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Łapki i czułki
czyli jak ożywić elektronikę

Jakiś czas temu zainteresowały mnie
mikroprocesory. Przejrzawszy ofertę han−
dlową kilku firm prezentujących różnego
kalibru zestawy startowe dla po−
czątkujących, zdecydowałem się na  za−
kup modułu AVT2250. Po kilku ekspery−
mentach stwierdziłem, że te mikroproce−
sory same w sobie nie są rewelacyjne i
żeby mogły cokolwiek zrobić, trzeba je
wyposażyć w tytułowe łapki i czułki. Czy−
li, mówiąc fachowo, w układy wykonaw−
cze i czujniki. Powiedziane – zrobione −
zacząłem konstruować robota... 

Założenia projektu były proste: zbudo−
wać automat zdolny do samodzielnego
poruszania się. Z naciskiem na
“samodzielnego”. Powstało coś w ro−
dzaju inteligentnego czołgu − pojazd na
sześciu kołach, środkowa oś napędzana −
niezależnie prawe i lewe koło. Całość
przechodziła stopniową ewolucję, której
kolejne kroki postaram się pokazać.

Etap 1 − układy 
bez sprzężenia zwrotnego

Najpierw słowo o układach wykonaw−
czych. Pod tym szerokim pojęciem rozu−
mie się zarówno tranzystor podłączony
do linii portu mikroprocesora włączający
żaróweczkę, jak i serwo modelarskie z
własnym układem sterującym. W przy−
padku mojej konstrukcji podstawowymi
układami wykonawczymi będą silniki z
przekładniami, napędzające koła. Oczy−
wiście nie można podłączyć silniczków
bezpośrednio do portu mikroprocesora −
schemat niezbędnego układu znajduje
się na rryyssuunnkkuu 11 − w dwóch wariantach −
na przekaźnikach i na “darlingtonach”
mocy.  Procesor wystawia zero na linii #1

− silnik obraca się w jedną
stronę, procesor wysta−
wia zero na linię #2 − silnik
wiruje w drugą. Proste?
Jak konstrukcja cepa.

Dlaczego zero, a nie je−
dynkę? Otóż 80C51 i po−
chodne po resecie mają
wszystkie linie portów u−
stawione (stan logiczny
wysoki). A po resecie ser−
wo powinno stać i się nie
psuć. Układ z rysunku 1b
bardzo nie lubi mieć zer na
obu liniach sterujących.
Chyba łatwo zgadnąć, cze−
mu. Mając sterownik z ry−
sunku 1 montujemy podwozie z dwoma
silnikami (najlepiej takimi, które mają
wbudowany reduktor obrotów), na−
pędzającymi dwa koła − prawe i lewe. W
najprostszej wersji dodajemy z przodu
trzecie kółko, tzw. samoskrętne − takie jak
np. w wózkach sklepowych. Podłączamy
do mikroprocesora − np. do linii portu P1
modułu AVT2250. Piszemy procedurę,
która na np. 1 sekundę włączy oba silniki
“do przodu”. Łatwizna!

Uruchamiamy i... no tak. Nie ma róży
bez kolców. Pojazd jedzie do przodu, 
owszem, ale raczej nie po prostej. Poza
tym zatrzymuje się nierówno.

Dlaczego?
Niestety, żaden silnik nie rusza “z

miejsca” i żaden nie staje “w miejscu”.
Oprócz tego silniki, nawet jednakowe,
nie są w100% powtarzalne, to znaczy, że
o ile jeden silnik danego typu rusza po
10ms od włączenia zasilania, a staje
25ms po jego wyłączeniu (BARDZO do−

bre parame−
try!), to dla
innego eg−
zemplarza te
p a r a m e t r y
mogą być
całkiem inne
(np. 20ms i
35ms). Co
więcej, w
p r z y p a d k u
naszego po−
jazdu, para−

metry te nie są powtarzalne nawet dla je−
dnego i tego samego egzemplarza silnika
− przecież na parkiecie (małe opory tocze−
nia) czas zatrzymania serwa będzie o wie−
le dłuższy niż np. na dywanie. To powo−
duje, że: po pierwsze − pojazd wcale nie
musi ruszyć dokładnie w kierunku, w któ−
rym jest ustawiony, a po drugie − nie za−
trzyma się dokładnie równolegle do prze−
bytej drogi.

