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1. WPROWADZENIE 

 

W dzisiejszych czasach coraz większy nacisk stawia się na rozwój robotyki. 

Poruszanie się robotów było znane już od wielu lat, a za początki tworzenia robotów 

elektronicznych można uznać już rok 1926. Dzisiaj dąży się do tego, aby roboty 

poruszały się same i wykonywały określone przez nas zadania w sposób autonomiczny, 

bez naszego udziału. Nie mówimy tutaj o urządzeniach, które wykonują wciąż tą samą 

czynność, w tych samych warunkach, gdyż one nie są podawane działaniom czynników 

zewnętrznych i nie mają do podejmowania żadnych decyzji. W pracy mowa o robocie, 

który miałby pracować w nowym, jemu nieznanym środowisku. W takim projekcie 

należałoby uwzględnić wiele czynników i przystosować go do warunków pracy. 

Poniższa praca przedstawia jedno z najważniejszych stadiów takiego robota, którym 

jest prawidłowe określenie środowiska, w jakim się znajduje, co pomogłoby mu 

w dalszej pracy. Cała praca skupia się na tematyce związanej z mapowaniem 

przestrzeni przez roboty mobilne. 

Projekt ma na celu zbudowanie robota mobilnego, który poradzi sobie 

z problemem tworzenia mapy pomieszczenia na podstawie odczytów z własnych 

układów pomiarowych. Cały proces projektowania zawiera w sobie trzy główne części, 

które w odpowiedni sposób muszą ze sobą współgrać. Pierwszym aspektem jest 

mechanika pojazdu, która musi pozwalać na przemieszczanie się go w dowolnym 

kierunku oraz mieć możliwość umiejscowienia na niej wszystkich podzespołów. Drugim 

aspektem jest układ sterowania o stosunkowo obszernej strukturze, która będzie 

pozwalała na kontrolowanie wszystkich podzespołów oraz komunikowanie się 

z jednostką centralną. Ostatnią częścią jest program sterujący, który trzeba stworzyć 

zarówno na mikrokontrolerze jak i w aplikacji. Należy pamiętać, że komputer cechuje 

się większą pamięcią oraz mocą obliczeniową procesora, co jest kluczowe przy 

rozdzielaniu wykonywanych zadań. Lepiej oprzeć pracę obliczeniową na aplikacji 

komputerowej, a mikrokontrolerowi pozostawić odbieranie i przesyłanie danych, jak 

i poruszanie się robotem, co pozwoli na znaczne zoptymalizowanie projektu. 

Poniższe praca polega na wykonaniu wszystkich wyżej omówionych układów 

w taki sposób, aby była możliwość mapowania przestrzeni w sposób uproszczony. 

Celem nie jest zoptymalizowanie budowanych elementów robota, ani eksperymentalne 

sprawdzenie najlepszych algorytmów tworzenia map czy przeglądu metod zbierania 

oraz przetwarzania danych. 
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Cały ciężar pracy opiera się na przedstawieniu wspólnego działania układów 

z dziedzin, z których składa się mechatronika. Ważne jest, aby pokazać, że to właśnie 

ta synergia między nimi, pozwala na otrzymywanie dużo lepszych rezultatów 

w tworzonych urządzeniach. Prototyp konstruowanego robota ma na celu 

odwzorowanie przestrzeni, w domyśle pomieszczenia lub stworzonej do tych celów 

makiety, w sposób mogący ją odpowiednio zinterpretować. 

Praca zawiera przegląd literatury z zakresu projektu, w której teoretycznie 

przedstawiono metody poruszania się robotów mobilnych w przestrzeni 2D oraz 

możliwe reprezentacje otoczenia robota. Następnie dokonano przeglądu gotowych 

podzespołów pojazdu, które umożliwiłyby jego prawidłową pracę. Na początku 

przyjrzano się czujnikom odległościowym. Opisano ich zasadę działania, przybliżone 

parametry oraz możliwe zastosowanie. Kolejno są układy pozwalające na konkretne 

określenie pozycji robota, w której się znajduje, które zostały omówione w sposób 

podobny jak czujniki. Ostatnim elementem opisywanym na podstawie literatury są 

możliwości transmisji danych między robotem, a komputerem. Szczegółowo zwrócono 

uwagę na ich zasięg, niezawodność oraz szybkość transmisji, co jest kluczowe dla 

takich rozwiązań.  

W dalszej części przedstawiono porównanie czujnika ultradźwiękowego oraz 

odbiciowego Sharp, ze zwróceniem szczególnej uwagi na ich dokładność oraz 

powtarzalność wykonywanych pomiarów. Na podstawie otrzymanych parametrów 

dokonano wyboru lepszego rozwiązania. Następnie został pokazany i omówiony proces 

doboru pozostałych elementów oraz opis całej konstrukcji robota. Kolejno praca 

pokazuje wraz z opisem cały układ sterowania, czyli tzw. konstrukcję nakładki na 

Arduino, na której oparto projekt. Potem przytoczone są programy sterowania pracą 

pojazdu wraz z krótkimi komentarzami do nich, wyjaśniającymi ich działanie. 

Ostatnią częścią prezentowanej pracy są otrzymane wyniki, w których została 

omówiona dokładność odwzorowania przestrzeni przez wykonanego robota, błędy jakie 

popełnia w czasie zbierania informacji oraz trudności stojące mu na drodze. 

Podsumowanie zawiera kierunki rozwoju projektu oraz możliwości jego ulepszenia.  
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2. METODY PORUSZANIA SIĘ ROBOTÓW W PRZESTRZENI 2D 
 

Poruszanie się po obszarze na pierwszy rzut oka wygląda bardzo łatwo. Przecież 

każda istota żywa codziennie wykonuje taką czynność, bez większego zastanowienia. 

Przemieszczamy się w różne strony w jakimś celu, wykonując określone zadania. 

Sprawa ta, choć łatwa dla nas, nie wygląda tak prosto dla robotów. W tym celu trzeba 

zaimplementować im określone algorytmy ruchu. Robot musi się kierować jakąś 

metodą w wyborze punktu docelowego czy trasy przejazdu. Człowiek widząc 

przeszkodę, automatycznie wie, że musi ją ominąć i bez większych trudności wyznacza 

sobie nową trasę. Dla robota jest to sprawa bardzo poważna i wymaga zazwyczaj 

bardzo skomplikowanych obliczeń. Poniżej zostanie przedstawionych kilka metod 

poruszania się robotów w przestrzeni 2D, czyli w jaki sposób robot wybiera sobie punkt 

docelowy i ścieżkę dążącą do niego. Wszystkie algorytmy wyznaczania trasy są 

przedstawione dla robotów holonomicznych, czyli takich, które mogą wykonać obrót 

w miejscu. Rozróżniamy podział metod ze względu na dostępność informacji 

o otoczeniu (globalne, lokalne) oraz podział ze względu na sposób reprezentacji 

otoczenia (mapy dróg, dekompozycja komórkowa, metody rastrowe, wektorowe czy pól 

potencjałów) [9].  

 

2.1. Metody globalne 
 

Polegają na tworzeniu jednorazowo całej ścieżki robota w procesie iteracyjnym. 

Warunkiem początkowym tworzenia trasy jest znajomość całego środowiska, w którym 

robot ma się przemieszczać oraz rozkładu znajdujących się w nim przeszkód. 

Metoda ta zawiera w swoim działaniu dużą złożoność obliczeniową, która 

sprawia, że nie może być stosowana w czasie rzeczywistym. Pracuje zatem w trybie 

offline. Przed rozpoczęciem ruchu robota, generowana jest cała ścieżka od punktu 

startu do docelowego. Dużą zaletą jest fakt, że można wygenerować optymalną trasę 

na podstawie znajomości całego obszaru. Niestety metoda zawiera dużą wadę, jaką 

jest mała odporność na zmieniające się warunki. W sytuacji, gdy w czasie ruchu pojawi 

się niespodziewana przeszkoda, robot nie będzie wiedział, co ma dalej zrobić. 

W procesie tworzenia map globalnych mamy do wyboru trzy strategie różniące się 

sposobem reprezentacji otoczenia. Pierwsza z nich to metoda map drogowych, druga 

to dekompozycja komórkowa i trzecia metoda pól potencjałowych [1, 29]. 
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2.1.1. Mapy dróg 
 

Metoda polegająca na odzwierciedlaniu otoczenia w postaci dróg (odcinków 

prostych lub krzywych). Otrzymujemy w ten sposób mapę w postaci grafu połączeń, 

wolnych punktów w przestrzeni. Pojazd reprezentowany jest jako punkt materialny, 

natomiast przeszkody wymagają powiększenia o promień wielkości robota. Obliczenie 

optymalnej trasy robota między dowolnymi dwoma punktami polega na znalezieniu 

najkrótszego połączenia z wyznaczonych wcześniej ścieżek (dróg) na mapie. 

Na metodzie map drogowych opiera się między innymi algorytm grafu widoczności, 

metoda elastycznej wstęgi oraz diagram Voronoi [29]. 

 

2.1.2. Dekompozycja komórkowa 
 

Jak sama nazwa o tym świadczy, proces polega na podziale otoczenia na 

komórki. Robi się to w taki sposób, że każdej z nich przypisuje się wartość wolna lub 

zajęta. Otrzymujemy mapę z podziałem na obszary wolne (przejezdne dla robota) 

i obszary zajęte przez obiekty (zwane przeszkodami). Znalezienie optymalnej trasy 

polega na wyznaczeniu najkrótszej drogi robota, kierując go po wolnych przestrzeniach 

z punktu startowego do docelowego, wykorzystując do tego celu graf spójności między 

komórkami. Dekompozycje komórkową możemy podzielić na dekompozycję 

rekursywną, metodę maksymalnych obszarów wypukłych oraz dekompozycję 

trapezową [29]. 

 

2.1.3. Metoda pól potencjałowych 
 

Metoda polegająca na wirtualnym wygenerowaniu sztucznego pola 

potencjałowego, które swoją obecnością będzie oddziaływało na robota. Tworzenie 

ścieżki bardziej wykorzystywane w przypadku manipulatorów przemysłowych, 

natomiast może być także stosowane w robotach mobilnych. Działanie polega na tym, 

że robot przyciągany jest do miejsca docelowego oraz jednocześnie odpychany od 

znajdujących w otoczeniu przeszkód. Na każdy punkt przestrzeni oddziaływają 

wszystkie obiekty, czyli mamy do czynienia z metodą podobną do superpozycji. Metoda 

łatwa, choć potrzebuje dużo pamięci obliczeniowej oraz występuje ryzyko pojawienia 

się minimów lokalnych w środowisku, co dezorientuje robota i uniemożliwia 

wyznaczenie siły wypadkowej (kierunku dalszego ruchu). Można porównać to do 

znalezienia się w ślepym korytarzu i brakiem pomysłu na dalszą wędrówkę [9, 36]. 
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2.2.  Metody lokalne 

 

W praktyce ciężko jest bazować tylko na mapach globalnych. Często występują 

środowiska, które zmieniają się dynamicznie lub takie, których nie znamy geometrii 

otoczenia. W takich przypadkach nie jesteśmy w stanie wygenerować stałej trajektorii 

ruchu, którą robot miałby wykonać. Należy wówczas zastosować metodę map 

lokalnych, w której zadajemy jakąś trajektorię, uzależnioną w czasie rzeczywistym od 

wskazań czujników zewnętrznych. Bieżące zmiany trasy wskazują, że metoda ta 

wykonywana jest online. Metody lokalne zawierają zalety i wady przeciwne do metod 

globalnych, czyli posiadają dużo łatwiejsze obliczenia, trasa generowana jest 

przyrostowo oraz nie mają problemów w środowiskach dynamicznych, natomiast 

zwykle nie uzyskujemy optymalnej ścieżki (może zdarzyć się, że w ogóle nie dotrzemy 

do punktu końcowego). Do lokalnego planowania trasy należą metody rastrowe, 

wektorowe, algorytm BUG oraz VFH [1,9]. 

 

2.2.1. Metody rastrowe 
 

Metoda podobna jak w przypadku globalnej dekompozycji komórkowej. Różnicą 

jest to, że obszar dzielony jest na komórki równej wielkości (zazwyczaj w kształcie 

kwadratu) oraz ich zajętość jest określana dopiero w czasie przejazdu. Robot jedzie 

w do celu, a napotykając na przeszkodę wraca do miejsca o nieokreślonej zajętości [9]. 

 

2.2.2. Algorytm BUG 
 

Algorytm polegający na wykonywaniu ruchów podobnych do owadów 

(np. mrówek). W przypadku napotkaniu przeszkody, omijamy ją dookoła. Tutaj 

rozróżnimy dwa rodzaje: pierwszy polega na omijaniu w kierunku najbardziej zbliżonym 

do osi łączącej pozycję z celem, a drugi na omijanie zawsze z tej samej strony (lewej 

lub prawej). Oba algorytmy dają możliwość dotarcia do celu za każdym razem, 

natomiast po bardzo nieoptymalnej trasie [9, 30]. 

 

2.2.3. VFH – Vector Field Histogram 
 

Metoda polegająca na podziale otoczenia na siatkę oraz zapisaniu dla każdej 

komórki wartość jej zajętości. Potem wygenerowana siatka zapisywana jest, jako 

histogram, z którego wybiera się najkrótszą drogę wyliczoną z funkcji kosztu. Opieranie 

drogi na takiej metodzie pozwala na określenie wszystkich możliwych ścieżek [9, 30]. 
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3. REPREZENTACJA OTOCZENIA ROBOTA 
 

Podstawowym problem, jaki staje przed robotami mobilnymi jest to, aby w pełni 

orientowali się w środowisku, w którym się poruszają. W celu wykonania zadania, 

dotarcia do zadanego celu, robot powinien umieć wyznaczyć sobie trasę oraz 

uwzględnić znajdujące się w terenie przeszkody. Zatem musi kierować swój ruch na 

podstawie wygenerowanej mapy otoczenia. Wyróżniamy dwie podstawowe rodzaje 

map: mapy utworzone przez użytkownika oraz zaimplementowane robotowi i mapy, 

które robot tworzy sam na podstawie odczytów z sensorów zewnętrznych. Poniżej 

zostaną opisane metody tworzenia map 2D przez robota mobilnego, uwzględniające 

tylko przeszkody stałe. Wybór metody zależy głównie od rodzaju pracy, jaką robot ma 

wykonywać, jego konstrukcji oraz wykorzystanych czujników zewnętrznych [1, 2]. 

 

3.1. Reprezentacja metryczna 
 

 Reprezentacja ta opisuje przestrzeń w globalnie usytuowanym układzie 

współrzędnych. Tworzenie mapy polega na podziale mapowanego środowiska na 

komórki, którym będę nadawane określone wartości, zależnie od stopnia ich zajętości. 

Jest wiele metod tworzenia tego typu map. Najczęściej reprezentacje metryczną 

otoczenia dzieli się na mapy rastrowe i wektorowe [1, 3]. 

3.1.1. Mapy rastrowe 
 

Są to mapy, których idee tworzenia najłatwiej sobie wyobrazić. Zaczynamy od 

podziału środowiska na tablice komórek, zazwyczaj w kształcie kwadratów. Budowanie 

mapy polega na określaniu zajętości danej komórki, nadając im wartości binarne. 

Przykładowo wartość 0 dla wolnej komórki, a wartość 1 dla komórki zajętej. Mapę taką 

przedstawiono na rysunku 3.1. [1, 2]. 

 

Rys. 3.1. Mapa rastrowa 2D [1] 
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 Na rysunku widoczne są dwa kolory zaprezentowanej przestrzeni. Kolor czarny 

oznacza obiekt (przeszkodę dla robota), a biały wolną przestrzeń, po której robot ma 

możliwość przemieszczania się. Dodatkowo widzimy trasę, jaką robot sobie wyznaczył 

w celu dotarcia do określonego miejsca, omijając komórki zajęte. Bardzo ważnym 

aspektem tego typu odzwierciedlania otoczenia, jest odpowiednie dobranie wielkości 

komórki siatki. Zbyt duża komórka spowoduje mało dokładne odzwierciedlenie 

środowiska, natomiast zbyt mała znacznie może wydłużyć czas obliczeń i powodować 

opóźnienia w ruchu robota. Doświadczalnie należy dobrać optymalne rozmiary komórki, 

zważając także na wielkość robota, którego ruch zamierzamy planować [1, 3]. 

W grupie map rastrowych możemy wyróżnić także probabilistyczną mapę 2D, 

której tworzenie podobne jest do tradycyjnego podejścia. Z tym wyjątkiem, że komórką 

nie nadajemy tylko wartości binarnych, ale i wartości pośrednie. Mapa ta jest 

dokładniejsza, gdyż występuje możliwość określania granicznych części obiektu. Na 

stworzonej mapie, komórki takie zaznaczone są kolorem szarym, przy czym odcień 

zależny jest od określonej zawartości komórki. 

Idea tworzenie takiej mapy nie wygląda na trudną i bardzo łatwo ją można 

zdefiniować i wytłumaczyć osobą nieorientujących się w temacie robotów mobilnych. 

Dużo trudniej jest to zaimplementować w programie. Do tego celu można wykorzystać 

różne metody agregacji zdobytych informacji, takie jak: metoda probabilistyczna, 

metoda Dempstera-Shafera, metody heurystyczne lub techniki zbiorów rozmytych, 

które po części opisane są w [1] pozycji literaturowej. 

 

3.1.2. Mapy wektorowe 
 

Reprezentacja taka znacznie odbiega od omawianej poprzednio. Nie występuje 

tutaj w żaden sposób zdyskretyzowana przestrzeń, tak jak w mapach rastrowych. 

Wektorowa interpretacja otoczenia opiera się na tworzeniu obrazu z punktów, linii czy 

obszarów, definiowanych przez współrzędne czy równania obiektów. Środowisko 

odzwierciedlamy w sposób ciągły, umieszczając punkty na wykresie, a później łącząc 

je w większe skupiska lub bryły (według określonego zakresu dokładności). Przykładem 

takie odzwierciedlenia środowiska jest mapa przedstawiona na rysunku 3.2. Widzimy 

szeregi punktów, które w późniejszym stadium mapowania zostały połączone 

w odcinki. Mapa taka, może odzwierciedlić dużo więcej szczegółów niż reprezentacja 

rastrowa, choć jest mniej przydatna przy realizowaniu przemieszczeń robota [1].  
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Rys. 3.2. Mapa wektorowa przestrzeni [1] 
 

Do tworzenia kształtu środowiska możemy wykorzystać między innymi metodę 

iteracyjnego generowania odcinków, transformacje Hougha, czy estymacje parametrów 

prostej. Porównując algorytmy te, z tymi przy tworzeniu map rastrowych, można 

zauważyć, że wymagają one dużo większą znajomość tematu oraz implementowanie 

bardziej złożonych funkcji opisu przestrzeni. 

 

3.2. Reprezentacja topologiczna 
 

 Reprezentacja ta nazywana także mapami semantycznymi, polega na tworzeniu 

mapy środowiska, wykorzystując relacje między znajdującymi się w nim obiektami. 

Robot będąc w jakimś położeniu, analizuje zajętość komórek do niego sąsiednich. 

Reprezentacja ta rysowana jest w postaci grafu, zazwyczaj etykietowanego. Taki 

sposób odzwierciedlania otoczenia pozwala na to, że robot będzie wiedział, w którym 

miejscu dokładnie się znajduje. Taki charakter mapowania opiera się na wprowadzaniu 

tzw. znaczników. Możemy wyróżnić dwie metody wybory węzłów: graf widoczności 

(Rys. 3.3a) i diagram Voronoi (Rys. 3.3b), [1]. 

 

a) 

 

b) 

 

Rys. 3.3. Metody wyboru węzłów: a) Graf widoczności, b) Diagram Voronoi [1] 
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Różnica między nimi jest diametralna, w pierwszej z nich węzły stawia się 

w miejscu narożnym obiektu, natomiast w drugiej węzły umieszcza się w przecięciach 

odcinków biegnących przez środki wolnych przestrzeni. 

Widoczne na rysunku węzły oznaczają miejsca charakterystyczne, natomiast linie 

łączące je, określają gałęzie, czyli relacje między nimi. Taki charakter mapowania 

topologicznego opiera się właśnie na tworzeniu znaczników punktów 

charakterystycznych i wzajemnych między nimi połączeń. Zaletą jest mniejsze 

zapotrzebowanie pamięci komputera, gdyż nie ma potrzeby generowania siatki 

o znacznej ilości elementów oraz możliwość prostszego odnajdywania się robota 

w momencie zgubienia trajektorii ruchu. Mamy do czynienia z łatwiejszym kodem 

rysowania mapy, natomiast trudniej jest zaplanować ścieżkę ruchu robota. 

Tak stworzona mapa jest jednak bardzo podobna do map metrycznych, biorąc 

pod uwagę narysowany model otoczenia. Widzimy gdzie jest wolna przestrzeń, 

po której może przemieszczać się robot, a gdzie są obiekty uznawane za przeszkody. 

Jednak proces tworzenia map semantycznych został rozszerzony o jeszcze o jedną 

fajną opcje, a mianowicie rozpoznawanie rodzaju obiektu (np. ściana, sofa czy stół). 

W ten sposób tworzone mapy są bardziej przejrzyste dla osób mało wtajemniczonych 

w temat. Odebrane przez czujniki dane przechodzą procesy segmentacji, klasyfikacji 

oraz dopasowywaniu znalezionych cech z wykorzystaniem kilku algorytmów, takich jak 

algorytm Dijkstry czy A*. Cały proces dobrze opisany jest w książce „ Reprezentacja 

otoczenia robota mobilnego” [1, 10]. 

 

3.3. Reprezentacja hybrydowa 
 

Istnieją nieraz w praktyce tak złożone i obszerne zadania, w których stosowanie 

pojedynczych map metrycznych czy topologicznych byłoby bardzo nieopłacalne 

i trudne w wykonaniu. Reprezentacje metryczne znacznych obszarów zawieszałyby 

sterownik, a topologiczne utrudniałyby poruszanie się w skomplikowanym terenie. Dla 

takich przypadków powstała właśnie hybryda. Połączono obie wcześniej omawiane 

metody tworzenia map środowiska i uzyskano znacznie lepszą mapę wielowarstwową. 

Istnieje kilka możliwości połączenia metod, takich jak: mapa metryczno-topologiczna, 

topologiczno-metryczna, czy nawet metryczno-metryczna. Każde z nich posiada swoje 

konkretne zastosowanie, w którym najlepiej spełnia swoje zadanie. Podczas tworzenia 

mapy, nadaje się każdemu obiektowi charakter metryczny i etykietę semantyczną [11]. 
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3.3.1. Mapa metryczno-topologiczna 

 

Jedna z najczęściej stosowanych, hybrydowych reprezentacji otoczenia. Składa 

się z globalnej mapy metrycznej oraz z lokalnie utworzonych map semantycznych, 

zawierających informacje o zauważonych obiektach. Reprezentacja zaliczana jest do 

map heterogenicznych. Przykładowy wygląd takiego rodzaju mapy przedstawiony jest 

na rysunku 3.4. Widzimy narysowane kontury pomieszczeń, tak jak mapa rastrowa oraz 

odnośniki do kilku miejsc (takich jak schodów, korytarza czy łazienki) w postaci etykiet 

mapy topologiczno-semantycznej. Na pierwszy rzut oka widać, jakiego kształtu są dane 

obiekty oraz co tam jest konkretnie umieszczone [1, 11]. 

 

Rys. 3.4. Metryczno-semantyczna mapa otoczenia [1] 
 

3.3.2 Mapa topologiczno-metryczna 

 

Reprezentacja podobna do poprzednio omawianej, z tą różnicą, że globalnie 

definiowana jest mapa topologiczna, natomiast lokalnie umiejscawiamy mapy 

metryczne. Wybór metody zależy tak naprawdę głównie od zastosowania i informacji, 

jakie posiadamy o danym obszarze. Takie rodzaje mapowania pozwalają na 

prowadzenie równoległych obliczeń procesu rastryzacji i nadawania cech obiektom [1]. 

