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MOBIL ROBOT 

Abstract: Project mobile robot is a 
mechatronic project that includes designing 
and building of the mobile robot hardware and 
software. The goal of the project is a 
completely autonomous mobile robot. The 
basic robot's software will include routines for 
mapping the space and also the routines for 
finding the optimal path in already explored 
space. This will make the robot useful as it 
could perform the tasks in areas that are 
dangerous or unpleasant for the humans 
efficiently and fast. 

1 Uvod  

Mobilni robot ima funkcijo nadomestiti 
človeka ter opravljati njegove funkcije. 
Zanimanje za mobilne robote se povečuje, saj 
lahko človeka nadomestijo na življenjsko  
nevarnih območij, kamor namesto sebe lahko 
pošlje robota. Tako je tveganje veliko manjše, 
uspeh pa je lahko hitrejši in zanesljivejši. 

Področje mobilnih robotov je zelo privlačno, 
saj se danes pojavljajo na vsakem koraku (v 
industriji, vesoljski tehniki, športu, zabavi,…). 
Ob spoznavanju delovanja sistema mobilnega 
robota je potrebno uporabiti znanja iz veliko 
področij: strojništva, elektronike, regulacij, 
programiranja. 

Odločili smo se, da se bomo opredelili na 
izdelavo večjega robota, saj so pri manjših 
robotih komponente pogosto drage.  

Hkrati naj bi imel naš mobilni robot tudi 
druge funkcije: izogibanje oviram, izračun oz. 

računanje najkrajše poti - algoritmi, sledenje 
točno določeni poti, …  

Pri načrtovanju smo poskusili robota zgraditi 
tako, da ga lahko še nadgradimo. Tako bi lahko 
bila nadaljnja naloga našega mobilnega robota 
razpoznavanje barv (vgradnja kamere) v 
prostoru oz. predmetov ter vgraditev mehanične 
"roke", ki bi imela možnost prijemanja 
določenih stvari. 

2 Sestavni deli in lastnosti  

Naš mobilni robot mora biti samostojen, kar 
pomeni, da mora biti zmožen lastnega gibanja 
po terenu, prostoru: komunikacija robot - 
računalnik. To bomo dosegli s pomočjo vseh 
potrebnih algoritmov, ki nam bodo izračunali 
vse potrebne točke za varno gibanje robota po 
prostoru. 

2.1 Dva servomotorja 

Uporabljena sta servomotorja s polževim 
gonilom in inkrementalnima dajalnikoma, 
katera smo naknadno pritrdili na os rotorja 
motorja. Os rotorja smo zato mogli podaljšati.  

 
Slika 1: Servomotor 



ŠTUDENTSKA SEKCIJA 

303 

V tabeli spodaj so prikazani tehnični podatki 
obeh motorjev. 

Napajalna  napetost 12 V 

Hitrost 
neobremenjenega 

motorja 

  

100 min-1 

Nazivni navor 1.3 Nm 

Začetni navor 8.5 Nm 

Prestavno razmerje 83/2 

Moment rotorja 10.0x10-6 kgm2 

Material zobnikov Plastika 

Teža motorja 0.7 kg 

Tabela 1: Tehnični podatki motorjev 

 

Slika 2: Diagram toka, navora in izkoristka    
motorja 

2.2 PIC krmilnik (master) 

Po hierarhiji najvišji. V PIC krmilniku se 
bodo izvajale vse operacije vodenja robota. 
Krmilnik bo pošiljal želene vrednosti premikov 
robota v podrejena PID regulatorja, glede na 
zahtevan položaj, ki ga bodo nadzirali senzorji.  

V ta namen smo uporabili chip STEPEX RT 
900, kateri ima že programirano delovanje, kot 
si ga zamišljamo.  S pomočjo PC-ja, ki bi bil 
priključen kot vhod v PIC-a, bi pošiljali v njega 
želene vrednosti hitrosti vrtenja osi motorja. PC 
nam generira pulze določene frekvence. Večjo 
hitrost vrtenja osi motorja kot želimo, višjo 

frekvenco moramo poslati v PIC-a (preko PC-
ja). Krmilnik pa to želeno vrednost pošlje v PID 
regulator, kateri regulira motorje. 

 

Slika 3: Prikaz komunikacije sistema 

V našem primeru bomo zaenkrat koristili le 
dva servopogona; PIC nam omogoča vodenje 
treh motorjev. Uporabili bomo ˝X˝ in ˝Y˝ 
sistem. ˝Z˝ sistem pa bo še na voljo, v kolikor se 
bomo odločili za širjenje projekta oz. dodajanje 
motorjev, npr. za robotsko roko s prijemalom. 

2.3 PID - kartica (master) 

Na PID kartici sta dva identična PID 
regulatorja. Delujeta na digitalni tehniki. To 
pomeni, da imamo za samim regulatorjem še 
močnostni del, kateri nam ojači digitalni signal.  

