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Gradnja tekmovalnega robota
Avtor: Tomo Prislan

Na pobudo in veliko zanimanje dijakov sem se kot mentor kroka robotike odloèil pripraviti slikovno
podrobna in enostavna navodila za izdelavo lastnega tekmovalnega mobilnega robota. Navodila so namenjena predvsem zaèetnikom, pa tudi tistim, ki bi eleli izvedeti skrivnosti zmagovalnega robota v Slovenski ROBO LIGI v letu 2005.
Podrobneje informacije o tekmovanjih (seznami
prijav, rezultati, utrinki s tega in preteklih tekmovanj)
so na voljo na spletnem naslovu:
www.ro.feri.uni-mb.si/tekma/
Cilj tekmovanja je izdelati majhnega avtonomnega
robota, ki je sposoben prevoziti labirint od starta do
cilja v najkrajem monem èasu.
irina labirinta znaa najmanj 20 in najveè 30 cm.
Viine sten se gibljejo od 8 do 15 cm.
V svetu so tekmovanje robotov dobro poznana in se
odvijajo e dlje èasa. Obstajajo tekmovanja robotov
po enostavnih labirintih, kjer se robot dri leve ali
desne strani, in tekmovanja po zahtevnejih labirintih, kjer se zahteva veèja inteligenca robota, to je poiskati pot iz
labirinta. Nekatera tekmovanja so omejena tudi z dotikom robota
samega labirinta, delijo se na tekmovanja, kjer je dotik dovoljen in
na tekmovanja, kjer dotik robota z labirintom ni dovoljen.
Pri nas pa so postala tekmovanja zanimiva zadnjih est let, odkar
poteka tudentsko in dijako tekmovanje v Mariboru. V letu 2005
pa je potekalo tudi prvo tekmovanje za prvaka Slovenske robotske
lige. To je setevek rezultatov treh tekmovanj iz Velenja, Nove Gorice in Maribora.
Glede na zelo raznolike labirinte na teh treh tekmovanjih je potrebno izdelati robota, ki se bo kar najbolje znael v vseh pogojih.

Roboti so se najslabe znali v zelo zaprtem in ozkem labirintu v
Velenju. Najveèji in najiri je labirint v Mariboru, kjer se dobro
uvrstijo tudi veèji roboti. Pri velikosti robota je zato potrebno izbrati
neko kompromisno reitev, ki bo primerna za vsa tri tekmovanja.
Trditev, da mora biti robot èim manji, ne dri povsem za labirint v
Mariboru, tu je pomemben predvsem dober oprijem koles zaradi
sorazmerno velikih hitrosti.
Tekmovalni robot je dokaj zahteven izdelek. Za izdelavo tekmovalnega robota je potrebno veè znanj. Predvsem znanje elektronike,
raèunalnitva in
mehanike. Èe
znamo vsa ta
znanja zdruiti,
dobimo tekmovalnega robota,
ki je sposoben
zmagati na tekmovanju.

Zgradba
robota

Labirint Maribor 2005.
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Robot ima dva
motorja in dve
pogonski kolesi, ki se vrtita
neodvisno eno
od drugega. Tako se lahko robot obraèa na
mestu in v vse
smeri.
Na
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sprednjem delu je drsnik, ki omogoèa stabilno lego robota.
Zelo pomembna sta tudi krmilni in senzorski del robota. Krmilni del
robota je sestavljen iz mikrokrmilnika Atmel AT89C2051, oscilatorja
LM555 (38 kHz), s tremi oddajnimi IR diodami, s tremi sprejemnimi
IR senzorji SFH5110, ki zaznavajo odbito infrardeèo svetlobo, LED
signalizacije stanja senzorjev, napajalnika +5 V in moènostnega krmilnega dela motorjev.
Vsi deli so pritrjeni na ohije robota, ki mora biti lahko in odporno.
Robot ima teièe èim nije in rahlo pred pogonsko osjo. Pri testiranju robota v labirintu se je izkazalo, da je prav doloèitev teièa kljuèna za optimalno delovanje robota. Zelo pomemben je tudi oprijem
koles. Lahko se nam dogodi, da se robot kljub dobremu programu
zaradi slabega oprijema koles ne bo pravoèasno ustavil in bo izgubil
stik z oviro samega labirinta.

Senzorji

Na robot se za izhod iz labirinta dri desne strani. Pri tem si pomaga
s tremi infrardeèimi senzorji:
 sprednji IR senzor,
 desni IR senzor,
 zadnji IR senzor.
Kot sprejemni senzorji so uporabljeni dobro znani in preizkueni
SFH5110.