Przedstawione zjawisko − bezwła−
dność układu − to pierwszy zasadniczy
problem w realizacji automatycznego ste−
rowania.  Nie można jej wyeliminować do
końca, można jedynie próbować ją
zmniejszyć i kontrolować jej przejawy. W
naszym przypadku można próbować ją
zmniejszyć przez zamontowanie przekła−
dni ślimakowych − bezwładność napędu
zmniejszy się o bezwładność kół i same−
go pojazdu, zostanie tylko bezwładność
wirnika silnika.

Powiedzmy, że uzyskaliśmy układ na−
pędowy z bezwładnością na tyle małą, że
jest ona pomijalna. Odpalamy nasz po−
jazd, niech przejedzie, powiedzmy, 10m
po prostej. Jeśli nie trafiliśmy na na−
prawdę rewelacyjne silniki, ta prosta sta−
ła się jakaś taka... łukowata? No tak... Że−
by pojazd jechał po prostej, koła muszą
obracać się z jednakową prędkością. ŻA−
DNE dwa silniki, pracując w tych samych
warunkach, nie mają dokładnie takich sa−
mych obrotów. Poza tym, (patrząc od
strony osi) przy jeździe do przodu lewe
serwo obraca się w lewo, a prawe w pra−RRyyss.. 11aa
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wo. Nawet silniki renomowanych produ−
centów rzadko mają dokładnie jednakowe
“lewe” i “prawe” obroty. Ewolucja musi
trwać...

Etap 2 
− sprzężenie zwrotne

Zastanówmy się: jak obrócić nasz po−
jazd o 90 stopni w lewo? Załóżmy, że nie
ma poślizgu. To proste − włączyć lewy sil−
nik do tyłu, prawy do przodu i czekać... 

Ale jak długo? Ma być dokładnie 90
stopni. Powiedzmy, że eksperymentalnie
ustalamy ten czas na 5 sekund. Na parkie−
cie. Uprzedzam, że na dywanie ten czas
będzie inny. Co zrobić? Należy wprowa−
dzić sprzężenie zwrotne, czyli jakiś czujnik,
który “powie” jednostce sterującej, o ile
pojazd już się obrócił. W praktyce najłat−
wiej jest liczyć obroty kół napędowych.
Obrót pojazdu o 360 stopni to (rozstaw
kół)/(średnica kół) obrotów kół napędo−
wych.

Realizacji takiego pomysłu jest wiele, ja
wybrałem najprostszą: ze starej myszki
komputerowej wymontowałem dwie
bramki optoelektroniczne. To coś, co ma z
jednej strony LED−a, z drugiej fototranzy−
stor, a pomiędzy nimi obraca się kółko ze
szczelinami. W każdej myszy są cztery ta−
kie bramki i dają się łatwo wylutować. Na
dwóch napędzanych osiach zamontowa−
łem ponacinane krążki (tarcze przesłono−
we). Podczas obrotu kół segmenty tych
krążków na przemian zasłaniają i odsła−
niają fotokomórki bramek. Sygnały z foto−
komórek podłączyłem do linii portu P1
(patrz rryyssuunneekk 22). Teraz mogę liczyć impul−
sy z kół i na tej podstawie określić przeje−
chany odcinek czy też kąt, o który pojazd
się obrócił.

