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PROJEKT ROBOTA MOBILNEGO TYPU LINE FOLLOWER 
 
 
Streszczenie: W niniejszej pracy przedstawiono projekt robota mobilnego typu Line 
follower oraz sposób jego kontroli (sterowania). Robot mobilny jest budowany w ramach 
Koła Naukowego „Komputerowego Projektowania Urządzeń Mechatronicznych i Maszyn” 
i w przyszłości ma rywalizować w turnieju dla takiego typu robotów.  
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1. Wstęp 

Line follower [1] jest prostym robotem mobilnym, którego podstawową funkcją 
jest pokonanie wyznaczonej trasy w jak najkrótszym czasie. Trasa jest najczęściej 
oznaczana linią koloru czarnego, przy czym czasami mogą występować na niej 
przeszkody. Konstruktorzy robotów typu Line follower mogą rywalizować między 
sobą w zawodach [2] organizowanych przez wiele ośrodków naukowo-
badawczych.  

W niniejszej pracy przedstawiono projekt robota mobilnego powstającego 
w ramach Koła naukowego „Komputerowego Projektowania Urządzeń 
Mechatronicznych i Maszyn”.  

2. Podstawowe założenia projektu 

Projekt robota mobilnego został dostosowany do regulaminu jednego 
z konkursów [2], który precyzyjnie określił techniczne aspekty konstrukcji, jak 
i zasady rywalizacji. Ograniczenia dotyczyły wymiarów robota, które nie mogły 
przekroczyć formatu kartki A4, oraz komunikacji z robotem – dopuszczono 
jedynie wydanie polecenia do startu i zakończenia konkurencji, czyli w trakcie 
trwania zawodów robot musi być sterowany autonomicznie. Pozostałe parametry, 
takie jak wysokość, dopuszczalna masa, prędkość maksymalna oraz liczba użytych 
czujników nie była określona. 

Podczas projektu robota przyjęto, że jego masa będzie niewielka, co sprawi, że 
silniki napędowe będą mniej obciążone, a więc zapewnią lepsze przyspieszenie 
oraz krótszą drogę hamowania. Założono także niewielkie jego wymiary: 140 mm 
(długość) x 120 mm (szerokość), co spowoduje, że robot będzie zwrotniejszy. 
Przyjęto, że czujniki odbiciowe będą rozmieszczone liniowo na szerokiej listwie na 
wysokości około 10 mm od podłoża – jest to najprostsze rozwiązanie z punktu 
widzenia konstrukcyjnego oraz sposobu sterowania. Napęd robota będą stanowić 
dwa silniki, a sterowanie będzie odbywać się poprzez różnicę ich prędkości 
obrotowych. Innowacją zastosowaną w projekcie jest opracowanie systemu 
zwiększania przyczepności, który będzie składał się z małej turbinki oraz 
odpowiednio wyprofilowanego tunelu. Włączona turbinka będzie wysysała 



powietrze spod robota generując podciśnienie, które „przyciągnie” go do podłoża, 
co bezpośrednio powinno przełożyć się na wzrost przyczepności – jest to 
szczególnie istotne przy pokonywaniu zakrętów.  

3. Model robota 

Model robota oraz jego wizualizacja zostały wykonane w programie 
CATIA v.5. Poszczególne elementy konstrukcji były modelowane oddzielnie, po 
czym wykonano złożenie modelu i dokonano optymalizacji pod kątem ułatwienia 
montażu. Ponadto program CATIA umożliwił ustalić masę oraz środek ciężkości 
robota. 

Zaprojektowany robot mobilny składa się z następujących elementów (rys. 1): 
– płytki drukowanej (1) – odpowiada za rozmieszczenie przestrzenne wszystkich 

wymaganych komponentów elektronicznych i ich podłączenie oraz 
jednocześnie stanowi „ramę” robota,  

– mikrokontrolera ATmega 328P-PU DIP (2), który posiada dwadzieścia trzy 
linie wejścia lub wyjścia, osiem kanałów dziesięciobitowego przetwornika 
analogowo-cyfrowego oraz sześć służących do modulacji szerokości sygnału 
impulsu. Mikrokontroler wyposażony jest również w dwa liczniki ośmiobitowe 
oraz jeden szesnastobitowy. Do komunikacji z nim wykorzystany zostanie 
interfejsy USART lub SPI. Mikrokontroler będzie odpowiadał za analizę 
sygnałów z czujników zbliżeniowych oraz generowanie sygnału sterującego dla 
silników napędowych, 