 

3.3.3 Mapa metryczno-metryczna 

 

Mapa zaliczana jako homogeniczna, ponieważ składa się z połączenia dwóch 

metod takiego samego typu. Zestawienie takie powoduje mniejsze zapotrzebowanie 

pamięciowe sterownika oraz porządkuje w dużym stopniu mapę, robiąc ogólne 

zestawienie lokalnych obszarów o zwiększonej szczegółowości. Obszary możemy 

dzielić na różne wielkości, w zależności od upodobania lub ilości szczegółów, jakie 

w sobie zawierają [1, 11]. 
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4. SENSORY ODLEGŁOŚCIOWE 
 

Pomiar odległości może być zrealizowany na wiele różnych sposobów. Poniżej 

zostaną omówione jedne z najczęściej używanych czujników w robotyce. Niektóre 

z nich można zaliczyć do czujników kierunkowych (czujnik ultradźwiękowy, optyczny 

czujnik odległości, dalmierze laserowe), mierzących odległość od obiektu, 

wykorzystując określone zjawiska, a inne do czujników obszarowych (skaner laserowy, 

kamera Kinect), tworzących mapę wielu punktów przestrzeni. 

 

4.1. Czujniki ultradźwiękowe 
 

Czujnik te można podzielić na dwa rodzaje: aktywne i pasywne. Aktywne 

posiadają nadajnik i odbiornik. Generują fale dźwiękowe o wysokiej częstotliwości, 

a następnie odbierają echo odbitej od obiektu fali wpadające do odbiornika. Natomiast 

pasywne czujniki ultradźwiękowe posiadają tylko odbiornik i wykrywają fale z otoczenia, 

podobnie jak mikrofon. Przy napotkaniu sygnału dźwiękowego, zamieniają go na sygnał 

elektryczny [4, 5]. 

W robotyce do pomiaru odległości stosowane są czujniki ultradźwiękowe aktywne, 

gdyż pozwalają na stosunkowo dokładny pomiar. Są to czujniki, które wykorzystują 

naturalne zjawisko fizyczne, którym jest dźwięk. Działanie opiera się na 

bezkontaktowym pomiarze odległości między czujnikiem, a widzianą przeszkodą. 

Pomiar polega na wysyłaniu krótkich fal dźwiękowych o wysokiej częstotliwości 

w jednakowych odstępach czasu przez nadajnik czujnika. Sygnał ten po dotarciu do 

obiektu ulega odbiciu, wraca z powrotem do czujnika i zostaje odczytany przez 

odbiornik. Odległość między czujnikiem, a obiektem wyznaczana jest na podstawie 

czasu między wysłaniem fali przez nadajnik, a odebraniem fali odbitej przez odbiornik 

[32]. Odległość ta jest proporcjonalna do otrzymanego czasu i można ją łatwo 

wyznaczyć na podstawie wzoru: 

𝑂𝑑𝑙𝑒𝑔ł𝑜ść [𝑐𝑚] =
𝐶𝑧𝑎𝑠 [𝜇𝑠] ∙ 0,034

2
   [17] . 

Przykładowy czujnik ultradźwiękowy stosowany w robotach mobilnych do pomiaru 

odległości przedstawiony jest na Rys. 4.1. 
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Rys. 4.1. Ultradźwiękowy czujnik odległości HC-SR04 [17] 

 

Czujniki ultradźwiękowe stosowane w robotyce posiadają zakres pracy od kilku 

centymetrów nawet do kilku metrów. Zaletą jest niewielka strefa martwa, która 

określana jest zazwyczaj na 2-3 cm od czujnika. Ważną cechą tego typu czujników jest 

fakt, że podczas pomiaru tło, przejrzystość oraz kolor obiektu nie mają znaczenia. 

Urządzenie to może także pracować w bardzo trudnych warunkach środowiskowych, 

takich jak mgła, para wodna czy znaczne zapylenie. Należy także pamiętać o kilku 

istotnych wadach czujników ultradźwiękowych, którymi są trudności w wykrywaniu 

miękkich obiektów oraz zbudowanych z nachylonych ścian. Takie elementy powodują, 

że sygnał odbity nie trafia do odbiornika [4, 17]. 

 

4.2. Optyczne czujniki odległości 

 

Czujniki fotoelektryczne możemy podzielić na wiele rodzajów, względem kilku 

różnych kategorii, takimi jak typ, budowa, zasięg, zastosowanie czy wykorzystywane 

światło. Podstawowy podział określa typ czujnika: nadajnik-odbiornik lub refleksyjny 

(odbiciowy). Pierwszy z nich zbudowany jest z dwóch osobnych elementów, nadajnika 

i odbiornika, które są umieszczone po obu stronach badanego obszaru. Natomiast 

czujnik refleksyjny posiada nadajnik i odbiornik w jednej obudowie. Biorąc pod uwagę 

fakt, że pierwszy z typów nie pracuje na wiązce światła odbitego, posiada najdłuższą 

strefę działania [25]. 

Ogólna zasada działania wszystkich czujników optycznych jest taka sama i opiera 

się na wysłaniu wiązki przez nadajnik i analizie odebranego sygnału przez odbiornik. 

Ocenie podlega ilość sygnału (światła) trafiającego do odbiornika. W czujnikach 

optycznych aktualnie korzysta się z światła widzialnego i niewidzialnego, rzadziej 

z laserowego. 
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Czujniki, w których nadajnik i odbiornik występują oddzielnie, wykorzystuje się 

głównie w przemyśle, jako bariery świetlne. W robotach mobilnych ten typ czujnika nie 

znajduje większego zastosowania. Stawia się bardziej na kompaktowe rozwiązania 

i właśnie do tego celu służy między innymi optyczny czujnik odbiciowy. Można 

wykorzystać go do pomiaru odległości, koloru, kontrastu czy gładkości obiektu. Wartość 

sygnału wyjściowego jest doświadczalnie dobrana na podstawie powracającego światła 

odbitego. Wielkość mierzona jest proporcjonalna do zmiany wartości światła, jakie 

obserwujemy na odbiorniku i na wyjściu czujnika otrzymujemy analogiczną wartość 

napięcia [25, 33]. 

Na rynku mamy do wyboru wiele optycznych czujników odległości. Większość 

z nich korzysta z światła podczerwonego, ponieważ unika się znacznego wpływu 

oświetlenia zewnętrznego na pomiar. Przykładem szeroko stosowanego czujnika 

w robotyce jest analogowy czujnik odległości Sharp (Rys. 4.2), którego zakres pracy 

zaczyna się na kilku centymetrach, a kończy na kilku metrach. Wadą tego czujnika jest 

niewątpliwie martwa strefa (4-20 cm), której wielkość rośnie wraz z maksymalnym 

obszarem widzenia [17]. 

 

Rys. 4.2. Analogowy czujnik odległości Sharp GP2Y0A21YK0F [17] 

 

Na wartość mierzonej odległości mają wpływ różne czynniki, o których 

wspomniano wcześniej, takie jak kolor czy gładkość powierzchni. Skoro mamy 

możliwość ich wyznaczania, to znaczy, że mogą zakłamywać pomiar pojedynczej 

z cech. To jest duża wada w przeciwieństwie do wcześniej wspomnianych czujników 

ultradźwiękowych. Należy także pamiętać, że czujniki te są wrażliwe na zabrudzenia 

oraz nie radzą sobie w trudnych warunkach środowiskowych, a także nie określimy 

dobrze odległości od obiektów przeźroczystych. Mimo wielu wad często używany jest 

przez konstruktorów robotów autonomicznych typu sumo, gdyż wykrywa elementy 

o różnorodnej geometrii i kolorze [5, 17]. 
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4.3. Dalmierz laserowy 

 

Dalmierze są to w pełni funkcjonalne urządzenia do pomiaru odległości od obiektu 

z wykorzystaniem wiązki światła laserowego (podczerwonego). Dalmierze zazwyczaj 

wykorzystuje się w budownictwie (do pomiarów odległości w pomieszczeniach), 

w myślistwie (do pomiaru odległości od zwierzyny) czy w wojsku (pomiar odległości do 

celu). Ostatnia z dziedzin może zaszczycić się najbardziej rozwiniętymi dalmierzami 

pod kątem zakresu działania (25 km), pomiaru azymutu magnetycznego czy różnic 

wysokości. Zasada działania jest podobna jak dla czujnika ultradźwiękowego, 

z tą różnicą, że sygnałem jest wiązka laserowa. Nadajnik wysyła sygnał, następnie 

odbija się on od nieprzeźroczystego obiektu i wraca do odbiornika. Odległość jest 

proporcjonalna do zmierzonego czasu między wysłaniem, a odebraniem wiązki. Przy 

bardziej zaawansowanych dalmierzach (np. wojskowych), analizuje się przesunięcie 

fazy światła [1, 26, 33]. 

Przykładem dalmierza laserowego dostępnego dla każdego do zastosowań 

półprofesjonalnych można przedstawić model PLR 50 C firmy Bosch (Rys.4.3a). 

Urządzenie posiada szeroki zakres działania w porównaniu z poprzednimi czujnikami, 

od 15 cm nawet do 20 m. Charakteryzuje się także wysoką dokładnością (rzędu 3 mm), 

jak na tak znaczne odległości. Drugi z modeli dalmierz laserowy Bosch DLE 70 

Professional (Rys. 4.3b) o zakresie od 5 cm do 70 m pozwala nie tylko na pomiar 

długości, ale i na obliczenia pól powierzchni czy wykonywanie i sumowanie pomiarów 

pośrednich [26]. 

a) 

 

b) 

 

 

Rys. 4.3. Dalmierz laserowy Bosch: a) PLR 50 C, b) DLE 70 Professional [26] 
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4.4. Skaner laserowy 

 

Skaner laserowy jest urządzeniem działającym podobnie do wcześniej 

omawianego dalmierza laserowego, z tym wyjątkiem, że nie dostajemy informacji 

o pojedynczej odległości od obiektu, tylko jego przestrzenną reprezentację. 

W przeciwieństwie do powyżej omawianych czujników, skaner laserowy umożliwia 

wykonywanie pomiarów w przestrzeni 2D oraz 3D, zależnie od modelu. Otrzymana 

chmura punktów jest przetwarzana na różnego typu mapy, modele czy wizualizacje 

terenu. Za dużą zaletę skanerów można uznać także rozpoznawanie kolorów podczas 

pomiaru odległości. Odczytywanie wielkości uzyskiwanych przez skaner nie byłoby 

możliwe bez oprogramowania, które zwykle jest dedykowane przez producenta danego 

urządzenia. Główny podział skanerów laserowych opiera się na zakresie ich działania. 

Dzielimy je na bliskiego (do 100 m), średniego (od 100 m do 1,5 km) i dalekiego zasięgu 

(powyżej 1,5 km) [1, 27]. 

W robotyce mobilnej najczęściej stosowane są skanery bliskiego zasięgu, 

ponieważ w zupełności ten zakres jest wystarczający. Poniżej na rysunku 4.4. 

przedstawiono dwa przykładowe modele skanerów laserowych 2D i 3D. Pierwszy z nich 

jest typowym urządzeniem do mapowania pomieszczeń o zakresie działania do 

6 metrów przy 360 stopniach obrotu. Pobiera on z otoczenia 2000 próbek na sekundę 

i może się komunikować przez port szeregowy bezpośrednio z komputerem. Jego koszt 

to ok. 2 tysiące złotych. Drugi z nich to bardziej zaawansowany sprzęt o wartości nawet 

do 100 tysięcy złotych, do wykonywania pomiarów w przestrzeni 3D w zakresie nawet 

do 330 [m]. Urządzenie to stosowane jest głównie w geodezji do tworzenie planów 

geometrycznych terenu. Wbudowany GPS pozwala na dokładne pozycjonowanie, 

a funkcja HDR i kolorowe zdjęcia HD dają realistyczny obraz przestrzeni [17, 28]. 

a) 

 

b) 

 
 

Rys. 4.4. Skaner laserowy: a) RPLidar 360 degree Laser Scanner 2D, 

b) CAM2 Laser Scanner Focus3D X 330 [28] 
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4.5. Kamera Kinect 

 

Jest to urządzenie wprowadzone na rynek przez firmę Microsoft. Cieszy się 

ogromną popularnością z pośród czujników obrazujących głębię obiektu, ze względu 

na przystępną cenę. Wiadomo, że wcześniej omawiane skanery laserowe dają lepsze 

dane przestrzeni, ale Kinect do pewnego momentu im dorównuje. Składa się on 

z dwóch kamer, promiennika podczerwieni, akcelerometru i czterech mikrofonów. 

Pierwsza z kamer przetwarza obraz wizyjny oraz nanosi kolory na obiekt wirtualny, 

a druga zwraca informację o głębokości. Działanie polega na wyświetlaniu przez 

promiennik podczerwieni punktów (tzw. światło strukturalne) i rejestrowanie ich przez 

kamery z wykorzystaniem filtra podczerwonego. Kamera Kinect działa w zakresie 

0,4 – 6,5 m, [34]. 

Czujnik ten jest chyba jednym z najlepszych rozwiązań do sterowania robotów 

czy skanowania środowiska. Wykorzystuje się go między innymi do takich aplikacji jak, 

pojazdy zdalnego sterowania, latające roboty czy mapowanie przestrzeni 3D. Tak jak 

już wspomniano jest tanim zamiennikiem drogich sensorów laserowych, a jego cena 

mieści się w kilkuset złotych. Należy jednak pamiętać, że najlepiej go używać 

w pomieszczeniach, ze względu na małą strefę działania oraz wrażliwość na 

nasłonecznione środowisko. Pomiar jest wręcz nie możliwy na otwartej przestrzeni 

[13, 29]. 

Przykładowa kamera Kinect została przedstawiona na rysunku 4.5. Jest ona 

współcześnie często spotykana w połączeniu z konsolą gier XBOX 360 do 

rejestrowania ruchów graczy.  

 

Rys. 4.5. Kamera Kinect firmy Microsoft [29] 

 

Urządzenie to posiada duże wsparcie ze strony producenta (kompletny interfejs 

programistyczny)  oraz stworzono wiele artykułów pomocnych w tworzeniu aplikacji 

w połączeniu np. z Arduino. Dostępne są także rozbudowane biblioteki dla C++ czy C#. 
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5. ORIENTACJA ROBOTÓW W PRZESTRZENI 
 

Istotnym elementem podczas poruszania się robotów mobilnych, tworzących 

mapę przestrzeni jest ich prawidłowa orientacja. Robot musi wiedzieć, w jakiej 

dokładnie pozycji się znajduje i w którym kierunku jest obrócony. Jednym ze sposobów 

jest określanie jego pozycji na podstawie ruchu, jaki wykonały jego napędy, 

wykorzystując dane z enkoderów czy licząc kroki silnika krokowego. Są to rozwiązania 

dość prowizoryczne i może dojść do określenia błędnego położenia robota w wyniku 

poślizgu lub zablokowania kół. Lepszym rozwiązaniem byłoby wykorzystanie jednego 

z czujników do orientowania obiektów w przestrzeni. Najpowszechniej używane z nich 

są przedstawione poniżej. 

 

5.1. Optyczny czujnik przemieszczenia 

 

Czujniki optyczne są szeroko stosowane do pomiaru przemieszczenia 

na płaszczyźnie. W dzisiejszych czasach każdy z nas posiada myszkę do komputera, 

która swe działanie opiera właśnie na takim czujniku. Mysz odczytuje zmianę swojego 

względnego przemieszczenia i wysyła odpowiednie sygnały cyfrowe do komputera. 

Składa się ona z diody LED, soczewki, matrycy CMOS lub CCD oraz zintegrowanego 

procesora DSP. Działanie polega na wykonaniu zdjęcia oświetlonej powierzchni oraz 

porównaniu go ze zdjęciem poprzednim. Na tej podstawie obliczane jest 

przemieszczenie oraz prędkość ruchu. Kolejne obrazy zawierają podobne fragmenty, 

gdyż pomiary wykonywane są ok. 1500 razy na sekundę. Przykładowy konstrukcja 

sensora optycznego przedstawiona jest na Rys. 5.1. [15]. 

 

Rys. 5.1. Budowa optycznego sensora przemieszczenia [24] 
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Ważnym elementem budowy jest to, aby przetwornik był umieszczony bardzo 

blisko podłoża, ponieważ wtedy będzie działał poprawnie. Idealną odległością jest 

moment, w którym dioda oświetlająca powierzchnie ogniskuje się. Zazwyczaj są to 

ok. 3 [mm]. Minimalne zmiany w odległości od podłoża mogą uniemożliwiać pomiar, tak 

samo jak znaczne nasłonecznienie powierzchni. Poza tym czujnik optyczny prawidłowo 

działa na większości rodzajach powierzchni z wyjątkiem szklanych i lustrzanych [24]. 

Chcąc wykorzystać tego typu czujnik do określania przemieszczenia robota 

mobilnego, najlepiej przerobić gotowe rozwiązanie z myszki z zachowaniem dolnej 

części obudowy. Otrzymamy w ten sposób niewielkim nakładem kosztów w pełni 

zintegrowany czujnik z zachowaną odpowiednią odległością od podłoża.  

 

5.2. Cyfrowy magnetometr 3-osiowy 

 

Czujnik ten opiera swoje działanie na pomiarze pola magnetycznego ziemi. W ten 

sposób określa swoje bezwzględne położenie względem biegunów pola i na wyjściu 

daje proporcjonalny do niego sygnał cyfrowy. Magnetometry możemy podzielić na dwie 

grupy: magnetometry pomiarowe i sensory kompasowe. Różnica między tymi 

elementami jest taka, że pierwszy daje bezwzględne pomiary natężenia pola w trzech 

osiach, a drugi posiada w sobie jednostkę obliczeniową, którą wyznacza i daje 

na wyjściu kąt odchylenia kompasu od kierunku północnego. Oba czujniki na swoim 

pokładzie zawierają przetwornika ADC, który nadaje sygnał cyfrowy na wyjściu [17]. 

Magnetometry pomiarowe są powszechniej stosowane, ze względu na fakt, 

że dają nam większe możliwości. Popularność zyskał cyfrowy magnetometr 3-osiowy 

Xtrinsic MAG3110 (Rys. 5.2). Z lewej strony przedstawiony jest sam magnetometr, 

a z prawej zestaw z elementami pasywnymi w jakim najczęściej jest spotykany [35]. 

a) 

 

b) 

 
 

Rys. 5.2. Cyfrowy magnetometr 3-osiowy Xtrinsic MAG3110: 

 a) czujnik, b) zestaw [17] 
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Charakteryzuje się on znaczną czułością (0,1 µT) i rozdzielczością (16 bitów), 

a także niewielkimi rozmiarami oraz niskim poborem prądu, co stawia go a bardzo 

korzystnej sytuacji na rynku. Taki układ idealnie nadają się do wyznaczania kierunku 

jazdy czy lotu robotów mobilnych [35]. 

 

5.3. Akcelerometr 
 

Czujniki służące do pomiaru przyspieszenia nazywane są akcelerometrami. 

Mają one możliwość pomiaru przyspieszenia kątowego lub liniowego w 3-osiach oraz 

nachylenia czujnika od pionu, po odpowiednim przeliczeniu składowych. Akcelerometry 

można podzielić na dwa rodzaje w zależności od budowy belki pomiarowej: 

pojemnościowe i piezorezystywne. Ogólna zasada działania obu czujników jest 

podobna. Posiadają one w sobie kulkę (masę bezwładną), która zamocowana jest na 

belce. W momencie zmiany położenia akcelerometru, kulka przemieszcza się. 

Przyspieszenia rejestrowane są przez zmianę pojemności (w akcelerometrach 

pojemnościowych) lub zmianę rezystywności (w akcelerometrach piezorezystywnych). 

Dalej odczyt wygląda tak samo jak w magnetometrach, czyli zastosowany jest 

przetwornik ADC, który na wyjściu daje sygnał cyfrowy zastanych zmian [17, 22]. 

Tak jak wcześniej omawiane magnetometry, tak i akcelerometry produkowane są 

w technologii MEMS. Są to elementy zazwyczaj typu SMD i zawierają w sobie nie tylko 

części pomiarowe, ale i przetworniki sygnału. Przykładem takiego czujnika może być 

akcelerometr cyfrowy ADXL345 firmy Analog Devices (Rys. 5.3). Zaletą takich układów 

jest bardzo niski pobór prądu (rzędu kilkuset µA). 

a) 

 

b) 

 
 

Rys. 5.3. Akcelerometr cyfrowy 3-osiowy ADXL345 (Analog Devices): 

 a) czujnik, b) zestaw [17] 

 



24 
 

W robotyce najczęściej tego typu czujniki wykorzystywane są do samo 

poziomowania oraz stabilizacji robotów mobilnych. Także do obliczania parametrów 

ruchu napędów czy sterowania nimi zależnie od nachylenia drogi. 

 

5.4. GPS - Global Positioning System 

 

GPS jest to powszechnie stosowany system, służący do określania położenia na 

kuli ziemskiej oraz ułatwiający orientowanie się w terenie. Pozwala także na określenie 

prędkości poruszania się, wysokości nad poziomem morza, czy pobranie aktualnego 

czasu. Koniecznym warunkiem zadziałania układu jest znajdowanie się w zasięgu 

widoczności 3 z 31 satelitów. Pierwszy określa sferę, na jakiej się znajdujemy, drugi 

zawęża obszar do okręgu, a trzeci do dwóch punktów, z których jednego możemy 

wykluczyć ze względu na znaczną prędkość poruszania się [22, 23]. 

Zasada działania polega na odbieraniu z przynajmniej trzech satelitów sygnału 

o dwóch częstotliwościach nośnych, generowanych przez zegar atomowy i porównanie 

ich różnicy faz. Na podstawie czasu propagacji wyznaczane jest dokładne położenie 

obiektu. Procesy analizy sygnałów oraz określanie na ich podstawie położenia jest dość 

skomplikowane i nie będzie przytaczane w tej pracy. Stosunkowo dobrze opisane jest 

to w [23] pozycji literaturowej. System GPS podaje bezwzględne położenie obiektu na 

ziemi, więc stosowanie tego typu urządzeń do pomiarów odległości sprawdza się na 

dużych obszarach. Dokładność pomiarów wynosi subiektywnie ok. 1-3 m. Wartość ta 

zależy od metody, jaką producent wykorzystał do jej pomiarów. W rzeczywistości 

uzyskujemy różną dokładność w zależności od położenia na kuli ziemskiej i w jaki 

sposób widzą nas satelity [23]. 

Początkowo system GPS używany był tylko przez wojsko, natomiast teraz jest 

używany w niemal każdym urządzeniu typu smart, takim jak telefonie komórkowym, 

tablecie czy zegarku smartwatch. Jest także obecnie jednym z głównych narzędzi 

nawigowania. Na co dzień używany w nawigacjach samochodowych. System GPS jest 

dużo droższy niż wcześniej omawiane czujniki do orientowania robotów w przestrzeni 

i na tą chwilę rzadko jest stosowany w robotyce mobilnej, choć wchodzą na rynek proste 

moduły, które mogą się komunikować przez standardowe porty szeregowe UART czy 

I2C. Przykładem takiego prostego modułu GPS stosowanego w robotach mobilnych 

jest odbiornik GPS GlobalTop GPS-GMM-R1 (Rys. 5.3a) lub Ublox NEO-6M 

(Rys. 5.3b). Oba moduły komunikują się poprzez port szeregowy [22]. 
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Pierwszy z nich jest to miniaturowy moduł w obudowie SMD, bez wbudowanej 

anteny.  Natomiast drugi z nich posiada wbudowaną antenę oraz kontroler. Zestaw ten 

posiada także wbudowaną baterię oraz pamięć EEPROM do zapisu danych 

konfiguracyjnych. 

a) 

 

b) 

 
 

Rys. 5.3. Moduł odbiornika GPS 

a) GPS-GMM-R1 [17], b) Ublox NEO-6M [20] 

 

5.5. Sensory odometryczne 
 

Wcześniej omawiane czujniki swój pomiar opierają na badaniu czynników 

zewnętrznych lub na efektach bezwładnościowych (tak jak akcelerometr). Należy 

jednak pamiętać, że położenie możemy badać także na podstawie wykonanego ruchu. 

