52

PROJEKTI / Izdelava mobilnega robota z razvojnim sistemom roboPIC

Izdelava mobilnega robota z razvojnim
sistemom roboPIC
Avtor: Silvan Bucik
E-pota: silvan.bucik@tscng.net

V zadnjih letih se je v slovenskem prostoru zanimanje za podroèje robotike moèno poveèalo. Popularnost
te stroke potrjujejo mnoiène udelebe mladih na tevilnih tekmovanjih konstruktorjev avtonomnih mobilnih
robotov irom vse Slovenije. V strokovnih revijah se pojavlja vse veè zanimivih èlankov, povezanih z robotiko, tako da bi robotiko e lahko prièeli obravnavati kot samostojno stroko. Tu imam v mislih predvsem
izobraevalne programe srednjeolskega izobraevanja, ki so vse preveè usmerjeni v teoretièna znanja in
premalo v praktiène aplikacije; da o integraciji znanj z razliènih podroèij tehnike sploh ne govorimo.

Uvod

V vseh teh letih je v domaèih in olskih delavnicah nastalo malo morje izdelkov. Nekateri med njimi so pravi mali izumi, veliko
izmed teh pa je iz taknih ali drugaènih razlogov ostalo zapraenih na policah. Izdelava robota je namreè zahteven projekt, ki
vkljuèuje znanja razliènih podroèij: tako
elektrotehnike, strojnitva, raèunalnitva in
kot tudi nenazadnje fizike in matematike.
Taken zalogaj ni majhen. Velikokrat se pri-
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meri, da mladi zaradi neizkuenosti zanemarijo ali pozabijo na katero od natetih
komponent, kar na koncu lahko terja velik
davek - robot ne deluje, kot bi si eleli.
Mislim, da je priel èas, ko je potrebno storiti korak naprej in spregovoriti nekaj besed o tem. Dozdaj na knjinih policah ni
bilo opaziti posebno zanimive literature. Veèina knjig je za srednjeolce nezanimivih,
saj so zanje strokovno prezahtevne. Iz teh
vzgibov je nastal uèni model roboPIC, posebej prilagojen potrebam konstruktorjev
malih mobilnih robotov. Cilj tega projekta
je posamezniku pribliati svet robotike ter
mu pomagati do prvih samostojnih korakov. RoboPIC je namenjen predvsem zaèetnikom, menim pa, da bodo tudi izkueneji uporabniki mikrokontrolerjev radi po
njem posegali.
Serija èlankov je razdeljena na dva dela.
Priène se s predstavitvijo uènega modela
roboPIC, nadaljuje s praktiènimi primeri
uporabe, ob zakljuèku prvega dela je nekaj besed namenjenih tudi strategiji vonje robota. V drugem delu bomo spoznali
osnovne funkcije mikrokontrolerja
PIC16F877, omejili smo se predvsem na
tiste, ki so v tesni povezavi z uporabo razvojnega sistema, in osnove programskega
jezika C.
Pri oblikovanju èlankov sem najveè poudarka namenil praktiènim aplikacijam, katere
bomo obravnavali v nadaljevanju. Pisanje
vas bo vodilo od prvih korakov, to je spoznavanja osnovnih gradnikov robota in elektronskih komponent, preko osnovnih programov v programskem jeziku C do konènih aplikacij. Pri pisanju sem se izogibal
pretiranemu opisovanju suhoparne teorije, èeprav al brez nje ne gre. Glavna pozornost je usmerjena konènemu produktu
- mobilnemu robotu. Naloge praktiènih primerov se stopnjujejo po naèelu od lajega

k tejemu, kar na koncu bralca pripelje do
elene reitve.

