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Unikanie przeszkód
i wykrywanie kolizji
JeĂli tworzysz autonomicznego robota, który musi unikaÊ przeszkód, zdalnie sterowany samochód, który musi wykryÊ, kiedy w coĂ uderzy, lub nawet drukarkÚ 3D, która musi wiedzieÊ, kiedy gïowice drukujÈce osiÈgnÈ granicÚ obszaru drukowania, w Twoim projekcie
musi siÚ znaleěÊ jakiĂ system unikania przeszkód lub wykrywania kolizji. W niniejszym rozdziale przyjrzymy siÚ kilku czujnikom, które moĝna wykorzystaÊ do wykrywania przeszkód,
oraz kilku systemom wykrywania kolizji.
W tym rozdziale zapoznasz siÚ z nastÚpujÈcymi zagadnieniami:
Q Jak korzystaÊ z czujnika zderzeniowego?
Q Jak korzystaÊ z czujnika na podczerwieñ do unikania przeszkód?
Q Jak korzystaÊ z ultraděwiÚkowego dalmierza?

Wprowadzenie
W tym rozdziale przyjrzymy siÚ trzem czujnikom, których moĝna uĝyÊ, aby dodaÊ do projektów
funkcjonalnoĂÊ unikania przeszkód i (lub) wykrywania kolizji. Omówimy nastÚpujÈce czujniki:
Q Czujniki zderzeniowe: sïuĝÈ do wykrywania kolizji, a takĝe jako wyïÈczniki

krañcowe dla drukarek 3D.
Q Czujniki na podczerwieñ do unikania przeszkód: sïuĝÈ do unikania przeszkód

w robotyce.
Q UltraděwiÚkowe wykrywacze zasiÚgu: sïuĝÈ do unikania przeszkód w robotyce.

MajÈ takĝe wiele innych zastosowañ komercyjnych i wojskowych.
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Czujnik zderzeniowy
Czujnik zderzeniowy jest prostym przeïÈcznikiem wyposaĝonym w rodzaj wzmacniacza, dziÚki
któremu zyskuje duĝy obszar do wykrywania kolizji. Prosty czujnik zderzeniowy pokazano
na poniĝszym zdjÚciu:

Czujnik zderzeniowy pokazany na zdjÚciu wymaga prostego przeïÈcznika mechanicznego,
takiego jak te, które sÈ stosowane do ograniczników w drukarkach 3D. Taki przeïÈcznik jest
zamocowany na koñcu pïytki drukowanej. DziÚki temu moĝna go ïatwo zamontowaÊ na
podwoziu robota lub innych powierzchniach. Idea dziaïania czujnika zderzeniowego bazuje
na zaïoĝeniu, ĝe gdy czujnik w coĂ uderzy, to zaïÈcza przeïÈcznik.
Czujnik zderzeniowy ma trzy piny, wyraěnie oznaczone jako GND, VCC i OUT. Pin GND
naleĝy podïÈczyÊ do szyny masy, natomiast pin VCC — do szyny zasilania pïytki prototypowej. Pin OUT moĝna poïÈczyÊ bezpoĂrednio z wyjĂciem cyfrowym na Arduino za poĂrednictwem rezystora podciÈgajÈcego 4,7 kȍ.
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Czujnik na podczerwieñ do unikania przeszkód skïada siÚ z nadajnika podczerwieni, odbiornika podczerwieni i potencjometru regulujÈcego odlegïoĂÊ, na jakiej czujnik potrafi wykrywaÊ przeszkody. Czujnik unikania przeszkód, który zostaï uĝyty w projekcie zaprezentowanym w tym rozdziale, przedstawiono na kolejnych zdjÚciach.

