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Ülevaade
Töölehe eesmärk on tutvustada 3pi roboti võimalusi joonejärgimise ülesande
alusel. Tegemist on väga populaarse võistlusalaga, mis ei vaja edukaks
sooritamiseks keerukat riistvara ja tarkvaralist algoritmi. Peamine roboti
eesmärk on sõita mööda musta joont ja püsida sellel terve ringraja ulatuses.
Ülesannet on võimalik lahendada kiirelt või rahulikuma ja töökindlama tempoga.
Olenevalt kiirusest lisandub roboti tarkvarale keerukust ja seadesuurusi.

Roboti mehaanika
Joonejärgimise võistlusala robotid omavad üldjuhul väga kiireid mootoreid, mis
kehtib ka 3pi roboti kohta. 3pi jõuallikaks on 2 Pololu mootorreduktorit, mille
maksimaalne pöördesagedus on 700 p/min. Veermikuks on hea pidamise ja
kummist rehvidega 32x7 mm plastikrattad, mis annavad 3pi robotile
maksimaalseks kiiruseks ~100 cm/s. Lisaks on robot konstrueeritud üsna
madala masskeskme ja kerge kaaluga. See on vajalik, et suurematel kiirustel ei
tekiks liigseid lisajõude, mis robotit kurvist välja suruvad või
pidurdamisteekonda pikendavad.

Roboti andurid
3pi robot on joonejärgimise ülesande jaoks loodud robot ja omab juba
trükkplaadile (kerele) joodetud 5-te infrapunaandurit. Tegemist on infrapuna
valgust kiirgava ja vastuvõtva anduriga (optopaar), mis tuvastab peegeldunud
valguse hulka. Tulemus edastatakse mikrokontrollerile, mis teisendab selle
digitaalseks täisarvuliseks väärtuseks kindlas vahemikus. Antud anduri puhul on
pinna värvus lihtsalt tuvastatav, sest mida tumedam pind, seda vähem valgust
peegeldub ja seda rohkem neeldub pinnas.
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Roboti algoritm
Roboti programmi algoritm on koostatud võimalikult lihtsalt, et oleks hästi
arusaadav. Joonel püsimiseks peab roboti keskmine andur olema võimalikul tihti
joone peal. Antud programmi näide töötab kasutades 5-te infrapunaandurit, mis
annavad infot roboti asetsemisest joone suhtes. Lihtsuse mõttes on järgnevates
selgitustes välja jäetud kõige äärmised andurid.
Kujutame kolme anduri väärtusi kahendsüsteemis (1- must joon, 0- ei näe joont).
Programmi algoritmis on roboti tegevuse määramiseks kolm olekut:
1. 0 0 1 – ainult parempoolne andur näeb joont ja robot pöörab paremale
2. 0 1 0 – keskmine andur on ainult joonel ja robot liigub otse
3. 1 0 0 – ainult vasakpoolne andur näeb joont ja robot pöörab vasakule

Pololu teegis on väärtused kombineeritud üheks summaks kogu andurite
ulatuses vahemikus 0-4000. Kui korraga näeb üks andur, siis on väärtused
vasakult paremale järgmised: 0, 1000, 2000, 3000, 4000. Näiteks kui joont näeb
kõige vasakpoolsem andur, siis on summaks 0 ja keskmise anduri puhul 2000.
Juhul, kui mitu andurit näeb korraga joont, siis on tulemuseks nende kõigi
andurite summa jagada nägevate andurite arvuga. Nii on alati teada, kus asetseb
joon andurite suhtes ja saab vastavalt positsioonile liikumist korrigeerida.
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Programmi koostamine Atmel Studios
Esmalt avada Atmel Studio ja koostada uus Pololu 3pi projekt. Olemasolevas
näitekoodis teha tühjaks while tsükkel ehk kogu loogeliste sulgude vahel olev
programmi kood.

Edasi koostada algoritm, mis loeb andureid ja kasutab eelnevalt välja toodud
olekuid. Kõige lihtsam viis selle tegemiseks on kasutada if- lauseid. Programm
näeb välja järgmine:
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Programm tekitab „main“ funktsiooni jõudes lühikese heli. Seejärel
defineeritakse muutuja kuhu kirjutatakse andurite väärtused pärast lugemist.
Järgmine rida kutsub välja initsialiseerimise funktsiooni, mis seadistab roboti
algparameetrid. Järgmisest käsust alates algab lõputu „while“ tsükkel, mis katkeb
alles siis kui robot välja lülitada. Tsükkel kontrollib viie anduri positsiooni:




0 – 1000 Joon väga lähedal vasakult teisele andurile, kuid jääb siiski
kaugemale vasakule
1000 – 3000 Joon väga lähedal paremalt teisele andurile, kuid siiski
rohkem keskel
3000 – 4000 Joon jääb kaugemale paremalt teisest andurist

Iga oleku korral teostatakse set_motors (vasak mootor, parem mootor) käsk, mis
võimaldab anda mootoritele eraldi kiiruse vahemikus -255 kuni 255. Lisaks on
paremaks arusaamiseks kasutatud ka LED tulesid: käsud left_led() ja right_led().
LEd tulede puhul 1 lülitab LED-i sisse ja 0 kustutab.
Kirjutatud programmist on puudu veel initsialiseerimise funktsioon, mis
seadistab ja kalibreerib andurid. Selle kood näeb välja järgmine:
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Esmalt defineeritakse muutuja „counter“, mida on vaja automaatsel
kalibreerimisel. Käsk „pololu_3pi_init(2000);“ seadistab Pololu jooneandurid
mõõtma väärtusi vahemikus 0-2000. Edasi kontrollitakse roboti nupu „B“
vajutamist, mille korral teostatakse andurite kalibreerimine. Andurite
kalibreerimise jooksul robot pöörab kohapeal paremale ja vasakule, et leida
minimaalne ja maksimaalne väärtus eraldi igale andurile. Kalibreerimise
tulemusena on roboti reageerimine joonele täpsem ja häirevabam. Pärast
andurite kalibratsiooni seisatakse mootorid ja oodatakse nupu „B“ vabastamist.
Kui robot on seadistatud, oodatakse uuesti nupu „B“ vajutamist, mille järel on
lühike viide ja seejärel alustab robot joonejärgimise algoritmi täitmist.

Harjutus
Täiendada programmi nii, et robot kasutaks erinevaid kiirusi ka juhul kui kõige
äärmised andurid näevad joont. Katsetada erinevaid kiirusi ja parima tulemuse
leidmisel näidata ette juhendajale, kes kontrollib tulemust. Kas robot läbis
ringraja kiiremini ja/või stabiilsemalt?
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