Приміщення з ВДТ, ЕОМ мають бути оснащені природним і штучним освіт-

ленням відповідно до ДБН В.2.5–28–2006. Природне освітлення має здійсню-

ватись через світлові прорізи, які орієнтовані переважно на північ чи північний 

схід і обладнані регулювальними пристроями відкривання та жалюзями, заві-

сками, зовнішніми козирками. 

Приміщення має бічне природне та штучне освітлення, центральне во-

дяне опалення. У приміщенні три вікна розміром 2x2,2 м. Штучне освітлення 

забезпечує чотири люмінесцентних світильники з лампами ЛБ –40, розміще-

них у ряд. 

Отже, усі вимоги до освітлення робочого місця відповідають параметрам 

освітлення приміщення, де проводяться дослідження. 

5.2.6 Виробничий шум  

Для умов, що розглядаються в проекті характеру роботи, який можна 

класифікувати як роботу програміста обчислювальної машини у лабораторії 

для теоретичних робіт та обробки даних, рівні шуму визначені ДСН 3.3.6.037– 

99. «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку» та ГОСТ 

Допустимі рівні звуку і рівні звукового тиску в октавних смугах частот 

представлені у табл. 5.3. 

Таблиця 5.3 — Допустимі рівні звукового тиску і рівні звуку для постійного 
(непостійного) широкосмугового (тонального) шуму 

Характер 

робіт 

Допустимі рівні звукового тиску (дБ) в стан-

дартизованих 

Допустимий 

рівень звуку 

(дБ) 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  
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Інженер  

лабола–

торії 

86 71 61 54 49 45 42 40 38 50 

 

Джерелами шуму в умовах робочого приміщення, що розглядається в ро-

боті є вентилятори охолодження внутрішніх систем персонального 

комп’ютера (вентилятори блоку живлення, радіатора процесора та відеокарти) 

і система кондиціювання повітря. 

Очікувані рівні звукового тиску і рівень звуку відповідно до шумових ха-

рактеристик цих джерел: 

– рівень шуму, створюваний внутрішніми елементами персонального 

комп’ютера дорівнює 35 дБ; 

– рівень шуму системи кондиціювання на низьких/високих частотах дорі-

внює 25/30 дБ. 

Оскільки одержанний рівень звуку не перевищує допустимих норм, 

умови робочого приміщення повністю відповідають існуючим санітарним ви-

могам. 

5.3  Безпека в надзвичайних ситуаціях 

Безпека в надзвичайних ситуаціях регламентується ПЛАС. Основними 

складовими частинами ПЛАС є розробка технічних рішень та організаційних 

заходів щодо оповіщення, евакуації та дій персоналу у разі виникнення над-

звичайних ситуацій, а також визначення основних заходів з пожежної безпеки. 

5.3.1 Обов’язки та дії персоналу у разі виникнення надзвичайної ситу-

ації 

У разі виявлення ознак НС працівник, який їх помітив повинен: 
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– негайно повідомити про це засобами зв’язку органи ДСНС та пожежної 

охорони, вказати при цьому адресу, кількість поверхів, місце виникнення по-

жежі, наявність людей, а також своє прізвище; 

– повідомити про НС керівника, адміністрацію, пожежну охорону підп-

риємства; 

– організувати оповіщення людей про НС; 

– вжити заходів щодо евакуації людей та матеріальних цінностей; 

– вжити заходів щодо ліквідації наслідків НС з використанням наявних 

засобів. 

Керівник та пожежна охорона установки, яким повідомлено про виник-

нення пожежі, повинні: 

– перевірити, чи викликані підрозділи ДСНС; 

– вимкнути у разі необхідності струмоприймачі та вентиляцію; 

– у разі загрози життю людей негайно організувати їх евакуацію, та їх ря-

тування, вивести за межі небезпечної зони всіх працівників, які не беруть уч-

асть у ліквідації НС; 

– перевірити здійснення оповіщення людей про НС; 

– забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть уч-

асть у ліквідації НС; 

– організувати зустріч підрозділів ДСНС та Державної пожежної охо-

рони, надати їм допомогу у локалізації і ліквідації НС. 

Після прибуття на НС підрозділів ДСНС та пожежної охорони повинен 

бути забезпечений безперешкодний доступ їх до місця, де виникла НС. 

