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UVOD
Kot nam je znano, je cilj tovrstnih mobilnih robotov, da pridejo skozi labirint kar se
da hitro. Labirint pa je zelo vijugasta proga, v kateri bo robot moral veliko
pospeševati in se ustavljati. Pri tem nam preprosta fizika pravi, da bo lažji robot
potreboval manjšo energijo za premikanje. Če pa želimo lahkega robota bo ta moral
biti čim manjši, tako da bo na njem čim manj nekoristnih delov. Večina robotov ima
mehaniko in elektroniko posebej, kar pa sem sklenil na svojem robotu spremeniti.
Natančneje sem se odločil, da bo celotno ogrodje robota izdelano iz vitroplasta, ki je
zelo močen, lahek in se z bakrenim nanosom uporablja za izdelavo tiskanih vezij.
Tako je prišlo do odločitve, da bom ogrodje robota spremenil v tiskano vezje. Takšna
medsebojna povezava pa ni ravno lahka, saj mora pri tem ogrodje optimalno služiti
mehaniki in elektroniki. Prav tako sem si zamislil, da bodo vsa vezja izdelana s
pomočjo moje ga doma izdelanega CNC rezkalnika. Osnovo robotka sem si zamislil v
glavi, ter s to osnovo izdelal načrt. Ker pa gre tukaj za 3D obliko, je težko z 2D načrti
zasnovati obliko brez napak. Pri tem sem zato uporabil svoje že obstoječe doma z
izkušnjami pridobljeno znanje o uporabi programa AutoCAD 2005 za 3D risanje. Ko
sem imel tako izdelan načrt, sem ogrodje prekopiral v program Sprint Lyout 4.0 za
risanje tisaknih vezij. Že pred tem sem v programu PCB123 shematic izdelal svoje
sheme za robota. S pomočjo teh shem sem nato v Sprint Layoutu na ogrodje robota
dodal konstrukcijo tiskanega vezja. V sheme sem vključil PWM krmiljenje motorja in
možnost RS-232 povezave z računalnikom za spremljanje analognih senzorjev.
Narisana vezja sem nato s pomočjo znanega fotopostopka izdelal na ploščice
obrezane v obliko robota. Vezja sem sestavil in nanj dodal potrebne mehanske
elemente. Sestavljen robot pa brez programa ne dela nič, zato sem v višjem
programskem jeziku C napisal primeren program zanj. Končni izdelek je izpadel
skoraj enak, kot je bil zamišljen, bil pa sem presenečen, kako težko je takšnega robota
izdelati. Kljub pozornosti se pojavi veliko nepričakovanih težav, ki jih sicer ni težko
odpraviti temveč najti.
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IZDELAVA IN OPIS POSAMEZNIH DELOV:
-IZDELAVA NAČRTA
Načrt za robota sem izdelal v programu AutoCAD 2005, ki ga že zelo dobro poznam
(dobrih 1000 ur uporabe) in podpira 3D risanje. Na ta način je najlažje ugotoviti
minimalne potrebne mere, skoraj brez možnosti za ne prileganje komponent. V načrt
sem natančno vnesel vse pomembnejše elemente mehanike in elektronike (motorja,
kolesa, baterijo, senzorje…). Končni izdelek tega postopka je pokazal obliko robota,
ki sem jo lahko premeril in tako prenesel v druge programe za nadaljnjo obdelavo.

Slika 1: Načrt v AutoCADu

Slika 2: Predvidena oblika robota
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-IZDELAVA SHEME ROBOTA
Shemo robota sem narisal v programu PCB123 shematic.