W taki sposób możemy określać jego położenie, prędkość oraz przyspieszenie. 

Pomiary maja charakter względny, czyli swoje położenie odnosimy do poprzedniego, 

co przy dużych obszarach może powodować zwielokrotnienie błędu (błąd 

systematyczny). Najczęściej wykorzystuje się do tego celu enkodery, mierzące obroty 

wału napędu.  

W robotyce najczęściej stosuje się serwomechanizmy, które posiadają już 

wbudowane czujniki przemieszczenia kątowego lub silniki z obustronnym wałem, na 

którym można umieścić zewnętrzne enkodery magnetyczne.  

Pomiary odometryczne są wystarczające tylko w przypadku niewielkich odległości 

poruszania się robota, w momencie gdy mamy twarde dobrze przylegające do podłoża 

ogumienie oraz płaską nawierzchnie. W innym przypadku szybko odbiegniemy 

wyznaczana trasą od tej rzeczywistej. Aby skorygować błędy należałoby korzystać 

także z wcześniej omówionych elementów nawigacyjnych [1]. 
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6. TRANSFER DANYCH MIĘDZY ROBOTEM, A KOMPUTEREM 
 

Transfer danych realizowany jest poprzez interfejs komunikacyjny, który jest 

pośrednikiem w wymianie danych między urządzeniami. Każdy z nich posiada własne 

specyficzne elementy i standardy, które musza być spełnione, aby była możliwa 

prawidłowa transmisja danych. 

Połączenie dwóch obiektów w celu przesyłania między nimi danych możemy 

zrealizować na wiele różnych sposobów. Mogą być to połączenia przewodowe lub 

bezprzewodowe. Do tych pierwszych możemy zaliczyć między innymi RS232, RS422, 

RS485, Ethernet czy USB. Większość z nich często używana jest w przemyśle do 

łączenia sterowników PLC, natomiast także spotyka się je do podłączania amatorskich 

konstrukcji elektronicznych między innymi przez port szeregowy. W robotyce mobilnej 

częściej korzysta się z połączeń bezprzewodowych, żeby nie ograniczać ruchu robota. 

Najczęściej wykorzystywane połączenia to Bluetooth, Wi-Fi, ZigBee czy do komunikacji 

na większych obszarach GSM/GPRS. W pracy zostaną omówione wyłącznie 

połączenia bezprzewodowe, gdyż to właśnie one znajdują zastosowanie 

w projektowanym urządzeniu. Wybierając najbardziej korzystne rozwiązanie, kierujemy 

się zasięgiem transmisji, przepustowością, łatwością komunikacji, tak jak i ceną zakupu 

i utrzymania interfejsu [12]. 

 

6.1. Bluetooth 
 

Bezprzewodowy interfejs komunikacyjny krótkiego zasięgu. Możemy wyróżnić 

4 zakresy działania w zależności od klasy mocy urządzenia: Klasa 1 (zasięg 100 m, 

moc 100 mW), klasa II (zasięg 10 m, moc 2,5 mW), klasa III (zasięg 1 m, moc 1 mW) 

oraz klasa IV (zasięg 0,5 m, moc 0,5 mW). Najczęściej wykorzystywana jest klasa II, 

możemy ją spotkać w wielu urządzeniach domowych, takich jak komputer, drukarka, 

telefon komórkowy i wiele innych. Zasięg transmisji danych pozwala na ich wymianę 

zazwyczaj w obrębie pomieszczenia, a nawet domu. Interfejs ten korzysta z fal 

radiowych o częstotliwości 2,4 – 2,485 GHz. Kolejnym ważnym parametrem, który 

bierze się pod uwagę jest przepustowość przesyłania informacji między urządzeniami. 

Technologia bluetooth rozwija się ostatnio bardzo dynamicznie. W pierwszej wersji 

prędkość wynosiła 21 kb/s, gdzie teraz sięga nawet 40 Mb/s. Często stosowanym 

modułem komunikacyjnym bluetooth w robotyce jest HC-06 (Rys.6.1a), [12, 17]. 
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Jest to moduł klasy II o zasięgu 10 m i przepustowości 3 Mb/s. Komunikacja 

odbywa się przez UART, a napięcie linii komunikacyjnych wynosi 3,3 V. Pobór prądu 

tego urządzenia to 50 mA. Drugi z przedstawionych modeli to DFRRobot BLE Link 

(Rys. 6.1b) charakteryzuje się niskim poborem prądu (zaledwie 11 mA). Jest to jeden 

z najnowszych modeli ze standardem bluetooth 4,0 o zasięgu 60 m i przepustowości 

1 Mb/s. Charakteryzuje się tym, że z jego wykorzystaniem można zdalnie programować 

układy (np. arduino). Komunikuje się także przez UART oraz posiada 3,3 V na liniach 

komunikacyjnych [17]. 

a) 

 

b) 

 

Rys. 6.1. Moduł Bluetooth: a) HC-06, b) DFRobot BLE Link [17] 

 

Oba układy możemy otrzymać w wersji do wlutowania lub z goldpinami, 

umożliwiającymi wpięcie w płytkę stykową albo gotowe urządzenie. Nowszy model jest 

ponad 2 razy droższy od modułu standardowego. Jak widać, polepszając jeden 

z parametrów pogarszamy drugi. W czasie projektowania urządzenia musimy znać jego 

konkretne zadania, aby dobrze dobrać jego komponenty. Podczas wyboru optymalnego 

modułu trzeba iść na kompromis między wszystkimi z parametrów wyżej omówionych. 

 

6.2. Wi-Fi 

 

Kolejnym bezprzewodowym interfejsem komunikacyjnym jest Wi-Fi, które można 

określić zestawem standardów. Charakteryzuje się zasięgiem transmisji rzędu 

kilkudziesięciu do kilkuset metrów. Przepustowość w początkowych wersjach sięgała 

11 Mb/s, natomiast aktualnie prezentowane są moduły z prędkością przesyłania danych 

do 1 Gb\s. Wszystko zależy jakiego standardu używa posiadany moduł Wi-Fi. Interfejs 

ten korzysta z fal radiowych o częstotliwościach 2,4 i 5 GHz. Jest używany zazwyczaj 

nie do tworzenia połączenia między dwoma urządzeniami, a do budowania obszernych 

sieci internetowych [12]. 
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Na co dzień spotyka się go w domu czy pracy, do komunikacji między 

komputerami lub dostępu do sieci internetowej. Powszechnie Wi-Fi stosowane jest 

w przemyśle do łączenia urządzeń z komputerami przemysłowymi. Tutaj jednak nie ma 

tak dużego znaczenia przepustowość, czy zasięg działania (zawsze można 

zamontować punkt dostępowy), tylko ważna jest niezawodność oraz możliwość pracy 

w bardzo trudnych warunkach [12]. 

W robotyce spotykamy gotowe moduły łącznie w zestawach z elementami 

pasywnymi, które umożliwiają łatwe podłączenia w projektowanych urządzeniach. 

Większość takich modułów posiada napięcie 3,3 V na liniach komunikacyjnych. Poniżej 

przedstawione są dwa nowe modele modułów Wi-Fi (Rys. 6.2). Oba z nich mogą 

komunikować się przez port szeregowy UART oraz posiadają wbudowaną antenę PCB, 

która pozwala na bezpośrednie połączenie bez stosowania zewnętrznych elementów. 

Interfejs oparty na tym samym standardzie Wi-Fi 802,11 b/g/n. Koszt takiego zestawu 

jest pokroju modułów bluetooth (kilkadziesiąt złotych). Wadą w porównaniu 

z wcześniejszym interfejsem komunikacyjnym jest pobór prądu, który sięga nawet 

300 mA, [17]. 

a) 

 

b) 

 
 

Rys. 6.2. Moduł Wi-Fi: a) WiFi ESP-12E ESP8266 Black,  

b) WiFi SparkFun ESP8266 Thing [17] 

 

6.3. ZigBee 
 

Mało znanym interfejsem w życiu codziennym jest ZigBee, który opiera swe 

działanie na sieciach bezprzewodowych typu mesh. Charakterystyczną cechą takiego 

rozwiązania jest duży zasięg (rzędu 100-200 metrów) przy niewielkim poborze prądu 

zawierającym się do 40 mA. Uzyskanie tak wysokich parametrów transmisji jest 

możliwe przy zmniejszonej przepustowości, która w tym interfejsie wynosi zaledwie 

250 kb/s, [13]. 
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Transmisja wykonywana jest na częstotliwości 2,4 GHz, podobnie jak 

w poprzednich modułach komunikacji bezprzewodowej. Moduły ZigBee dzielimy na trzy 

rodzaje, w zależności na prace, jaką wykonują: koordynator, router, moduł końcowy. 

Pierwszy z nich odpowiada za zbieranie danych z pozostałych modułów, drugi ma na 

celu przesyłanie dalej otrzymanych danych, a ostatni jest jednostką podrzędną 

komunikującą się z urządzeniami pomiarowymi. Głównym zastosowaniem tego typu 

transmisji danych są wszystkie systemy pomiarowe, w których wymagana jest wysoka 

energooszczędność. Niektóre moduły schodzą nawet do 20 mA przy transmisji danych 

i zaledwie 0,7 µA w czasie uśpienia. Na średnich pojemnościach baterii z małą 

częstotliwością odświeżania informacji, są w stanie pracować latami [12, 13]. 

Przykładem takiego modułu z protokołem radiowym ZigBee może być Core2530 

czy XBee ZB Mesh (Rys. 6.3). Ogólne parametry obu zestawów są podobne. Zasięg 

do 120 m przy załączeniu zewnętrznej anteny widocznej na Rys. 6.3b. Komunikują się 

także przez port szeregowy UART przy przepustowości 250 kb/s i maksymalnym 

poborze prądu w czasie transmisji 40 mA, [17]. 

a) 

 

b) 

 
 

Rys. 6.3. Moduł radiowy z protokołem ZigBee: a) Core2530,  

b) Moduł XBee ZB Mesh 2mW Series [17] 

 

6.4. GSM/GMRS 
 

Poprzednio omawiane techniki transmisji danych między urządzeniami zaliczamy 

do metod krótkiego zasięgu, tzw. ISM. Jednak nieraz jest to niewystarczające, gdyż 

chcemy mieć łączność z urządzeniem na sporych obszarach. Do tego celu możemy 

wykorzystać łącza radiomodemowe lub sieci komórkowe GSM/GPRS. Pierwsze z nich 

opierają swe działanie na prywatnych lub licencjowanych sieciach i często używane są 

tylko w przemyśle. Bardziej przyjrzymy się drugiemu typowi łączności. Formalnie GSM 
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stosowane jest do obsługi połączeń głosowych, a GPRS jest jego częścią do 

przesyłania danych. Komunikacja ta cechuje się one dużym zasięgiem, wykorzystując 

przy tym istniejącą infrastrukturę sieciową. Możemy uzyskać w ten sposób bezpieczną, 

niewrażliwą na przeszkody terenowe komunikacje, nie stawiając żadnych własnych 

punktów wzmacniających. Takie rozwiązanie ma także sporo wad, takich jak płatny 

abonament, niewielki transfer danych (zaledwie 57,6 kb/s), czy opóźnienia w transmisji. 

Jednak technika dąży cały czas do polepszenia jakości usług sieci GSM/GPRS 

i aktualnie można się spodziewać w przemyśle pakietów transferowych do 1 Mb/s, 

co można uznać za zadowalające. Transmisja odbywa się na falach o wysokich 

częstotliwościach, sięgających 1900 MHz, [12]. 

Poniżej przedstawione są dwa moduły do bezprzewodowej komunikacji 

GSM/GPRS, wykorzystywane w prostych urządzeniach do przesyłania informacji.  

a) 

 

b) 

 
 

Rys. 6.4. Moduł GSM/GPRS: a) Fibocom G510 Q50-00, 

b) LoNet 800L [17] 

 

Oba komunikują się przez port szeregowy UART, a do swego działania potrzebują 

kartę SIM. Działają na czterech częstotliwościach: 850, 900, 1800, 1900 MHz. Napięcie 

na liniach komunikacyjnych dla pierwszego modelu wynosi 3,3 – 4,5 V, natomiast 

w drugim 2,8 - 5 V. Moduł LoNet 800L jest zestawem umożlwiającym bezpośrednie 

połączenie z Arduino oraz Raspberry PI, posiada także wbudowaną antenę i kilka 

funkcji wspierających transmisje, co sprawia, że jest 3-krotnie droższy od Fibocom 

G510 [17]. 

Rozwiązanie komunikacji modułem GSM/GPRS jest bardzo dobrym 

rozwiązaniem, jeśli zakres lub warunki środowiskowe nas do tego zmuszają, inaczej 

słabo wypada w porównaniu z poprzednimi interfejsami, głównie ze względu na 

prędkość transmisji oraz koszt utrzymania łącza. 
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7. BADANIE CHARAKTERYSTYK CZUJNIKÓW 
 

W czasie projektowania i dobierania elementów do naszego układu stajemy 

nieraz przed trudnym zadaniem, którym jest wybór jednego z pośród kilku podobnie 

zachowujących się elementów. Wiadomo, że chciałoby się wybrać ten 

najkorzystniejszy. Częstym błędem jest pełne zaufanie parametrom i charakterystykom 

podawanym przez producentów. Należy jednak pamiętać, że są one zazwyczaj 

przedstawiane dla możliwie najlepszych warunków pracy oraz w jakimś stopniu są 

ubarwione. Warto wtedy samemu je przetestować oraz zbadać pożądane ich parametry 

pracy w warunkach, jakich docelowo mają działać. 

Praca zawiera badanie podstawowych parametrów dla ultradźwiękowego 

czujnika odległości HC-SR04 oraz analogowego czujnika odległości Sharp 

GP2Y0A21YK0F. Oba czujniki zostały poddane analizie, gdyż ze względu na tani koszt 

zakupu, są rozważane w projektowanej konstrukcji. 

Do celów pomiarowych została stworzona specjalna aplikacja, która zapisuje 

otrzymane wyniki do pliku tekstowego w stopniu pozwalającym na późniejszą obróbkę 

danych w Excelu (Rys. 7.1).  

 
 

Rys. 7.1. Aplikacja do zapisywania wyników pomiarów 

Obiektem, dla którego określane będą odległości od czujnika jest 

prostopadłościenna kostka o wymiarach 60x60x120 mm w kolorze białym. Rozmiarem 

obejmuje ona wielkości czujników, co pozwoli na uniknięcie faktu nie trafienia wiązką 

fali w obiekt. Natomiast kolor biały jest dobrze odbierany przez oba z analizowanych 

czujników. Porównana zostanie dokładność określenia odległości oraz powtarzalność 

ich wskazań. Co do zakresu roboczego, pozostaniemy przy danych katalogowych, 
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ponieważ nie jest to parametr dla nas istotny, gdyż nie interesuje nas jak czujniki daleko 

widzą, tylko jak dokładnie podają wartości w swoich nominalnych przedziałach. Jeśli 

w czasie prowadzenia badań natrafimy na nieprawidłowości wskazań czujników dla ich 

zakresów roboczych, to dokładniej zostanie rozpatrzony ich maksymalny zasięg. 

Schemat podłączenia czujników do Arduino Uno został obrazowo przedstawiony 

z wykorzystaniem programu Fritzing (Rys.7.2). Czujnik ultradźwiękowy podpięty do 

kanałów cyfrowych, a odbiciowy do analogowych. Jak można zauważyć czujnik Sharp 

ma mniejsze zapotrzebowanie pinów, jakie wykorzystuje, co może mieć znaczny wpływ 

przy mniejszych sterownikach. 

a) 

 

b) 

 
 

Rys. 7.2. Podłączenie czujników do Arduino Uno: a) HC-SR04, b) Sharp GP2Y0A21YK0F 

 

Przebieg badania parametrów czujników: 

1. Umocowanie czujnika w miejscu zera liniału pomiarowego. 

2. Uruchomienie aplikacji. 

3. Utworzenie pliku tekstowego o dowolnej nazwie. 

4. Wpisanie wartości zadanej i zapisanie jej do pliku. 

5. Przesuwanie obiektu wzdłuż liniału pomiarowego, tak aby powierzchnia na 

którą pada wiązka fali nadanej przez czujnik była prostopadła do niej. 

6. Zarejestrowanie wskazań czujnika w pliku tekstowym na komputerze PC. 

7. Obróbka wyników w programie Excel. 

8. Wykonanie charakterystyk czujnika. 

9. Omówienie otrzymanych wyników badań. 
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7.1. Dokładność pomiaru  
 

Pierwszym z badanych parametrów jest dokładność w określaniu odległości 

obiektu od czujnika. Jest to jedna z najważniejszych właściwości tych urządzeń 

pomiarowych, która rzadko podawana jest w normach katalogowych. Badanie będzie 

polegało na wykonaniu charakterystyk czujników, pokazujących bezwzględną różnicę 

pomiędzy średnią wartością odległości wskazanej przez czujnik, a wartością zadaną. 

Po wykonaniu wstępnych pomiarów zauważono, że dokładność wskazań nie jest 

wysoka, więc badanie zostało zrealizowane ze zmiennym krokiem. Na początku 

z krokiem 1 cm do 10 cm odległości, następnie z krokiem 2 cm do 30 cm, 5 cm do 1 m 

oraz z krokiem 10 cm do 2 m odległości. Dalsze wartości wskazywane przez czujnik nie 

mają większego znaczenia, bo i tak nie będą wykorzystywane w trakcie tworzenia 

mapy. Mogą one, co najwyżej mówić o zgrubnym pojawieniu się krawędzi. Pomiar dla 

każdej zadanej odległości został powtórzony 10-krotnie oraz wykonano na ich 

podstawie średnią wartość. A następnie porównano ja z wartością zadaną. Wykres 

różnic między wskazaniami czujników, a wartościami zadanymi przedstawia Rys. 7.3.  

 

Rys. 7.3. Zależność błędu bezwzględnego wskazań czujników od wartości zadanej 
 

Uzyskana charakterystyka jednoznacznie pokazuje, że wskazania czujnika 

ultradźwiękowego są bliższe odległością rzeczywistym. 
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Błędy w większością przedziału pomiarowego zawierają się w granicach 0-3 cm, 

natomiast dla czujnika odbiciowego Sharp już w jego nominalnym zakresie dochodzą 

do 4 cm. Wykres przedstawiony na rysunku 7.3. nie jest jednak w pełni czytelny. 

Zawiera wartości otrzymane w strefach martwych czujnika jak i pomiary z krańca 

zakresu czujnika, które mogą znacznie odbiegać od odległości nominalnych.  

Zamazują one błędy otrzymane dla zakresów, które mamy zamiar wykorzystywać 

w czasie pracy robota mobilnego. Interesują nas odległości od kilku do kilkudziesięciu 

centymetrów (Rys. 7.4). 

 

Rys. 7.4. Zależność błędu bezwzględnego wskazań czujników od wartości zadanej dla 

zawężonego przedziału pomiarowego 

 

Jak trafnie można zauważyć, lepszym pod względem dokładności odwzorowania 

odległości obiektu od czujnika jest sensor ultradźwiękowy HC-SR04. W granicach 

ok. 10-20 cm czujniki zachowują się podobnie, jednak później Sharp traci swoje dobre 

właściwości. Wykrywa obiekt, ale nie jest w stanie określić jego poprawnej odległości, 

co może być spowodowane niekoniecznie dobrym odbijaniem podczerwieni przez 

stosowany obiekt. Określono ponadto średnie wartości błędu dla kilku przedziałów, 

które zestawiono w tabeli 7.1. Pokazuje to, że w tym przypadku można dużo szerzej 

wykorzystać czujnik ultradźwiękowy, niż odbiciowy. 
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Tabela 7.1. Średnie wartości błędów dla kilku zakresów 

 

Czujnik 
Zakres [cm] 

2 - 10 10 - 20 20 - 40 40 - 70 70 - 100 

Czujnik ultradźwiękowy 0,62 0,32 0,22 0,78 1,47 

Czujnik odbiciowy Sharp - 0,33 1,65 2,24 - 

 

7.2. Powtarzalność pomiaru 
 

Kolejnym aspektem rozważań nad wyborem i odpowiednim zastosowaniem 

czujników jest ich powtarzalność wskazań wartości odległości. Te informacje bardzo 

ciężko gdziekolwiek znaleźć. Nie należy jednak o tym zapominać, bo co da nam duża 

dokładność wyniku, skoro często czujnik będzie pokazywał jakieś nieprawdziwe 

wartości. W czasie programowania urządzenia trzeba o tym wiedzieć i w odpowiednim 

stopniu to skompensować. W czasie analizy zostały wykorzystane wyniki 

z poprzedniego badania. Wykonano zestawienie maksymalnych odchyłek 

pozyskanych wartości z czujników w odniesieniu do idealnej charakterystyki. Rysunek 

7.5. przedstawia charakterystykę dla czujnika ultradźwiękowego, która w dość 

znacznym przedziale (160 cm) ma przebieg zbliżony do liniowego oraz niewielką 

histerezę. Dopiero w pobliżu 2 metrów czujnik trochę się rozstraja i może dać co któryś 

pomiar trochę odbiegający od poprawnej wartości. 

 

Rys. 7.5. Zestawienie maksymalnego i minimalnego wskazania czujnika ultradźwiękowego 
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Identyczne zestawienie zostało wykonane dla czujnika Sharp (Rys. 7.6). Zakresy 

na obu osiach są takie same jak w przypadku pierwszego z czujników, aby łatwiej 

można było je ze sobą porównać. Natomiast naniesienie ich na jeden wykres zamazuje 

charakterystyczne punkty przebiegów. 

 

Rys. 7.6. Zestawienie maksymalnego i minimalnego wskazania czujnika odbiciowego Sharp 

Charakterystyka pokazuje liniowość czujnika tylko w niewielkim zakresie, 

a odchyłki na pierwszy rzut oka nie są dużo większe niż dla poprzedniego z czujników. 

Rozrzut wyników zaczyna się przy 50 cm odległości obiektu od czujnika. Przedstawione 

charakterystyki nie do końca jasno pokazują jak znaczne mogą być różnice między 

maksymalnymi wartościami wskazanymi przez czujnik. W tym celu wykonano wykres, 

który przedstawiono na rysunku 7.7. 

Dokładnie widać, że istnieją takie zakresy czujników gdzie rozrzut jest znaczny. 

Głównie jest to spowodowane pojedynczymi pomiarami z pośród całego zbioru 

wynikowego. Jednak i tutaj bardziej stabilnie zachowuje się czujnik ultradźwiękowy, 

co stawia go w bardzo korzystnej sytuacji pod względem wyboru sensora do robota 

mobilnego. Oczywiście można by wykonywać wiele pomiarów dla jednego położenia, 

odrzucać kilka skrajnych oraz korzystać z rozkładu normalnego w celu wyznaczenia 

wartości średniej, ale po co komplikować tak znacznie obliczenia, skoro można 

skorzystać z tego stabilniejszego i dokładniejszego sprzętu. 
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Rys. 7.7. Zestawienie różnic między skrajnymi wskazaniami czujników dla danych odległości 

Analiza zakresu roboczego nie była konieczna, gdyż czujniki szybciej traciły 

dokładność niż zasięg widzenia. Wykonane badania jednoznacznie wskazują lepszy 

model czujnika do tego typu zastosowań. Należy jednak pamiętać, że może on mieć 

trudności ze znacznie chropowatymi i zniekształconymi powierzchniami, które 

powodują rozpraszanie nadawanej przez czujnik fali. Na zakończenie rozważań nad 

parametrami czujników, wykonano rozkład normalny wskazań dla czujnika HC-SR04 

(Rys. 7.8) dla dwóch odległości zadanych, po 100 próbek pomiarów. Jednoznacznie 

widać, że przypominają one rozkłady Gaussa z zagęszczeniem wyników w pobliżu 

wartości rzeczywistej. Mniejsza amplituda oznacza większe odchylenie standardowe. 

