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1 Sissejuhatus
1.1 Ülesanne
Ehitatakse laburinti läbivaid roboteid, mis vastavad micromouse reeglitele.
Kokkuvõte reeglitest:




Roboti tingimused


Maksimaalsed mõõtmed 160 x 160 mm



Täielikult autonoomne



Ei või endast maha jätta mitte midagi



Ei tohi liikuda üle seinte

Väljaku tingimused


mõõtmed 160 x 160 mm ruutudest koosnev labürint



Seina kõrgus 50 mm



Seina paksus 12 mm



Seina värv valge, põrand must (või tume), sein pealt punane. (Värvimisel võib esineda
defekte liitekohtades)



Start on ühest labürindi nurgast



Lõpp labürindi keskel ja koosneb neljast ruudust, millel on vaid üks sissekäik

1.2 Kasutatud komponendid


Mikrokontroller: ATMega32u4



Elektroonika: Pisi-XBee 4



Mootorid & ülekanne: Pololu 3Pi mootor



Rattad: Pololu 32x7 mm rattad



Tugikuul: Pololu 9.5 mm plast kuul



IR Diood



IR Fototransistor
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2 Mehaanika
Roboti kuju ja mõõtmete osas lähtusime kasutatavate komponentide mõõtmetest ning
proovisime roboti teha võimalikult kompaktse. Mootorid paigutasime võimalikult plaadi
keskele ühele joonele, et lihtsustada manööverdamist, ning otsapidi teineteisele võimalikult
lähedale, et roboti laius oleks minimaalne. Mootoritest tahapoole otsustasime paigutada
vahepukside abil Pisi-XBee 4 plaadi, kusjuures USB pistiku jätsime parema ratta taha, et
sellele oleks hea ligipääs. Sellega jäi mootoritest ettepoole vaba ruum, mida kasutasime IR
dioodide, fototransistoride ning takistite paigutamiseks. Plaadi esiosa otsustasime teha kaarja
kujuga, kuna selline lahendus võimaldab lihtsamalt kurve läbida ning samuti ei oleks
äralõigatav osa kuidagi kasutust leidnud. Hiljem lisasime sinna LED-ide kaitseks ka traadist
põrkeraua. Aku otsustasime paigutada klambri abil Pisi-XBee 4 plaadi ning osaliselt mootorite
kohale, et kogu süsteem oleks võimalikult kompaktne. Kuna aku jäi suuremas osas
mootoritest tahapoole, oli ka roboti raskuskese taga ja sinna panime Pololu 9,5 mm plastkuuli
roboti kolmandaks toetuspunktiks. Roboti toetavaks raamiks on trükkplaat ning mootorid on
kinnitatud termokahaneva rüü abil. Roboti gabariitmõõtmed on 100x70x35 (±5) mm, kuid
tegelik kõrgus osutus mõnevõrra suuremaks ja seda eelkõige aku klambri tõttu. Roboti ehitust
ning komponentide paigutust katsetasime programmis SolidWorks ning tulemus on näidatud
joonisel 1.