Slika 3: Shema robota
Za krmiljenje robota sem uporabil zmogljiv PIC16F876. Ta odločitev je prišla, ker že
vem programirati v C jeziku, ki pa ga lahko uporabljajo večinoma le mikrokrmilniki
vodilnega proizvajalca mikrokrmilnikov Microchip. Prav tako ta mikrkrmilnik že
dobro poznam, saj sem z njim izdelal zmagovalno raziskovalno nalogo
Mikrokrmilniški eksperimentalni moduli. Za senzorje sem uporabil IR oddajne LED
diode in IR sprejemnike LED. Pozitivni pol IR LED diod je preko PNP tranzistorjev
vezan na izhode mikrokomilnika. Sprejemne IR diode so vezane zaporedno s 500 kΩ
upori, tako da dobimo napetostni delilnik, katerega središče je povezano z analognim
vhodom mikrokmilnika. Mikrokrmilnik bo s kombinacijo vklopov in izklopov lahko
izračunal točno oddaljenost ovire. Položaj izmerjenih oddaljenosti bo prikazal preko
SMD LED diod, vezanih preko primernih preduporov med maso in izhode
mikrokmilnika. Napetost +5 V je usmerjena preko dveh SMD napetostnih
regulatorjev. Prvi bo skrbel za napajanje mikrokmilkov, in LED diod, drugi pa za
napajanje oddajnih IR LED, da bo njihovo delovanje nemoteno. Motorji pa so
napajani direktno iz baterije. Tako nimamo izgub in imamo večjo moč motorjev,
edina slabost pa je, da je obnašanje robota tako zelo odvisno od polnosti baterije.
Motorja krmili čip L293D, ki vsebuje mostični vezji, s pomočjo katerih krmili
motorja v obe smeri. Odda lahko tok do 600 mA na motor. Na mikrokontroler je
povezan preko še enega vmesnega mikrokrmilnika PIC16F84A, ki pa je povezan na
PWM izhoda glavnega mikrokmilnika in še dva pina za določitev smeri. Prav tako ta
pomožni mikrokrmilnik preko štirih SMD LED diod skrbi še za prikaz stanja
motorjev. Za prikaz napajanja, lep videz in mehansko pomoč pa skrbijo tri LED
diode. Dve rdeči se nahajata na zadnjem delu, kot zadnji luči, ena supersvetla zelena
LED pa na sprednjem delu in služi kot tretje kolesce. Seveda ne gre brez stikala za
vklop, ki pa ima programsko zakasnjen vklop. Napajanje robota se lahko vrši preko
11,1 V, 330 mAh litijeve celice ali zunanjega napajalnika.
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PIN
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
15
16
17
18
21
22
23
24
25
26

Ime PIN-a
RA0
RA1
RA2
RA3
RA4
RA5
RC0
RC1
RC2
RC3
RC4
RC5
RC6
RC7
RB0
RB1
RB2
RB3
RB4
RB5

Smer
IN
IN
IN
IN
IN
OUT
OUT
OUT
OUT
OUT
OUT
OUT
OUT
OUT
OUT
OUT
OUT
OUT
OUT
OUT

Pomen
Sprejemna IR LED levo spredaj
Sprejemna IR LED levo zadaj
Sprejemna IR LED spredaj
RX pin za RS232
Indikacija RS232 modula
TX pin za RS232
Desni_nazaj
Pwm_desni
Pwm_levi
signal levo
IR0
IR1
IR2
LED_ovira_spredaj
LED_spredaj_dalec
LED_spredaj_vredu
LED_spredaj_blizu
LED_zadaj_dalec
LED_zadaj_vredu
LED_zadaj_blizu

Tabela 1: Razpored pinov na mikrokrmilniku

-KONSTRUIRANJE VEZIJ
Vezja so izdelana v programu Sprint Layout 4.0, ki se ga lahko v »trial« verziji dobi
tudi brezplačno na spletu.