– dwóch silników firmy Pololu (3) – z wbudowaną przekładnią o przełożeniu 
30:1, charakteryzujących się niewielkimi wymiarami, niską masą własną – 10 g 
oraz odpowiednim momentem obrotowym równym 0,03 Nm, 

– dwóch kół firmy Solarbotics (4), które bezpośrednio współpracują z silnikami 
i są wykonane ze specjalnej miękkiej mieszanki gumy zapewniającej bardzo 
dobrą przyczepność. Ponieważ koła zapewniają tylko dwa punkty podparcia, 
dlatego aby konstrukcja była stabilna zastosowano w trzecim punkcie podporę 
kulkową (5). Sama podpora charakteryzuje się niewielkimi oporami tarcia, 
a dzięki niej można także odpowiednio ustawić prześwit robota, 

– akumulatora litowo-polimerowego (6) o napięciu 7,4V i pojemności rzędu 
900 mAh, 

– jedenastu czujników odbiciowych typu KTIR0711S (7), których zadaniem jest 
sprawdzanie, czy robot znajduje się na wyznaczonej trasie. W przypadku 
rozróżniania barwy czarnej od białej ich zasięg może sięgać kilkudziesięciu 
milimetrów,  

– trzech komparatorów analogowych LM339 (8), obsługujących czujniki 
odbiciowe. Komparatory służą do porównywania wartości sygnałów 
generowanych przez czujniki odbiciowe z zadanym napięciem progowym 
podając na wyjściu wartość 0 lub 1. Sygnał ten jest interpretowany przez 
mikrokontroler, który generuje sygnały sterujące dla silników, 

– stabilizatora napięcia LM7085 (9) z radiatorem (10) – jego zadaniem jest 
utrzymanie stałej wartości napięcia niezależnie od obciążenia układu oraz 
wahań źródła zasilania, 



– dwukanałowego mostka H L298N (11) do sterowania silnikami prądu stałego. 
W prosty sposób umożliwia on zadawanie prędkości oraz kierunku obrotów 
silnika, 

– modułu radiowego, który umożliwi zdalny start i zatrzymanie robota (12).  

 

Rysunek 1. Schemat robota mobilnego typu Line Follower 

4. Sterowanie robotem 

Zaprojektowany robot ma 2 koła napędowe i 2 silniki. Aby utrzymał się na linii 
potrzebna jest możliwość regulacji kierunku i prędkości jazdy, a można sterować 
jedynie prędkościami obu silników. Problem ten można rozwiązać bazując na 
średniej prędkości obu silników w danej chwili, oraz balansie - czyli różnicy 
pomiędzy ich prędkościami. Operując tymi wielkościami można sterować robotem 
w sposób znany na przykład z samochodów – wciska się gaz, aby uregulować 
prędkość samochodu i skręca kierownicą, co powoduje zmianę względnej 
prędkości kół wewnętrznych i zewnętrznych, a w konsekwencji skręt pojazdu. 
Otrzymuje się więc średnią prędkość i balans.  

Funkcja sterująca torem ruchu robota „nie wie" o istnieniu dwóch silników – 
steruje tylko jedną wielkością, mianowicie balansem. Konieczne jest również 



wyznaczenie rzeczywistej prędkości dla obu silników. Można to wykonać 
w następujący sposób:  

 
 prędkość lewego silnika = prędkość średnia – balans (1) 
 prędkość prawego silnika = prędkość średnia + balans (2) 

 
Dla przykładu: jeżeli średnia prędkość to 100 obr/s, a balans to 10 obr/s, lewe 

koło będzie kręciło z prędkością 90 obr/s, a prawe 110 obr/s, co spowoduje 
łagodny zakręt w lewą stronę. Oczywiście balans może mieć wartość ujemną, co 
będzie umożliwiało skręt w przeciwnym kierunku.  