Joonis 1. Roboti ehitus
4

Otsustasime kasutada 6-t andurit, kuna esialgsete ideede kohaselt tundus selline süsteem
kõige täiuslikum. Samuti jäi sellisel juhul võimalus probleemide korral kasutada ainult 4
andurit. Idee kohaselt vaatavad 6-st andurist 2 ette ja nende abil saaks varakult avastada otse
ees oleva seina. 2 andurit on 45° nurga all, kumbki oma suunas, ning nende abil saaks
varakult teada lähenevast pöördest. Viimased 2 andurit vaatavad küljepeale, kumbki oma
suunas, ja nende abil saaks määrata täpse hetke, millal külgsein ära kaob ehk millal pööre
peab toimuma. Selle tõttu sai ka viimased andurid võimalikult rataste lähedale paigutatud.
Otsevaatavate andurite vahe jätsime võimalikult suure, et tekiks võimalikult suur vahe
andurite väärtuses, kui robot on väikse nurga all või et oleks kiiremini tabatav see hetk, kus
ainult üks andur näeb seina, kuid teine näeb lõpmatust. Samuti ei soovinud me neid andureid
paigutada liiga esimese serva lähedale, kuna sel juhul tekiks oht, kui robot sõidaks seinale
väga lähedale. Lähtuvalt andurite karakteristikust võib sel hetkel tekkida kaheti mõistmine,
kuna väga lähedaste esemete puhul vastab karakteristikul sellele hetkele 2 punkti ja kaugust
võidakse hinnata valesti. 45° anduritele jäi parimaks kohaks plaadi ees keskel olev asukoht,
kuna seal ei teki kahetimõistmise ohtu. Andurite paigustust illustreerib joonis 2, kus LED-id
on märgitud punasega. Fototransistorid asuvad täpselt samade kohtade peal, kuid teisel pool
plaati. Sellega on tagatud lihtsus, sümmeetria ning häiretekindlus, kuna puudub oht, et LED-i
valgus võiks otse transistorile sattuda või ülevalt tulev suur kiirgus transistori segada. Nii
LED-id kui transistorid on kinnitatud kuuma liimiga.
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Joonis 2. Andurite paigutus
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3 Elektriskeem
Elektriskeemi koostasime programmiga Eagle CAD. Kasutatud elektriskeem on toodud
joonisel 3.

Joonis 3. Kasutatud elektriskeem
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Joonise üleval paremas nurgas on LiPo aku koos lülitiga. Aku ühendamisel on negatiivne
klemm alati tarbijaga ühendatud, kuid positiivne lülitiga katkestatud. Lülitit lülitades
ühendatakse toide Pisi-Xbee 4 plaadi toiteklemmiga ning LED-ide toitepistikuga. Kuna LEDide voolutarve on suur, ühenduvad nad otse aku pingega, mitte ei saa nad toidet Pisi-Xbee 4
pingestabilisaatorist. Trükkplaadil asub ka pistik, kust kaudu liiguvad transistoride juhitud
voolud Pisi-Xbee 4plaadile. Ühendused antud plaadiga on näidatud joonisel 4.

Joonis 4. Ühendused Pisi-Xbee 4 plaadiga

Trükkplaadi disainimisel kasutasime samuti programmi Eagle CAD ning proovisime leida
erinevaid disainilahendusi. Neist parim on näidatud joonistel 5 ja 6. Antud lahenduse puhul
olid kõik radadevahelised vahemaad piisavalt suured ning ei tekkinud radade ristumise ohtu,
st vajadust mõni rada juhtmega asendada.
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Joonis 5. Trükkplaadi disain 1

Joonis 6. Trükkplaadi disain 2
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4 Tarkvara ja algoritm
4.1 Algoritm
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4.2 Kood
Kursuse juhendajalt Rain Ellermaalt saime failid Motors.h ja ADC.h. Esimene sisaldab
funktsiooni void Motors_Speed(int16_t right, int16_t left), millega saab anda erineva kiiruse
vasak- ja parempoolsele rattale, teine loeb sisse andurite väärtused ja salvestab need massiivi
volatile uint16_t line[6]. Andurite väärtuste jaoks defineerisime lühemad nimed: V1, V2 jne.
#include
#include
#include
#include
#define
#define
#define
#define
#define
#define

<avr/io.h>
<util/delay.h>
"Motors.h"
"ADC.h"

V1
V2
V3
P3
P2
P1

line[0]
line[1]
line[2]
line[3]
line[4]
line[5]