Predstavitev razvojnega
sistema

Kaj je avtonomni mobilni robot? Avtonomni mobilni robot je robot, ki se je sposoben samostojno gibati po prostoru, se zna
izogibati oviram in ne nazadnje poiskati cilj
ter opraviti doloèeno nalogo. Beseda avtonomen pomeni, da je vedenje robota popolnoma samostojno, neodvisno, brez zunanjega upravljanja. Da se robot lahko po
prostoru samostojno premika, mora imeti
sposobnost zaznavanja okolice in orientacije v prostoru. Za opazovanje okolice roboti uporabljajo senzorje razliènih tipov,
najpogosteji so infrardeèi (IR) in ultrazvoèni senzorji. Kvalitetni senzorji pa niso
dovolj za zagotovitev dobre orientacije v
prostoru. Robot mora tudi vsebovati dovolj
visokoumetne inteligence. Obièajno je to
raèunalniki program (programski algoritem), vpisan v mikrokontrolerju.
Omenili smo izraz umetna inteligenca. Nekateri roboti so dandanes e sposobni samostojnega uèenja in prilagajanja novim situacijam. Èeprav je osnovni programski algoritem napisal èlovek, lahko robot na podlagi novih izkuenj algoritem sproti spreminja, kar pomeni, da je taken robot sposoben neke vrste samostojnega razmiljanja in odloèanja.

Kako pristopiti k naèrtovanju robota?

Pri projektiranju se bomo ozirali na e obstojeèe reitve, ki jih vsakodnevno sreèujemo, pa jih mogoèe niti ne opazimo. Vzemimo primer iz ivalskega sveta - poljsko
mi. Ko ièemo podobnosti med avtonomnim mobilnim robotom in poljsko mijo, viSVET
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Slika 1: primerjava mobilnega robota in poljske mii

dimo, da imata veliko skupnega. Vsak od
njiju vsebuje:
 doloèeno stopnjo inteligence,
 èutila (senzorje) za zaznavanje okolice,
 telo (konstrukcijo),
 okonèine (pogone) za premikanje,
 uesa (serijski vhod) za komunikacijo
z zunanjim svetom (s poljsko mijo bi
teko komunicirali, ker ne poznamo pravega jezika) in ne nazadnje
 vir hrane (baterijsko napajanje).
Ob tem razmiljanju smo nateli komponente (module), brez katerih ne moreta ne
poljska mi ne mobilni robot delovati samostojno.
Kaj prinaa roboPIC? Razvojni sistem roboPIC je uèni model, prirejen potrebam pri
naèrtovanju robotov, namenjenih za vonjo
po labirintu. Temu primerna tudi njegova
oprema. Razvojna ploèa roboPIC vsebuje oziroma podpira uporabo vseh prej natetih komponent. Poglejmo si jih po vrsti:
1. Umetna inteligenca: Za nadzor gibanja
in opazovanje prostora pri poljski mii
skrbijo mogani, pri robotu pa mikrokontroler. Kako »pameten« bo robot, je
odvisno od programskega algoritma, ki
ga mikrokontroler nosi v sebi - ali drugaèe povedano od spretnosti programerja.
2. Senzorji: Za opazovanje okolice uporablja mi razlièna èutila, kot so: oèi,
uesa in brki. Mobilni robot pa za ta
namen potrebuje drugaèna èutila, v
SVET
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elektroniki jih imenujemo senzorji. Razvojni sistem roboPIC omogoèa uporabo dveh vrst senzorjev: analogne in digitalne. Na ploèo lahko prikljuèimo kar
devet senzorjev, in sicer tri analogne
in estih digitalnih. Dva od slednjih lahko opravljata meritev dveh dolin. Glede zmogljivosti merjenja veèdolin naj
povemo, da je mono tevilo digitalnih
senzorjev dodatno zmanjati na rova
poveèanja zmogljivosti posameznih
senzorjev. Lokacija in usmerjenost senzorjev sta kljuèni in nemalokrat odloèilni faktor, ki odloèata o vodljivosti robota. Rezultat slabe postavitve senzorjev
se kae v poplesavanju robota po progi in zaletavanju v stene, ki se pogosto
konèa v katerem od vogalov labirinta.
3. Konstrukcija: Konstrukcija robota mora biti moèna, stabilna in primernih dimenzij (pri mii pa tudi prona), da nanjo pritrdimo vse pripadajoèe komponente in sestavne dele. Dimenzije in razmerja stranic so tema, kateri je potrebno posvetiti veè pozornosti. Vsekakor
je pri naèrtovanju konstrukcije potrebno upotevati dimenzije hodnikov labirinta in viino sten. Vsako tekmovanje je glede teh dimenzij nekaj posebnega in za vsako tekmo je potrebno
nastavitve robota spremeniti. Glede dimenzij konstrukcije ni pravega recepta, vsak naèrtovalec mora sam poiskati
optimalno reitev.
4. Pogoni za premikanje: RoboPIC omogoèa uporabo dveh vrst motorjev, in si-