SFH5110

pulze infrardeèe svetlobe s frekvenco 38 kHz. Sprejemni del pa
nato impulze primerno ojaèi, filtrira in demodulira. Na izhodu
dobimo kvaliteten digitalni signal, ki ga poljemo v mikrokrmilnik.
Oddajna IR led dioda oddaja infrardeèo svetlobo frekvence 38
kHz. Ta se odbije od stene labirinta.
Ko senzor SFH5110 zazna oddano IR svetlobo, postavi izhod na
logièno 0 V. Ko ne zazna IR svetlobe, se vrne na +5 V. Izhodni
signal TTL nivoja lahko zato direktno speljemo na mikrokrmilnik.
V napajalnem delu je obvezen RC filter, ki odpravlja neelene
motnje v napajalni napetosti +5 V.
Kot oddajna IR led dioda je uporabljena LD271.
Oddajna dioda je vezana na izhodu
oscilatorja LM555. Frekvenco 38 kHz
LD271
nastavljamo s trimerjem R14.
Jakost posamezne oddajne IR led pa
s trimerji R11, R12 in R13. S temi tremi trimerji nastavljamo zaznavanje razdalje posameznega senzorja. Za prednja senzorja je
ta razdalja priblino 8 cm, za zadnji senzor pa 4 cm. S spreminjanjem frekvence R14 lahko spreminjamo domet v doloèenih mejah vseh treh senzorjev naenkrat.
Indikacijo vsakega posameznega senzorja pa nam signalizirajo
tri LED diode (LED3, LED4, LED5).

Mikrokrmilnik

Najvaneji del vezja je mikrokrmilnik.
Zaradi ugodne cene in razirjenosti
smo se odloèili za Atmelov
Mikrokrmilnik
AT89C2051. Naloga mikrokrmilnika je
brati podatke iz senzorjev in jih posredovati motorjem. Glede na informacije iz sprejemnih senzorjev
pa krmili tudi signalne LED diode.
Notranja blok shema SFH5110.

Napajanje

Baterije predstavljajo problem, ker je poraba DC motorjev pri
polni obremenitvi dokaj visoka. Zaradi tega je priporoèljiva uporaba akumulatorskih baterij. Te lahko po izpraznjenju ponovno
napolnimo. Robot ima na ploèi tudi prikljuèek za polnjenje baterij. Baterije so nameèene tik nad motorji, kar zagotavlja nizko
teièe robota. Napetost baterije je 9 V. Za mikrokontroler je predviden klasièni stabilizator z Zener diodo in s tranzistorjem. Taken stabilizator bo na izhodu dajal e vedno okoli 4,5 V tudi v
primeru, ko vhodna napetost pade na samo 6 V.

Program

Za pravilno delovanje robota je programski del kljuènega pomena.
Shema vezave SFH5110.

IR senzorji SFH5110 niso obèutljivi na zunanjo svetlobo. Ta bi lahko
zelo motilo robota pri zaznavanju ovire. Zato je infrardeèa svetloba
modulirana s frekvenco 38 kHz. Oddajna IR dioda torej oddaja imSVET ELEKTRONIKE

Napisati program za zmagovalnega robota nam vzame najveè
èasa. Program je napisan v programskem jeziku BASCOM-8051.
Program je zasnovan tako, da je na zaèetku programa izvedena
inicializacija
in definicija vseh spremenljivk. Na sliki spodaj je prikazan osnovni
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potek programa. Program je zasnovan tako, da je zgrajen iz glavnega programa, ki se izvaja v neskonèni zanki in sprejema osnovne
ukaze, ter iz skupine podprogramov, ki so namenjeni izvajanju
razliènih ponavljajoèih operacij, kot je PWM (Pulse Width Modulation) krmiljenje DC motorjev in branje rezultatov s senzorjev ter
signalizacija.
Program je zasnovan tako, da se robot stalno dri desne strani
labirinta, pri tem dela rahel ovinek v desno. Ko senzor na desni
strani zazna oviro, pa se malenkost zavrti v levo. Ko prvi levi senzor
zazna oviro, pa se robot obrne 90 stopinj v levo.
Program se izvaja v neskonèni zanki, kjer se testirajo vsi senzorji in
glede na njihove vrednosti izvedejo ustrezne zahteve po spre-

BASCOM-8051.

Blok diagram programa robota.

