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MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ROBOTA MOBILNEGO 

 

Na rynku istnieje wiele rozwiązań konstrukcyjnych mobilnych robotów, które znalazły zastosowanie w dziedzinie nauki 

i techniki. Wyposażenie robota w czujniki oraz szereg innych funkcji (np. komunikowania się z innymi robotami) stwarza możli-

wość pogłębienia wiedzy z zakresu programowania robotów mobilnych W artykule autorzy zaprezentowali oprogramowanie 

robota mobilnego oraz stworzyli algorytmy ułatwiające zrozumienie  istoty programowania w środowisku mOwayWorld.  

 

WSTĘP 

Roboty mobilne  to urządzenia poruszające się w swoim środo-
wisku (na ladzie, w wodzie, bądź w powietrzu.) [4]. Nie wymagają 
przy tym obecności człowieka dzięki czemu mogą przyjmować różne 
kształty i rozmiary [3]. Roboty mobilne posiadają system napędowy 
umożliwiający poruszanie się im w odpowiednim otoczeniu [5]. 

Badany Robot mOway jest to autonomiczny programowalny ro-
bot przeznaczony głównie do wykonywania praktycznych aplikacji. 
Wyposażony jest w szereg czujników, które pomagają mu w prze-
mieszczaniu się w rzeczywistym środowisku [6]. Robot został zapro-
jektowany do poruszania się na płaskim terenie. Aplikacje zrobotyzo-
wane składają się, zazwyczaj, z wielu elementów odpowiedzialnych 
za poszczególne zadania [8],[9][10][11][14]. Wszystkie urządzenia 
peryferyjne są podłączone do mikrokontrolera odpowiedzialnego za 
sterowanie robotem [12],[13].  

1. BUDOWA ROBOTA MOBILNEGO  

Robot mOway jest bardzo kompaktowy, przeznaczony do poru-
szania się  i unikania przestojów z powodu przeszkód i zakrętów. 
Składa się z następujących elementów (Rys. 1): 
– procesora, 
– układu napędowego, 
– grupy czujników i wskaźników, 
– systemu zasilania, 
– złącza rozszerzeń. 

Głównym elementem „sercem” robota jest procesor. W tym przy-
padku jest to 4 MHz mikrokontroler. Wszystkie elementy robota (czuj-

niki, silniki, diody ,itp.) podłączone są do portów wyjść/wejść mikro-
kontrolera. Niektóre z nich wykorzystują wejścia lub wyjścia cyfrowe, 
inne analogowe, a inne kontrolowane są poprzez  jedną z magistrali 
komunikacyjnych I2C/SPI. 

Kolejnym ważnym elementem budowy jest układ napędowy,  
w którego skład wchodzą dwa servo-silniki elektryczne (Rys. 2).  

 

 
Rys. 2. Schemat budowy układu napędowego 

 
Cały układ napędowy robota obejmuje różne funkcje: 

– regulację prędkości - kontroluje prędkość każdego silnika, 
– kontrolę czasu - kontroluje czas dla każdego wydanego polece-

nia z dokładnością do 100 ms, 
– kontrolę przejechanego dystansu - steruje odległościami wyda-

wanymi przez polecenia z dokładnością do 1mm, 

 
Rys. 1. Schemat budowy robota mobilnego 
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– prędkościomierz - przelicza przebyty dystans od momentu wyda-
nia początkowego polecenia, 

– kontrolę kąta - kontroluje obrót robota, gdy ten się obraca. 
Mikrokontroler wysyła polecenia do magistrali komunikacyjnej 

I2C, która kontroluje system napędowy oraz silniki, poprzez takie 
działanie główny mikrokontroler jest mniej obciążony dzięki czemu 
może wykonywać inne zdania. Poniżej przedstawiono system stero-
wania silnikami (Rys. 3). 

 

 
Rys. 3. System sterowania silnikami robota mOway [2]  

 
Mikrokontroler przekazuje sygnał do silników poprzez mostek H, 

który jest sterowany szerokością impulsu sygnału PWM. Obrót koła 
jest monitorowany poprzez czujnik podczerwieni oraz naklejki. Jeżeli 
naklejka skierowana jest czarnym polem do czujnika wyjście logiczne 
wynosi 1, a kiedy zwrócona jest białym wyjście logiczne wynosi 0. 
Mikrokontroler analizując te sygnały jest w stanie określić prędkości 
kół oraz oddziaływać na silniki. W ten sposób robot jest w stanie 
utrzymać stałą prędkość na każdej powierzchni. 

Robot został wyposażony także w czujniki i wskaźniki, które 
umożliwiają kooperacje ze środowiskiem zewnętrznym (np. omijanie 
przeszkód, śledzenie linii). W skład tych elementów wyposażenia 
wchodzą (Rys 1): 
– dwa czujniki śledzenia linii, 
– cztery czujniki wykrywające przeszkody, 
– czujnik światła. 
– złącza rozszerzeń, 
– cztery diody LED, 
– czujnik temperatury, 
– głośnik, 
– mikrofon, 
– przyspieszacz, 
– wskaźnik poziomu baterii. 

