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STEROWANIE ROBOTEM MOBILNYM TYPU LINE-FOLLOWER 
 
 

Streszczenie: W niniejszej pracy przedstawiono sposób realizacji sterowania robotem 
mobilnym podczas przejazdu po torze jazdy wpisanym do pamięci układu sterującego. 
Ponadto opisano rozbudowę robota mobilnego oraz przeprowadzono badania 
eksperymentalne. 
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Wstęp 

Celem niniejszej pracy było wykonanie układu sterującego pracą robota 
mobilnego typu Line-follower oraz opracowanie programu, który umożliwi jego 
przejazd po torze zadanym programowo. 

Obiekt badawczy 

Analizowany robot mobilny typu Line-follower został zbudowany w ramach 
Koła Naukowego Komputerowego Projektowania Urządzeń Mechatronicznych 
i Maszyn [1]. Uczestniczył on już w zawodach: Robomaticon 2012, Robotic 
Tournament 2012 oraz Robot Intelect 2012. Jednak w celu realizacji postawionego 
zadania, czyli przejazdu po zadanym torze, został on rozbudowany o: 
  dwa enkodery oparte na transoptorze szczelinowym TCST1103 wraz 

z tarczami z wyciętymi 18 otworami na obwodzie mierzącymi przejechany 
dystans, 

  mikrokontroler ATmega8, którego zadaniem jest obsługa enkoderów oraz 
wysyłanie sygnałów sterujących na już wbudowany mikrokontroler sterujący 
pracą silników.  
Zastosowane enkodery są jednokanałowe, co oznacza, że można za ich pomocą 

jedynie zliczać ilość impulsów, niemożliwe jest natomiast określenie w sposób 
bezpośredni kierunku obrotu silnika [2]. W trakcie rozbudowy robota 
dotychczasowe dwa akumulatory litowo-polimerowe zastąpiono jednym o napięciu 
11.1V i pojemności 1400 mAh, co wpłynęło na korzystniejsze położenie środka 
ciężkości. Zmodernizowany robot mobilny pokazano na rysunku 1. 

Działanie programu 

Program sterujący podzielono na dwa programy, ze względu na dwa 
zainstalowane mikrokontrolery [3]: 
 główny program sterujący, znajdujący się na dobudowanym mikrokontrolerze 

ATmega8A – w którego pamięci zapisano tor jazdy robota – jego zadaniem jest 



określenie wartości prędkości obrotowych silników, a następnie wysłanie tej 
informacji na drugi mikrokontroler,  
 

 
Rys. 1. Obiekt badawczy 

 program sterujący pracą silników, działający na uprzednio zainstalowanym 
mikrokontrolerze ATmega644P – na podstawie przychodzących informacji 
program steruje odpowiednio pracą silników poprzez mostek H. 
Działanie opracowanego programu opiera się na wprowadzeniu do pamięci 

mikrokontrolera trasy, składającej się z prostych oraz z łuków, które robot musi 
przejechać z jak największą dokładnością. Przebyta droga przez każde z kół jest 
znana na podstawie odczytu sygnałów z enkoderów. Na początku programu 
obliczany jest obwód koła, następnie zostaje on podzielony przez ilość otworów 
w tarczy enkodera, co pozwala na określenie przebytej drogi przypadającej na 
jeden impuls z enkodera. Sygnały z enkoderów trafiają do mikrokontrolera, 
następnie są przetwarzane w regulatorze na wartość sygnału korygującego pracę 
silników. W zależności od konfiguracji programowej regulator może pracować, 
jako regulator typu: P, PI, PID [4]. Skorygowany sygnał jest wysyłany w postaci 
liczby na drugi mikrokontroler sterujący pracą silników.  

W programie głównym występują dwie funkcje do określenia toru jazdy: 
 dla jazdy po linii prostej, argumentami wejściowymi funkcji są: droga wyrażona 

w milimetrach oraz prędkość ruchu o wartości do 255, 
 dla jazdy po łuku, argumenty wejściowe funkcji to: kąt wyrażony w stopniach, 

promień łuku wyrażony w milimetrach oraz prędkość ruchu przyjmująca 
wartości do 255. 



Dodatkowo główny program sterujący zawiera trzy funkcje przerwania [5]: 
dwie z nich służą do obsługi enkoderów, a trzecia odpowiada za pracę regulatora. 

Zastosowanie funkcji przerwania do obsługi enkoderów jest konieczne, w celu 
zapewnienia dokładności pomiaru. Funkcja przerwania aktywuje się na 
narastającym i opadającym zboczu sygnału wejściowego, po jej wywołaniu 
następuje inkrementacja liczników zliczających drogę.  

Ostatnia funkcja przerwania odpowiada za częstotliwość interweniowania 
regulatora, która zmienia się w zakresie od 20 Hz do 50 Hz. 

Dodatkowo Line-follower posiada możliwość załączenia turbiny zwiększającej 
przyczepność robota. Sygnał sterujący pracą turbiny również pochodzi 
z mikrokontrolera ATmega8, który generuje sygnał PWM o częstotliwości 50 Hz 
i określonym czasie wypełnienia zawierającym się w granicach od 1 do 2 ms lub 5 
do 10% wypełnienia. Stopień wypełnienia jest regulowany przez zainstalowany 
potencjometr. 