Slika 4: Narisana vezja v Sprint-Layout-u
Oblika posameznih vezij je prerisana iz 3D načrta v AutoCAD-u in je označena s
tanko zeleno črto, ki nam kasneje pomaga tudi pri izrezu natančne oblike posameznih
delov. Na vezjih sem s tanko rdečo črto označil tudi obliko motorjev in podobnega
oziroma območja uporabljena za mehanski del. Vsa vezja sem naredil dvostranska,
5

torej bodo povezave med komponentami na obeh straneh ploščic. Za povezavo med
stranmi so uporabljeni trught padi – padi, ki ležijo na istem mestu na obeh straneh
ploščic in so označeni z modro-zeleno barvo. Z modro barvo je risana spodnja, z
zeleno pa zgornja stran ploščic, z rdečo pa so označeni položaji elementov in
podobno. Rdeči napisi se na izdelani ploščici ne bodo videli. Zaradi pozornosti na
velikost vezij sem uporabil SMD komponente povsod, kjer je bilo mogoče. So namreč
veliko manjši od navadnih elementov in zato zavzamejo veliko manj prostora.
Celoten robot pa je sestavljen iz osmih ploščic. Vse ploščice so sestavljene v dva dela,
ki se lahko ločita in tako omogočata dostop do baterije in komponent na nasprotnih
ploščicah. Pri konstruiranju sem dal velik poudarek na položaj elementov, tako da
sem z njimi zapolnil kar se je dalo majhen prostor. Prav tako sem pazil, da sem
razvrstil bolj konstantne elemente (podvozje, krmilnik motorjev,…) na spodnje vezje
in krmiljenje, senzorje ter podobne spremenljive in manj določene stvari, pa na
zgornje snemljivo vezje. Tako lahko v primeru želje po spremembi mikrokrmilnika,
senzorjev ali česa drugega podobnega naredim novo le zgornjo ploščico, spodnji del
pa lahko ostane takšen kot je. Pri tem postopku je še seveda ogromno konstantnih
manjših svari, ki pa jih ne bom omenjal, saj so omenjene skoraj v vsaki knjigi, ki se
spušča v ta del, med drugimi tudi v moji raziskovalni nalogi, ki je priložena kot
priloga.

Slika 5: Izdelana vezja z »ground plane« funkcijo
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-IZDELAVA
Vezja niso izdelana po splošno znanem postopku izdelave vezij s fotopostopkom,
temveč s CNC rezkalnikom. CNC rezkalnik sem izdelal popolnoma sam, vse od
mehanike, elektronike pa do softwerja. CNC rezkalnik bo z mehansko obdelavo
odstranil bakreni nanos, v obliki groun plane funkcije, torej bo vsako povezavo
obrezal. Po menjavi rezkalnega orodja bo sam nato še izvrtal luknje in vezja izrezal
po robu.

Slika 6: Moj doma narejen CNC rezkalnik

Slika 7: CNC rezkalnik v delavnici (sobi)
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Slika 8: Moj doma izdelan softwer za CNC rezkalnik
Tako sem dobil neobdelana tiskana vezja, ki sem jih nato še natančno obrusil, ter jih
premazal s posebno zaščitno smolo proti koroziji, ki pa služi tudi za lažje spajkanje.
Prvo sem na vse ploščice prispajkal SMD komponente, nato navadne komponente, ter
nazadnje ploščice še zaspajkal skupaj, tako da te tvorijo ogrodje robota.

Slika 9: Sestavljen robot
Pogon robota sem izdelal iz motorjev iz CD predvajalnikov in koles. Kolesa sem
izdelal iz aluminijastih rondic, ki sem jih dobil na dnevu odprtih vrat v Talumu. Za
lepši videz in manjšo težo sem v kolesa izvrtal luknje. Za gladko vrtenje je v sredino
kolesa zakovičen in prilepljen kroglični ležaj iz trdega diska, iz katerega izhaja tudi
os, ki je privijačena na ogrodje z vijakom M2.5. Da sem se izognil elipsastemu
vrtenju sem kolo z ležajem in osjo pritrdil na rob brusilnega stroja, ter kolo počasi
vrtel ob delujoč brusilni stroj. Tako sem dobil skoraj popolni kolesi. Za boljši oprijem
sem na rob kolesa nalepil gumo za tesnenje oken. Za prenos sem sprva imel namen
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uporabit zobnike, a se je kot je bilo predvideno izkazalo, da je bilo razmerje prenosa
premajhno. Zato sem kolesa obrnil, da se je os motorja dotikala gume, ne zobnika in
na os motorja prilepil skrčko. S številom skrčk lahko sedaj nastavljamo primerno
prestavno razmerje. Zaradi podolgovatih lukenj za pritrditev motorjev, lahko motorje
poljubno bolj ali manj pritiskamo ob kolo. Ko sem kolesi umeril, sem vijake za
pritrditev motorjev rahlo zalepil, tako da se ne morejo sami premakniti. Ker sta kolesi
samo dve, sem za stabilizacijo in hkrati lep videz ter signalizacijo napajanja na
podvozje pritrdil zeleno 5 mm supersvetlo LED diodo, ki drsi po tleh, kot pomožno
kolesce. Baterija se vstavi ob motorja in ostale stranice ogrodja.