Jednak, aby robot jechał po wyznaczonej linii, na przedzie pojazdu będzie 
znajdował się rząd czujników odbiciowych, które będą miały za zadanie wykrycie 
obecności, oraz położenia linii względem osi pojazdu. Każdemu z czujników 
będzie przypisana pewna waga oznaczająca odchyłkę od wyznaczonego kierunku. 
Mając te dane będzie można zbudować model układu regulującego tor jazdy. 
Będzie to układ ze sprzężeniem zwrotnym zawierający pewną odmianę regulatora 
PID uwzględniającą aktualną prędkość pojazdu (rys. 2).  

 
Rysunek 2. Schemat układu regulującego tor jazdy 

W chwili początkowej ustala się zerowy balans, oraz pewną prędkość, 
a następnie steruje się balansem tak, aby robot nie zbaczał z linii. Jeżeli odchyłka 
nie będzie równa zero (linia została wykryta przez czujnik inny niż środkowy), to 
wówczas zostanie odjęta odpowiednia wartość od balansu, co spowoduje zmianę 
kierunku jazdy w stronę, która lepiej odpowiada ułożeniu linii. Zadaniem 
regulatora będzie takie sterowanie balansem, aby w jak najkrótszym czasie 
osiągnąć położenie równowagi. Typ, oraz dobór nastaw regulatora odbędzie się na 
drodze eksperymentalnej. Prawdopodobne jest, że nie zostaną wykorzystane 
wszystkie człony – można sobie nawet wyobrazić sytuację, w której zostanie 
wykorzystany tylko człon proporcjonalny ze współczynnikiem równym jeden, 
czyli tak, jakby w ogóle nie było tam regulatora, a jedynie samo sprzężenie. 
Regulacja zostanie przeprowadzona programowo i może wyglądać następująco: 

 
balans = 0 
pr ędko ść = 100 
pętla()  
  { 
   odchyłka = odczytaj odchyłk ę z czujników() 
   balans = regulator(odchyłka) 
   pr ędko ść silnika lewego = pr ędko ść – balans 



   pr ędko ść silnika prawego = pr ędko ść + balans 
   silniki(pr ędko ść silnika lewego, pr ędko ść silnika  

     prawego) 
   czekaj(1/pr ędko ść) 
  }  
 
Mimo iż, nie jest to idealny program, to pokazuje on w sposób czytelny 

koncepcję sterowania. Dodatkowego omówienia może wymagać ostatnia linijka 
programu – po co czekać? W automatyce zazwyczaj należy unikać jakichkolwiek 
opóźnień, jednak w tym przypadku będzie ono konieczne. Powyższy kod będzie 
wykonywany przez mikrokontroler taktowany zegarem 16 MHz, co oznacza że 
w ciągu jednej sekundy główna pętla zostałaby wykonana co najmniej kilka tysięcy 
razy. Mogłoby się okazać, że regulacja zachodzi zbyt szybko i silniki nie nadążają 
za koniecznymi zmianami, co wymusiłoby jeszcze większe zmiany i w efekcie 
doprowadziło do całkowitej utraty stabilności. Im dłuższy czas oczekiwania, tym 
spokojniejsza reakcja robota. Natomiast zbyt długi czas oczekiwania spowoduje, że 
robot nigdy nie osiągnie właściwego toru jazdy i wypadnie z trasy. Dlatego 
przyjęto, że czas oczekiwania jest odwrotnie proporcjonalny do prędkości jazdy, co 
pozwoli na szybszą reakcję przy większych prędkościach. 

5. Podsumowanie 

W niniejszej pracy przedstawiono model robota typu Line follower oraz sposób 
jego kontroli. Do modelowania robota, optymalizacji pod kątem ułatwienia 
montażu podzespołów, wizualizacji (rys. 3) oraz ustalenia jego masy i środka 
ciężkości wykorzystano program CATIA. 

 

Rysunek 3. Wizualizacja zaprojektowanego robota typu Line follower wykonana 
w programie CATIA 

Opisywany robot powstaje w ramach Koła naukowego „Komputerowego 
Projektowania Urządzeń Mechatronicznych i Maszyn” i w przyszłości będzie brał 
udział w turniejach dla tego typu robotów. 
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