W głównej pętli programu zdefiniowany jest tor jazdy. Po podłączeniu 
zasilania, program oczekuje na wciśnięcie przycisku startu, dopóki nie zostanie on 
naciśnięty, program oblicza stopień wypełnienia sygnału PWM sterującego pracą 
turbiny. Jest to zabieg konieczny, ze względy na czas potrzebny do inicjacji 
sterownika turbiny wynoszący około czterech sekund. Obliczona wartość sygnału 
jest w granicach od 3 do 10% wypełnienia, do sterowania turbiny potrzebny jest 
sygnał o wypełnieniu od 5 do 10%, oznacza to, że turbina może zostać wyłączona 
dla przejazdu. Po wciśnięciu przycisku „start” program odczekuje około 1 sekundy, 
po czym robot zaczyna przejeżdżać zadany tor. Po jego przejechaniu następuje 
wyłączenie silników i programu wykonuje się od początku. 

Badania eksperymentalne 

Eksperymentalne przejazdy pomiarowe robota mobilnego przeprowadzono na 
trasie przedstawionej na rysunku 2. Przejazdy różniły się między sobą 
ustawieniami trybu regulatora, oraz prędkością przejazdu na odcinku prostym. 

 

 
Rys. 2. Trasa przejazdu 

l1 = 1m 

l2 = 0.25m 

r = 0.3m 



Zadaniem robota było pokonanie zadanej trasy z jak największą dokładnością. 
Na końcu przejazdu, w momencie wyłączenia silników robota zaświecała się 
czerwona dioda sygnalizacyjna, i w miejscu, gdzie to nastąpiło zaznaczano punkt 
znajdujący się w połowie osi silników. Było to istotne, ponieważ program sterujący 
nie uwzględnia funkcji hamujących i po wyłączeniu silników, robot toczył się dalej 
przez swoją bezwładność. Pomiar polegał na przyjęciu środka układu 
współrzędnych XY w punkcie końca trasy, względem którego mierzono 
współrzędne punktów pomiarowych. 

W trakcie badań dokonano pomiarów dla prędkości standardowej, przy kolejno 
włączanych regulatorach P, PI, PID dla włączonej oraz wyłączonej turbiny, po 
czym badania powtórzono dla prędkości zwiększonej na odcinkach prostych. 
Podczas badań regulator interweniował ze stałą częstotliwością 50Hz. 

Wyniki badań zostały zamieszczone w postaci graficznej na wykresach 3-5. 
Kolorem niebieskim zaznaczono przejazdy z wyłączoną turbiną, a kolorem 
czerwonym przejazdy z włączoną turbiną. 

Na wykresach po lewej stronie zilustrowano wyniki dla przejazdu ze stałą 
prędkością równą 100, natomiast po prawej stronie z prędkością zwiększoną do 
200 na odcinkach prostych. 
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Rys. 3. Pomiar z załączonym regulatorem P, przy następujących nastawach: 
człon proporcjonalny=250 
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Rys. 4. Pomiar z załączonym regulatorem PI, przy następujących nastawach: 
człon proporcjonalny=150, człon całkujący=50, stała czasowa=1 
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Rys. 5. Pomiar z załączonym regulatorem PID, przy następujących 
nastawach: człon proporcjonalny=150, człon całkujący=50, człon 

różniczkujący=3000, stała czasowa=1 

Wnioski 

Wykorzystując otrzymane wyniki badań eksperymentalnych wyciągnięto 
następujące wnioski: 
 dla regulatora P i przejazdu ze standardową prędkością: wyniki przejazdów są 

znacznie bardziej skoncentrowane dla wyłączonej turbiny, jednak ogólna 
dokładność jest większa dla włączonej turbiny, 

 dla regulatora P i przejazdu ze zwiększoną prędkością: dla wyłączonej turbiny 
otrzymano mniejszy błąd końcowy oraz niewiele lepszą powtarzalność 
wyników, względem układu z włączoną turbiną. Porównując z przejazdem ze 
standardową prędkością, błąd dla współrzędnej X jest ponad dwukrotnie 
mniejszy, natomiast dla współrzędnej Y ponad dwukrotnie większy. Przy 



włączonej turbinie błąd końcowy jest około siedmiokrotnie większy, przy 
trochę większej powtarzalności. 

 dla regulatora PI i przejazdu ze standardową prędkością: punkty pomiarowe są 
między sobą wymieszane. Wyniki dla włączonej turbiny charakteryzują się 
podobnym rozrzutem i rozmieszczeniem jak dla regulatora typu P, natomiast 
wyniki dla wyłączonej turbiny mają niewiele większy rozrzut, a punkt 
środkowy tych pomiarów znajduje się bardzo blisko środka przyjętego układu 
współrzędnych. 

 dla regulatora PI i przejazdu ze zwiększoną prędkością: wyniki są rozdzielone 
względem siebie. Dla przejazdu z wyłączoną turbiną rozmieszczenie wyników 
jest zbliżone do pomiaru z regulatorem P, natomiast dla włączonej turbiny 
rozrzut jest już zauważalnie większy, a wyniki są znacząco odsunięte od 
oczekiwanych, średnio aż o 25 cm. 

 dla regulatora PID i przejazdu ze standardową prędkością: wyniki dla włączonej 
i wyłączonej turbiny są od siebie rozgraniczone, lepszą dokładność uzyskano 
dla przejazdu z wyłączoną turbiną.  

 dla regulatora PID i przejazdu ze zwiększoną prędkością: rozmieszczenie 
i wartości pomiarów są zbliżone do pomiaru z regulatorem PI, jednak wartości 
modułu średniej arytmetycznej są mniejsze. 
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