PID kartica je podrejena kartici, na kateri je 
PIC. Dobiva naloge od PIC-a in jih izvaja. 
Preko linije STEP dobiva kartica od PIC-a 
impulze določene frekvence (želena vrednost). 
Če je ta frekvenca visoka, bo hitrost vrtenja osi 
velika in obratno. Frekvenčni pas, v katerem 
spreminjamo želeno vrednost, je med 600Hz in 
18kHz. Linija DIR pa nam pove, v katero stran 
naj se motor vrti. Logična ˝1˝ pomeni vrtenje v 
eno stran, logična ˝0˝ pa v drugo stran.  

Na kartici so trije trimer-upori na katerih  
lahko ročno nastavimo ˝P˝, ˝I˝ ter ˝D˝ del PID 
člena regulatorja. Prednost takšnega 
nastavljanja je, da lahko po začetni fazi 
parametri ostanejo fiksno nastavljeni in jih ne 
spreminjamo. Druga možnost nastavljanja 
parametrov je preko linije STEPPER/SPI. Tako 
pa lahko programsko določimo vrednosti PID 
člena.  

Liniji ENC-A ter ENC-B sta vhoda, v katera 
pripeljemo signal iz inkrementalnega dajalnika. 
Eden signal prehiteva drugega za 90°, in tako 
inkrementalni dajalnik nadzira smer vrtenja.  
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 MOTOR-1 in MOTOR-2 sta izhodni 
liniji, na kateri priključimo motor. Polariteta ni 
definirana, zato jo določimo ob samem zagonu, 
saj je odvisna tudi od montaže inkrementalnega 
dajalnika. 

 Močnostni del kartice je sestavljen iz 
dveh identičnih sklopov, ki imata funkcijo 
izmeničnega delovanja. Na izhodih čipa RT 
990-P je PWM signal (pin 12) ter PWM 
(obratni) signal (pin 13). Oba signala peljemo 
na vhoda ˝IN˝ čipa IR 2109. Naloga čipa IR 
2109 je odpirati signala ˝HO˝ ter ˝LO˝ odvisno 
od PWM-a. Ta dva izhoda pa krmilita dva FET 
tranzistorja. Če je ta izhod na logični ˝1˝, je FET 
popolnoma odprt, in skozi njega steče tok v 
motor (napetosti 12V). Kako hitro se bo motor 
vrtel, je odvisno od širine PWM signala. Nikoli 
pa nista odprti obe veji mostiča s FET 
tranzistorji hkrati. 

 Na kartici je še stabilizator LM 7805, saj 
moramo napajalno napetost kartice (12V) 
znižati na 5V, da lahko napajamo čipe. 

2.4 Kolesa 

Robot ima dve pogonski kolesi premera 
130mm. Ker sta plastični, jih je potrebno obleči 
z gumo, da preprečimo morebitno zdrsavanje 
koles, saj v tem primeru ne moremo s podatki iz 
inkrementalnega dajalnika določiti položaja 
robota. 

Tretje je podporno omnidirekcijsko kolo in je  
pritrjeno zadaj na sredini. 

2.5 Akumulator 

RONTGEN AKKU 12V, 7AH: polnilni 
akumulator za napajanje celotnega robota. 
Dimenzije: 150×65×95 (mm). Masa: 2,2 kg. 

2.6 IR analogni senzor razdalje 

Ta senzor omogoča točno ali relativno meritev 
razdalje do objekta med 10 in 80 cm. Posebnost 
tega senzorja je enostavno krmiljenje. To je 
sestavljeno iz napajanja in napetostnim 
izhodnim signalom. Ne potrebujemo več 
kompliciranega taktnega signala. Neodvisno od 

barv ugotovi elektronika oddaljenost in jo preko 
napetostnega analognega signala odda. Pri tem 
odgovarja napetost 2,6V za 10cm in 0,4V za 80 
cm. Uporablja se lahko pri sušilnikih rok, pri 
napravah za pomoč pri parkiranju, avtomatskih 
pipah,... 

 

 
Slika 4: IR analogni senzor razdalje     

2.7 Ultrazvočni senzor razdalje 

Na sliki 5 je prikazan ultrazvočni senzor 
razdalje ki je uporabljen na sprednjem delu 
robota. 

 
Slika 5: Ultrazvočni senzor razdalje     

3 Načrtovanje sistema 

Zamislili smo si sistem vodenja robota s 
pomočjo programirljivega krmilnika PIC, ki 
zadostuje našim potrebam ter je dokaj razumljiv 
za programiranje. Sistem naj bi imel glavno 
operacijsko kartico, t.i.: "master", katera bi 
vodila vse operacije mobilnega robota. 
Podrejeni kartici pa bi služili za regulacijo 
levega in desnega kolesa. Regulator, ki ga bomo 
uporabili, bo PID regulator, saj tako dosežemo 
hitre in natančne odzive na želeno vrednost. 
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Slika 6: Shema delovanja sistema 

Ultrazvočna senzorja smo postavili spredaj 
levo in desno. Doseg senzorjev je 3m, zato bo 
njihova funkcija opazovanje prostora. S 
pomočjo ultrazvoka lahko predmet preslikamo 
in si ustvarimo virtualen predmet. Za izvajanje 
algoritmov je potrebno narediti karto prostora, 
da robot lahko predvidi, kam in kako bo šel po 
optimalni poti. Ti senzorji bodo ˝skenirali˝ 
prostor in program bo lahko ustvaril sliko 
samega prostora. 