cer »obièajnih« enosmernih (DC) motorjev ter servomotorjev. Enosmernim
motorjem je poleg smeri vrtenja mono spreminjati tudi obodno hitrost, kar
omogoèa hitrejo ali poèasnejo vonjo. Na ploèi so za priklop motorjev
na voljo tiri izhodne sponke, vendar v
posamezni aplikaciji lahko uporabimo
le dva izhoda. Izbiramo lahko med slednjimi kombinacijami:
 dva enosmerna motorja,
 dva servomotorja ali
 po en enosmerni in en servomotor.
5. Serijsko programiranje: Za programiranje mikrokontrolerja ne potrebujemo
posebej izdelanega programatorja. Zadoèa e serijska povezava med osebnim raèunalnikom in razvojnim sistemom. Pred namestitvijo mikrokontrolerja v vezje je potrebno v mikrokontroler
vnesti poseben programèek, takoimenovani bootloader, ki dobite ga tudi na
Microchipovi spletni strani. Ta nam
omogoèa programiranje mikrokontrolerja brez posebej izdelanega programatorja.
6. Vir napajanja: Tiskano vezje se napaja
iz dveh, med seboj loèenih virov. Prvi je
namenjen napajanju senzorskega dela
skupaj z mikrokontrolerjem; njegova napajalna napetost se lahko giblje v obmoèju med 4,5 V in 6 V. Druga prikljuèna sponka pa slui napajanju pogonskih
motorjev; tukaj so omejitve napajalne
napetosti podane s karakteristikami
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Slika 2: Zgradba razvojnega sistema roboPIC
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Slika 3: Elektrièna shema razvojnega sistema roboPIC
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pogonskih motorjev. Ob upotevanju navedenih omejitev lahko uporabnik obe
napajalni liniji zdrui v eno samo.

Zakaj uporabljati razvojni
sistem roboPIC?

Zato, ker je enostaven za uporabo in ima
pred podobnimi razvojnimi sistemi kar nekaj prednosti. Natejmo jih nekaj:
 robota lahko programiramo med delovanjem samim,
 za delo ne potrebujemo zunanjega programatorja,
 razvojni sistem omogoèa programiranje tudi v vijih programskih jezikih, kot
je naprimer C,
 celotno softversko podporo dobite
brezplaèno na svetovnih spletnih straneh,
 razvojna ploèa podpira simulacijo delovanja senzorjev,

 na razvojni ploèi je veèje tevilo led diod, ki nam sluijo kot pripomoèek pri
preverjanju delovanja programa,
 zaradi monosti simulacije delovanja
senzorjev lahko program v celoti preizkusimo, ne da bi razvojno ploèo kamorkoli pritrdili,
 v aplikacijah lahko uporabljamo dve vrsti motorjev: enosmerne in servomotorje,
 hitrost vrtenja enosmernih motorjev je
moè zvezno spreminjati,
 sistem vsebuje loèeno napajanje senzorskega in moènostnega dela, tako
motnje pogonskih motorjev in druge
spremembe napajalne napetosti ne
motijo delovanja senzorjev.

Zgradba razvojne ploèe

Poglejmo si podrobno posamezne segmente razvojnega sistema slika 2.

Slika 4: Tiskano vezje razvojnega sistema roboPIC
MAJ 2005
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Slika 5: Montani naèrt
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Elektrièna shema in tiskano
vezje

Na zaèetku naega sodelovanja bi predlagal, da si doma izdelate tiskano vezje, katerega bomo uporabljali pri naem delu.

Do naslednjiè

V nadaljevanju si bomo podrobneje pregledali posamezne sklope tiskanega vezja ter konfiguracijo robota, katerega razvojni sistem roboPIC podpira. V nadaljevanju
pa bomo e prièeli s prvimi programèki, ki
nas bodo postopoma popeljali v svet robotike.
Pa nasvidenje ... do prihodnjiè. l
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Tabela 2: * Digitalni senzorji SFH5110 naj bodo uglaeni na isto frekvenco. Ni pomembno
modulacijska frekvenca znaa ravno 40 kHz.
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