Mavrièni popust
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membi poloaja. Motorja krmilimo z PWM odvisno od zahtev v programu od 0 do 100%
moèi.
Infrardeèa senzorja delujeta na principu spremembe napetosti na izhodu. Glede na
vrednosti dobljenih podatkov iz senzorjev se izvedejo ustrezne spremembe poloaja
mobilnega robota. To pa je izvedeno tako, da se robot stalno rahlo dri desne stene. Iz
dobljenih meritev pa robot to stanje popravlja. Robotu lahko spreminjamo hitrost gibanja
v odvisnosti od potreb, ki jih doloèa labirint, kar pomeni, da se robot lahko ustavlja in
pospeuje z razlièno hitrostjo. V programu moramo predvideti tudi reitev robota, èe ta
obtièi ob oviri ali izgubi stik z oviro.

Pogon

Kot pogon smo uporabili dva DC
elektromotorja. DC motorji se pogosto uporabljajo v robotiki zaradi majhnih dimenzij in velike izhodne moèi.
Za DC motorje je pomembno nekaj
karakteristik:
 Napajalna napetost. Zaradi baterijskega napajanja robota so primerni motorji za napetosti od 3 V do 12 V.
 Delovni tok. Idealni bi bili motorji, ki bi dajali èim veèjo moè ob èim manjem toku.
Motor, ki porabi veè toka, nam obièajno daje veè moèi. Izberemo motor, ki neobremenjen porabi okrog 100mA toka.
 Hitrost. Podana je z obrati motorja na minuto. Tipièna hitrost DC motorja je od nekaj
1.000 do 10.000 obratov na minuto.
 Navor. To je sila, ki jo dobimo na izhodni osi motorja.
 Moè je produkt navora in hitrosti motorja.
Tipièna hitrost DC motorja je prevelika in navor premajhen za uporabo v robotiki. Uporabiti moramo reduktor oziroma zobniki prenos, s katerim zmanjamo hitrost motorja in
poveèamo njegov navor.
Primeren prenos je priblino 1:10, kar je odvisno tudi od velikosti koles. Pri veèjih kolesih
je ta prenos veèji in obratno pri manjih kolesih je lahko manji.
Lahko se odloèimo tudi za modelarske servomotorje, ki pa so se al zaradi prevelikega
prenosa izkazali kot nekonkurenèni oziroma prepoèasni, kljub uporabi veèjih koles.
Poskrbeti moramo, da se kolesi vrtita neodvisno drug od drugega. Mehansko je
to najteji del izdelave robota. Na kolesa
moramo pritrditi veèji zobnik, na motorja pa manjega. Lahko uporabimo tudi
DC motor z e vgrajenim reduktorjem,
kar nam moèno olaja izdelavo robota.
Motorji so nameèeni èim nije, kar zagotavlja nizko teièe robota.

Krmiljenje
motorjev

Veèina tekmovalnih
robotov uporablja
namenska vezja za
krmiljenje motorjev
(L293), kar se je izkazalo kot popolnoSVET ELEKTRONIKE
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ma nepotrebno. Ta vezja omogoèajo vrtenje motorja
naprej in nazaj. Ker pa za zmago ne potrebujemo
vrtenja koles nazaj, lahko to vezje izpustimo in ga
nadomestimo z moènostnima PNP tranzistorjema BD
238. Zaradi odprave motenj sta obvezni tudi diodi
1N4004 vezani vzporedno z motorjema.. Motorji so
krmiljeni s sistemom PWM ( Pulse Width Modulation).
S takno karakteristiko krmiljenja motorjev je zelo
preprosto omogoèiti, da se elektromotorja vrtita z razliènimi hitrostmi.

Izdelava vezja

Po predlogi izdelamo tiskano vezje po fotopostopku. Najprej na ploèico prispajkamo kratkostiène
spoje. Sledi spajkanje podnoja, uporov, kondenzatorjev, LED diod. Sprejemni senzorji SFH5110 so
od vezja oddaljeni 10 mm, oddajne IR diode LD271
pa 15 mm. To je pomembno, ker moramo te elemente obrniti pod pravilnim kotom (slika). Oddajne IR
diode moramo obvezno zaèititi s skrènimi spojkami. Sprejemni senzor v nasprotnem primeru ne bo
pravilno deloval. Stikalo in konektor ter moènostna
tranzistorja prispajkamo na koncu.

Spisek elementov

Shema robota
JULIJ / AVGUST 2006
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Izdelava robota

Pri izdelavi robota si moramo za dober rezultat na tekmovanjih
zadati nekaj ciljev:
 irina robota naj ne bo veèja od 10 cm zaradi omejitev irine
labirinta , ki znaa 20 cm.
 Teièe robota mora biti èim nije zaradi veèjih hitrosti v zavojih.
 Robot mora biti v sprednjem delu okrogle oblike zaradi monih
trkov v oviro.
 Kolesa morajo biti dobrega oprijema gumijasta in s sprednje
strani zaèitena z osnovno ploèo.