5.3.2  Вимоги щодо організації ефективної роботи системи опові-

щення персоналу при надзвичайних ситуаціях. 

Для підвищення безпеки в надзвичайних ситуаціях (НС) пропонується 

встановлення системи оповіщення (СО) виробничого персоналу. 

Оповіщення виробничого персоналу у разі виникнення НС, наприклад 

при пожежі, здійснюється відповідно до вимог   НАПБ А.01.003-2009. 
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Оповіщення про НС та управління евакуацією людей здійснюється одним 

з наступних способів або їх комбінацією:  

 – поданням звукових і (або) світлових сигналів в усі виробничі примі-

щення будівлі з постійним або тимчасовим перебуванням людей;  

– трансляцією текстів про необхідність евакуації, шляхи евакуації, напря-

мок руху й інші дії, спрямовані на забезпечення безпеки людей;  

– трансляцією спеціально розроблених текстів, спрямованих на запобі-

гання паніці й іншим явищам, що ускладнюють евакуацію;  

–   ввімкненням евакуаційних знаків "Вихід";  

– ввімкненням евакуаційного освітлення та світлових покажчиків напря-

мку евакуації;  

– дистанційним відкриванням дверей евакуаційних виходів;  

Як правило, СО вмикається автоматично від сигналу про пожежу, який 

формується системою пожежної сигналізації або системою пожежогасіння. 

Також з приміщення оперативного (чергового) персоналу СО (диспетчера по-

жежного поста) слід передбачати можливість запуску СО вручну, що забезпе-

чує надійну роботу СО не тільки при пожежі, а і у разі виникнення будь-якої 

іншої НС. 

Згідно з вимогами ДБН В.1.1-7-2002 необхідно забезпечити можливість 

прямої трансляції мовленнєвого оповіщення та керівних команд через мікро-

фон для оперативного реагування в разі зміни обставин або порушення норма-

льних умов евакуації виробничого персоналу.  

Оповіщення виробничого персоналу про НС /пожежу/ здійснюється за до-

помогою світлових та/або звукових оповіщувачів – обладнуються всі вироб-

ничі приміщення.  

СО повинна розпочати трансляцію сигналу оповіщення про НС (пожежу), 

не пізніше трьох секунд з моменту отримання сигналу про НС (пожежу).  

Пульти управління СО необхідно розміщувати у приміщенні пожежного 

поста, диспетчерської або іншого спеціального приміщення (в разі його наяв-

ності). Ці приміщення повинні відповідати вимогам 5В-2014 ДБН В.2.5-13.  
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Кількість звукових та мовленнєвих оповіщувачів, їх розміщення та поту-

жність повинні забезпечувати необхідний рівень звуку в усіх місцях постій-

ного або тимчасового перебування виробничого персоналу. 

Звукові оповіщувачі повинні комбінуватися зі світловими, які працюють 

у режимі спалахування, у таких випадках:  

– у приміщеннях, де люди перебувають у шумозахисному спорядженні;  

– у приміщеннях з рівнем шуму понад 95 дБ.  

Допускається використовувати евакуаційні світлові покажчики, що авто-

матично вмикаються при отриманні СО командного імпульсу про початок 

оповіщення про НС /пожежу/ та (або) аварійному припиненні живлення робо-

чого освітлення.  

Вимоги до світлових покажчиків "Вихід" приймаються відповідно до 

ДБН В.2.5-28-2006 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і шту-

чне освітлення".  

СО в режимі "Тривога" повинна функціонувати протягом часу, необхід-

ного для евакуації людей з будинку, але не менше 15 хвилин.  

Вихід з ладу одного з оповіщувачів не повинен призводити до виведення 

з ладу ланки оповіщувачів, до якої вони під’єднанні.  

Електропостачання СО здійснюється за I категорією надійності згідно з 

"Правилами устройства электроустановок" (ПУЕ) від двох незалежних джерел 

енергії: основного – від мережі змінного струму, резервного – від акумулято-

рних батарей тощо.  

Перехід з основного джерела електропостачання на резервний та у зворо-

тному напрямку в разі відновлення централізованого електропостачання пови-

нен бути автоматичним.  

Тривалість роботи СО від резервного джерела енергії у черговому режимі 

має бути не менш 24 годин.  