    

Rys. 7.8. Rozkład normalny wskazań czujnika ultradźwiękowego HC-SR04 dla 20 i 30 cm 
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8. OPRACOWANIE MECHANIKI ROBOTA 
 

Jednym z etapów projektu robota mobilnego jest jego konstrukcja. Duże 

znaczenie ma konsekwentne dobranie elementów, które najbardziej są potrzebne oraz 

prawidłowe ich rozmieszczenie. Maksymalne, założone rozmiary robota nie są 

znaczenie zawężone, bo wynoszą 200x200x150 mm, więc nie trzeba wiele skupiać się 

nad upychaniem elementów. Cała uwaga została zwrócona ku funkcjonalności 

skonstruowanego sprzętu, takiej jak wyciągany akumulator, dostęp do sterownika czy 

prosty i dokładny sposób mapowania pomieszczenia. 

 

8.1. Dobranie napędów 
 

Projekt zaczęto od dobrania napędów, dzięki którym robot miałbym zawdzięczać 

swój ruch. Praca podzielona została na dwie części. Pierwszy z napędów miał być 

odpowiedzialny za ruch po pomieszczeniu, a drugi za obrót wieżyczki z czujnikami. 

Jazda robota ma być oparta na dwóch kołach, które będą sterowane i zasilane 

osobno z różnych silników. Nie interesuje nas znaczna szybkość poruszania się czy 

spora dynamika. Ważne jest jednak, aby można było w miarę dokładnie określić 

względne położenie robota na podstawie wykonanego ruchu. Dostępne są dwie opcje: 

silnik krokowy lub serwomechanizm. Ze względu na dużą cenę silników krokowych, 

które spełniłoby żądane wymagania, wybrano serwomechanizmy z pracą ciągłą 

360 stopni (Rys. 8.1). Jest to napęd o dużej mocy, pracujący z regulowaną prędkością, 

która jest proporcjonalna do podanego wypełnienia. Położenie możemy określać na 

podstawie wyznaczonej charakterystyki odległości zależnej od prędkości w określonym 

czasie. Napęd ten jest bardzo dokładny w swoim działaniu oraz prosty w sterowaniu. 

 

Rys. 8.1. Serwo PowerHD AR-1201MG [17] 
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Istotne parametry serwomechanizmu przedstawia poniższa tabela. 
 

Tabela 8.1. Parametry napędu 1 Serwo PowerHD AR-1201MG [17] 

Napięcie zasilania Od 4,8 do 6,0 V 

Sygnał sterujący 50 Hz / 1-2 ms 

Wymiary 40,5 x 20 x 38 mm 

Masa 60 g 

Dodatkowe informacje Metalowe tryby 

Brak ogranicznika ruchu 

Potencjometr do regulacji punktu środkowego 

Parametry dla 4,8 V Moment: 12,0 kg*cm (1,17 Nm) 

Prędkość: 0,22 s/60° 

Parametry dla 6,0 V: Moment: 13,5 kg*cm (1,32 Nm) 

Prędkość: 0,20 s/60° 

 

Wartością napięcia zasilania przewidzianą do pracy serwomechanizmów jest 5 V 

podane z przetwornicy napięcia, która zapewni żądany prąd. Jak wynika z parametrów 

serwa odczytanych z katalogu, uzyskamy maksymalny moment ok. 1,2 Nm.  

Napęd robota jest umieszczony w przedniej jego części, tak że oś znajduje się 

około w 1/4 jego długości (Rys. 8.2), a tył robota podparty jest metalową kulką 

podporową o średnicy 1/2 cala. Jest to podejście niestandardowe, gdyż większość 

użytkowników praktykuje technikę odwrotną. Chodzi tu głównie o umiejscowienie 

środka obrotu pojazdu, aby mógł obracać się blisko swoich przeszkód. 

 

 
 

Rys. 8.2. Umiejscowienie serwomechanizmów w robocie 
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Drugi napęd miał być odpowiedzialny za obrót wieżyczki, na której zostaną 

umieszczone czujniki odległości. Cel takiego rozwiązania będzie szerzej opisany 

w kolejnym punkcie. Dobór należało zacząć od postawienia sobie pytania, jakie cechy 

ruchu chcielibyśmy uzyskać. Głównym aspektem jest jego dokładność i precyzyjne 

określanie położenia bez konieczności wprowadzania pętli sprzężenia zwrotnego. Nie 

interesuje nas zbytnio dynamika ruchu, znaczne prędkości czy płynność obrotu, gdy nie 

będą one miały znaczenia w pomiarze. 

Po analizie dostępnych rozwiązań oraz badaniu dokładności wykonywania ruchu, 

wybór padł na zastosowanie silników krokowych. Badanie przeprowadzane było na 

silniku korkowym JK35HY26-0284 oraz dwóch silnikach pozyskanych z drukarki Epson: 

EM-463 i EM464 (Rys. 8.3). 

a) 

 

b) 

 
 

Rys. 8.3. Silniki krokowe: a) JK35HY26-0284 [17], b) Epson EM-464 i EM-463 

 

Najlepszym rozwiązaniem okazał się silnik drukarki Epson EM-463. Porusza się 

mniej szarpanym ruchem niż silnik JK35HY26-0284, ma trochę większy moment 

trzymający, co także przekłada się na moment obrotowy. Dużą zaletą silników Epson 

jest fakt, że posiadają już wbudowane koła zębate, co pozwoli na wykonanie przekładni 

w wieżyczce. Wybrano właśnie silnik EM-463 gdyż w drukarce pracował z kołem 

zębatym, które zostało wykorzystane także w projekcie robota mobilnego. Istotne 

parametry silnika EM-463 zostały pozyskane z forum internetowego (tabela 8.2). 

 

Tabela 8.2. Parametry silnika krokowego Epson EM-463 [21] 

Napięcie znamionowe 7,4 V 

Rozdzielczość 200 kroków/obr (1,8 °) 

Wyprowadzenia Bipolarny (4 przewody) 

Masa 98 g 

Wymiary 42 x 19 mm (z wałem 34 mm) 
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Silnik krokowy do obroty wieżyczki został umieszczony pomiędzy 

serwomechanizmami, w środkowej jego części. Dokładna pozycja została dobrana tak, 

aby oś obrotu czujników znajdowała się w środku osi napędowej kół. Dokładniej 

omówione i przedstawione rysunkami jest to w punkcie 8.4. 

 

8.2. Dobranie sensorów odległości 
 

Poruszanie się robota zostało już opracowane, czas teraz na dobranie 

odpowiednich czujników, które wykonywałyby założoną w projekcie pracę, czyli 

wykrywanie przeszkód. Jak trafnie można zauważyć na podstawie badań 

przedstawionych w punkcie 7, najlepszym rozwiązaniem będą czujniki ultradźwiękowe. 

Cechują się większym zakresem działania, mniejszą strefą martwą oraz lepszą 

dokładnością i powtarzalnością, co widoczne jest na wykresach wykonanych wcześniej 

badań. Mapowane pomieszczenie nie będzie miało nachylonych do powierzchni ścian, 

więc wada czujnika do tego typu obiektów, nie wyklucza go. Ze względu na dużą ilość 

czujników oraz mobilność robota (zasilanego z baterii), znaczącym czynnikiem jest 

także pobór prądu, który najmniejszy ma właśnie czujnik ultradźwiękowy. Są to także 

jedne z najtańszych czujników odległości na rynku, z tak przyzwoitą dokładnością 

pomiaru. W projekcie zastosowano czujniki ultradźwiękowe HC-SR04 2-200 cm 

(Rys. 8.4) oraz dedykowane do nich obudowy. 

a) 

 

b) 

 
 

Rys. 8.4. Ultradźwiękowy czujnik odległości HC-SR04: a) czujnik, b) uchwyt [17] 
 

Zostaną wykorzystane trzy czujniki, które będą skierowane pod kątem prostym na 

trzy strony robota. Zapewni to odpowiednią orientacje w czasie poruszania się. 

W momencie pomiaru będą obracały się ruchem wieżyczki, aby dokładniej odwzorować 

przestrzeń wokół niego. Głównym założeniem jest to, aby robot sam znacznie się nie 

obracał, gdyż może powodować to, że szybko straci orientacje w terenie, a ruch 
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wieżyczki i jej pozycja jest dokładnie określana na podstawie zadanych kroków silnikowi 

oraz zastosowanych wyłącznikach krańcowych. Istotne parametry zastosowanego 

czujnika odległości przedstawia tabela 8.3. 
 

Tabela 8.3. Parametry czujnika ultradźwiękowego HC-SR04 [17] 

Napięcie zasilania 5 V 

Pobór prądu 15 mA 

Zakres pomiarowy 2-200 cm 

Częstotliwość pracy 40 kHz 

Masa 8 g 

Wymiary 45 x 20 x 15 mm 
 

Bardzo dużą zaletą jest niewielka strefa martwa przy znacznej przestrzeni 

roboczej. W geometrii silnika przedstawionej w punkcie 8.4. wynika, że strefa martwa 

będzie kończyła się już wewnątrz robota. 

8.3. Dobranie sensorów orientujących w przestrzeni 
 

Elementy wchodzące w skład robota, pełniące najważniejsze z funkcje zostały już 

odpowiednio dobrane. Sam ruch i mapowanie przestrzeni jest już zrealizowane. Należy 

jednak wziąć także pod uwagę, kontrolowanie położenia robota innymi metodami, 

niż odometryczne pochodzące od serwomechanizmów. W projekcie wzięto pod uwagę 

wykorzystanie magnetometru, sprawdzającego bezwzględne położenie kątowe robota 

(kontrola obrotu) oraz czujnika optycznego z myszki, sprawdzającego względne 

przemieszczenie (kontrola ruchu liniowego). 

Jako czujnik magnetyczny został wybrany cyfrowy magnetometr 3-osiowy Xtrinsic 

MAG3110 (Rys. 8.5a) o parametrach przedstawionych w tabeli 8.4. Tego typu 

urządzenie znajduje właśnie szerokie zastosowanie w nawigacji i lokalizacji tego typu 

pojazdów. 

Tabela 8.4. Parametry cyfrowego magnetometru 3-osiowego MAG3110  [17] 

Napięcie zasilania 3,3 V 

Interfejs komunikacyjny I2C (fast mode 400 kHz) 

Osie pomiarowe X, Y, Z 

Zakres pomiarowy +/- 1000 µT 

Czułość 0,1 µT 

Wymiary 26 x 24 mm 
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Miejsce na czujnik magnetometryczny, początkowo zostało zostawione pomiędzy 

serwomechanizmami, pod wieżyczką z czujnikami. Magnetometr znajdowałby się 

dokładnie w osi obrotu, zatem przy zmianie położenia kątowego robota czujnik także 

będzie się tylko obracał. Niestety takie ułożenie okazało się błędne, ze względu na 

zakłócenia płynące od silników. Dokładniejsze informacje dotyczące zamocowania 

czujnika przedstawione jest w punkcie konstrukcji robota (8.4). 

a) 

 

b)  

 
 

Rys. 8.5. Czujniki orientujące robota w przestrzeni: a) cyfrowy magnetometr 3-osiowy MAG3110,  

b) sensor optyczny z myszki Tracer Scorpion.[17, 19] 
 

Czujnik optyczny myszki został pozyskany z myszki komputerowej TRACER 

SCORPION (Rys. 8.5). Kluczowe z parametrów znajdują się w tabeli 8.5. Wykorzystano 

najłatwiejszy ze sposobów pozyskania tegoż czujnika, czyli usunięcie górnej części 

obudowy oraz wszystkich elementów, które nie mają nic wspólnego z analizą 

przemieszczenia myszki. Dolną część wraz ze sterowaniem pozostawiono, aby uniknąć 

problemu z określaniem prawidłowego ogniskowania diody na powierzchnie. 

Tabela 8.5. Parametry myszki Tracer Scorpion [19] 

Napięcie zasilania 5 V 

Złącze USB 

Czułość czujnika 800 DPI 

Sensor Optyczny 

 

Umiejscowienie czujnika będzie podobne jak początkowo zakładane dla 

magnetometru, czyli w osi obrotu robota. Jest to najlepsze z rozwiązań, ponieważ wtedy 

sensor nie będzie pokazywał zakłamanych przesunięć w czasie obrotów pojazdem. 

Dół myszki będzie sunął się po podłożu pod robotem, czyli standardowo tak jak myszka 

porusza się po stole. Głównie mierzone będą wartości w jednej osi, równoległej do 

kierunku jazdy. 
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8.4. Konstrukcja robota mobilnego 
 

Wirtualna reprezentacja robota mobilnego została stworzona w programie 

Autodesk Inventor. Wykonano modele 3D każdej z jego części oraz zestawienie całości 

w rysunku złożeniowym. Projektowanie w programie CAD było równocześnie 

realizowane z wyborem i dopasowywaniem położenia każdego z rzeczywistych 

elementów. Kompletna konstrukcja robota została przedstawiona w załączniku A. 

Można tam znaleźć rysunek złożeniowy z wyszczególnieniem części oraz rozbicie całej 

konstrukcji na poszczególne elementy. 

Obudowa robota łącznie z podwoziem i nadwoziem została wykonana z płyty 

spienionego PVC o grubości 3 mm. Płyta taka powstała metodą wytłaczania 

z wykorzystaniem techniki swobodnego spieniania. Idealna do tego typu rozwiązań, 

ze względu na łatwą obróbkę mechaniczną (nawet w warunkach domowych) oraz 

stosunkowo dobrą wytrzymałość i sztywność przy zachowaniu niskiego ciężaru. 

Początek pracy obejmował znalezienie odpowiedniego miejsca zamocowania 

serwomechanizmów. Tutaj następowały cały czas znaczne zmiany, gdyż ich pozycje 

uzależnione były od elementów i okablowania, które musiały znaleźć się między nimi. 

Końcowy efekt rozwiązania podwozia ze ścianami, ustawienia serwomechanizmów 

oraz zamocowania tylnego koła został przedstawiony na rysunku 8.6. Napęd został 

przymocowany do spienionego PVC z wykorzystaniem specjalnie giętego mocowania 

z stali ocynkowanej oraz wkładek z PVC. Całość skręcona śrubami M2x10 do wkładek 

oraz śrubami M3x8 do podwozia. Tylne koło przymocowane do płytek pośrednich, 

śrubami M2x10 oraz M3x12 do podwozia. 

 

Rys. 8.6. Konstrukcja podwozia robota mobilnego wraz elementami jezdnymi 
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Prostokątne otwory w podwoziu zostały wykonane dla czujnika optycznego 

z myszki komputerowej (umiejscowienie mechanizmu optycznego) oraz dla 

zamocowania masztu magnetometru. Ściany boczne, ukośne i tylna osadzane są na 

wcisk w podwoziu jak i nadwoziu. Bateria Li-Pol znajduje się za lewym 

serwomechanizmem. 

Kolejno następuje nałożenie nadwozia, które zawiera pozostałe podzespoły. 

Kształt konturu nadwozia jest taki sam jak podwozia (Rys. 8.7). Pierwsza od lewej jest 

to śruba zapewniająca oś obrotu wieży z czujnikami. Jest ona zamocowana 

i wzmocniona z dołu i góry nadwozia dwoma płytkami, przytwierdzonymi czterema 

śrubami M3x12. Kolejnym elementem jest silnik krokowy stanowiący napęd wieży. 

Można go rozpoznać po utwierdzonym kole zębatym. Silnik przytwierdzony jest śrubami 

M3x5, które były w nim w zestawie. Przymocowane do nadwozia są także dwie 

krańcówki metodą klejenia oraz wsunięta od tyłu płytka sterownika z Arduino. 

a) 

 

b) 

 
 

Rys. 8.7. Konstrukcja nadwozia z podzespołami, a) rzut z perspektywy, b) rzut z lewej strony 
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Większa część robota została już zaprezentowana. Czas teraz na konstrukcje 

wieży z czujnikami (Rys. 8.8), która powinna zachwycać swą prostotą. Widzimy na niej 

trzy czujniki ultradźwiękowe, rozłożone na trzy strony świata. Przymocowane są one 

z wykorzystaniem specjalnych obudów zakupionych w zestawie do płytki z spienionego 

PVC, śrubami M3x12. Sama płytka połączona jest dwoma śrubami M3x18 do koła 

zębatego wraz z tulejką ślizgową. Wieża utwierdzona jest w wcześniej przygotowanej 

śrubie w nadwoziu i przykręcona za pośrednictwem podkładki, dwoma nakrętkami 

w celu skontrowania odkręcania. 

 

Rys. 8.8. Konstrukcja wieży z czujnikami 

Na tym etapie konstrukcja robota wygląda jak na Rys.8.9. Nadwozie zostało 

zamocowane do podwozia czterema śrubami M3x30. Wieża nałożona na śrubę 

i skręcona dwiema nakrętkami M5. Dodano także maszt z magnetometrem, który został 

wciśnięty przez otwór w nadwoziu i podwoziu, co zapewniło stabilną pozycję. 

 

Rys. 8.9. Konstrukcja robota bez końcowych osłonek 
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Ostatnim etapem projektowania oraz składania gotowego robota jest 

przytwierdzenie przedniej osłonki, która mocowana jest na dwie śruby M4x40 wkręcane 

we wkładki serwomechanizmów. Takie mocowanie pozwala na możliwość serwisu 

czujnika optycznego bez całościowego rozbierania robota. A także zamocowanie 

osłonki płytki głównej, która jest tylko nakładana z powodu konieczności dostępu do 

przełączników zasilania, jak i samego odłączenia baterii, czy sprawdzenia stanu 

termicznego układu (Rys. 8.10). Jak widać w osłonce płytki głównej został wykonany 

otwór, który pozwala na wysunięcie się kawałka modułu Bluetooth, na którym znajduje 

się antenka. Takie rozwiązanie powinno polepszyć parametry transmisji między 

robotem, a komputerem. 

 

Rys. 8.10. Końcowa konstrukcja projektowanego robota 

 

Wirtualna konstrukcja to dopiero początek pracy, gdyż to robot rzeczywisty 

wykonuje założone zadania. Należało przystąpić do tworzenia jego realnego 

odpowiednika, co jednocześnie spowoduje sprawdzenie poprawności aktualnego 

projektu. Wszystkie elementy komercyjne zostały zakupione ze sklepu internetowego 

botland [17], natomiast pozostałe zostały wykonane w domowych warunkach, 

co spowodowało niektóre widoczne niedokładności. Końcowa wersja w pełni 

sprawnego robota została przedstawiona na rysunku 8.11. Widoczne wyprowadzone 

przewody pochodzą od baterii, jeden służy do ładowania ładowarką Redox LiPo, 

natomiast drugi do podłączenia zasilania układu. 
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Rys. 8.11. Rzeczywisty odpowiednik projektowanego robota 
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9. OPRACOWANIE UKŁADU STEROWANIA 
 

Tworząc układ sterowania robota mobilnego należało zacząć od określenia 

problemu, z jakim dany robot miałby do czynienia. Ważnym zadaniem jest określenie 

ilości sensorów oraz członów wykonawczych, co zostało wykonane w poprzednim 

punkcie. Projektowany układ sterowania musi mieć możliwość odczytania danych 

z każdego czujnika oraz nadanie wartości ruchu poszczególnym napędom. Ze względu 

na znaczną ilość wejść/wyjść potrzebnych do prawidłowego wykonywania zadań robota 

potrzebny jest mikrokontroler, który sprosta temu zadaniu.  

W projekcie wykorzystano płytkę KAmduino UNO z wbudowanym 

mikrokontrolerem AVR ATmega328P, która funkcjonalnością i wymiarami podobna jest 

do Arduino UNO. Jest możliwe programowanie układu przez zawarty na płytce port 

USB (dzięki wgranemu bootloaderowi) lub zewnętrzny programator ICSP 

z wykorzystaniem dedykowanego środowiska Arduino. Wykorzystanie gotowego 

tzw. serca układu sterowania pozwala na oszczędzenie czasu przy projektowaniu 

filtracji czy zewnętrznego taktowania procesora. Całość pracy została skupiona na 

przygotowaniu odpowiedniego Shielda (nakładki na Arduino), który umożliwiałby 

podłączenie wszystkich podzespołów bezpośrednio za pomocą wtyczek, jakie 

posiadają. Płytka, na której został oparty układ sterowania przedstawiona jest na 

rysunku 9.1. 

 

Rys. 9.1. Płytka KAmduino UNO z mikrokontrolerem ATmega328P [18] 

Parametry układu wraz ze schematami, na których oparta jest budowa 

powyższego Arduino przedstawione są w załączniku C. Wiadomości te zaczerpnięte są 

ze strony producenta KAMAMI [18]. 
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Do podstawowych parametrów możemy zaliczyć: 

 Mikrokontroler ATmega 328P firmy ATMEL, 

 Częstotliwość taktowania – 16 MHz, 

 Zasilany napięciem DC z przedziału 7…15 V (gniazdo DC 5.5x2.5), 

 Wyprowadzone 20 linii wejścia/wyjścia (w tym 6 analogowych), 

 Tryb PWM możliwy na 6 liniach, 

 Maksymalny prąd na wejściach/wyjściach – 40 mA 

 Pamięć programu Flash – 32 kb, 

 Pamięć operacyjna SRAM – 2 kb, 

 Pamięć EEPROM – 1 kb, 

 Interfejsy szeregowe – UART, SPI, I2C 

 Wyjście 5 V i 3,3 V, 

 Rozstaw wyprowadzeń kompatybilny z Arduino UNO, 

 Możliwośc rozszerzenia układu o nakładane moduły (shieldy), 

 Wymiary 69x55x14 mm, otwory montażowe o średnicy 3 mm. 

 

Zasilaniem robota będzie 2 – ogniwowy akumulator Li-Pol Dualsky 800 mAh 

o nominalnym zapięciu 7,4 V (Rys. 9.2). Na płytce zasilanie zostanie rozdzielone 

z wykorzystaniem dwóch przełączników na zasilanie układu sterowania wraz 

z czujnikami oraz na zasilanie członów wykonawczych. Bliżej omówiony schemat 

realizacji zasilania układu przedstawiony zostanie w punkcie 9.1.  

 

Rys. 9.2. Płytka Akumulator Li-Pol Dualsky 800 mAh 7,4V [17] 

Akumulator dobrany jest na podstawie potrzebnego minimalnego napięcia do 

zasilania Arduino przez gniazdo DC oraz pojemności, która pozwoli na stosunkowo 

długą jazdę robota, a także wystarczającego prądu rozładowywania (36 A). 
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9.1. Schemat układu sterowania 
 

Układ sterowania został stworzony w programie Eagle 7.2.0 Light. Całość została 

podzielona na 11 części w celu łatwiejszego zorientowania się w schemacie. Poniżej 

zostaną omówione poszczególne podschematy z wyszczególnieniem elementów, jakie 

zawierają oraz jaką funkcje pełnią w układzie. Zestawienie całego układu znajduje się 

w załączniki B, natomiast wykaz i kosztorys elementów w punkcie 9.1.12. 

 

9.1.1. Zasilanie 
 

Jest to jeden z najważniejszych części układu potrzebny do jego działania, gdyż 

bez podłączonego zasilania układ nie będzie pracował. Zaprojektowany układ zasilania 

przedstawiony jest na rysunku 9.3. 

 

Rys. 9.3. Układ zasilania w programie Eagle 

Zawiera on z lewej strony złącze męskie goldpin 2x1, do którego podłączany jest 

akumulator Li-Pol. Następnie prąd rozchodzi się na dwa przełączniki suwakowe 

ESP1010, które służą załączaniu zasilania na układ sterowania oraz układ 

wykonawczy. Załączenie sygnalizowane jest zielonymi diodami LED w obudowie SMD. 

Za przełącznikiem w układzie sterowania mamy przewód DC, który podłączany jest 

bezpośrednio do Arduino, natomiast w układzie wykonawczym zasilanie kierowane jest 

bezpośrednio na sterownik silnika krokowego (V_NAPĘD) oraz na przetwornice 

napięcia D24V50F5 5V 5A. 
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9.1.2. KAmduino UNO 
 

Jest to element koordynujący pracę wszystkich podzespołów układu (Rys. 9.4). 