Nietrudno zauważyć, iż taki czujnik mo−
że nam pomóc rozwiązać również kwestię
nierównych obrotów przy jeździe w przód
/ tył. To proste: w momencie, gdy na je−
dnej z fotokomórek pojawi się sygnał, na−
leży sprawdzić, czy na drugiej też jest on
obecny. Jeśli nie, trzeba zacząć liczyć
czas. Jeśli upłynie np. więcej niż 2ms, a na
drugiej fotokomórce nadal nie będzie syg−

nału, “stopujemy” silnik szybszy,
sprawdzamy, czy na pewno ten drugi
pracuje, a jeśli nie, uruchamiamy go i
czekamy na sygnał od jego fotoko−
mórki. Gdy tylko się on pojawi urucha−
miamy “zastopowany” silnik i zaczy−
namy od początku. Dlaczego
“zastopowany” umieszczam w cu−
dzysłowiu? Pamiętajmy o bezwła−
dności silników. Jeśli sygnały z foto−
komórek przy pracującym napędzie
będą miały częstotliwość rzędu
100Hz, przerwy w zasilaniu silników
będą (na szczęście) zbyt krótkie, żeby
je zatrzymać i spowodują jedynie spo−
wolnienie obrotów. Uwaga − zęby

krążka przesłonowego muszą być
“trochę” gęściej niż na rysunku 2; krążek
można też zamontować gdzie indziej − o
tym dalej. Ktoś może spytać: dlaczego
czekać te przykładowe 2ms, a nie zastopo−
wać “pośpieszka” (szybszego silnika) od
razu? Odpowiedź jest prosta: po pierwsze,
układ fotokomórki ma swoje niedokła−
dności wykonania. Zaprezentowany pro−
sty algorytm działałby poprawnie tylko w
przypadku, gdyby części mechaniczne by−
ły wykonane z idealną precyzją, co w prak−
tyce jest nierealne.

Po drugie: Dokładność stabilizowania
obrotów silnika lepsza niż 0,05% to i tak
bujda na resorach. Zwykłe okruszki na
podłodze zniweczą efekt − koło się pośliz−
gnie na 1mm i już.

Po trzecie: wspomniane 2ms to tzw. hi−
stereza. Jeśli by jej nie było, układ na prze−
mian przyhamowywałby silniki. W rezulta−
cie szybko spadłyby obroty. Zamiast poru−
szać się z jednakową prędkością, zatrzy−
małyby się.

Trzeba więc dobrze przemyśleć algo−
rytm, bo takie sprzężenie zwrotne jest roz−
wiązaniem problemów, pozwalając zredu−
kować skutki bezwładności serw: Dotych−
czas nasz pojazd ruszał “z kopyta” i stawał
“ryjąc w ziemi”. A tymczasem im większa
prędkość, tym większa droga hamowania
(wynika ona właśnie z bezwładności). A
przecież cóż nam szkodzi zacząć hamo−
wać jakieś np. 15 cm przed końcem drogi?
Albo − jeśli mamy przejechać tylko 10 cm −
dlaczego w ogóle rozkręcać serwo do
maksymalnych obrotów? Zauważmy, że
układ z rysunku 1b pozwala nam regulo−
wać prędkość obrotową serwa. Jak? Wy−
starczy zamiast “stałego” zera podać na
aktywną linię przebieg zmienny o częstot−
liwości większej niż1kHz i o regulowanym
programowo wypełnieniu − im “więcej
zera” w nim, tym wyższe obroty. (W zasa−
dzie wystarczy f>100Hz, ale taką mniej
więcej częstotliwość dostajemy od foto−
komórek na kołach i mogłaby zajść niepo−
żądana interferencja sygnałów regulacji
obrotów i stabilizacji obrotów. Po prostu
silnik mógłby stanąć. Częstotliwość regu−

latora musi być przynajmniej 10 razy wię−
ksza od maksymalnej częstotliwości z fo−
tokomórek.)

No dobra. Teraz, jeśli wiedzieliśmy skąd
ruszamy, jesteśmy w stanie określić w
przybliżeniu, gdzie jesteśmy z naszym
“żółwiem”. Żółwiem − tak zazwyczaj o−
kreśla się ten typ robota. Ale przecież nic
nam  ta wiedza nie da, jeśli np. wpakuje−
my się na ścianę. Można oczywiście prze−
prowadzić detekcję kolizji korzystając z
czujników, które już mamy. Przecież po
władowaniu się na ścianę silniki się zatrzy−
mają i impulsy z fotokomórek przestaną
napływać. Ale − primo − silniki bardzo nie lu−
bią być tak traktowane, secundo − jeśli ko−
ła zaczną się ślizgać, nic nam z tej detekcji
nie przyjdzie, i tertio – nie sposób przewi−
dzieć, jak nasz żółw będzie ustawiony po
takiej kolizji. 