Тривалість роботи СО від резервного джерела енергії у режимі "Тривога" 

має бути не менше 15 хвилин. 
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Звукові оповіщувачі повинні відповідати вимогам ДСТУ EN 54-3:2003 

"Системи пожежної сигналізації. Частина 3. Оповіщувачі пожежні звукові". 

Світлові оповіщувачі, які працюють у режимі спалахування, повинні бути 

червоного кольору, мати частоту мигтіння в межах від 0,5 Гц до 5 Гц та розта-

шовуватись у межах прямої видимості з постійних робочих місць. 

5.3.3 Пожежна безпека 

Відповідно до ДСТУ Б.В.1.1-36:2016 “ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЙ ПРИ-

МІЩЕНЬ, БУДИНКІВ ТА ЗОВНІШНІХ УСТАНОВОК ЗА ВИБУХОПОЖЕ-

ЖНОЮ НЕБЕЗПЕКОЮ” робоче приміщення лабораторії відноситься до кате-

горії В по вибухопожежній небезпеці. Відповідно до ПУЕ-2017 та ДНАОП 

0.00-1.32-01 клас робочих зон приміщення лабораторії по пожежонебезпеці – 

П-IIа. Можливими причинами пожежі в приміщенні є несправність електроу-

статкування, коротке замикання проводки, і порушення протипожежного ре-

жиму (використання побутових нагрівальних приладів, паління). У зв’язку з 

цим, відповідно до вимог ПБЕ та ПУЕ, необхідно передбачити наступні за-

ходи: 

1. Ретельну ізоляцію всіх струмоведучих провідників до робочих місць, 

періодичний огляд та перевірку ізоляції. 

2. Строге дотримання норм протипожежної безпеки на робочих місцях. 

3. Відповідні організаційні заходи (заборона паління, інструктаж). 

Приміщення обладнане чотирма пожежними датчиками типу ДТЛ 

(площа, що знаходиться під захистом одного датчика, становить 15 м2), відс-

тань між датчиками рівна 4 м, що відповідає нормам ДБНВ 2.5-56-2014. Від-

повідно до ГОСТ 12.4.009-75 й ISO 3941-2007 для гасіння пожежі в робочому 

приміщені лабораторії (клас пожежі „Е” – наявність електрообладнання під 

напругою) використовуються два вогнегасники вуглекислотно-брометиленові 

ОУБ-3. Вибір вогнегасної речовини ґрунтується на тому, що у вогні можуть 

опинитись електричні пристрої, що знаходяться під напругою. 
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Таким чином, кількість, розміщення й вміст первинних засобів гасіння 

пожеж цілком задовольняють всім вимогам ISO 3941-2007. Крім того, у кори-

дорі є 2 пожежних крана і ящик з піском. Дотримано усіх заходів безпеки від-

повідно до НАПБ А.01.001-2004 «Правила пожежної безпеки в Українi». 

Дотримано усі вимоги ДБН В.1.1-7-2016 по вогнестійкості будинку і ши-

рині евакуаційних проходів і виходів із приміщень назовні. Значення основних 

параметрів шляхів евакуації приведені в таблиці 5.4. 

Таблиця 5.4 — Характеристики і норми евакуаційних виходів 

Параметр Фактичне значення  Норма 

Висота дверних прорізів 2,0 м Не менше 2 м 

Ширина дверних прорізів 1,5 м Не менше 0,8 м 

Ширина проходу для евакуації Більше 1,5 м Не менше 1 м 

Ширина коридору 3 м Не менше 2 м  

Число виходів з коридору 2 Не менше 2 

Ширина сходової клітки 1,5 м Не менше 1 м 

Висота поруччя сходів 1 м Не менше 0,9 м 
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ВИСНОВКИ 

1. Порівняння чотириколісної та «велосипедної» математичних моделей 

автомобілів показали, що при малих відмінностях характеристик зчеплення 

коліс однієї осі з дорогою значних відмінностей між моделями не має. Також 

при малих відмінностях характеристик зчеплення коліс однієї осі з дорогою 

«велосипедна» і чотириколісна модель автомобіля в режимі руху з малими ве-

личинами прослизання коліс відносно дороги та при русі в режимі занесення 

мають порівняно незначні відмінності. Тому для моделювання можна викори-

стовувати більш просту «велосипедну» модель. 