Rysunek przedstawia podłączenie poszczególnych pinów Arduino do odpowiednich 

wtyczek wykorzystywanych podzespołów. Schemat bazuje na dodatkowej bibliotece, 

która umożliwia wykonanie nakładki o takim samym rozkładzie pinów, co 

wykorzystywana płytka KAmduino UNO. Zastosowane flagi będą omówione w miejscu 

poszczególnych części układu sterowania. 

 

Rys. 9.4. Schemat podłączeń do KAmduino UNO 
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9.1.3. Bluetooth 
 

Komunikacja robota z komputerem zrealizowana jest z wykorzystaniem modułu 

HC-05 (Rys. 9.5). Sam moduł przedstawiony jest jako złącze goldpin 6x1, bo w takiej 

obudowie zostało zamówione. Ma to na celu łatwą wymianę modułu w momencie 

uszkodzenia. Moduł posiada złącze męskie, więc płytka zawiera żeński odpowiednik. 

Na schemacie widać podłączenie zasilania modułu, dwa piny nieużywane (state, 

enable) oraz piny TX i RX. Ten pierwszy służy do transmisji danych, natomiast ten drugi 

do odbioru danych z mikrokontrolera. Piny te podłączone są odpowiednio do 

1 i 2 wyprowadzenia wejść/wyjść Arduino. W przypadku RX należało zastosować 

dzielnik napięcia, gdyż mikrokontroler wysyła sygnał 5V, a moduł Bluetooth może 

odebrać tylko 3,3 V (zalecana wartość). Zrealizowano to za pomocą dwóch rezystorów 

o wartości odpowiednio1k i 2k. 

 
Rys. 9.5. Schemat podłączenie modułu Bluetooth HC-05 

9.1.4. Serwomechanizmy 
 

Standardowe serwomechanizmy zawierają wtyczki 3 pinowe, do których podłącza 

się odpowiednio masę, napięcie zasilania oraz sygnał sterujący. Zasilanie 5V pobierane 

jest z przetwornicy, która umożliwia podanie maksymalnego potrzebnego prądu, bez 

nadmiernego generowania ciepła, tak jak standardowe stabilizatory napięć. Napięcie 

zasilania 5V nie daje pracy z maksymalnym możliwym momentem tego typu 

serwomechanizmów, natomiast jest wystarczające dla celów projektu. Sygnał sterujący 

pobierany jest dla lewego serwa z wyprowadzenia 13, a dla prawego z 12. Schemat 

widoczny na rysunku 9.6. Zakupione serwomechanizmy nie zawierają standardowych 

kolorów przewodów, dlatego zostanie przytoczony ich opis: brązowy – masa, 

czerwony – napięcie zasilania, a pomarańczowy – sygnał sterujący.  
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Rys. 9.6. Schemat podłączenia serwomechanizmów Serwo PowerHD AR-1201MG 

9.1.5. Silnik krokowy 
 

Bezpośrednie sterowanie silnikiem krokowym z mikrokontrolera, tak jak ma to 

miejsce dla serwomechanizmów, jest niemożliwe. Należy wykorzystać sterownik silnika 

krokowego, który przetwarza sygnały z mikrokontrolera i odpowiednio steruje ruchem 

samego silnika. Sterownik posiada z dwóch stron wyprowadzenia złączami goldpin 8x1, 

a silnik krokowy 4x1 i właśnie takie zastosowane są na schemacie (Rys. 9.7). 

Z mikrokontrolera mamy możliwość sterowania trzema wartościami (enable, step, dir). 

Pierwszy z nich podłączony do 7 wyprowadzenia Arduino załącza działanie sterownika, 

drugi (pin 9) określa ilość kroków, a trzeci (pin 8) wybiera kierunek obrotów. 

 

Rys. 9.7. Schemat podłączenia sterownika silnika krokowego 

Wszystkie wyprowadzenia zostały wykonane na podstawie instrukcji dołączonej 

do sterownika. Podłączenie masy do pinów 2,3,4 gniazda JP3 oznacza pracę silnika 

z pełnym krokiem. Napięciem zasilania silnika krokowego jest napięciem 

z akumulatora. 
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9.1.6. Ultradźwiękowe czujniki odległości 
 

Dobrane czujniki ultradźwiękowe posiadają po 4 wyprowadzenia. Prowadząc 

wszystkie przewody w całości na płytkę sterowania byłoby nieefektywne, tym bardziej, 

że miejsce ich umieszczenia jest obrotowe. Dobrym pomysłem jest ograniczenie 

przewodów do możliwego minimum. Wykonano, więc płytkę czujników, która będzie 

sprowadzała 12 do 6 pinów. Połączono tam zasilania czujników, masy oraz piny TRIG. 

W ten sposób połączenie między czujnikami, a płytką sterowania może być wykonane 

za pomocą 6 przewodów. Gniazdo znajdujące się na sterowniku przedstawione jest na 

rysunku 9.8, a płytka czujników omówiona jest w punkcie 9.2.2. Trig podłączony jest do 

wyprowadzenia 2 Arduino, a echa odpowiednio do pinów 3,4,5. 

 

Rys. 9.8. Schemat wyprowadzania gniazda łączącego płytkę sterownika z płytką czujników 

9.1.7. Czujnik optyczny z myszki 
 

Wykorzystany układ z myszki komputera zawiera 4 wyprowadzenia, które 

widoczne są na rysunku 9.9. Gniazdo realizowane jest z wykorzystaniem męskiego 

złącza goldpin 4x1.  

 

 

Rys. 9.9. Schemat wyprowadzeń gniazda do czujnika optycznego 
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Transmisja jest stosunkowo szybka, więc wykorzystano piny z możliwością 

generowania PWM. Clock nadawany jest z wyprowadzenia 11, a data odbierana na 

pinie 10. Zasilanie standardowe 5V. 

9.1.8. Magnetometr 
 

Schemat podłączenia magnetometru jest podobny do czujnika optycznego. 

Na płytce sterowania znajduje się tylko gniazdo, do którego podłączana jest płytka 

z czujnikiem (omówiona w punkcie 9.2.3). Jak widać na schemacie czujnik potrzebuje 

napięcie zasilanie 3,3 V, które jest dostępne na jednym z wyprowadzeń Arduino. 

Podłączone są także dwa piny sygnałowe SDA i SCL, które podłączone są odpowiednio 

do analogowych wyprowadzeń A4 i A5. 

 

Rys. 9.9. Schemat wyprowadzeń gniazda do czujnika magnetometrycznego 

9.1.9. Krańcówki 
 

Podłączenie obu krańcówek jest bardzo proste, wystarczy jeden z pinów połączyć 

z wejściem mikrokontrolera, a drugi (ten załączany) z masą. Ze względu na fakt, że 

dobrane krańcówki posiadają szerszy rozstaw pinów, wykonano dla nich osobne płytki. 

 

Rys. 9.10. Schemat wyprowadzeń gniazd krańcówek 
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9.1.10. Wskaźnik naładowania baterii 
 

Ważnym elementem układu sterowania jest kontrolowanie stanu naładowania 

baterii, aby zapobiec rozładowaniu do stanu krytycznego, co mogłoby zmniejszyć 

żywotność lub trwale uszkodzić akumulator. W tym celu można by wysyłać napięcie 

z akumulatora na jedno z wejść analogowych mikrokontrolera. Schemat połączenia 

układu przedstawia rysunek 9.11. 

 

Rys. 9.11. Schemat podłączenie układu sprawdzającego naładowanie baterii 

Nie można puścić bezpośrednio całego napięcia na wejście analogowe, gdyż 

uszkodziłoby to mikrokontroler. Akumulator osiąga wartość nawet do 8,4V, natomiast 

wejście obsługuje do 5V. W tym celu zastosowano dzielnik napięcia, który podaje 

połowę wartości zasilania na wyprowadzenie A2. Wykorzystano rezystory o wartości 1k 

w obudowie smd. Całkowita wartość obliczana jest w programie poprzez przemnożenie 

wejścia razy 2. 

9.1.11. Dioda sygnalizacyjna 
 

Ostatnim elementem zaprojektowanego układu sterowania robotem mobilnym 

jest dioda sygnalizacyjna, która posłuży do sprawdzania pisanego programu oraz 

wskazywania określonych stanów układu. Podpięta do 6 wyprowadzenia cyfrowego. 

 
 

Rys. 9.12. Schemat podłączenia diody sygnalizacyjnej 
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9.1.12. Zestawienie elementów układu sterowania 
 

Tabela 9.1. zawiera zestawienie wszystkich elementów układu, wraz z krótkim 

opisem, ilością oraz ceną detaliczną. Wycena elementów została zrealizowana na 

podstawie cen podanych przez sklep internetowy „https://botland.com.pl/” na dzień 

30.05.2016. Jest to koszt brutto pojedynczej sztuki, który można znacznie obniżyć przy 

większych zamówieniach. 

 

Tabela 9.1. Spis elementów układu sterowania 

 

Lp. 
 

Nazwa 
 

Opis 

 

Cena 

[zł] 

 

Ilość 

[szt.] 

1 KAmduino UNO Mikrokontroler ATmega328P 54,9 1 

2 Przetwornica napięcia D24V50F5 5V 5A 59,0 1 

3 Sterownik silnika krokowego A4988 RepRap - zielony 17,9 1 

4 Moduł Bluetooth HC-05 v2 35,9 1 

5 Czujnik ultradźwiękowy HC-SR04 2-200cm 12,9 3 

6 Magnetometr MAG3110 3-osiowy  55,0 1 

7 Czujnik optyczny Myszka optyczna USB 19,9 1 

8 Wyłącznik krańcowy WK330 - dźwignia zakrzywiona 1,2 2 

9 Akumulator Li-Pol Dualsky 800mAh 45C 2S 7.4V 40,9 1 

10 Serwomechanizm Serwo PowerHD AR-1201MG  68,0 2 

11 Silnik krokowy Drukarka Epson - używany 10,0 1 

12 Przełączniki suwakowe ESP1010 - prosty 2,8 2 

13 Dioda LED SMD 0603 - 2 x green, 1 x red 0,19 3 

14 Rezystor SMD 0805 - 3x220, 3x1k, 1x2k 0,02 7 

15 Listwa goldpin męska 1x40 prosty raster 2,54mm 0,7 2 

16 Listwa goldpin żeńska 1x40 prosty raster 2,54mm 0,9 2 

17 Płytki PCB Wykonane własnoręcznie 4,0 5 

18 Przewody Wykonane własnoręcznie 2,0 6 

19 Złącze męskie zasilania DC 2,5/5,5 2,5 1 

20 Dodatkowe elementy Rurki termokurczliwe 4,5 1 

 

Koszt elementów = 519,11 zł 
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9.2. Wykonany układ sterowania 
 

Kolejny etap tworzenia układu sterowania robota mobilnego polegał na stworzeniu 

schematu BRD oraz rzeczywiste wykonanie płytek. Wykonano płytkę główną oraz 

w celu ułatwienia organizacji sterowania robotem, także cztery płytki dodatkowe. Jedną 

większą do podłączenia trzech czujników, mniejszą do magnetometru i dwie 

najmniejsze dla wyłączników krańcowych.  

9.2.1. Płytka główna 
 

 Bardzo ważne było rozmieszczenie elementów tak, aby była zachowana 

odpowiednia funkcjonalność. Chodzi głównie o gniazda, poprzez które będą 

podłączane zewnętrzne elementy, akumulator czy przełączniki załączające zasilanie. 

Należało zwrócić uwagę na ich stosunkowo dobrą dostępność na płytce. 

Zaprojektowane rozmieszczenie elementów, które maję możliwość odłączenia, zostało 

przedstawione na rysunku 9.13. Każde z gniazd zostało odpowiednio podpisane. 

 

Rys. 9.13. Rozmieszczenie gniazd na płytce PCB:  

1.Gniazdo zasilania, 2. Gniazdo zasilania Arduino, 3. Przełącznik układu wykonawczego, 

4. Przełącznik układu sterowania, 5. Przetwornica napięcia 5V, 6. Lewy serwomechanizm, 

7. Prawy serwomechanizm, 8. Sterownik silnika krokowego, 9. Silnik krokowy, 10. Moduł Bluetooth, 

11. Gniazdo do płytki z czujnikami ultradźwiękowymi, 12. Gniazdo czujnika optycznego, 13. Gniazdo 

magnetometru, 14. Wyłącznik krańcowy lewy, 15. Wyłącznik krańcowy prawy 
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Warto także przedstawić sposób realizacji połączeń między wszystkimi 

elementami oraz umiejscowienie takich elementów jak diody LED czy rezystory 

(Rys. 9.14). Widać, że grubości stworzonych ścieżek są dość znaczne (32milsy). 

Postąpiono tak, ponieważ z założenia płytka miała być wykonana metodą 

termotransferu w domowych warunkach, a im większe rozmiary ścieżek i przerw między 

nimi, tym łatwiej wykonać rzeczywisty układ. Można było sobie na to pozwolić gdyż do 

dyspozycji był dość spory obszar, przy stosunkowo niewielkiej liczbie elementów. Obie 

warstwy stworzonej płytki układu sterowania znajdują się w zwiększonej skali 

w załączniku B. 

a) 

 

b) 

 
 

Rys. 9.14. Płytka PCB, a) warstwa top, b) warstwa bottom 

 

9.2.2. Płytka czujników ultradźwiękowych 
 

Schemat widoczny jest na rysunku 9.15. Podłączenie każdego z czujników jest 

takie same, czyli zasilanie, trig, echo i masa. Z prawej strony jest gniazdo, w które 

przychodzi przewód z układu sterowania. Zawiera trzy echa (z każdego z czujników), 

zasilanie oraz wspólny pin trig. Wszystkie elementy wstawione są na schemacie, jako 

zwykłe goldpiny, gdyż zawierają takie właśnie wyprowadzenia. 

 
 

Rys. 9.15. Schemat podłączenia czujników ultradźwiękowych 
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Płytka czujników została zaprojektowana w taki sposób, aby czujniki można było 

bezpośrednio do niej wpinać, gdy znajdują się w określonym położeniu w robocie. 

Rozstawione są na trzy strony, tak jak wspomniano o tym wcześniej. Gniazdo 

połączeniowe z płytką główną umieszczone jest w miejscu pozwalającym na swobodny 

obrót wieżyczki. Rozmieszczenie przedstawione, jako schemat BRD na rysunku 9.16. 

 

Rys. 9.16. Schemat BRD płytki z wyprowadzeniami na czujniki 

 

9.2.3. Płytka magnetometru 
 

Realizacja prostego zmniejszenia liczby wyprowadzonych pinów układu do 

możliwego minimum. Zatem jeśli wykorzystywane są tylko 4 piny, to one są 

wyprowadzone do jednego złącza goldpin (Rys. 9.17). 

a) 

 

b) 

 
 

  Rys. 9.17. Płytka magnetometru, a) schemat, b) schemat BRD 
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9.2.4. Płytka wyłączników krańcowych 
 

Tak jak w poprzednim punkcie, zostało to wykonane także dla wyłączników 

krańcowych (Rys. 9.18). Element powielony dwukrotnie. 

a) 

 
 

b) 

 
 

Rys. 9.18. Płytka wyłączników krańcowych, a) schemat, b) schemat BRD 

 

9.2.5. Wykonane płytki 
 

Wszystkie wcześniej omawiane układy zostały wykonane w formie rzeczywistych 

prototypów, metodą termotransferu. Jak można zauważyć niektóre ścieżki nie do końca 

zostały wytrawione i trzeba było zeskrobać pozostałości miedzi. Płytki z nawierconymi 

już otworami przedstawia rysunek 9.19. 

 

Rys. 9.19. Wykonane płytki metodą termotransferu 
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9.3. Program sterujący na KAmduino Uno 
 

Na tym etapie projektu ukończona jest już konstrukcja mechaniczna 

i elektroniczna robota. Należy teraz skonstruować odpowiedni szereg komend 

i instrukcji, które sprawiłyby, że pojazd będzie wykonywał założone przez nas zadania. 

W tym miejscu mamy do wyboru dwa sposoby pisania programu. Możemy stworzyć 

i  wgrać do mikrokontrolera takie algorytmy, aby poruszał się oraz wykonywał zadania 

sam, albo słuchał poleceń płynących z systemu nadrzędnego i na podstawie nich 

odpowiednio się zachowywał. W naszym przypadku lepszym rozwiązaniem będzie 

wersja druga, ponieważ byłby problem z przesyłaniem danych przez port szeregowy. 

Dużo prostszym sposobem jest wykonanie transmisji między urządzeniami, gdy 

konkretnie zdecydujemy się, które to master, a które slave. A tutaj lepiej, aby masterem 

był komputer, ze względu na większą i szybszą pamięć obliczeniową.  

Program wgrywany do pamięci mikrokontrolera został stworzony w środowisku 

Arduino 1.6.8, które jest dedykowane do wykorzystanego zestawu. Jest to 

oprogramowanie open-source napisane w Javie, które ułatwia pisanie kodu oraz 

przesyłanie go na płytkę. Poniżej zostanie zaprezentowanych kilka fragmentów kodu, 

natomiast cały program wraz z komentarzami przedstawiony jest w załączniku D.  

Tak jak w większości środowisk, pisanie programu zaczynamy od 

wyszczególnienia bibliotek, z których zamierzamy korzystać. Jak widać, każdy 

z podzespołów układu posiada własną bibliotekę (jest to duża zaleta tego środowiska), 

co ułatwia jego poprawne wykorzystanie (Rys. 9.20). 

 

Rys. 9.20. Program wykonany w środowisku Arduino 1.6.8 – cz.1 
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Następnie zdefiniowano stałe, które będą służyły do późniejszego określenia 

przynależności pinów do podzespołów (Rys. 9.20). Jak na pierwszy rzut oka widać, 

że w tym języku po niektórych komendach nie dajemy średnika. Potem zadeklarowane 

są zmienne wykorzystywane w programie oraz stworzone funkcje niektórych 

podzespołów, które w jakiś sposób zwiększają przejrzystość kodu (Załącznik D). 

Kolejnym ważnym aspektem programowania w środowisku Arduino jest wykonanie 

funkcji inicjalizującej parametry początkowe (void setup()). Ta funkcja zostanie 

wykonana tylko raz na początku uruchomienia mikrokontrolera. W niej przypisujemy 

piny podzespołom, określamy ich rodzaj (wejścia/wyjścia), wywołujemy funkcje 

początkowe czujników, które tego wymagają, czy ustalamy początkowe stany na 

wyjściach (Rys. 9.21). 

 

Rys. 9.21. Program wykonany w środowisku Arduino 1.6.8 – cz.2 

 

W końcu przechodzimy do pisania programu głównego, który w czasie pracy 

mikrokontrolera zapętla się w nieskończoność (void loop()). Jest to odpowiednik pętli 

while(1) stosowanej często w innych językach. Na początku widzimy dwie instrukcje, 

które po każdym wykonaniu pętli będą zatrzymywały ruch serw oraz instrukcje 

odświeżającą ustawienie prędkości silnika krokowego (Rys. 9.22). Następnie jest 

odczytana wiadomość z portu szeregowego oraz na jej podstawie realizowany jest 

warunek wielokrotnego wyboru switch. Warunek ten stosowany jest zamiast warunków 

if, których musiałaby być znaczna ilość. W ten sposób zwiększamy szybkość 

wykonywania programu oraz poprawiamy przejrzystość kodu. 
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Rys. 9.22. Program wykonany w środowisku Arduino 1.6.8 – cz.3 

 

Warunek ten działa podobnie jak przełącznik. Po odebraniu z portu szeregowego 

wiadomości od mastera (aplikacji w Visual Studio 2012) w postaci znaku, jest ona 

weryfikowana oraz zostaje podjęta decyzja o wyborze odpowiedniego case’a. Wtedy 

zostają wykonane wszystkie instrukcje zawarte w danym case. Ponadto każda z części 

posiada instrukcje break, która ma na celu poinformowanie kompilatora o fakcie 

zakończenia instrukcji danego case’a oraz o tym, że ma wyjść z danego switch’a. 

Wszystkie z kodów zawartych w case’ach są podobne do siebie. Dlatego zostanie 

omówiony tutaj jeden przykładowy (reszta w załączniku D). Na rysunku 9.23. widzimy 

jak realizowany jest odczyt poziomu baterii. Zaczyna się on od odebrania znaku B 

z portu szeregowego. Następnie od razu odczytujemy wartość z pinu analogowego A2, 

na który podawana jest połowa zawartości baterii. Potem następuje obliczenie stanu na 

podstawie danych i znajomości 10-bitowego przetwornika ADC. Kolejno konwertujemy 

otrzymaną wartość na ciąg znaków string, który jest łatwiejszy i dokładniejszy 

w przesyłaniu. Całość wysyłamy z powrotem do aplikacji, która czeka na wiadomość. 

Kod kończy się słowem kluczowym break, który wychodzi ze switch’a. 

 

Rys. 9.23. Program wykonany w środowisku Arduino 1.6.8 – cz.4 
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10. PROGRAM WSPÓŁPRACUJĄCY Z ROBOTEM 
 

10.1. Aplikacja w programie Visual Studio 2012 
 

Proces projektowania robota został zakończony, konstrukcja wykonana, 

sterownik sprawny, a kod programu poprawnie spełniający swoje zadanie. Czas na 

zbudowanie aplikacji komunikującej się z robotem i kierującej jego zadaniami. 

Środowiskiem, na jakie się zdecydowano jest Visual Studio 2012 z językiem C#. Jest 

to program idealnie przystosowany do tworzenia ciekawych aplikacji okienkowych. 

Posiada intuicyjny interfejs oraz łatwy i przestronny proces tworzenia kodu. 

Demonstracja projektowanej aplikacji zostanie rozpoczęta od omówienia 

formularza okienkowego. Składa się on z pięciu kart wygenerowanych funkcją 

TabControl. Pierwsza z nich służy do prawidłowego wykonania połączenia pomiędzy 

komputerem, a robotem (Rys. 10.1). Tutaj użytkownik ma do wyboru parametry 

transmisji z znajdujących się po lewej stronie list rozwijalnych. A także istnieje 

możliwości pobrania ustawień domyślnych oraz ostatnio używanych, które 

przechowywane są na dysku w plikach tekstowych. Po zatwierdzeniu wyboru 

przyciskiem „Zastosuj” zostaje odblokowany przycisk „Otwórz port”, którym 

uruchamiamy transmisje między urządzeniami. 

 
 

Rys. 10.1. Aplikacja komputerowa – VS 2012 – Ustawienia transmisji 

 

W każdej chwili można także zamknąć połączenie drugim z przycisków. Stan 

komunikacji pokazywany jest czerwonym napisem „Transmisja nieaktywna” i zielonym 

„Transmisja aktywna” wraz pojawiającą się strzałką połączenia między urządzeniami.  



67 
 

Druga z kart służy do wyboru ustawień robota dotyczących jego poruszania się 

(Rys. 10.2). Użytkownik ma możliwość zmiany parametrów jazdy robota, obrotu wieży 

z czujnikami, jak i samej odległości ich reagowania. Początkowo ustawione są 

minimalne wartości każdego z zakresów. Wielkości zmienia się przesuwając 

odpowiednie suwaki, których aktualne wartości wyświetlane są w okienkach po ich 

prawej stronie. Istnieje także możliwość wygenerowania ustawień domyślnych, które 

cechują się optymalną i najbardziej precyzyjną pracą robota. Po wybraniu żądanych 

ustawień, przyciskiem „Prześlij ustawienia” przesyłamy je portem szeregowym do 

naszego urządzenia i przechodzimy do kolejnej z kart. Należy jednak pamiętać, 

że istnieje możliwość zmiany ustawień w każdej chwili jazdy robota. Wystarczy tylko 

powrócić do tej zakładki i ponownie wybrać wartości parametrów. 