//
//
//
//
//
//

90° vasakule
Näitab otse
45°
45°
Näitab otse
90° paremale

Alustuseks defineerisime mitmed muutujad, mida siiski kasutasime konstantidena.
Sellegipoolest võib koodis näha mõnes kohas konstantidele arvude juurde liitmist. Põhjuseks
on see, et roboti testimise ajal läksid kaks parempoolset (90° ja otse näitav) IR dioodi läbi
ning sama tüüpi enam asemele panna polnud. 90°-se jaoks on tehtud kaugus90p, aga otse
vaatavale on lihtsalt vastavalt vajadusele juurde liidetud arve.
#define PpoordeAeg 290 // Et pööre oleks täisnurk
// Kiirused
int poore = 300; // Sõidukiirus pöörde ajal
int Tpoore = 200;
int soit = 300; // Otsesõidu ajal
// Andurid
int kaugusSeinast = 200; // Otse vaatavad andurid
int kaugus45 = 600;
int kaugus90 = 600; // Kui suurem, siis pöörab
int kaugus90p = 900;

Programm on jagatud mitmeteks funktsioonideks:
// Funktsioonid
void parem(); //täisnurk paremale
void vasak();
void otse(); //paneb roboti otse sõitma sensorite abil
void tagasi(); //tagasipööre, juhuslik suund
void tagasiSuunaga(int vasakule);
int sein(); // Annab väärtuse 0, kui seina pole.
int keera(); // Keerab, kui seina pole või ees on tupik. Tagastab pöörde suuna.
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Funktsioonid parem() ja vasak() teevad vastavas suunas 90° pöörde. Alguses olid need eraldi,
aga kuna suurem osa koodist oli pööramisel ühine, siis sai need ühendatud poora(int
paremale) alla. Et koodis mitte muutusi teha ja et sõnalist suunda on lihtsam meeles pidada
kui numbrilist, kutsuvad need kaks vastava suunaga poora() välja.
void parem() { //Ebavajalik, aga lihtsam kui pöörde numbri meelespidamine.
poora(1);
}
void vasak() {
poora(0);
}

Pööramisfunktsioon ise seab kõigepealt õige pöördekiiruse, kuna 90° pöörde tegemiseks ei
kasutata mitte andureid, vaid ainult õiget ajalist viidet. Kui just seina vastas pole, siis sõidab
robot enne pööret veel 50 ms otse edasi, et ta rattaga seina vastu kinni ei jääks ja oleks pärast
pööret rohkem kahe seina vahel keskel.
void poora(int paremale) { //Täisnurk paremale või vasakule
Motors_Speed(poore,poore); // Seab kiiruse õigeks enne pööret
if (!sein()) _delay_ms(50); else _delay_ms(1);
if (paremale) {
Motors_Speed(poore, 0);
_delay_ms(PpoordeAeg);
}
else {
Motors_Speed(0, poore);
_delay_ms(PpoordeAeg);
}
Motors_Speed(soit,soit);
}