Etap 3 − czułki
Wniosek − nasz żółw nie może pozo−

stać ślepy i głuchy. Trzeba wyposażyć go
w czujniki powiązane ze światem ze−
wnętrznym, a nie tylko z jego “wnętrznoś−
ciami”. Zacznijmy od przeszkód.

Chyba najprościej wykryć zderzenie
“kontaktowo” – na przykład wykorzy−
stując zwykłe mikroprzełączniki dźwigien−
kowe. Nie wymagają dużej siły nacisku i
można je umieścić na obrzeżu “żółwia”.
Proponuję tak, jak na rryyssuunnkkuu 33. Czujniki
S1 i S2 wykrywają kolizje czołowe. Dwa
styki pozwalają określić, którą stroną łat−
wiej ominąć przeszkodę. Kolizje boczne są
wykrywane przez S3 i S4. 

Nasz robot − już teraz można użyć bez
wahania tego określenia − zaczyna być sa−
modzielny.

Rozwiązania elektroniczne 
(i nie tylko)

Do sterowania silnikami wykorzysta−
łem układ z rysunku 1b − mostek tranzy−
storowy na “darlingtonach” mocy. Mo−
stek oraz moduł  AVT2250 były zasilane
ze wspólnego źródła o napięciu 5V. Doda−
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łem szeregowo diodę prostowniczą, co
uwzględniajac spadki napięć na tej dio−
dzie i tranzystorach dało napięcie na silni−
ku około 3,0 − 3,5V. Ponieważ moje serwa
mają napięcie znamionowe 3V wszystko
gra. Napięcie zasilania nieco wyższe od
znamionowego zapewnia większą moc
w momencie rozruchu. Później wspo−
mniany programowy regulator obrotów
zmniejsza obroty i moc dostarczaną do
silników, co zapobiega ich przeciążeniu.
Jako czujnik obrotów zastosowałem opi−
sany mechanizm z fotokomórką. Wypró−
bowałem dwa miejsca instalacji krążka
przesłonowego: na osi kół i na jednej z
zębatek przekładni. To drugie rozwiązanie
jest korzystniejsze dla celów stabilizacji
obrotów. Powód? Taka zębatka wiruje o
wiele szybciej od kół i wystarczy 8 zębów
krążka przesłonowego, aby uzyskać
częstotliwość rzędu 80Hz. Nie trzeba ro−
bić wielu drobnych, precyzyjnych nacięć.
80Hz wystarcza, bo mam “bardzo
bezwładne” serwa − radzieckie silniki + i−
chnie przekładnie. Był to zespół napędo−
wy od jakiejś zabawki.

Jeśli stabilizacja obrotów nie jest konie−
czna można zastosować pierwszy wariant
− ten z rysunku 2,  z fotokomórką na kole.
Łatwiej zamontować.

Z przodu pojazdu umieszczony jest zde−
rzak, zawieszony na miękkiej sprężynce, a
na jego krańcach zamontowałem mikro−
przełączniki detekcji zderzenia (zobacz ry−
sunek 3). Schemat elektryczny w dwóch

wariantach pokazany jest na
rryyssuunnkkaacchh 44aa ii 44bb.

Zacznijmy od  tego z ry−
sunku  4b. W sumie jest on
całkiem prosty − nawet jeśli
dołączyć układ z rysunku 1. 