 Infrardeča senzorja sta postavljena 
spredaj-spodaj in zadaj-spodaj. Služita za 
varovanje nizkih ovir, ki se na poti lahko 
pojavijo. Če se robot premika nazaj, nam zadnji 
IR senzor varuje robota. 

 Kontaktni senzorji pa služijo samo kot 
varovalni senzorji ob testiranju robota. Kasneje 
jih ne bomo več uporabljali. 

 
Slika 7: Prikaz postavitve senzorjev 

4 Trenutno stanje projekta 

Projekt je zamišljen tako, da se izvaja v večih 
fazah. Trenutno je narejena prva faza, to je 
konstrukcija samega mobilnega robota. Izvaja 
se pregled in testiranje vseh komponent robota, 
predvsem kartic , ki so bile narejene. Ko bo 
robot pripravljen za pogon, se bo pričela izvajati 
druga faza. Ta bo programiranje zamišljenih 
funkcij delovanja robota. Trenutni izgled 
mobilnega robota je prikazan na sliki 8 in sliki 
9. 

Senzorji, katere smo si zamislili, so vgrajeni 
spredaj in zadaj. Ultrazvočna senzorja sta 
vgrajena spredaj in sicer zgoraj levo in desno, 
glej sliko 10. Zajemala bosta glavni vir 
informacij o prostoru, kjer se bo robot gibal. 
Zato sta nameščena visoko. Infrardeča senzorja 
pa sta nameščena spodaj in sicer eden spredaj, 
slika 10, drugi pa zadaj, slika 9. Naloga obeh bo 
skrbeti za varnost. 
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Slika 8: Izgled notranjosti mobilnega robota  

 

 
Slika 9: Pogled od zadaj mobilnega robota 

Vsako najmanjšo oviro, katero robot ne bi 
mogel prevoziti, bosta zaznala in robot se jo bo 
izognil. Mobilnega robota zaenkrat vodimo 
preko PC računalnika, s pomočjo programa. Ta 
program služi za testiranje PIC krmilnika, ki je 
v robotu. Preko RS232 vodila pošljemo želene 
hitrosti in smeri vrtenja koles robota. RS232 
priključek je na robotu nameščen zadaj, slika 9.  

 

 
Slika 10: Pogled od spredaj mobilnega robota  

5 Načrti za v prihodnje 

V prihodnje imamo v planu dodati še eden 
PIC krmilnik. v njem bo program, katerega 
bomo mi naložili. To pomeni, da bo namesto 
računalnika glavni MASTER dodani PIC 
krmilnik. Program bomo pisali v C-jeziku, saj je 
nam poznan in zadovoljiv našim potrebam.  

Končno obliko bomo določili tako, da bo 
robot čim bolj funkcionalen (neobčutljiv na 
trke, okreten, …). 

Samo programiranje, katero je planirano v 
naslednji fazi izvajanja projekta, nam bo 
praktično vzelo največ časa. Pri programiranju 
pa imamo na široko odprte roke pri 
funkcionalnosti  robota. V dodani PIC krmilnik 
bomo pripeljali vse senzorje, katere bomo 
programsko opazovali. Ob spremembah na njih 
bomo izvajali razne pogojne stavke in robota 
tako pošiljali v želeno smer.  

Ko bo robot prevozil nek prostor, si bo 
ustvaril sliko, kako približno prostor izgleda. To 
bomo dosegli s pomočjo izvajanja algoritmov. 
Če bomo robota, ki bo že imel sliko prostora, 
poslali na določeno točko v tem prostoru, se bo 
ta odpeljal do tja po najkrajši poti. Na sliki 11 
vidimo primerjavo dveh prostorov. Levo spodaj 
vidimo, kako ta prostor dejansko izgleda, desno 
spodaj pa sliko prostora, ki si jo je ustvaril 
robot. Nekaj takšnega želimo naučiti mobilnega 
robota tudi mi. 

Načrti za nadaljevanje projekta: 

- izgradnja samostojnega mobilnega robota 

- izvajanje zahtevnejših algoritmov: 

- izdelava karte prostora 

- iskanje optimalne poti pri izvajanju  

  delovnih  nalog v znanem prostoru 

- možnost nadgradnje z robotsko roko s  

  prijemalom 
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Slika 11: Primerjava dejanske in ustvarjene slike 
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