Eelnevas koodilõigus oli näha funktsiooni sein(). See tagastab väärtuse 0, kui seina pole, tehes
mugavaks selliste tingimuslausete kasutamise nagu if (!sein()) ehk kui ees pole seina.
int sein() { // Otse vaatavate andurite järgi
if (V2 < kaugusSeinast + 30 && P2 < kaugusSeinast + 30 + 150) {
return 1; // Mõlemad näevad seina
}
else if (V2 < kaugusSeinast - 80 || P2 < kaugusSeinast - 80 + 150) {
return 2; // Üks näeb seina
}
else return 0;
}
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Tagasipööre tehakse andurite abil ja see pole alati 180°. Sellist funktsiooni läheb vaja ainult
siis, kui robot on tupikus või kuidagi otse vastu seina sõitnud nii, et tavaline
pööramisfunktsioon, mis ei keera kohapeal vaid väikse kaarega (ühe ratta kiirus jääb nulliks)
ei suuda robotit liigutada. Mõlemal juhul võib pöörde lõpetada siis, kui seina enam ees pole.
void tagasi() {
tagasiSuunaga(V1 % 2); // Pöörab juhuslikus suunas kuni seina enam ees pole
}
void tagasiSuunaga(int vasakule) {
if (vasakule)
Motors_Speed(-Tpoore, Tpoore);
else
Motors_Speed(Tpoore, -Tpoore);
for (int i = 0; i < 17; i++) { //11 on 180°
_delay_ms(35);
if (!sein()) break; // Ees pole seina, tagasipööre katkestatakse
}
Motors_Speed(soit,soit);
}
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Seda, kas ja kuhu poole pöörata, otsustab funktsioon keera(). Kui seina ees pole, jätab robot
igal teisel võimalusel pöörde vahele. Kui saab pöörata mõlemale poole, siis tehakse otsus
samamoodi juhuslikkuse alusel. Anduri V1 väärtust kasutatakse juhusliku numbrina. Kui
robot on tupikus, tehakse tagasipööre.
int keera() { // Otsustab andurite näitude põhjal kas ja kuhu poole pöörata.
if (V1 > kaugus90 || P1 > kaugus90p)
for (int i = 0; i < 7; i++) // Viide, et liiga vara ei pööraks.
{
_delay_ms(10);
if (sein()) break;
}
if (V1 > kaugus90 && P1 > kaugus90 && !sein() && V2 > 400) {}
// Robot pole labürindis, las sõidab otse
else
if ((V1 > kaugus90 || P1 > kaugus90p) && !sein() && V1 % 2) {
// Jätab pöörde vahele iga teine kord
int loendur = 0;
while ((V1 > kaugus90 || P1 > kaugus90p) && loendur++ < 65) {
otse(); _delay_ms(10);
if(sein()) break;
}
return 4;
}
else
if (V1 > kaugus90 && P1 > kaugus90p) // Saab mõlemale poole keerata
{
if (V1 % 2)
parem(); // Pöörab juhuslikus suunas
else vasak();
return 5;
// Kui tagastaks õige pöörde suuna, siis ei töötaks samuPoordeid (asub mainis)
}

else if (V1 > kaugus90) {
keeraV: vasak();
return 1; // Tagastab pöörde suuna
}
else if (P1 > kaugus90p) {
keeraP: parem();
return 2;
}
else if (sein() == 1) { // Mõlemad otse vaatavad andurid leidsid seina.
Motors_Speed(0,0);
_delay_ms(80);
tagasi();
return 3;
}
return 0; // Pööret ei tehtud
}
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Otse() ülesandeks on tagada, et robot sõidaks labürindis sirgelt. Funktsioon leiab kahe 45°
anduri näitude vahe (90° andurid näitasid liiga erinevaid väärtusi selleks, et neid kasutada) või
kui üks neist näitab seina puudumist, siis vahe referentsväärtusega R. Muutuja pid väärtuseks
saab see vahe × konstant K_P + eelmine näitude vahe × konstant K_D.
Eelmine vahe on vajalik, sest juhul, kui vahe suureneb (robot sõidab viltu ühele seinale järjest
lähemale), keerab robot end kiiremini otseks ja juhul, kui juba liigub enam-vähem sirgelt, siis
vähendab jõnksutamist (kui robot on kord ühele, kord teisele poole viltu, on eelmine ja
praegune vahe vastasmärgilised ja kompenseerivad üksteist).
Muutuja pid väärtus liidetakse seejärel parema ratta kiirusele.
void otse(){ // Liidab 45° andurite vahe parema ratta kiirusele või vahe Rga, kui ainult 1 andur kahest näeb seina.
#define R 500
#define K_P 2
#define K_D 2
int vk,pk;
static int viga=0;
int proportional, derivative;
static int last_proportional = 0;
if (V3<kaugus45 && P3<kaugus45) viga=V3-P3;
else if (V3 < kaugus45) viga = V3-R;
else if (P3 < kaugus45) viga = R-P3;
else {Motors_Speed(soit,soit); return;}
proportional = viga;
derivative = proportional - last_proportional;
last_proportional = proportional;
int pid = K_P*proportional + K_D*derivative;
if(pid > soit / 2) pid = soit;
if (pid < -soit / 2) pid = - soit;