 

Rys. 10.2. Aplikacja komputerowa – VS 2012 – Ustawienia robota 

 

Kolejna z zakładek zaprojektowana została w celu możliwości sprawdzenia 

odczytów wszystkich czujników w każdej chwili aktywnej transmisji między 

urządzeniami (Rys. 10.3). Pozwala to na skontrolowanie pracy każdego z nich i w porę 

wykryciu nieprawidłowości. Istnieją cztery grupy sprawdzanych parametrów. Pierwszy 

to wskazane odległości czujników ultradźwiękowych. Po wciśnięciu przycisku 

„Odczytaj” wyświetlają się jednocześnie pomiary z każdego z nich. Druga grupa to 

wielkości odbierane z czujnika optycznego myszki komputerowej. Po wciśnięciu 

przycisku dostajemy wartości przemieszczeń w dwóch osiach. Przy znacznych 

jednostkowych przesunięciach czujnik optyczny przekracza swoją pamięć, co skutkuje 

błędnymi wskazaniami (powyżej 10 cm). Trzeci parametr to kąt ustawienia robota 

względem pola magnetycznego ziemi. Zawiera się on z zakresu od -180 do 180 stopni. 
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Wielkość ta zaburzana jest przez metalowe przedmioty i przewody z płynącym prądem. 

Ostatnia możliwa do skontrolowania wielkość, to stan naładowania baterii. Jest to 

bardzo ważny parametr, gdyż nie powinno się schodzić ze zużyciem poniżej 

określonego poziomu, a ciągłe sprawdzenie stanu multimetrem mija się z celem. Takie 

rozwiązanie jest bardzo wygodne i dokładne, na co wpływa rozdzielczość 10-bitowego 

przetwornika ADC. Wszystkie kontrolowane elementy przedstawione są na obrazku 

w aplikacji, co pozwala na lepsze zorientowanie się w temacie. 

 

Rys. 10.3. Aplikacja komputerowa – VS 2012 – Stan sensorów 

 

Doszliśmy, więc do jednej z głównych zakładek, która jest odpowiedzialna 

za obrazowanie ruchu i przestrzeni robota (Rys. 10.4). Jest to zakładka z możliwością 

uruchomienia jej w rozmiarze pełnego okna (Fullscrren), dla lepszej rozdzielczości 

i widoczności rysowanej przestrzeni. Jest to wskazane działanie, aby zobaczyć 

wszystkie zdefiniowane funkcje oraz ręczne sterowanie. Poruszanie się po tej zakładce 

powinno nie być problematyczne. Zaczynamy od stworzenia pliku tekstowego, który ma 

przechowywać zgromadzone przez robota pomiary, w celu możliwości ich obróbki 

w innym programie (typu Excel). Po wciśnięciu przycisku „Utwórz plik zapisu” otwarta 

zostaje karta z możliwością wyboru ścieżki docelowej zapisu oraz nadanie nazwy 

plikowi. Od tego momentu można już poruszać się robotem. Ale zacznijmy od 

dokładniejszego rozejrzenia się po karcie. Po lewej stronie znajdują się informacje 

o dokładnej pozycji robota (x, y, kąt obrotu). Następnie znajduje się pole pracy 

autonomicznej robota, w którym jest możliwość wyboru pracy zgrubnej lub 

precyzyjnego pomiaru. Praca zgrubna polega na powierzchownym określeniu konturu 

badanego obszaru. Otrzymujemy jego wstępny kształt bez większego zwrócenia uwagi 

na krawędzie czy narożniki, a tym samym znacznie skracamy czas pomiaru. 
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Natomiast praca precyzyjna dokonuje większego rozejrzenia się po terenie, 

wykorzystując częściej pomiary z obrotowej wieży z czujnikami. Otrzymujemy w ten 

sposób dokładniejsze odwzorowanie krawędzi i narożników, zwiększając dwukrotnie 

czas badania. Do wyboru są także dwa algorytmy pracy, omówione w kolejnym punkcie. 

Tryb ten uruchamiany jest przyciskiem „Uruchom”, a zatrzymywane przyciskiem „Stop” 

oraz klawiszem Esc. Koniec pracy następuje po zakończeniu odpowiedniej sekwencji 

ruchowej robota. 

Środkowa część zakładki odpowiedzialna jest za rysowanie mapowanej 

przestrzeni online podczas pracy robota, wraz ze wskazaniem jego aktualnej pozycji. 

Sama mapa generowana jest z niebieskich punktów, których współrzędne są 

odpowiednio obliczane ze wskazań czujników. Czerwone koło z punktami czarnymi 

i żółtymi to odzwierciedlenie robota i jego pozycji (wielkość ta odświeżana jest, 

co 0,4 sekundy). Po prawej stronie mapy umieszczone są przyciski do sterowania 

ręcznego pojazdem, jego jazdą, obrotem wieży, a także wykonywaniem pomiarów. 

Sterowanie jest także możliwe z klawiatury, a informacje odnośnie klawiszy zawarte są 

w dymkach przy każdym z odpowiednich przycisków. Na samym dole znajduje się 

jeszcze przycisk do skorygowania pozycji na podstawie wskazań z magnetometru. 

Zostało to wykonane, gdyż robot przy większej liczbie obrotów nawarstwia błąd losowy. 

Powrót do standardowej wielkości okna realizuje się poprzez wciśnięcie klawisza Esc. 

 

Rys. 10.4. Aplikacja komputerowa – VS 2012 – Mapowanie przestrzeni 



70 
 

Ostatnia karta wykonana była w celu zbadania charakterystyk dostępnych 

czujników (Rys. 10.5). Część tą wykorzystywaliśmy w punkcie 7 do badania wskazań 

sensorów, takich jak dokładność i powtarzalność. Jej działanie jest bardzo proste 

w obsłudze. Tworzenie pliku działa tak, jak w poprzedniej karcie, czyli po wybraniu 

przycisku „Utwórz plik tekstowy” przechodzimy do wyboru ścieżki docelowej oraz nazwy 

pliku, po czym go tworzymy. Następnie wpisujemy wartość, na jakiej ustawiona jest 

przeszkoda od czujnika i wykonujemy pomiar. Wskazywane wartości pobierane są co 

0,4 sekundy, aż zatrzymamy pomiar. Przy każdej nowej wartości odległości, aplikacja 

przenosi kursor do kolejnej linijki w pliku txt. Wykonane pomiary pozwoliły określić 

dokładności czujników w badanych zakresach oraz wyznaczenie krzywej rozkładu 

normalnego wybranego sensora. 

 

Rys. 10.5. Aplikacja komputerowa – VS 2012 – Pomiary parametrów 

 

Ponadto aplikacja wyposażona jest w kilka ulepszeń, takich jak dymki 

informacyjne przy każdym przycisku, wskazujące jego zadania (Rys.10.6a). Także, 

użytkownik informowany jest w momencie wykonania jakiegoś zadania 

(np. wprowadzenia ustawień) o poprawności realizacji (Rys.10.6b). Wizualnie każda 

z dostępnych zakładek zawiera swój własny kolor, co przy dłuższej pracy z robotem jest 

stosunkowo wygodnym rozwiązaniem, gdyż aplikacja staje się bardziej intuicyjna. 
 

a) 

 

b) 

 
 

Rys. 10.6. Aplikacja komputerowa – VS 2012: a) dymki informacyjne, b) wiadomości okienkowe 
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10.2. Sterowanie robotem mobilnym z aplikacji 
 

Formularz okienkowy aplikacji jest już znany, ale jak to się dzieje, że po 

naciśnięciu przycisku czy przesunięciu suwaka, robot wie co ma zrobić. Do tego celu 

został specjalnie napisany program w C#. Poniżej zostanie omówionych kilka 

charakterystycznych metod i funkcji dla całej aplikacji, natomiast cały kod programu 

wraz z komentarzami zawarty jest w załączniku E. Na początku, tak jak w większości 

środowisk, zadeklarowane są używane biblioteki oraz wykorzystywane zmienne 

globalne. Następnie tworzony jest formularz oraz umieszczone na nim obiekty. 

Pierwszy prezentowany fragment kodu (Rys. 10.7) odnosi się do pobierania danych 

z pliku tekstowego, które posłużą, jako domyślne ustawienia komunikacji z robotem 

poprzez port szeregowy. Zaczyna się wszystko od ustawienia dwóch zmiennych, 

a następnie odczytywane są kolejne linie tekstu z pliku i te zawierające jakieś informacje 

przyporządkowywane są kolejnym polom rozwijalnym. Funkcję kończymy zamknięciem 

pliku, a pobrane dane gotowe są do wykorzystania przy otwieraniu portu szeregowego. 

 

Rys. 10.7. Program wykonany w środowisku Visual Studio 2012 – fragment 1 

 

Kolejny fragment programu (Rys. 10.8) reprezentuje funkcję generującą 

przerwanie czasowe z częstotliwością 0,4 sekundy. Między innymi odświeża ona 

aktualny obraz wirtualnego robota. Służy także do wprowadzenia ustawień 

początkowych, które dokładnie opisane są w zawartych komentarzach czy też 

pomiarów cyklicznych, które wykonywane są przy badaniu parametrów. Timer będzie 

działał od początku pracy aplikacji, natomiast instrukcje wykonywane w nim, dopiero 

w momencie otwarcia transmisji oraz przy spełnieniu odpowiednich warunków. Aby 

ustawienia początkowe wykonały się tylko raz, to na końcu zerowany jest parametr. 
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Rys. 10.8. Program wykonany w środowisku Visual Studio 2012 – fragment 2 

 

Trzeci fragment (Rys. 10.9) przedstawia działanie suwaków, które wykorzystuje 

się do wybierania wartości parametrów jazdy. Są to suwaki hScrollBar, czyli o ruchu 

poziomym (h-horizontal, v-vertical). Omówione zostanie ustawienie prędkości jazdy 

i jednostkowej długości ruchu. Oba z nich przyjmują wartości początkowe widoczne 

przed funkcjami obiektów. Prędkość jazdy odczytywana jest z odpowiedniego suwaka, 

po czym wyświetlana w bocznym textBox i powiększana na wielkości pracy 

serwomechanizmów. Podobnie sprawa wygląda przy długości ruchu, przy czym tam 

występują także korekty ruchu ustalane doświadczalnie, na które wpływa prędkość 

poruszania się robota. 

 

Rys. 10.9. Program wykonany w środowisku Visual Studio 2012 – fragment 3 
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Następny fragment kodu (Rys. 10.10) odnosi się do metody odczytywania 

i przetwarzania informacji o odległościach wskazanych przez czujniki ultradźwiękowe. 

Jest to funkcja bool zwracająca w końcowym efekcie wartość prawdziwą, potwierdzając 

jej wykonanie. Zaczyna się od wywołania funkcji odczytu, wysyłającej wartość 1 na port 

szeregowy, po czym robot wykonuje pojedynczy pomiar z każdego z czujników i odsyła 

informacje w postaci jednego ciągu znaków. Następnie tworzona jest tablica i dana 

wiadomość dzielona jest na komórki (separatorem jest spacja). Tak przetworzone dane 

konwertowane są liczby zmiennoprzecinkowe, wyświetlane w konkretnych miejscach 

kontrolnych oraz wykorzystane do obliczenia współrzędnych punktów zajętych przez 

krawędzie obszaru. 

 

Rys. 10.10. Program wykonany w środowisku Visual Studio 2012 – fragment 4 
 

Warto także pokazać jak działają bardziej złożone funkcje, które kilkakrotnie 

powtarzają sekwencje pomiarowe. Takim przykładem posłuży piąty fragment programu 

„ Mapowanie obrotem wieży” (Rys. 10.11). Zaczyna się od wprowadzanie dodatkowego 

parametru, który będzie zliczał konieczną ilość powtórzeń, aby zostały wykonane 

pomiary w całym zakresie obrotu wieży. Następnie zaczyna się funkcja właściwa tego 

samego rodzaju, co poprzednia. Działanie zaczyna się od zsynchronizowania pozycji 

wieży do lewej krańcówki oraz ustawienie aktualnego kąta pozycji wieży. Potem 

obliczana jest wartość ilości potrzebnych obrotów wieży oraz wywoływana funkcja „for”, 

powtarzająca dane instrukcje żądaną ilość razy (obrót wieży o kąt jednostkowy, 

obliczenie aktualnego kąta pozycji, pomiar z czujników). Na końcu wywołana jest 

funkcja ustawiająca wieżę na wprost do jazdy oraz zwracana wartość PRAWDA. 

Omówiona funkcja często jest stosowana w algorytmie pracy precyzyjnej oraz znikomo 

(tylko w narożnikach i przy zmianie kierunku) w pracy zgrubnej. 
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Rys. 10.11. Program wykonany w środowisku Visual Studio 2012 – fragment 5 
 

Kolejno zaprezentowano metodę odczytywania wartości z klawiatury. W ten 

sposób zrealizowano sterowanie ręczne robotem za pomocą przycisków aplikacji, jak 

i klawiatury (Rys. 10.12). Cała nazwa metody zawarta jest w pierwszej linijce tekstu, 

która uruchamiana jest, gdy wciśniemy klawisz z klawiatury. Następnie wartość ta jest 

weryfikowana (na przykładzie wartość „W”) czy spełnia określone warunki. Co do 

samych instrukcji, to omówiony zostanie ruch robota do przodu. Zaczyna się od 

wysłania na port znaku „W”, po którym Arduino rozkaże robotowi wykonać ruch do 

przodu. Następnie obliczane są aktualne współrzędne robota, a po wykonaniu 

założonego ruchu, wartości wyświetlane są w okienkach na to przeznaczonych. Kolejno 

nanoszony na wykres jest punkt, który będzie śladem robota (sam robot wrysowywany 

jest w timerze). Kontrolnie wywoływana jest także funkcja odczytu z czujnika 

optycznego, umożliwiająca porównanie ścieżki ze wskazaniami. 

 

Rys. 10.12. Program wykonany w środowisku Visual Studio 2012 – fragment 6 
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Fragment 7 prezentuje zawartość funkcji dwóch przycisków służących do wyboru 

rodzaju pracy (Rys. 10.13). Instrukcji jest niewiele i sam kod jest stosunkowo łatwy. 

Praca zgrubna ustawiona jest poprzez parametr_automatu=false, natomiast praca 

precyzyjna przez parametr_automatu=true. Dodatkowo zostały jeszcze wprowadzone 

w każdej funkcji dwie instrukcje zmieniające kolor przycisków. W pierwszej podświetla 

się na niebiesko przycisk pracy zgrubnej, a drugi jest uniwersalny, natomiast w drugiej 

odwrotnie. Ma to na celu przekazanie użytkownikowi informacji, jaki przycisk został 

wciśnięty ostatnio. 

 

Rys. 10.13. Program wykonany w środowisku Visual Studio 2012 – fragment 7 
 

Następny fragment zawiera metodę wybierania miejsca docelowego oraz 

utworzenia pliku tekstowego zapisu danych (Rys. 10.14). Wszystko zaczyna się od 

stworzenia zmiennej zapisu „Plik”. Następnie zapisany jest specjalny filtr, który będzie 

wyświetlał pliki w żądanym formacie (.txt). Potem tworzymy go w pojawiającym się 

standardowym okienku zapisu. Ponadto wyświetlana jest ścieżka miejsca, gdzie 

zapisano plik, a także w istniejącym już pliku wprowadzono pierwszą linię (nagłówek). 

Dane kolekcjonowane są w sposób łatwy do późniejszego zaimportowania. 

 

Rys. 10.14. Program wykonany w środowisku Visual Studio 2012 – fragment 8 
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Ostatni fragment (Rys. 10.15), jaki warto przytoczyć to autonomiczny algorytm 

pracy robota. Składa się on głównie z funkcji zapętlających się while oraz 

warunkowych if. Dokładne działanie przedstawione jest na stworzonych i omówionych 

algorytmach w kolejnym punkcie pracy. Dodatkowym elementem, z jakim można było 

się nie spotkać wcześniej jest Application.DoEvents(), który służy do odświeżania 

aplikacji  i sprawdzania innych wydarzeń, co normalnie nie ma miejsca, gdy kompilator 

jest w jakiejś pętli. Stosuje się go także w momencie, gdy deklarujemy sztuczne 

opóźnienia czasowe, a chcielibyśmy by cała aplikacja nie była zawieszona. 

 

Rys. 10.15. Program wykonany w środowisku Visual Studio 2012 – fragment 9 
 

Omówione fragmenty to zaledwie kilkanaście procent całego programu, którego 

wielkość spowodowana jest obszernością zadań, jakie wykonuje aplikacja, a także 

niezoptymalizowanym procesem pisania. Z braku odpowiedniego doświadczenia 

w programowaniu oraz niewielkiej znajomości języka C#, niektóre instrukcje musiały 

być powielane, a nie w jakiś sposób łączone, co sztucznie wydłużyło cały kod, 

zawierający się aż na 19 stronach. Optymalizacja przyspieszyłaby pracę aplikacji oraz 

jej wydajniejsze wykonywanie się. Należy jednak mieć na uwadze, że to nie obszerność 

programu jest głównym opóźniaczem, a także szybkość obliczeniowa procesora oraz 

prędkość, z jaką przesyła się dane między urządzeniami (a w tym zastosowaniu, 

transmisja przez port szeregowy jest dość częsta). 
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10.3. Tworzenie mapy otoczenia 
 

Odzwierciedlenie przestrzeni można zrealizować na wiele różnych sposobów, 

choć końcowy rezultat jest w większości bardzo podobny. Wybór metody jest 

uzależniony od mocy obliczeniowej sprzętu, pamięci przechowującej dane, 

a w szczególności od trudności deklarowania algorytmów pracy. Warto zaznaczyć, 

że samo zbudowanie odpowiedniego systemu poruszania się robota to nie koniec 

pracy. Najtrudniejszym zadaniem może okazać się zoptymalizowanie go do poziomu, 

w którym praca ta, mogłaby być realizowana w czasie zbliżonym do rzeczywistego. 

W omawianym projekcie wybór metody reprezentacji otoczenia padł na metodę 

metryczną wektorową (Rozdział 3.1.2). Głównie zwrócono uwagę na brak dyskretyzacji 

przestrzeni, co już przy małych obszarach wymagałoby znacznego zapotrzebowania 

pamięci. Tego typu mapy w mniej skomplikowanych wersjach są stosunkowo łatwe do 

generowania. Mowa tu o tworzeniu mapy tylko z punktów, bez głębszej interpretacji 

liniami czy figurami geometrycznymi. Oczywiście stworzona tak mapa jest mało 

przydatna, gdy chcemy wygenerować późniejszą ścieżkę robota, aczkolwiek posiada 

duża dokładność i szczegółowość badanego otoczenia.  

Proces pozyskiwania informacji o otoczeniu jest stosunkowo prosty i występuje 

w toku cyklicznym. Wykorzystując aplikację informujemy robota o ruchu, jaki ma 

wykonać, po czym czekamy na jego odpowiedź. Następnie zgodnie z zadanym ruchem 

zmieniamy aktualne współrzędne robota, dzięki czemu w każdej chwili wiadomo gdzie 

powinien się znajdować (jest to metoda odometryczna orientacji robota w przestrzeni). 

Sposób taki jest jednym z najprostszych, gdyż nie musimy uwzględniać wskazań wielu 

czujników, którym zdarzają się błędy, czy niedokładności. Należy jednak mieć na 

uwadze to, że jest to metoda pośrednia i przy dłuższej jeździe, trasa robota może ulec 

znacznym odchyłką. W tym celu, robot został wyposażony w czujnik magnetometryczny 

MAG3110 oraz czujnik optyczny myszki, które mają zwiększyć dokładność i precyzję, 

z jaką robot będzie się poruszał. Kolejną częścią w cyklu jest wykonanie pomiaru 

każdym z trzech czujników ultradźwiękowych. Na podstawie uzyskanych informacji 

obliczane są współrzędne punktów zajętych przez otoczenie, a następnie nanosi się je 

na wspólny wykres oraz zapisuje do pliku tekstowego, umożliwiającego późniejszą 

obróbkę. Ze względu na fakt, że praca jest cykliczna i postępuje w tempie, 

umożliwiającym komunikację online, obszar otoczenia robota jest tworzony w trybie 

rzeczywistym. Proces nadrzędny wykonywany jest na komputerze, natomiast 

podrzędny w robocie, dzięki czemu to użytkownik ma kontrole nad zadaniami pojazdu. 
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Kolejne wygenerowane punkty wykresu nie łączą się w żaden sposób ze sobą 

w procesie pracy aplikacji, aczkolwiek pomiary zapisane do pliku umożliwiają 

późniejsze wykonanie zaawansowanych algorytmów analizy danych. Poruszanie się 

robota zostało zautomatyzowane do tego stopnia, że jest on w stanie poruszać się 

autonomicznie po stosunkowo łatwych obszarach, gdzie ściany są w nim pod kątem 

prostym, a odległości między nimi pozwalają na bezkolizyjną jazdę. Autonomiczność 

została oparta na dwóch algorytmach. Pierwszy (Rys. 10.16) polega na tym, że robot 

jedzie sobie do przodu, a gdy nadarzy się okazja, to robot skręca w lewo i dalej jedzie 

przed siebie. Gdy z przodu i z lewej strony ma przeszkodę, to skręca w prawo.  

 

Rys. 10.16. Autonomiczność mapowania obszaru – algorytm 1 

 

Korzystając z drugiego algorytmu robot jedzie tak długo dopóki nie napotka 

z przodu przeszkody (Rys. 10.17). Jeśli może to skręca w lewo (pierwszeństwo), jeśli 

nie to w prawo. Gdy obie wersje są wykluczone, to robot cofa się, do momentu wykrycia 

możliwości skrętu. Skręca, a następnie ponownie jedzie do przodu. 
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Rys. 10.17. Autonomiczność mapowania obszaru – algorytm 2 

Przykładowy pomiar otoczenia został zrealizowany w specjalnie przygotowanej 

przestrzeni o wymiarach 100 x 90 cm w jednolitym kolorze z prostopadłymi do siebie 

ścianami (Rys. 10.18a). Badanie w takim obszarze ma na celu zminimalizowanie 

błędów pochodzących od warunków zewnętrznych (takich jak nierówności ścian, 

podłogi, czy śliskiej nawierzchni). Do pomiaru został wykorzystany tryb autonomiczny 

z algorytmem pierwszym. Robot startuje i kończy pomiar w prawym dolnym narożniku 

przestrzeni, a zatrzymanie pomiaru należy do użytkownika.  
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Początkowym testem było zgrubne zmapowanie badanej przestrzeni, tak aby 

robot i użytkownik wiedział z czym ma do czynienia (Rys. 10.18b). Jak widać mapa nie 

odzwierciedla całej przestrzeni i zaniedbuje głównie jej narożniki. W czasie badania 

zostały wykonane 425 pomiary otoczenia. Kolejna z map (Rys. 10.18c) prezentuje 

tworzenie reprezentacji obszaru w trybie pracy precyzyjnej. Wykonano aż 1038 

pomiarów (czyli ok. 2,5 razy więcej), co przyczyniło się do lepszego odzwierciedlenia 

przestrzeni, a także problemów z pamięcią operacyjną systemu. Należy zwrócić uwagę, 

że największe błędy i odchyłki występują w narożnikach zarówno wewnętrznych jak 

i zewnętrznych, co dokładnie omówione jest w punkcie 11. Warto jest zauważyć, 

że ścieżki pracy robota nie są takie same, choć zbliżone do siebie. Widać, że algorytm 

występował ten sam, lecz duże znaczenie ma poruszanie się i stopniowe odchyłki od 

idealnego toru, co za tym idzie trochę inne odczyty z czujników, powodujące inny wybór 

drogi. Ostatnią rzeczą rejestrowaną podczas wykonywania pomiaru są dokładne 

współrzędne wszystkich punktów, rejestrowane w pliku (Rys. 10.18d). W momencie 

braku odczytu w danym przedziale widoczności, zapisywana jest kreska. Jak widać 

czujnik przedni nie odnotowywał przeszkód, więc robot jechał do przodu. Po czym 

skręcił w lewo w momencie braku przeszkód z tej właśnie strony. 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 
 

Rys. 10.18. Tworzenie mapy otoczenia: a) rysowany obszar, b) pomiar zgrubny, 
 

c) pomiar precyzyjny, d) plik tekstowy z zapisanymi pomiarami 
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10.4. Obliczenia wykonane na potrzeby tworzenia mapy obszaru 
 

a) Obliczenie odległości zmierzonej przez czujnik ultradźwiękowy HC-SR04: 
 

𝑂𝑑𝑙𝑒𝑔ł𝑜ść [𝑐𝑚] =
𝐶𝑧𝑎𝑠 [𝑠] ∙ 𝑣[𝑚/𝑠]

2
=

𝐶𝑧𝑎𝑠 [𝜇𝑠] ∙ 0,034[𝑐𝑚/𝜇𝑠]

2
   [17], 

𝐶𝑧𝑎𝑠[𝜇𝑠] − 𝑐𝑧𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑤𝑎𝑛𝑖𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑢 𝑤𝑦𝑠𝑜𝑘𝑖𝑒𝑔𝑜 𝑛𝑎 𝑤𝑒𝑗ś𝑐𝑖𝑢 𝑚𝑖𝑘𝑟𝑜𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎, 

𝑣 [𝑚/𝑠] = 340[𝑚/𝑠] − 𝑝𝑟ę𝑑𝑘𝑜ść 𝑟𝑜𝑧𝑐ℎ𝑜𝑑𝑧𝑒𝑛𝑖𝑎 𝑠𝑖ę 𝑓𝑎𝑙𝑖 𝑑ź𝑤𝑖ę𝑘𝑜𝑤𝑒𝑗 𝑤 𝑝𝑜𝑤𝑖𝑒𝑡𝑟𝑧𝑢. 