Slika 10: Razstavljen robot
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PROGRAMIRANJE
Programiranje je ISP (In-Circuit Serial Programming). Sicer pa za vnos programa
uporabljam univerzalen programator SmartProg2, ki podpira tako ZIF, kot ISP
programiranje večine obstoječih mikrokrmilnikov. Za povezavo z računalnikom
uporablja USB priključek, ki je za razliko od LPT in COM porta dostopen na večini
prenosnikov.

Slika 11: Robot s programatorjem in računalnikom, med programiranjem
Program je pisan v višjem programskem jeziku C, v nekoliko staromodnem
compilerju CCS C. Dalo bi se uporabiti tudi kakšen drug jezik, kot je Basic C ali pa
kaj podobnega, vendar jaz uporabljam navaden C, saj tega že zelo dobro poznam.
Program v vsakem ciku izvede meritev in iz zbranih podatkov izračuna oddaljenost
ovire za vsakega od 3 senzorjev. Glede na izračune določi odstopajoče vrednosti in
glede na odstopanje primerno prilagodi moč motorjev. Moč desnega motorja ima
konstantno vrednost, moč levega pa se spreminja glede na sprednji levi senzor. Tako
se robot pelje ravno ob stranici. Če zazna, da je izgubil oviro na metu zavije levo in se
zatem premakne še malo naprej. Če zazna oviro pred seboj, se na mestu obrne na
desno. Ker je v uporabi PWM regulacija, je programiranje sorazmerno preprosto, saj
je potrebno želeno moč motorja le vpisat v eno spremenljivko, vse ostalo pa naredi
PWM modul v mikrokrmilniku sam. Za lažje programiranje analognih vrednosti sem
dodal še možnost RS-232 komunikacije, ki izmerjene podatke pošilja na računalnik,
ta pa jih grafično in numerično prikaže na zaslonu. Za ta namen sem moral izdelat še
majhen modul s čipom MAX232, ki pretvori logične nivoje.Softwer za prikaz pa sem
napisal v Microsoft Visual C#.
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Slika 12: Softwer za zajem podatkov iz COM porta

-UPORABA
Uporaba robota ni zahtevna, vendar zahteva pazljivost. Večina stvari nima varoval
proti zamenjavi polov in podobnem, razen priključek za napajanje, ki ima v sredini
plus pol in minus pola na robu tri pinskega konektorja. Tako je vseeno, kako obrnemo
priključek za napajanje, paziti je potrebno le, da ta priključek pravilno nataknemo (ne
mimo). Robot se vklopi s stikalom na zgornji ploščici, ki ima v programu narejeno
zakasnitev vklopa, tako da ga lahko v miru vključimo in odmaknemo roko. Za lažje
poskušanje pa sem si doma izdelal tudi labirint, ki je izdelan po načrtu narisanem v
AutoCAD-u. Ta labirint ustreza vsem tekmovalnim pravilom, le da je velik 90 x 90
cm. Za prikaz delovanja, sem izdelal tudi animacijo vožnje robota skozi labirint, ki se
je sedaj objavljena na moji spletni strani z naslovom www.gkrusi.tk .

Slika 13: Robot v labirintu
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