vk=soit;
pk=soit+pid;
Motors_Speed(vk,pk);
}
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Funktsiooni main() kõige tähtsam osa on otse() ja keera() välja kutsumine. Lisaks ootab pärast
pöörde tegemist 200 ms või kuni sein ette tuleb enne, kui uue pöörde otsa teeb. See väldib
olukorda, kus robot teeb 90° pöörde asemel 180°-se, sest andur näitas ikka veel, et saab
pöörata. Lisaks jätab all olev kood meelde, mitu korda on robot ühes ja samas suunas
pööranud.
int main(void)
{
Motors_Init();
ADC_Init();
_delay_ms(1000);
while(1)
{
otse(); //45° andurite järgi robot otse sõitma.
static int samuPoordeid = 0, eelmine = 0;
// Jätab meelde, mitu korda samas suunas pöörati
int suund = 0;
suund = keera(); // Võimalusel teeb pöörde ja salvestab suuna
if (suund) // Kui pööre toimus
{
if (suund == eelmine) samuPoordeid++; else samuPoordeid = 0;
for (int i = 0; i < 200; i++)
// Ajab end pärast pööret otseks ehk kohe uut pööret otsa ei tee
(muidu hakkaks kohapeal pöörlema)
{
otse();
_delay_ms(1);
if (sein() || suund == 4) break;
} // suund == 4 tähendab pöörde vahele jätmist.
if (sein() == 1) tagasiSuunaga(suund-1);
// Juhuks kui pööras vastu seina ja jäi kinni.
}
eelmine = suund;
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Funktsiooni main() teine pool tegutseb, kui robot on palju kordi samas suunas pööranud.
Esiteks võib see tähendada, et robot jäi labürinti kinni ja oleks vaja kohapeal natuke keerata.
Selleks on funktsioon tagasiSuunaga(), mis pöörab vastupidises suunas eelmise pöördega
(eeldab, et robot keeras üle eelmine kord).
Kui on tehtud üle 3 samas suunas pöörde ja kõik kolm ühe külje andurit näitavad kaugusesse,
siis robot eeldab, et ta on lõpuruudus, jääb seisma ja vilgutab LED-i. Juhuks kui ta siiski eksis
lõpuruudu osas, teeb ta kohapeal pöörde (ehk oli veidralt kinni jäänud) ja sõidab edasi.
if (samuPoordeid >= 2) // Lõpuruut?
{
if (samuPoordeid > 8) tagasiSuunaga(suund-1);
// Palju samas suunas pöördeid, ilmselt jäi kinni.
if ((V1 > kaugus90 && V3 > 750 && V2 > 400) ||
(P1 > kaugus90p && P3 > 750 && P2 > 550))
// Lõpuruut? (täiendav kontroll)
{
samuPoordeid = 0;
eelmine = 0;
Motors_Speed(0,0);
_delay_ms(100);
for (int i = 0; i < 10; i++) // Vilgutab LED-i
{
PORTB = PORTB | 0b00000001;
_delay_ms(200);
PORTB = PORTB ^ 0b00000001;
// LED KUSTU, kasutab xor'i muudab selle biti
väärtust iga 500 ms tagant, 500ms on paus
_delay_ms(200);
}
tagasiSuunaga(suund-1);
} // end if ((V1 > kaugus90 &&...
} // end if (samuPoordeid >= 2)
} // end while
return 0;
}