Oto jego działanie: sygna−
ły z fotokomórek kierowane
są na wejścia T1 i T0 mikro−
procesora. Pozwala to, poza
wykorzystaniem ich jako
zwykłe linie wejściowe, na li−
czenie impulsów w liczni−
kach / timerach procesora.
Niestety, nie jest to rozwiąza−
nie ekonomiczne − zostajemy
bez timerów. Ale ktoś może
zechce wykorzystać taką
opcję. Ja w moim robociku
nie korzystałem z funkcji
specjalnych linii T1 i T0. Kon−
strukcja z diodami D5 − D6
powoduje wywołanie prze−
rwania int1 przy pojawieniu
się  sygnału na którejkolwiek
fotokomórce. Mikroprzeł−
ączniki S1−S4 to omawiane
już detektory zderzeń, Diody
D1−D4 pozwalają na wywoła−
nie przerwania INT0 w mo−

mencie kolizji, a następnie na ustalenie, z
którego przełącznika nadszedł sygnał alar−
mowy.

A teraz strona programowa. Procedura
realizująca regulację obrotów wykorzystuje
timer T1. Dodatkowo pilnuje ona, by silniki
nie zostały przeciążone. Jeśli przez ok. 1
sekundę silniki są włączone, a nie nade−
jdzie impuls z żadnej fotokomórki, wysta−
wiona zostanie flaga “overload”, silniki zo−
staną wyłączone i program przerwie swoje
działanie. Do synchronizacji obrotów moż−
na wykorzystać przerwanie INT1. Nie jest
to jednak rozwiązanie eleganckie, ponie−
waż czas obsługi tego przerwania liczy się
w milisekundach. Można się z tym pogo−
dzić, wychodząc z założenia, że procesor i
tak nie ma innych zmartwień w tym czasie,
bo czeka na dojechanie do końca zadanego
odcinka, a przerwanie od kolizji (INT0) ma
wyższy priorytet, więc zostanie wykonane
niezależnie od wszystkiego.

Teraz układ z rysunku 4a, czyli o−
szczędnościowa wersja kryzysowa. Jeśli
ktoś nie chce grzebać na 40−pinowym
złączu (bo tam są wejścia T1, T0, Int1,
Int0), lub potrzebuje wykorzystać je do cze−
goś innego, proponuję układ jak na rysun−
ku 4a. W układzie występują tylko fronto−
we czujniki zderzeń, brak sygnalizacji prze−
rwaniami, wszystko zrealizowane z wyko−
rzystaniem portu P1. Sam “zszedłem” do
takiego układu, gdyż wszystkie dodatkowe
funkcje okazały się na razie nieprzydatne, a
do złącza 40−pinowego musiałem pod−
łączyć wyświetlacz LCD i klawiaturę.

Napisanie procedur obsługi robota nie
jest zbyt skomplikowane. Dołączam przy−
kładowe listingi, bez synchronizacji obro−
tów, ale myślę, że każdy sam da sobie radę
z napisaniem doskonalszych − własnych. Ja
nie martwię się o synchronizację, bo mam
w swoim “żółwiu” fabryczne sprzęgło
magnetyczne, które mechanicznie rozwią−
zuje ten problem. Samodzielne wykonanie
takiego czegoś jest stosunkowo trudne,
więc tej sprawy nie poruszałem nawet
przy omawianiu serwomechanizmów.

Oprogramowanie
Żeby nie było nieporozumień, podaję u−

kład połączeń na moim porcie:
Na timerze T1 (zresztą jedynym dostęp−

nym w AVT2250) proponuję na początek
upchnąć tylko regulację prędkości. Zobacz
listing 1.

Dwa słowa o zmiennych: rspeed i
lspeed to jak łatwo się domyśleć, prędkoś−
ci prawego i lewego silnika. Dokładnie
działa to w ten sposób, że X silnik przez
Xspeed cykli timera jest włączony, a przez
1 cykl − wyłączony. Im większa wartość
Xspeed, tym większa prędkość obrotowa.
Jak łatwo zgadnąć, minimalne wypełnienie
to 50%, czyli 1/2 mocy. Ale moje silniki są
słabiutkie − przestają pracować już przy
80% mocy nominalnej. Zmienne lact i ract
to bieżące stany liczników dla silników. W
programie głównym, poza inicjacją, nie na−
leży ich ruszać. Zmienne ti0st i ti0de udają
jeszcze jeden timer w trybie 2, tyle że li−
czący w dół. Wartość ti0st jest zmniejsza−
na przy każdym wejściu w procedurę ob−
sługi timera 1, a po przejściu przez zero jest
przeładowywana wartością ti0de. Zmienna
mstate przechowuje dane o stanie silni−
ków.