Izrez osnovne ploèe

Osnovna ploèa je ogrodje celotnega robota, na katero pritrdimo
motorje, tiskano vezje in baterijo.
Ploèa mora biti iz primerno trdega materiala, da prenese moèneje trke robota ob labirint, pri tem pa dovolj lahka, da ne obremenjuje motorjev z odveèno teo. Zelo primeren material je vitroplast.
Na spodnji strani lahko obdrimo bakreno plast, kar bomo uporabili za pritrditev koles in motorjev. Glede na razliène velikosti labirintov izberemo kompromisno velikost ploèe irine 100 mm in
viine 110 mm. Izrez za kolesa izberemo glede na njihovo dimenzijo. Izvrtamo e luknji za prednji distanènik in napajalne ice motorjev.

Montaa koles in zobnikov
Razpored elementov

To je mehansko zahtevneji del izdelave robota. Potrebujemo gumijasta kolesa premera 30 do 40 mm. Zelo pomembna so za
dober oprijem robota. Dobra kolesa pripomorejo tudi do 50% pri
veèji hitrosti samega robota in stabilnosti v zavojih. Na kolo pritrdimo veèji zobnik, na motor pa manjega. Razmerje priblino 1:10.
Kolesi se morata vrteti neodvisno drug od drugega.

Montaa motorjev

Motorja moramo zaradi teièa pritrditi èim nije. Motorje bomo
zaradi velikosti teko postavili v isto ravnino, zato ju raje montiramo
enega za drugim, kot prikazuje slika.

Montaa prednjega distanènika

Razdalja distanènika od koles je zelo pomembna, saj vpliva na
vijuganje robota levo  desno. Veèja razdalja pomeni teje zavijanje v ovinkih, manja pa povzroèa veèje vijuganje na ravnini. Najbolje je, da izvrtamo dve do tri luknji za distanènik in razdaljo
doloèimo s poizkusi. Distanènik naj bo iz mehkeje plastike in ne
kovinski.

Montaa tiskanega vezja

Tiskano vezje montiramo èim bolj spredaj. To je pomembno, da se
informacije iz senzorjev èim hitreje prenesejo na zadnja kolesa.

Montaa baterije

Baterijo montiramo nad motorji tako, da je celo teièe nad zadnjimi kolesi. Ne smemo pa je postaviti preveè nazaj, ker bi robot
postal nestabilen in prednji distanènik ne bi imel dovolj trenja s
podlago, kar ponovno poveèuje vijuganje robota.

Tiskano vezje
SVET ELEKTRONIKE

Povezava napajanja in motorjev

Povezati moramo pravilno levi in desni motor ter baterijo.
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Fotografija tiskanega vezja

Nastavitve

Prikljuèimo baterijo. Brez vstavljenega mikrokontrolerja preverimo napajalno napetost +5 V na podnoju.
S pomoèjo trimerja R14 nastavimo 38 kHz v merilni toèki pin3 IC
LM555. Uporabimo lahko tevec frekvence ali osciloskop. Vstavimo sprogramiran mikrokontroler in nastavimo e R11, R12 in R13.
S pomoèjo teh trimerjev nastavljamo zaznavanje razdalje od labirinta. Prednji levi senzor s trimerjem R11, razdalja je 8 cm. Prednji
desni senzor s trimerjem R11, razdalja
je 8 cm in zadnji desni senzor s trimerjem R12, razdalja je 4 cm. Razdaljo posameznih senzorjev nam signalizirajo
LED4, LED5, LED6.
Izdelava robota je tako zakljuèena. Priènemo lahko s testiranji robota v labirintu in optimiranjem programa.

Zakljuèek

Izdelava mobilnega robota je verjetno
eden najboljih naèinov za spoznavanje mikrokontrolerjev, programiranja,
elektronike in mehanike. Pri tem ugotovimo, da je za izdelavo tako kompleksnega izdelka potrebna povezava vseh
teh znanj. Taken robot je tudi odlièen
uèni pripomoèek v elektroolah. Izkunje, ki jih bomo pridobili pri gradnji,
nam bodo koristile pri izdelavi ostalih
projektov, ki vkljuèujejo mikrokontrolerje. l

Prikljuèki in nastavitev trimerjev
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Povezava na vire
Stran tekmovanja: http://www.ro.feri.uni-mb.si/tekma/
Proizvajalec mikrokontrolerjev Atmel:
http://www.atmel.com/
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