 

Przykład: 

𝐶𝑧𝑎𝑠[𝜇𝑠] = 620, 

𝑂𝑑𝑙𝑒𝑔ł𝑜ść [𝑐𝑚] =
620 ∙ 0,034

2
= 𝟏𝟎, 𝟓𝟒 [𝒄𝒎]. 

 

b) Obliczenie wskazania czujnika odbiciowego Sharp GP2Y0A21YK0F: 
 

𝑂𝑑𝑙𝑒𝑔ł𝑜ść [𝑐𝑚] =
(

67870
𝑆ℎ𝑎𝑟𝑝 − 3

− 40)

10
   [17], 

𝑆ℎ𝑎𝑟𝑝[−] − 𝑝𝑜𝑧𝑖𝑜𝑚 𝑠𝑘𝑤𝑎𝑛𝑡𝑜𝑤𝑎𝑛𝑒𝑔𝑜 𝑠𝑦𝑔𝑛𝑎ł𝑢 𝑛𝑎 𝑤𝑒𝑗ś𝑐𝑖𝑢 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑜𝑔𝑜𝑤𝑦𝑚 (𝑝𝑟𝑧𝑒𝑡𝑤𝑜𝑟𝑛𝑖𝑘 10 − 𝑏𝑖𝑡). 

 

Przykład: 

𝑆ℎ𝑎𝑟𝑝[−] = 400, 

𝑂𝑑𝑙𝑒𝑔ł𝑜ść [𝑐𝑚] =
(

67870
400 − 3 − 40)

10
= 𝟏𝟑, 𝟏 [𝒄𝒎]. 

 

c) Obliczenie bezwzględnego kąta wskazywanego przez magnetometr MAG3110: 
 

𝐾ą𝑡 [𝑟𝑎𝑑] = 𝑎𝑡𝑎𝑛2 [(𝑦 −
𝑦𝑚𝑎𝑥 + 𝑦𝑚𝑖𝑛

2
) , (𝑥 −

𝑥𝑚𝑎𝑥 + 𝑥𝑚𝑖𝑛

2
)] + 𝐾ą𝑡𝑑𝑒𝑘𝑙𝑖𝑛𝑎𝑐𝑗𝑖  [𝑟𝑎𝑑] [35], 

𝑦 − 𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑜𝑑𝑐𝑧𝑦𝑡𝑎𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑧𝑒𝑧 𝑚𝑎𝑔𝑛𝑒𝑡𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟 𝑤 𝑜𝑠𝑖 𝑦, 

𝑥 − 𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑜𝑑𝑐𝑧𝑦𝑡𝑎𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑧𝑒𝑧 𝑚𝑎𝑔𝑛𝑒𝑡𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟 𝑤 𝑜𝑠𝑖 𝑥, 

𝑦𝑚𝑎𝑥 − 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑦𝑚𝑎𝑙𝑛𝑎 𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑤𝑠𝑘𝑎𝑧𝑦𝑤𝑎𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑧𝑒𝑧 𝑚𝑎𝑔𝑛𝑒𝑡𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟 𝑤 𝑜𝑠𝑖 𝑦, 

𝑦𝑚𝑖𝑛 − 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝑛𝑎 𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑤𝑠𝑘𝑎𝑧𝑦𝑤𝑎𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑧𝑒𝑧 𝑚𝑎𝑔𝑛𝑒𝑡𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟 𝑤 𝑜𝑠𝑖 𝑦, 

𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑦𝑚𝑎𝑙𝑛𝑎 𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑤𝑠𝑘𝑎𝑧𝑦𝑤𝑎𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑧𝑒𝑧 𝑚𝑎𝑔𝑛𝑒𝑡𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟 𝑤 𝑜𝑠𝑖 𝑥, 

𝑥𝑚𝑖𝑛 − 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝑛𝑎 𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑤𝑠𝑘𝑎𝑧𝑦𝑤𝑎𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑧𝑒𝑧 𝑚𝑎𝑔𝑛𝑒𝑡𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟 𝑤 𝑜𝑠𝑖 𝑥, 

𝐾ą𝑡𝑑𝑒𝑘𝑙𝑖𝑛𝑎𝑐𝑗𝑖 − 𝑘ą𝑡 𝑝𝑜𝑧𝑖𝑜𝑚𝑦 𝑤 𝑑𝑎𝑛𝑦𝑚 𝑚𝑖𝑒𝑗𝑠𝑐𝑢 𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑤𝑖𝑒𝑟𝑧𝑐ℎ𝑛𝑖 𝑧𝑖𝑒𝑚𝑖 𝑚𝑖ę𝑑𝑧𝑦 𝑝𝑜ł𝑢𝑑𝑛𝑖𝑘𝑖𝑒𝑚 

𝑚𝑎𝑔𝑛𝑒𝑡𝑦𝑐𝑧𝑛𝑦𝑚 𝑖 𝑔𝑒𝑜𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑐𝑧𝑛𝑦𝑚. 𝐷𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑃𝑜𝑧𝑛𝑎ń 𝑤𝑦𝑛𝑜𝑠𝑖 4°35′. 
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Przykład: 

𝑦𝑚𝑖𝑛[−] = 1546, 

𝑦𝑚𝑎𝑥[−] = 1891, 

𝑥𝑚𝑖𝑛[−] = −2106, 

𝑥𝑚𝑎𝑥[−] = −1765, 

𝑦[−] = 1750, 

𝑥[−] = −1800, 

 

𝐾ą𝑡[𝑟𝑎𝑑] = 𝑎𝑡𝑎𝑛2 [(1750 −
1891 + 1546

2
) , (−1800 −

−1765 − 2106

2
)] + 0,07999

= 𝑎𝑡𝑎2(31,5  , 135,5) + 0,07999 = 0,22842 + 0,07999 = 𝟎, 𝟑𝟎𝟖𝟒 [𝒓𝒂𝒅], 

𝐾ą𝑡[°] = 𝐾ą𝑡[𝑟𝑎𝑑] ∙
180

𝜋
= 0,3084 ∙

180

𝜋
= 𝟏𝟕, 𝟔𝟕[°]. 

 

d) Obliczenie przemieszczenia wskazywanego przez czujnik optyczny z myszki 

komputerowej Tracer Scorpion: 

 

𝑃𝑟𝑧𝑒𝑚𝑖𝑒𝑠𝑧𝑐𝑧𝑒𝑛𝑖𝑒 [𝑐𝑚] =
𝑃𝑜𝑚𝑖𝑎𝑟 [𝐷]

𝑅𝑜𝑧𝑑𝑧𝑖𝑒𝑙𝑐𝑧𝑜𝑛ść[𝐷𝑃𝐼] ∙
10

25,4

∙ 𝐾𝑜𝑟𝑒𝑘𝑡𝑎𝑟𝑢𝑐ℎ𝑢[−]  [19], 

 

𝑃𝑜𝑚𝑖𝑎𝑟 [𝐷] − 𝑖𝑙𝑜ść 𝑜𝑑𝑐𝑧𝑦𝑡𝑎𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤 𝑝𝑟𝑧𝑒𝑠𝑢𝑛𝑖ę𝑐𝑖𝑎 𝑚𝑦𝑠𝑧𝑘𝑖, 

𝑅𝑜𝑧𝑑𝑧𝑖𝑒𝑙𝑐𝑧𝑜ść [𝐷𝑃𝐼] − 𝑗𝑒𝑠𝑡 𝑡𝑜 𝑟𝑜𝑧𝑑𝑧𝑖𝑒𝑙𝑐𝑧𝑜ść 𝑚𝑦𝑠𝑧𝑘𝑖, 𝑤𝑦𝑟𝑎ż𝑎𝑛𝑎 𝑤 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑎𝑐ℎ 𝑛𝑎 𝑐𝑎𝑙, 

𝐾𝑜𝑟𝑒𝑘𝑡𝑎𝑟𝑢𝑐ℎ𝑢 − 𝑑𝑜ś𝑤𝑖𝑎𝑑𝑐𝑧𝑎𝑙𝑛𝑒 𝑠𝑘𝑜𝑟𝑦𝑔𝑜𝑤𝑎𝑛𝑖𝑒 𝑜𝑑𝑐𝑧𝑦𝑡𝑢 𝑧 𝑟𝑧𝑒𝑐𝑧𝑦𝑤𝑖𝑠𝑡𝑦𝑚 𝑝𝑟𝑧𝑒𝑠𝑢𝑛𝑖ę𝑐𝑖𝑒𝑚. 

 

Przykład: 

𝑃𝑜𝑚𝑖𝑎𝑟[𝐷] = 500, 

𝑅𝑜𝑧𝑑𝑧𝑖𝑒𝑙𝑐𝑧𝑜ść [𝐷𝑃𝐼] = 800, 

𝐾𝑜𝑟𝑒𝑘𝑡𝑎𝑟𝑢𝑐ℎ𝑢[−] = 0,8625, 

 

𝑃𝑟𝑧𝑒𝑚𝑖𝑒𝑠𝑧𝑐𝑧𝑒𝑛𝑖𝑒 [𝑐𝑚] =
500

800 ∙
10

25,4

∙ 0,8625 =  𝟏, 𝟑𝟕[𝒄𝒎].  
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e) Obliczenie wskazania stanu baterii: 

 

𝑁𝑎𝑝𝑖ę𝑐𝑖𝑒 [𝑉] = 2 ∙
𝑂𝑑𝑐𝑧𝑦𝑡 [−] ∙ 𝑁𝑎𝑝𝑖ę𝑐𝑖𝑒𝑜𝑑𝑛𝑖𝑒𝑠𝑖𝑒𝑛𝑖𝑎[𝑉]

𝑅𝑜𝑧𝑑𝑧𝑖𝑒𝑙𝑐𝑧𝑜ść𝑝𝑟𝑧𝑒𝑡𝑤𝑜𝑟𝑛𝑖𝑘𝑎 [−]
   [5,18], 

𝑂𝑑𝑐𝑧𝑦𝑡[−] − 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑜𝑧𝑖𝑜𝑚ó𝑤 𝑘𝑤𝑎𝑛𝑡𝑦𝑧𝑎𝑐𝑗𝑖 𝑜𝑑𝑐𝑧𝑦𝑡𝑎𝑛𝑎 𝑧 𝑝𝑖𝑛𝑢 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑜𝑔𝑜𝑤𝑒𝑔𝑜, 

𝑁𝑎𝑝𝑖ę𝑐𝑖𝑒𝑜𝑑𝑛𝑖𝑒𝑠𝑖𝑒𝑛𝑖𝑎[𝑉] − 𝑧𝑛𝑎𝑛𝑎 𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑛𝑎𝑝𝑖ę𝑐𝑖𝑎, 𝑧 𝑘𝑡ó𝑟𝑦𝑚 𝑝𝑜𝑟ó𝑤𝑛𝑦𝑤𝑎𝑛𝑦 𝑗𝑒𝑠𝑡 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑦 𝑠𝑦𝑔𝑛𝑎ł, 

𝑅𝑜𝑧𝑑𝑧𝑖𝑒𝑙𝑐𝑧𝑜ść𝑝𝑟𝑧𝑒𝑡𝑤𝑜𝑟𝑛𝑖𝑘𝑎[−] − 𝑜𝑘𝑟𝑒ś𝑙𝑎 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏ę 𝑑𝑦𝑠𝑘𝑟𝑒𝑡𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ś𝑐𝑖 𝑗𝑎𝑘𝑖𝑒 𝑚𝑜ż𝑒 𝑤𝑦𝑡𝑤𝑜𝑟𝑧𝑦ć. 

 

Przykład: 

𝑂𝑑𝑐𝑧𝑦𝑡[−] = 820, 

𝑁𝑎𝑝𝑖ę𝑐𝑖𝑒𝑜𝑑𝑛𝑖𝑒𝑠𝑖𝑒𝑛𝑖𝑎[𝑉] = 5, 

𝑅𝑜𝑧𝑑𝑧𝑖𝑒𝑙𝑐𝑧𝑜ść 𝑝𝑟𝑧𝑒𝑡𝑤𝑜𝑟𝑛𝑖𝑘𝑎 [−] = 10 𝑏𝑖𝑡 = 1023, 

 

𝑁𝑎𝑝𝑖ę𝑐𝑖𝑒 [𝑉] = 2 ∙
800 ∙ 5

1023
= 𝟖, 𝟎𝟐[𝑽]. 

 

f) Obliczenia aktualnych współrzędnych punktu charakterystycznego robota (x,y): 

 

{
𝑥 = 𝑥𝑝 + 𝑟𝑢𝑐ℎ ∙ 𝐶𝑜𝑠(𝛼)

𝑦 = 𝑦𝑝 + 𝑟𝑢𝑐ℎ ∙ 𝑆𝑖𝑛(𝛼)
  [7], 

𝑥𝑝[𝑐𝑚] − 𝑤𝑠𝑝ół𝑟𝑧ę𝑑𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑧𝑖𝑜𝑚𝑎 𝑝𝑜𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑛𝑖𝑒𝑔𝑜 𝑝𝑜ł𝑜ż𝑒𝑛𝑖𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑢 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑒𝑟𝑦𝑠𝑡𝑦𝑐𝑧𝑛𝑒𝑔𝑜 𝑟𝑜𝑏𝑜𝑡𝑎, 

𝑦𝑝[𝑐𝑚] − 𝑤𝑠𝑝ół𝑟𝑧ę𝑑𝑛𝑎 𝑝𝑖𝑜𝑛𝑜𝑤𝑎 𝑝𝑜𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑛𝑖𝑒𝑔𝑜 𝑝𝑜ł𝑜ż𝑒𝑛𝑖𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑢 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑒𝑟𝑦𝑠𝑡𝑦𝑐𝑧𝑛𝑒𝑔𝑜 𝑟𝑜𝑏𝑜𝑡𝑎, 

𝑟𝑢𝑐ℎ [𝑐𝑚] − 𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑠𝑡𝑘𝑜𝑤𝑎 𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑠𝑡𝑘𝑎 𝑟𝑢𝑐ℎ𝑢 𝑟𝑜𝑏𝑜𝑡𝑎, 

𝛼[°] − 𝑎𝑘𝑡𝑢𝑎𝑙𝑛𝑦 𝑘ą𝑡 𝑜𝑑𝑐ℎ𝑦𝑙𝑒𝑛𝑖𝑎 𝑟𝑜𝑏𝑜𝑡𝑎 𝑜𝑑 𝑜𝑠𝑖 0𝑋. 

 

Przykład: 

𝑥𝑝[𝑐𝑚] = 2, 

𝑦𝑝[𝑐𝑚] = 1, 

𝑟𝑢𝑐ℎ[𝑐𝑚] = 3, 

𝛼[°] = 30, 

 

{
𝑥 = 2 + 3 ∙ 𝐶𝑜𝑠(30) = 𝟒, 𝟔[𝒄𝒎]

𝑦 = 1 + 3 ∙ 𝑆𝑖𝑛(30) = 𝟐, 𝟓 [𝒄𝒎]
 . 
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g) Obliczenia współrzędnych punktów zajętych przez krawędzie obszaru: 

 

𝑂𝑑𝑙𝑒𝑔ł𝑜śćś𝑟𝑜𝑑𝑘𝑎[𝑐𝑚] =  𝑂𝑑𝑙𝑒𝑔ł𝑜ść[𝑐𝑚] + 𝑑𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟𝑎[𝑐𝑚], 
 

𝑂𝑑𝑙𝑒𝑔ł𝑜śćś𝑟𝑜𝑑𝑘𝑎[𝑐𝑚] − 𝑗𝑒𝑠𝑡 𝑡𝑜 𝑜𝑑𝑙𝑒𝑔ł𝑜ść 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑢 𝑧𝑎𝑗ę𝑡𝑒𝑔𝑜 𝑜𝑑 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑢 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑒𝑟𝑦𝑠𝑡𝑦𝑐𝑧𝑛𝑒𝑔𝑜 𝑟𝑜𝑏𝑜𝑡𝑎, 

𝑂𝑑𝑙𝑒𝑔ł𝑜ść [𝑐𝑚] − 𝑗𝑒𝑠𝑡 𝑡𝑜 𝑜𝑑𝑙𝑒𝑔ł𝑜ść 𝑜𝑏𝑙𝑖𝑐𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑑𝑠𝑡𝑎𝑤𝑖𝑒 𝑜𝑑𝑐𝑧𝑦𝑡𝑢 𝑧 𝑐𝑧𝑢𝑗𝑛𝑖𝑘𝑎 𝑢𝑙𝑡𝑟𝑎𝑑ź𝑤𝑖ę𝑘𝑜𝑤𝑒𝑔𝑜, 

𝑑𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟𝑎 [𝑐𝑚] − 𝑜𝑑𝑙𝑒𝑔ł𝑜ść 𝑢𝑚𝑖𝑒𝑠𝑧𝑐𝑧𝑒𝑛𝑖𝑎 𝑐𝑧𝑢𝑗𝑛𝑖𝑘𝑎 𝑜𝑑 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑢 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑒𝑟𝑦𝑠𝑡𝑦𝑐𝑧𝑛𝑒𝑔𝑜 𝑟𝑜𝑏𝑜𝑡𝑎, 

 

𝛼1[°] = 𝛼[°] + 𝛼𝑤𝑖𝑒ż𝑦[°] + 𝛼𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟𝑎 [°], 

 

𝛼1[°] − 𝑎𝑘𝑡𝑢𝑎𝑙𝑛𝑦 𝑘ą𝑡 𝑜𝑑𝑐ℎ𝑦𝑙𝑒𝑛𝑖𝑎 𝑐𝑧𝑢𝑗𝑛𝑖𝑘𝑎 𝑜𝑑 𝑜𝑠𝑖 0𝑋, 

𝛼[°] −  𝑘ą𝑡 𝑜𝑑𝑐ℎ𝑦𝑙𝑒𝑛𝑖𝑎 𝑟𝑜𝑏𝑜𝑡𝑎 𝑜𝑑 𝑜𝑠𝑖 0𝑋. 

𝛼𝑤𝑖𝑒ż𝑦[°] − 𝑘ą𝑡 𝑢𝑠𝑡𝑎𝑤𝑖𝑒𝑛𝑖𝑎 𝑤𝑖𝑒ż𝑦 𝑤𝑧𝑔𝑙ę𝑑𝑒𝑚 𝑟𝑜𝑏𝑜𝑡𝑎, 

𝛼𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟𝑎 [°] − 𝑘ą𝑡 𝑧𝑎𝑙𝑒ż𝑛𝑦 𝑜𝑑 𝑤𝑦𝑏𝑟𝑎𝑛𝑒𝑔𝑜 𝑐𝑧𝑢𝑗𝑛𝑖𝑘𝑎 (1 → 90°, 2 → 0°, 3 → −90°), 

 

{
𝑥𝑧[𝑐𝑚] = 𝑥[𝑐𝑚] + 𝑂𝑑𝑙𝑒𝑔ł𝑜śćś𝑟𝑜𝑑𝑘𝑎[𝑐𝑚] ∙ 𝐶𝑜𝑠(𝛼1)

𝑦𝑧[𝑐𝑚] = 𝑦[𝑐𝑚] + 𝑂𝑑𝑙𝑒𝑔ł𝑜śćś𝑟𝑜𝑑𝑘𝑎[𝑐𝑚] ∙ 𝑆𝑖𝑛(𝛼1)
  [7], 

𝑥𝑧[𝑐𝑚] − 𝑤𝑠𝑝ół𝑟𝑧ę𝑑𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑧𝑖𝑜𝑚𝑎  𝑝𝑜ł𝑜ż𝑒𝑛𝑖𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑢 𝑧𝑎𝑗ę𝑡𝑒𝑔𝑜 𝑝𝑟𝑧𝑒𝑧 𝑘𝑟𝑎𝑤ę𝑑𝑧𝑖𝑒 𝑜𝑏𝑠𝑧𝑎𝑟𝑢, 

𝑦𝑧[𝑐𝑚] − 𝑤𝑠𝑝ół𝑟𝑧ę𝑑𝑛𝑎 𝑝𝑖𝑜𝑛𝑜𝑤𝑎  𝑝𝑜ł𝑜ż𝑒𝑛𝑖𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑢 𝑧𝑎𝑗ę𝑡𝑒𝑔𝑜 𝑝𝑟𝑧𝑒𝑧 𝑘𝑟𝑎𝑤ę𝑑𝑧𝑖𝑒 𝑜𝑏𝑠𝑧𝑎𝑟𝑢, 

𝑥[𝑐𝑚] − 𝑤𝑠𝑝ół𝑟𝑧ę𝑑𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑧𝑖𝑜𝑚𝑎  𝑝𝑜ł𝑜ż𝑒𝑛𝑖𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑢 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑒𝑟𝑦𝑠𝑡𝑦𝑐𝑧𝑛𝑒𝑔𝑜 𝑟𝑜𝑏𝑜𝑡𝑎, 

𝑦[𝑐𝑚] − 𝑤𝑠𝑝ół𝑟𝑧ę𝑑𝑛𝑎 𝑝𝑖𝑜𝑛𝑜𝑤𝑎  𝑝𝑜ł𝑜ż𝑒𝑛𝑖𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑢 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑒𝑟𝑦𝑠𝑡𝑦𝑐𝑧𝑛𝑒𝑔𝑜 𝑟𝑜𝑏𝑜𝑡𝑎, 

𝑂𝑑𝑙𝑒𝑔ł𝑜śćś𝑟𝑜𝑑𝑘𝑎  [𝑐𝑚] − 𝑗𝑒𝑠𝑡 𝑡𝑜 𝑜𝑑𝑙𝑒𝑔ł𝑜ść 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑢 𝑧𝑎𝑗ę𝑡𝑒𝑔𝑜 𝑜𝑑 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑢 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑒𝑟𝑦𝑠𝑡𝑦𝑐𝑧𝑛𝑒𝑔𝑜 𝑟𝑜𝑏𝑜𝑡𝑎, 

𝛼1[°] − 𝑎𝑘𝑡𝑢𝑎𝑙𝑛𝑦 𝑘ą𝑡 𝑜𝑑𝑐ℎ𝑦𝑙𝑒𝑛𝑖𝑎 𝑐𝑧𝑢𝑗𝑛𝑖𝑘𝑎 𝑜𝑑 𝑜𝑠𝑖 0𝑋. 