2. В результаті порівняння лінійної та нелінійної математичної моделі 

шин визначили, що нелінійна математична модель більш точна, проте лінійна 

більш проста. А враховуючи, що для вирішення поставленої задачі розгляда-

ється лише бічна динаміка автомобіля, при якій необхідно враховувати тільки 

сили в поперечному напрямку то лінійної моделі достатньо для отримання 

прийнятної точності. 

3. Розроблена в середовищі Simulink математична модель тестувалась у 

зв’язці з симулятором автомобілю. За допомогою моделі визначили, що вве-

дення контролера руху в математичну модель дозволяє збільшити стійкість 

транспортного засобу майже в два рази. 

4. Використання фільтру Калмана також призводить до підвищення стій-

кості автомобіля завдяки зниженню шумів, які виникають в процесі збирання 

інформації з давачів. 

5. В результаті поєднання розробленої моделі та фільтрації даних отри-

мана одноколійна модель автомобілю в середовищі MatLab/Simulink, працез-

датність якої підтверджена порівнянням даних моделювання з даними отри-

маними на симуляторі. Цю модель в подальшому можна застосовувати для до-

сліджень з реальним автомобілем. Ри
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ДОДАТОК Б 

Розроблення математичної моделі автомобілю в середовищі Simulink 

Риндін М. Д., студент; Адаменко В. О. ст. викл. 

Національний технічний університет України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 

м. Київ, Україна  

Автомобільна індустрія зазнає істотної трансформації: найбільші вироб-

ники машин спільно з ІТ та телекомунікаційними розробниками йдуть до ство-

рення транспортних засобів з можливістю повного автономного управління. 

Тренд вже очевидний – в майбутньому безпілотний транспорт стане масовим 

явищем.  

Головною проблемою залишається розробка надійного та безпечного без-

пілотного автомобіля. Використання динамічних моделей дозволяє оцінити 

вплив параметрів конструкції автомобіля на його рух, розробити 

ефективні алгоритми керування автомобілем і реалізувати їх у вигляді засобів 

активної безпеки. На відміну від пасивних, засоби активної безпеки контролю-

ють рух і втручаються в процес управління автомобілем, допомагаючи зни-

зити ймовірність виникнення аварійних ситуацій і мінімізувати їх негативні 

наслідки. Динамічні моделі використовуються також при розробці програм-

ного забезпечення для різних тестових стендів і тренажерів, що дозволяють 

сформувати у водіїв необхідних навичок управління автомобілем. 

При проектуванні будь-якого складного технічного пристрою потрібно 

створити його математичну модель, автомобіль в цьому випадку не є виклю-

ченням. Математична модель автомобіля реалізована в програмному пакеті 

MatLab/Simulink, що дозволить зменшити кількість ресурсів, необхідних для 

створення кінцевого продукту. В роботі рух автомобіля представлений «Вело-

сипедною» математичною моделлю (рис. 1а).  Ри
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а            б 

Рисунок 1. Одноколійна модель (а) та її структурна схема (б) 

В рамках цієї моделі передні колеса автомобіля замінюються одним екві-

валентним переднім колесом, задні — одним заднім. Рухом переднього колеса 

керує водій або адаптивна система управління, вісь обертання заднього колеса 

фіксована в корпусі. Передбачається, що корпус і колеса моделі є абсолютно 

жорсткими і вона не має бічних нахилів.  

«Велосипедна» модель широко використовується при описі рухів коліс-

них транспортних засобів з малими бічними нахилами в ситуаціях, коли можна 

знехтувати відмінностями між характеристиками зчеплення правих і лівих ко-

ліс однієї осі із дорогою.  

Нелінійні рівняння руху задаються: �̇�𝑋 = 𝜐𝜐 cos(𝜓𝜓 + 𝛽𝛽),  �̇�𝑌 =  𝜐𝜐 sin(𝜓𝜓 +

𝛽𝛽),  �̇�𝜓 = 𝜐𝜐 cos(𝛽𝛽)
𝑙𝑙𝑓𝑓+𝑙𝑙𝑟𝑟

tan(𝛿𝛿), �̇�𝜐 = 𝑎𝑎, 𝛽𝛽 = tan−1 � 𝑙𝑙𝑟𝑟
𝑙𝑙𝑓𝑓+𝑙𝑙𝑟𝑟

tan 𝛿𝛿� . 