1.1. Sterowanie robotami mobilnymi  

Układ sterowania, którego zadaniem jest określanie sygnału ste-
rowania, który należy podjąć wobec robota, aby otrzymać z góry za-
łożone wcześniej właściwości [7]. Zadaniem układu sterownia jest 
wygenerowanie takich sygnałów sterujących, aby robot omijał prze-
szkody, osiągał określoną pozycje czy też orientację. Układ sterowa-
nia kontroluje także parametry kinematyczne i dynamiczne ruchu ro-
bota (Rys. 4). 

 

 
Rys. 4. Schemat sterowania robota mobilnego [1] 

2. KINEMATYKA RUCHU ROBOTA MOBILNEGO 

Równania ruchu  kołowych robotów mobilnych służą do rozwią-
zania zadnia prostego i odwrotnego kinematyki. Rozwiązując zada-
nia proste kinematyki można wyznaczyć parametry ruchu robota, na-
tomiast przy pomocy zadnia odwrotnego można wyznaczyć siły i mo-
menty działające na robota w ruchu. Do zobrazowania ruchu robota 
zastosowane zostało zadanie odwrotne kinematyki. Ruch robota od-
bywa się w jednej płaszczyźnie, jego położenie wynika ze znajomości 
współrzędnych punktu A- 𝑥𝐴, 𝑦𝑎 , kąta obrotu chwilowego korpusu 𝛽 

oraz kąta obrotu koła napędowego 𝛼 (Rys. 5). 
 

  
Rys. 5. Kąty obrotu kół napędowych 

 
Układ przedstawiony poniżej (Rys. 6) określa rzuty prędkości 

punktów styczności kół z podłożem na oś x. 
 

 
Rys. 6. Model mobilnego robota 

 

�̇�𝐴 − (𝑟�̇�1 − 𝑙1𝛽)̇ cos(𝛽) = 0 (1) 

�̇�𝐴 − (𝑟�̇�2 + 𝑙1𝛽)̇ = 0 (2) 

gdzie: 
– 𝛼1 i 𝛼2 - kąty obrotu kół odpowiednio 1 i 2, 

– 𝑙1- odległości wynikające z budowy układu, 
– r - promień koła napędowego, 
– 𝛽- kąt obrotu ramy robota. 
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3. PROGRAMOWANIE I MOŻLIWOŚCI ROBOTA  
MOBILNEGO 

Robot mOway programujemy używając do tego środowiska mO-
wayWorld. Programowanie robota składa się z funkcji i działań które 
kontrolują robota. Moduły są to funkcje lub czynności które mogą kie-
rować robotem (np. ruch, odczyt  danych z czujnika). W programie 
mOwayWorld moduły są pogrupowane w zależności od pełnionych 
przez nie funkcji (Rys. 7). Przy ich pomocy można stworzyć intersu-
jące rozwiązania. 
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Rys. 7. Interfejs programu mOwayWorld 

3.1. Algorytm realizacji procesów 

– Omijanie przeszkód 
Poniżej na Rys. 8 przedstawiono algorytm programu, który po-

zwala robotowi omijać przeszkody (Rys. 9.) Program wykorzystuje 
funkcję logiczną „tak” lub „nie”. 

 

 
Rys. 9. Rozmieszczenie przeszkód 

 
– Śledzenia linii  

Na Rys. 10 przedstawiono algorytm programu, który pozwala ro-
botowi śledzenie linii na wyznaczonym torze. 

   
Rys. 8. Algorytm, program do omijania przeszkód z funkcją logiczną 

 

 

 

Rys. 10. Algorytm, program do śledzenia linii 
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WNIOSKI 

Robot to urządzenie techniczne  przeznaczone do realizacji 
funkcji manipulacyjnych  mających określony poziom energetyczny, 
informacyjny i inteligencji maszynowej (autonomii działania w pew-
nym środowisku). Wyposażenie robota w czujniki oraz szereg innych 
funkcji (np. komunikowania się z innymi robotami) stwarza możliwość 
pogłębienia wiedzy z zakresu programowania robotów mobilnych. 
Możliwości badanego robota mOway pozwalają zrozumieć ideę pro-
gramowania jak i  zasadę działania i wykorzystywania czujników i 
wskaźników. Wszystkie te cechy pozwolą w łatwy sposób zgłębić 
podstawy programowania robotów. Autorzy w artykule zaprezento-
wali możliwości wykorzystania robota mOway. Powstałe programy 
opisano za pomocą algorytmów, które ułatwiają zrozumienie istoty 
działania. Zaprezentowane algorytmy stworzono w programie Dia-
gramDesinger. 
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Possibilities of using mobile work 

There are a number of mobile robot solutions that have 

found use in the field of science and technology. Thanks to the 

functions of the robot, it is possible to know the principle of 

operation of the sensors and their possible use in practice. In 

the article, the authors presented mobile robot software and 

created algorithms facilitating the understanding of program-

ming nature in mOwayWorld environment. 
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