 

Przykład: 

𝑑𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟𝑎 [𝑐𝑚] = 4,6, 𝛼𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟𝑎[°] = 90, 

𝑂𝑑𝑙𝑒𝑔ł𝑜ść [𝑐𝑚] = 25, 𝑥[𝑐𝑚] = 4,6, 

𝛼[°] = 30, 𝑦[𝑐𝑚] = 2,5, 

𝛼𝑤𝑖𝑒ż𝑦[°] = 10,  

 

𝑂𝑑𝑙𝑒𝑔ł𝑜śćś𝑟𝑜𝑑𝑘𝑎[𝑐𝑚] =  25 + 4,6 = 𝟐𝟗, 𝟔[𝒄𝒎], 

 

𝛼1[°] = 30 + 10 + 90 = 𝟏𝟏𝟎[°], 

 

{
𝑥𝑧[𝑐𝑚] = 4,6 + 29,6 ∙ 𝐶𝑜𝑠(130) = −𝟏𝟒, 𝟒𝟑[𝒄𝒎]

𝑦𝑧[𝑐𝑚] = 2,5 + 29,6 ∙ 𝑆𝑖𝑛(130) = 𝟐𝟓, 𝟏𝟕[𝒄𝒎]    
 . 



85 
 

h) Obliczenie prędkości maksymalnej robota: 

 

𝑉𝑚𝑎𝑥𝑜𝑏𝑟𝑜𝑡𝑜𝑤𝑎[𝑠/°]  = 0,22𝑠 /60°  → 1,32𝑠/360°  [17], 

𝑉𝑚𝑎𝑥𝑙𝑖𝑛𝑖𝑜𝑤𝑎 [
𝑐𝑚

𝑠
] =

2𝜋 ∙ 𝑅[𝑐𝑚]

𝑡[𝑠]
 , 

𝑅 [𝑐𝑚] − 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑖𝑒ń 𝑘𝑜ł𝑎, 

𝑡[𝑠] − 𝑐𝑧𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑘𝑎𝑛𝑎𝑛𝑖𝑎 𝑗𝑒𝑑𝑛𝑒𝑔𝑜 𝑝𝑒ł𝑛𝑒𝑔𝑜 𝑜𝑏𝑟𝑜𝑡𝑢 𝑘𝑜ł𝑎. 

 

Przykład: 
 

𝑅[𝑐𝑚] = 2,25, 

𝑡[𝑠] = 1,32, 

𝑉𝑚𝑎𝑥𝑙𝑖𝑛𝑖𝑜𝑤𝑎 [
𝑐𝑚

𝑠
] =

2𝜋 ∙ 2,25

1,32
= 𝟏𝟎, 𝟕 [

𝒄𝒎

𝒔
]. 

 

i) Obliczenia przekładni zębatej w napędzie wieży z czujnikami: 

𝑖[−] =
𝑧2

𝑧1

=
𝑛1 [

𝑜𝑏𝑟
𝑚𝑖𝑛]

𝑛2 [
𝑜𝑏𝑟
𝑚𝑖𝑛]

           →            𝑛2 [
𝑜𝑏𝑟

𝑚𝑖𝑛
] =

𝑛1 [
𝑜𝑏𝑟
𝑚𝑖𝑛]

𝑖[−]
   [37], 

 

𝑖[−] − 𝑝𝑟𝑧𝑒ł𝑜ż𝑒𝑛𝑖𝑒 𝑝𝑟𝑧𝑒𝑘ł𝑎𝑑𝑛𝑖 𝑧ę𝑏𝑎𝑡𝑒𝑗, 

𝑧2 − 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑧ę𝑏ó𝑤 𝑘𝑜ł𝑎 2 (𝑝𝑜𝑑 𝑤𝑖𝑒żą 𝑧 𝑐𝑧𝑢𝑗𝑛𝑖𝑘𝑎𝑚𝑖), 

𝑧1 − 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑧ę𝑏ó𝑤 𝑘𝑜ł𝑎 1 (𝑝𝑟𝑧𝑦 𝑠𝑖𝑙𝑛𝑖𝑘𝑢 𝑘𝑟𝑜𝑘𝑜𝑤𝑦𝑚), 

𝑛2 [
𝑜𝑏𝑟

𝑚𝑖𝑛
] − 𝑝𝑟ę𝑑𝑘𝑜ść 𝑜𝑏𝑟𝑜𝑡𝑜𝑤𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑛𝑎 𝑘𝑜ł𝑎 2 (𝑝𝑜𝑑 𝑤𝑖𝑒żą 𝑧 𝑐𝑧𝑢𝑗𝑛𝑖𝑘𝑎𝑚𝑖), 

𝑛1 [
𝑜𝑏𝑟

𝑚𝑖𝑛
] − 𝑝𝑟ę𝑑𝑘𝑜ść 𝑜𝑏𝑟𝑜𝑡𝑜𝑤𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑛𝑎 𝑘𝑜ł𝑎 1 (𝑝𝑟𝑧𝑦 𝑠𝑖𝑙𝑛𝑖𝑘𝑢 𝑘𝑟𝑜𝑘𝑜𝑤𝑦𝑚). 

 

 

Przykład: 

𝑧1[−] = 20, 

𝑧2[−] = 138, 

𝑖[−] =
138

20
= 𝟔, 𝟗[−], 

  𝑛2 [
𝑜𝑏𝑟

𝑚𝑖𝑛
] =

400

6,9
= 𝟓𝟕, 𝟗𝟕 [

𝒐𝒃𝒓

𝒎𝒊𝒏
] . 



86 
 

11. WYKONANE TESTY TWORZENIA MAPY OTOCZENIA 
 

Każdy z realizowanych projektów musi posiadać etap testowy, w którym to 

sprawdza się poprawność wykonywanych zadań, jak i dokładność i powtarzalność 

uzyskiwanych wyników. Jest on zwieńczeniem całego projektu, jak i koniecznym 

procesem szukania błędów i wprowadzania poprawek. Zaczęto od wykonania 

pomiarów na stałych przeszkodach, takich jak ściana czy narożniki, w celu określenia 

zachowania się układu i poprawnej interpretacji. W kolejnym punkcie zrealizowano 

mapowanie w kilku różniących się obszarach specjalnie przygotowanych oraz 

w rzeczywistym pomieszczeniu. 

 

11.1. Dokładność odwzorowania różnego typu krawędzi 
 

Pierwszy test polegał na wykonaniu pomiarów przed prostą ścianą z wieży 

z czujnikami, w jej całym możliwym zakresie działania. Pomiar powtarzany był dla 

8 odległości od ściany, a wyniki przedstawione są na poniższym wykresie (Rys. 11.1). 

Jak można zauważyć, ściana w dość dobrym stopniu została odtworzona, w każdym 

z zakresów próbkowania. 

 

Rys. 11.1. Pomiary odzwierciedlenia prostej ściany z miejsca 

y = 0,0817x + 8,0282

y = 0,0444x + 9,8193

y = 0,0516x + 13,195

y = 0,0486x + 16,782

y = 0,027x + 20,292

y = 0,0237x + 23,73

y = 0,0146x + 27,986

y = -0,0075x + 32,816
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Odzwierciedlenie prostej ściany przy obrocie wieży z punktu (0,0)
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Warto także zwrócić uwagę na równania stworzonych linii trendu, które mogą 

informować nas o kącie ich nachylenia (współczynnik a), a także o zbliżonej wartości 

średniej pomiarów (współczynnik b). Kąt odchylenia pomiarów przy małych 

odległościach wynosił koło 4,67º, a przy większych 0,43º. Wynika z tego fakt, 

że badania wykonywane na większych odległościach mniej ulegają tego typu odchyłką. 

Inaczej dzieje się jednak ze wskazaniami bezwzględnymi pojedynczych pomiarów, 

które później gwałtownie rosną wraz z odległością (Rys. 11.2). Należy znaleźć ten złoty 

środek, w którym oba parametry zachowują się optymalnie. Można by przyjąć zakres 

około 20-25 cm. Dokładności takie pozwoliłyby nauczyć robota rozpoznawania tego 

typu krawędzi, po zaimplementowaniu odpowiedniego algorytmu porównywania 

pomiarów. 

 

Rys. 11.2. Błąd bezwzględny wskazań czujnika przy prostej ścianie 
 

Drugim rodzajem przeszkód, na jaki zwrócono uwagę są narożniki wewnętrzne, 

które często występują w pomieszczeniach. Najprostsze z pomieszczeń (prostokąt), 

posiada aż cztery takie miejsca. Pomiar wykonano dla kilku odległości robota od 

narożnika, mapowaniem z wieży, z trzema ustawieniami jego kąta (0º,45º,90º). 

Uzyskane wyniki dokładnie pokazują (Rys. 11.3 i 11.4), że występuje charakterystyczna 

odchyłka kształtu w samym rogu, spowodowana odbiciem fali ultradźwiękowej. Im dalej 

robot znajduje się od rysowanego naroża, tym odchyłka jest większa. Zazwyczaj błędny 

pomiar tworzony jest z kilku punktów, tworzących prostą ułożoną pod kątem 45º do 

narożnika (Rys. 11.4). Końcowa reprezentacja otoczenia mogłaby być doskonalona, 

właśnie poprzez usuwanie takich błędów na podstawie znajomości linii trendu danych 

przed narożnikiem, a także po nim. Zawarcie się w ustalonej odchyłce od kąta prostego 

powodowałoby zostawienie tylko takiego kształtu. 
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Rys. 11.3. Odzwierciedlenie narożnika wewnętrznego pomiarami z punktu (0,0) 

. 

 

Rys. 11.4. Odzwierciedlenie narożnika wewnętrznego – obraz z aplikacji 
 

Ostatnim rodzajem przeszkód w standardowych pomieszczeniach są narożniki 

zewnętrzne, które sprawiają najwięcej problemu podczas mapowania. Przy małych 

przeszkodach zazwyczaj jest do chmara punktów, mało przypominająca jakiś obiekt. 

Czujniki wskazują różne wartości, zależnie od kąta najeżdżania na narożnik, przez co 

reprezentacja otoczenia może bardzo odbiegać od rzeczywistej. 
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Jednym z najbardziej zbliżonych odczytów do realnych danych, są te wykonane 

równolegle do przeszkody. Przy bardzo bliskiej odległości, rzędu kilku centymetrów, 

obraz może posiadać podobne właściwości, co mapowany obszar, natomiast przy 

większych wartościach występuje ta sama odchyłka co przy narożniku wewnętrznym 

(Rys. 11.5). Tylko tym razem linia punktów tworzona jest po stronie robota. Jest to 

spowodowane tym, że mimo obracania czujnika, cały czas widoczny jest sam narożnik. 

Dzieje się tak, gdyż używany sensor posiada szeroki kąt widzenia. 

a) 

 

b) 

 
 

Rys. 11.5. Odzwierciedlenie narożnika zewnętrznego – obraz z aplikacji: 

a) odległość kilku centymetrów od robota, b) odległość kilkunastu centymetrów 
 

11.2. Reprezentacja obszaru z różnym ustawieniem przeszkód 
 

Etap testowy ma na celu sprawdzenie poprawności zadań wykonywanych przez 

robota w różnego typu przestrzeniach. Poniżej zostaną omówione przykłady 

wykonanych reprezentacji otoczenia z wyszczególnieniem tych autonomicznych, 

a także przedstawione te ze zdalnego sterowania. Filmy odnoszące się do prac 

wykonywanych przez robota zawarte są w załączniku na płycie CD. Osiągnięcia warto 

rozpocząć od często spotykanych błędów, występujących podczas odwzorowywania 

otoczenia. Pierwszym, najczęściej występującym jest błąd zejścia się początku 

z końcowym obszarem mapowania (Rys. 11.6a). Odpowiedzialny za to jest poślizg kół 

robota, powodujący rozbieżność między ruchem rzeczywistym, a zakładanym. Podjęto 

próbę zniwelowania tego błędu, opierając się na wskazaniach czujnika optycznego 

z myszki, jednak przy dłuższych pomiarach dochodziło także do rozejścia. Zazwyczaj 

przy bardzo wymagającej trasie błąd ten wynosi maksymalnie 10 cm. Drugi błąd, to 

odchylenie ściany o pewien kąt od ściany rzeczywistej (Rys. 11.6b). Dzieje się tak, 

ponieważ robot ma tendencję to ściągania na którąś ze stron. Główną winę posiadają 



90 
 

tanie kółka, które znacznie biją. Ponadto poślizg też ma duże znaczenie, a także 

charakter pracy serw (nie zadaje się położenia, tylko prędkość ruchu przez pewien 

określony czas). Wartość kąta rozbieżności może sięgać nawet 5-8º przy metrowej 

odległości. 

a) 

 

b) 

 
 

Rys. 11.6. Błędy spotykane podczas odwzorowywania otoczenia: 

a) błąd zejścia się początku z końcem, b) błąd odchylenia ścian 
 

    Przed przystąpieniem do mapowania należy zapoznać się z możliwościami danego 

sprzętu. Poniżej (Rys. 11.7) przedstawiona jest trasa, z którą robot ma bardzo duże 

trudności, jeśli chodzi o pracę autonomiczną. Oba stworzone algorytmy w pewnym 

momencie ominą część trasy i nie zobrazują całości przestrzeni. W tym momencie 

użytkownik ma dwie możliwości. Przejść na system pracy ręcznej i samemu 

poprowadzić robota albo wykorzystać zwiększenie zasięgu czujników, co tym samym 

pozwoli na stworzenie mapy, nie jadąc przy jej krawędziach. 

 

Rys. 11.7. Problematyczna trasa do zmapowania pracą autonomiczną 
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Odnośnie zasięgu czujników, należy dobierać tą wartość z rozwagą, wiedząc co 

nadmierne wartości mogą oznaczać dla rysowanych map. Pierwsza z nich (Rys. 11.8a) 

przedstawia obszar tworzony z zasięgiem widzenia 25cm. Jak widać nie została 

odtworzona lewa strona przestrzeni (co oczywiście jest błędem), natomiast pozostałe 

krawędzie wyglądają całkiem przyzwoicie. Inaczej wygląda to w drugim przypadku 

(Rys. 11.8b), mimo, że tym razem udało się w całości odzwierciedlić otoczenie, to 

powstało także wiele punktów błędnych przy każdej z krawędzi (szczególnie przy 

narożnikach zewnętrznych). 

a) 

 

b) 

 
 

Rys. 11.8. Reprezentacja tego samego obszaru z dwoma nastawami zasięgu widzenia czujników: 

a) 25 cm, b) 40 cm 
 

Istotą budowy takiego robota jest wykonywanie zadań w sposób autonomiczny. 

Niestety bywają przypadki, w których robot potrzebowałby znacznych umiejętności, aby 

wykonać jakieś zadanie. Poniżej (Rys. 11.9b) przedstawiony jest jeden z lepszych 

przejazdów robota pod kątem odzwierciedlenia kształtu oraz dokładności krawędzi. 

Obszar (Rys. 11.9a) jest stosunkowo łatwy, gdyż przeszkody gabarytem podobne są 

do robota, wszędzie może on przejechać oraz brakuje jakichkolwiek pętli. 

a) 

 

b) 

 
 

Rys. 11.9. Reprezentacja obszaru pracą autonomiczną: a) mapowany obszar, b) mapa 
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Uzyskana dokładność odwzorowania przestrzeni do około 2-4 cm na położeniu jej 

ścian i przeszkód. Gdy trasa wygląda jednak trochę inaczej, pojawią się pętle, czy 

kształt nie pozwoli przejechać robotowi w jakiejś miejsca pod kątem prostym, praca 

autonomiczna zawodzi. Dużym utrudnieniem są tutaj stosunkowo uproszczone 

algorytmy pracy, które w sposób jednoznaczny nie określają otoczenia. Robot nie jest 

w stanie rozróżnić czy się zmieści w szczelinie czy nie, albo czy dany kawałek obszaru 

został zmapowany, a który nie. W tym celu został utworzony panel pracy ręcznej, aby 

użytkownik mógł pomóc maszynie w poruszaniu się po nieznanym terenie. Kształt 

obszaru oraz narysowana mapa przedstawiona jest na poniższym rysunku 

(Rys 11.10a,b). Widać, że dwukrotnie robot musiał pokonać przejazd między 

przeszkodami pod kątem 45º, a także musiał częściej modyfikować swój ruch, 

co autonomicznie byłoby aktualnie niemożliwe. 

a) 

 

b) 

 
 

Rys. 11.10. Reprezentacja obszaru pracą ręczną: a) mapowany obszar, b) mapa 

 

Należałoby teraz zastanowić się, co jest lepsze. Tworzenie mapy prostymi 

algorytmami, czy może lepiej ręcznie poprowadzić robota. Odpowiedź nie jest 

jednoznaczna. Choć praca autonomiczna nie jest w stanie pokonać trudnych tras, 

a ręczna poradzi sobie z wszystkimi, to przy wielu zmianach kierunków jazdy (ręcznie), 

prowadzimy do powielenia błędów i znacznych odchyłek opisanych wcześniej. 

 

11.3. Pomiary w rzeczywistych pomieszczeniach 
 

Na końcu badań sprawdzono jeszcze jak stworzona maszyna poradzi sobie 

z rzeczywistym pomieszczeniem. Ze względu na budowę robota oraz jego ograniczone 

możliwości, należało wybrać pomieszczenie o równej gładkiej podłodze (odpadają 

kafelki czy różnego rodzaju wykładzina) i jedyną możliwą opcją okazały się panele 

w korytarzu. 



93 
 

Korytarz (Rys. 11.11a) jest pomieszczeniem niewielki (ok. 3m2), lecz jego czas 

mapowania zgrubnego wyniósł aż 4min 21s. Proces ten jest bardzo powolny, 

ze względu na niskie walory ruchowe robota, a także na fakt, że praca jest cykliczna, 

powodująca zatrzymywanie go, co jakąś chwilę. Wykonaną reprezentację otoczenia 

przedstawiono na poniższym rysunku (Rys. 11.11b). W tym celu należało poprawić 

w aplikacji obszar przeznaczony na narysowanie mapy, zwiększając go o 50%, gdyż 

mapa nie mieściła się w ekranie. Rozważano zastąpienie stałych osi, automatycznymi, 

natomiast występował wtedy problem z podpisaniem ich liczbami całkowitymi oraz 

zachowaniem tej samej skali w obu osiach. Program ustawiał domyślne wartości 

zmiennoprzecinkowe, co zamazywało cały obraz. 

a) 

 

b) 

 
 

Rys. 11.11. Reprezentacja pomieszczenia: a) mapowany obszar, b) mapa 

 

Widoczna zrealizowana reprezentacja otoczenia korytarza (Rys. 11.11b), została 

wybrana z kilkunastu prób, w których to robotowi zdarzały się częste poślizgi, znaczne 

odchyłki kątowe, a także zaczepienia się o ścianę (kompletną dezorientacje). Należy 

zauważyć dobrą właściwość użytych czujników, a mianowicie brak wpływu luster na 

prawidłową pracę urządzenia, co może w dzisiejszych czasach okazać się bardzo 

pożądaną właściwością. 
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12. PODSUMOWANIE 
 

Projekt robota mobilnego zbierającego informacje o pomieszczeniu został w pełni 

zrealizowany, co przedstawia powyższa praca. Wszystkie układy zostały wykonane 

i przystosowane do prawidłowej pracy pojazdu. Sam proces projektowania nie należał 

do najłatwiejszych gdyż trzeba było skupić się na wielu elementach układu 

jednocześnie, łącząc je w całość. Samo działanie poszczególnych systemów projektu 

nie wystarczyłoby do prawidłowej jego pracy. Trzeba było zwrócić szczególną uwagę 

na spójność i synergię między nimi.  

Podczas projektowania robota napotkano wiele problemów związanych z jego 

budową, tworzeniem układu sterowania, jak i samym pisaniem oprogramowania. 

Pierwsze problemy zaczęły się przy doborze elementów układu oraz ich odpowiednim 

usytuowaniu w robocie. Model trzeba było kilkanaście razy przebudowywać, aby 

znaleźć to odpowiednie ułożenie w celu uzyskania idealnego współgrania układów. 

Najlepszym rozwiązaniem było umieszczenie większości elementów na osi jezdnej, 

co ułatwia późniejsze obliczenia przemieszczeń, jak i odciąża koło ślizgowe, nad 

którym znajduje się tylko układ sterowania i bateria. Jak można zauważyć kształt 

i obszar nie jest w pełni zoptymalizowany, co nie było jednak wymogiem założeń 

projektowych. Kolejną trudnością okazało się wykonanie shielda na KAmduino UNO. 

Należało przewidzieć odpowiednie rozmieszczenie wszystkich gniazd podłączających 

kolejne podzespoły. Układ wymagał także zrobienia wielu przelotek, co w domowych 

warunkach zajmuje bardzo dużo czasu. Ostatnim z problemów i zarazem 

najtrudniejszym okazało się, że jest napisanie odpowiedniego programu na Arduino, jak 

i stworzenie aplikacji na komputerze, współpracującej z robotem. Programy te muszą 

wykorzystywać znaczą ilość informacji przychodzących z mikrokontrolera, jak 

i sterować wieloma elementami układu. Także samo tworzenie mapy przestrzeni 

wymaga zastosowania skomplikowanych algorytmów i metod obliczeniowych, co nie 

było łatwe w stworzeniu w programach. Jednakże Arduino jest układem prostym, 

posiadającym ogromne możliwości i warto z niego korzystać przy budowie prototypów. 

To samo dotyczy się środowiska Visual Studio 2012 z językiem C#, które bardzo dobrze 

przystosowane jest do tworzenia aplikacji okienkowych i warto z niego korzystać.  

Podczas wykonywania doświadczeń dokładności na rzeczywistych obiektach, 

można zauważyć, że nie wszystko da się sprawdzić i opisać, tak jak się zakładało. 

Często wskazywane dane moją postać losową, wokół jakiejś stałej wartości, a np. 
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dokładność można odnieść dopiero do całości przestrzeni, a nie do pojedynczych 

wartości. Cały projekt od podstaw udało się wykonać. Spełnia założone mu na początku 

zadania i jest dobrą podstawą do rozpoczęcia kolejnych prac. 

Wykonany projekt można by rozwinąć w każdej z omawianych wcześniej dziedzin 

w celu polepszenia właściwości tworzonych reprezentacji otoczenia. Powinno się 

zacząć od zmiany wykorzystywanych napędów, gdyż aktualne są stosunkowo wolne. 

Lepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie silników DC z dokładnymi enkoderami 

magnetycznymi. Oczywiście byłoby to kosztem momentu obrotowego, ale i tak byłby 

on wystarczający. Tak samo dotyczy to kółek, należałoby zainwestować w lepsze 

zamienniki, które nie powodowałyby ściągania pojazdu na którąś ze stron, a także 

zminimalizowałyby to znaczny poślizg. Odnośnie czujników, to nie zapewniają one 

dokładnego odwzorowania środowiska oraz pozycji robota w przestrzeni, co przy 

dłuższej jeździe powoduje znaczne odchyłki i dezorientację robota. Bardziej efektywne 

mapowanie byłoby z wykorzystaniem kamery Kinect lub skanera laserowego, które 

pozwalałaby na korekcję pozycji, na podstawie aktualnych i poprzednich odczytów. 

Przydałoby się także rozszerzyć system o dodatkową orientację nawigacyjną GPS, 

która pozwoliłaby wykorzystać robota do mapowania większych przestrzeni. Tutaj 

dokładność niestety wynosi +/- 2,5m, więc do wielkości pokoju nie jest to konieczne. 

Też zostało dużo do poprawienia z programistycznej strony projektu. Należałoby 

zadeklarować złożone algorytmy, pozwalające na wykonywanie skomplikowanych 

zadań, a także szybkie i precyzyjne przetwarzanie danych. Można by spróbować 

zaimplementować równania ruchu robota w programie Matlab i wykorzystać 

rozbudowane systemy decyzyjne logiki rozmytej, które pozwoliłyby na efektywniejsze 

wybory ścieżki poruszania się robota. 
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ZAŁĄCZNIKI 
 

A. Model CAD robota 

- Rysunek robota + spis elementów 

- Rysunek robota + wymiary 

- Rysunek wykonawczy 1 – podwozie 

- Rysunek wykonawczy 2 – mocowanie tylnego koła 

- Film – montaż robota mobilnego (płyta CD) 
 

B. Schemat sterownika w EAGLE 

- Płytka głównego układu sterowania 

- Płytka czujników ultradźwiękowych 

- Płytka magnetometru i wyłączników krańcowych 
 

C. Dokumentacja KAmduino UNO 

D. Program na Arduino (płyta CD) 

E. Program w Visual Studio (płyta CD) 


