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Розвиток інформаційних технологій дозволяє суттєво розширити тактико-

технічні можливості рухомих об’єктів, які можуть функціонувати в закритих 
приміщеннях.  Роботизовані рухомі пристрої використовуються в технологічних 
складських системах, торгівельних комплексах, смарт-офісах і т.д.  Перелік таких зав-
дань, де використовуються подібні пристрої,  постійно зростає. Тому вирішення зав-
дань орієнтації та навігації об’єктів в приміщеннях на якісному рівні є  одним з пер-
спективних технічних напрямків.  

Одним із елементів в переліку існуючих технологій позиціювання [1]  є  визна-
чення орієнтації  рухомого об’єкту в певний момент часу. Якщо пристрій функціонує в 
середовищі  із високою імовірністю електромеханічних завад, можуть виникати суттєві 
похибки при визначенні його положення.  

Підвищити точність орієнтації можна шляхом використання камери з ІЧ 
фільтром, яка буде розміщуватись на рухомому об’єкті. Камера буде відстежувати 
переміщення та орієнтацію пристрою відносно інфрачервоних маячків, розміщених на 
стелі приміщення (див.рис.1). Інформація про положення об’єкту буде визначатись 

мікропроцесорною платформою. 
В якості камери для визначення положен-

ня роботизованого об’єкту, можна використати 
інфрачервону камеру контролера Wii Remote, 
який входить в ігрову консоль Wii компанії 
Nintendo. Камера має розширення 1024x768 
пікселів з вбудованим апаратним визначенням 
розміщення 4 світлових ІЧ точок одночасно  на 
частоті 100 Гц. Контролер також містить 8-
бітний 3-х осьовий акселерометр-гіроскоп. За 
допомогою Bluetooth-каналу контролер Wii 
можна з’єднувати із мікропроцесорною плат-
формою. Даний пристрій може успішно викори-
стовуватись в якості доповнюючого елементу 

indoor систем.  
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