Jak widać, bity 0−3 przechowują po pro−
stu stan linii portu P1 sterujących silnikami.
Bity 6 i 7 decydują o tym, czy dany silnik
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Linia: Co?

0 0=prawy w tył
1 0=prawy w przód
2 0=lewy w tył
3 0=lewy w przód
4 czujnik lewego koła
5 czujnik prawego koła
6 Lewa strona zderzaka
7 Prawa strona zderzaka

Bit Funkcja

0 0=prawy w tył
1 0=prawy w przód
2 0=lewy w tył
3 0=lewy w przód
4
5
6 1=uruchom lewy
7 1=uruchom prawy



zostanie włączony. Żeby uruchomić silnik i
nie trzeba sięgać do portu P1, tylko usta−
wić odpowiednio bity mstate. Przerwanie
na timerze zatroszczy się o resztę.

Liczenie obrotów kół proponuję zrealizo−
wać w programie głównym. W tej konfigu−
racji łatwo zauważyć, że jest jeszcze jedna
metoda synchronizacji obrotów: Jeśli syg−
nały z fotokomórek pojawiają się niejedno−
cześnie, zmniejszamy nieco zmienną od−
powiedzialną za prędkość obrotową
“pośpieszka”, a zwiększamy − tego wol−
niejszego. W takim przypadku sygnały z fo−
tokomórek mogą napływać stosunkowo
rzadko, a wyniki są i tak uśredniane w cza−
sie. Dlatego też wygodniej liczyć obroty
poza przerwaniem.

Proponuję ogłoszenie konkursu na naj−
lepszy algorytm poruszania się robota. Po
podaniu robotowi jego pozycji i pozycji do−
celowej ma on przemieścić się do celu. 
Oczywiście omijając przeszkody. Należy
pamiętać, że cel może znajdować się w in−
nym pomieszczeniu.

Jeśli Czytelnicy wyrażą zainteresowa−
nie, to w następnym artykule opiszę kilka
gotowych projektów oraz samych pomys−
łów na wykonanie bardziej zaawansowa−
nych czujników.

MMaarreekk LLeewwaannddoowwsskkii
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rspeed equ 6fh
lspeed equ 6eh
ract   equ 6dh
lact   equ 6ch
ti0st  equ 6bh
ti0de  equ 6ah
mstate equ 69h

org 8000h
ljmp start

org 801Bh
timer1:
push psw
push acc
dec ti0st
mov a,ti0st
cjne a,#0ffh,speedctl
mov ti0st,ti0de

speedctl:
mov a,mstate
jnb acc.6,stopleft
;lewy nie pracuje

mov a,lact
jnz lnormalprocedure
mov a,mstate
anl a,#0ch
orl a,#0f3h
orl p1,#0fch

anl p1,a
mov lact,lspeed
sjmp rcheck

lnormalprocedure:
djnz lact,rcheck
stopleft:
orl p1,#0fch

rcheck:
jnb acc.7,stopright
;prawy nie pracuje

mov a,ract
jnz rnormalprocedure
mov a,mstate
anl a,#03h
orl a,#0fch
orl p1,#0f3h
anl p1,a
mov ract,rspeed
sjmp speedctlend
rnormalprocedure:
djnz ract,speedctlend
stopright:
orl p1,#0f3h

speedctlend:
pop acc
pop psw
reti

;*********
start:
;...
mov mstate,#0fh
mov lact,#0h
mov ract,#0h
mov lspeed,#08h
mov rspeed,#08h

mov th0,0a0h
mov tl0,0a0h
mov tmod,#02h
setb ET0
setb TR0
setb ea ;i tak ea=1

(BIOS)

Listing 1