де �̇�𝑋, �̇�𝑌 — координати автомобіля в полярній системі координат; 𝜓𝜓 — кут по-

вороту автомобіля; 𝜐𝜐 = ‖𝑣𝑣‖ — величина вектору швидкості центру мас; 𝛽𝛽 — 

кут бокового ковзання автомобіля, кут між поздовжньою віссю транспортного 

засобу та напрямком вектору швидкості центру маси; 𝑙𝑙𝑓𝑓, 𝑙𝑙𝑟𝑟 — відстань між 

центром мас та передньою та задньою віссю; 𝛿𝛿 — кут повороту переднього 

колеса; кути бічного ковзання передньої 𝛼𝛼𝑓𝑓  та задньої 𝛼𝛼𝑟𝑟  шини [1]. 

На Рис.1б зображена структурна схема одноколійної моделі. Ця схема 

включає в себе рушійні сили автомобіля по осям x(Fx), y(Fy) і момент інерції 
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навколо осі z (Mz) які діють на здатність розганятися, долати перешкоди та га-

льмувати. Проекція кута керування пов’язана з реакцією автомобіля на ко-

манди водія та його здатністю стабілізувати зовнішні відхилення. Характери-

стика їзди пов’язана з коливаннями транспортного засобу, збудженими пове-

рхневими нерівностями та його впливами на модель коліс.  

Інформація руху автомобіля буде передаватись на давачі і, відповідно ви-

мірювання має певну похибку, а також на нього може впливати велика кіль-

кість зовнішніх і внутрішніх чинників, що призводить до зашумлення сигналу. 

Тому для фільтрування даних з давачів використовується фільтр Калмана, 

який враховує динамічну модель системи (наприклад, фізичний закон руху). 

Алгоритм складається з двох повторюваних фаз: передбачення і коригування. 

В першій фазі розраховується прогноз стану в наступний момент часу (з ура-

хуванням неточності їх вимірювання). В другій — нова інформація з давача 

коригує передбачене значення (також з урахуванням неточності і зашумлен-

ності цієї інформації) [2]. 

На основі структурної схеми одноколійної моделі реалізована модель 

транспортного засобу в середовищі моделювання Simulink. В модель внесені 

зашумлення які імітують внутрішні та зовнішні завади на органи керування, 

дані фільтруються за допомогою фільтру Калмана. 

Розроблена модель транспортного засобу підключена до симулятора 

Panthera/Cruden який має фізичні органи керування.  

При інтенсивному гальмуванні на поверхні з різними характеристиками 

зчеплення для коліс з однієї і другої сторони автомобіля виникає момент рис-

кання, що повертає автомобіль навколо вертикальної осі, який прагне відвести 

автомобіль з траєкторії руху і повернути його в сторону з більш високим кое-

фіцієнтом зчеплення. На рис. 2 показані результати випробувань, включаючи 

шум від дорожнього покриття та невеликими поривами вітру, що впливають 

на транспортний засіб, що додається при імітації бічного ковзання. Графік 

складається з порівнянь результатів еталонного(Reference), зашумленого (Yaw 
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Rate Tracking (𝛼𝛼𝑓𝑓 + 𝛼𝛼𝑟𝑟)), та відфільтрованого(Yaw Rate Tracking (𝛼𝛼𝑓𝑓 + 𝛼𝛼𝑟𝑟) Fil-

tred) сигналів.   

Наведені випробування пока-

зують, що нестабільний транспор-

тний засіб можна стабілізувати, 

але з деякими обмеженнями. І ці 

обмеження можна вирішити за до-

помогою фільтра Калмана.  

В результаті отримана одно-

колійна модель автомобілю в сере-

довищі MatLab/Simulink, працездатність якої підтверджена порівнянням да-

них моделювання з даними отриманими на симуляторі. Цю модель подаль-

шому можна застосовувати для досліджень з реальним автомобілем.    
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Анотація 
У роботі представлено моделювання поведінки наземного транспортного засобу за до-

помогою програмного пакета MatLab/Simulink та подальшої фільтрації отриманих динамі-
чних параметрів руху з елементів керування за допомогою фільтра Калмана.  

Ключові слова: автомобіль, математична модель, фільтр Калмана. 

Abstract 
The paper presents the modeling of the behavior of a ground vehicle using the MatLab/ 

Simulink software package, followed by filtering the obtained dynamic parameters of movement 

from the controls using the Kalman filter.  

Keywords: car, mathematical model, Kalman filter. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Графік рискання коліс  𝜐𝜐 = 15 м/с 
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