4.3 Lõppvõistlus
Põhiliselt kasutasime lõppvõistlusel ülal olevat koodi. Sellega saime kohe esimese katsega
kirja aja 23,4 sekundit, mis oli üllatavalt hea ning mida ei suutnud pikka aega üle teha me ise
ega ükski konkurent.
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Suurimaks probleemiks oli see, et robot sõitis alati juhuslikus suunas. Selle tõttu jäi ta päris
tihti ringe tegema ning kui ta oli juba lõpuruudu lähedal, otsustas ta tavaliselt siiski tagasi
pöörata. Näide tema sõidust: http://youtu.be/OiE29c3AKpk?t=6m6s – see oli veel üks
parimatest, enamasti oli asi palju hullem.
Meil oli ka kood, mis salvestab läbitud teekonna mällu, arvutab lühima tee ja sõidab selle
järgi (kui ta lõpuruudust algusesse tagasi tõsta). Idee seisnes selles, et funktsioon keera()
tagastab alati pöörde suuna, mille saab salvestada tehtud pöörete massiivi. Seejärel tuleb
vaadata iga kolmest pöörete kombinatsiooni. Näiteks kui robot on teinud vasak-, tagasi- ja
veel ühe vasakpöörde, võib selle kolmiku asendada lihtsalt käsuga jäta pööre vahele.
Lähemalt: http://www.patrickmccabemakes.com/PatrickMccabeMakes/Mazesolving.html.
Siiski tööle see ei hakanud. Probleemiks oli lisapöörete tegemine ja pöördekohast veidi
mööda sõitmine. Näide: http://youtu.be/OiE29c3AKpk?t=5m27s. See aga tähendas, et mällu
kirjutati läbitud teekond valesti ning ka õige teekonna järgi poleks robot osanud sõita. Kood
on kättesaadav koodide kaustas nime all mäluga.c.
Labürinti lähemalt silmitsedes selgus, et algusest lõppu on võimalik suhteliselt kiiresti jõuda
(paremuselt teine teekond), kui sõidaks võimalusel otse ja pööraks ainult siis, kui sein vastu
tuleb.
Muudatus koodis oli lihtne: main() funktsiooni while() tsüklisse tuli keera() ette lisada üks
lisatingimus, mis lubab pöörata ainult siis, kui mõlemad otse vaatavad andurid seina näitavad.
Kuna muudatus tehti võistluse ajal proovi mõttes, ei hakanud me kinnijäämisvastast ja
lõpuruudu leidmise koodi ümber tegema, vaid lihtsalt eemaldasime need.
while(1)
{
otse(); // 45° andurite järgi robot otse sõitma.
if (sein() == 1) // Kui sein tuli ette, pöörab
keera();
} // end while

Tulemus oli üle ootuste hea: http://youtu.be/OiE29c3AKpk?t=11m23s. Selle koodiga saime
kirja aja 8,8 s, mis osutus võistluse parimaks ja tõi meile võidu. Täielik kood on kättesaadav
koodide kaustas nime all võidukood.c.
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5 Kokkuvõte
Antud kursuse raames saime valmis töötava roboti, mis oli mõnele grupi liikmele esimeseks
sääraseks

kogemuseks,

samuti

saime

juurde

teoreetilisi

teadmisi

robotiehitusest,

mikrokontrolleritest, elektroonikaskeemide joonestamisest ja roboti programmeerimisest.
Samuti saime hulga praktilisi kogemusi. Kokkuvõttes võib tulemusega igati rahule jääda:
robot suutis täita oma eesmärki – läbida labürint – ning suutis seda teha lausa kursuse parima
ajaga.
Siiski võib antud robotit täiustada. Esiteks tuleks robot nii sõitma saada, et ta ei teeks
lisapöördeid. See vajaks paremat sirgelt sõitmise algoritmi, mis tõmbaks roboti pärast pööret
kiiremini otseks – praegust agressiivsemaks muutes hakkab robot pöördekohtadel liigselt
kõrvale kalduma (45° andurid siis näevad erinevaid väärtusi). Kui see saaks tehtud, oleks
võimalik pöörded päris täisnurkseks saada ning eemaldadagi need mõnel juhul esinevad
topeltpöörded. Seejärel hakkaks ehk ka mälu algoritm tööle ja robot ei peaks enam juhuslikult
ringi tiirutama.
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Lisad

Joonis 7. Meie robot

Joonis 8. Meie robot 2
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