Czujnik unikania przeszkód
Emiter na czujniku na podczerwieñ do unikania przeszkód emituje promieniowanie podczerwone i jeĂli przeszkoda znajduje siÚ przed czujnikiem, czÚĂÊ promieniowania jest odbijana wstecz i odbierana przez odbiornik. JeĂli przed czujnikiem nie znajduje siÚ ĝaden
przedmiot, promieniowanie siÚ rozproszy, a odbiornik niczego nie odbierze.
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Piny na czujniku sÈ wyraěnie oznaczone — od lewej do prawej — OUT, GND i VCC. Pin GND
jest podïÈczony do szyny masy, natomiast pin VCC — do linii zasilania na pïytce prototypowej. Pin OUT jest podïÈczony bezpoĂrednio do cyfrowego wyjĂcia Arduino. Jeĝeli sygnaï na
pinie OUT jest w stanie LOW, to oznacza, ĝe wykryto obiekt. JeĂli wyjĂcie jest w stanie HIGH,
to oznacza, ĝe nie wykryto ĝadnego obiektu.
Regulator odlegïoĂci dostosuje odlegïoĂÊ wykrywanÈ przez czujnik. JeĂli obracamy regulator
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, zmniejszamy odlegïoĂÊ, natomiast jeĂli
obracamy go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, to jÈ zwiÚkszamy. Czujnik
wykrywa obiekty znajdujÈce siÚ w odlegïoĂci od 2 cm do 30 cm.

UltraděwiÚkowy wykrywacz zasiÚgu
Trzecim czujnikiem, którego bÚdziemy uĝywaÊ, jest dalmierz ultraděwiÚkowy MaxSonar EZ1.
Ten czujnik jest jednym z moich ulubionych. Stosowaïem go w prawie wszystkich autonomicznych robotach, które budowaïem, w celu okreĂlania odlegïoĂci od pobliskich obiektów.
Dalmierz ultraděwiÚkowy EZ1 przedstawiono na poniĝszym zdjÚciu:
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Na potrzeby przykïadu pokazanego w tym rozdziale bÚdziemy uĝywaÊ pinów czujnika 3,6 i 7.
Pin 3 sïuĝy jako analogowe wyjĂcie, pin 6 podïÈczamy do zasilania (VCC), a pin 7 — do masy.
Piny 4 i 5 obsïugujÈ linie RX i TX komunikacji szeregowej, natomiast pin 2 to wyjĂcie szerokoĂci impulsu. W projekcie zaprezentowanym w tym rozdziale nie bÚdziemy jednak uĝywaÊ
tych wyjĂÊ.
Dalmierz ultraděwiÚkowy dziaïa poprzez wysyïanie ultraděwiÚkowego impulsu w okreĂlonym kierunku. JeĂli na Ăcieĝce impulsu jest obiekt, to sygnaï jest odbijany w postaci echa.
Czujnik okreĂla odlegïoĂÊ od obiektu, mierzÈc czas potrzebny do odebrania echa.
Czujnik ultraděwiÚkowy EZ1 potrafi wykrywaÊ i mierzyÊ odlegïoĂÊ od obiektów w zakresie
od 0 do 6,45 metra (254 cale). Ten czujnik praktycznie nie ma martwej strefy i wykrywa
obiekty znajdujÈce siÚ tuĝ przed nim.

Potrzebne komponenty
Do wykonania projektu w tym rozdziale bÚdziemy potrzebowaÊ nastÚpujÈcych komponentów:
Q jednej pïytki Arduino Uno lub kompatybilnej,
Q jednego czujnika zderzeniowego,
Q jednego czujnika na podczerwieñ do unikania przeszkód,
Q jednego czujnika ultraděwiÚkowego EZ1,
Q jednego rezystora 4,7 kȍ,
Q przewodów ïÈczÈcych,
Q jednej pïytki prototypowej.

Schematy poïÈczeñ
Schemat Fritzing dla tego projektu przedstawiono na rysunku na nastÚpnej stronie.
¥rodkowy czujnik na schemacie reprezentuje czujnik zderzeniowy. Uĝyïem tego elementu
ze wzglÚdu na to, ĝe w programie Fritzing nie ma elementu reprezentujÈcego czujnik zderzeniowy. PrzeïÈcznik na schemacie ma taki sam ukïad pinów jak czujnik zderzeniowy zaprezentowany we wczeĂniejszej czÚĂci tego rozdziaïu.
Jak widaÊ na schemacie, wszystkie piny masy czujników sÈ poïÈczone z szynÈ masy na
pïytce prototypowej, a wszystkie piny VCC czujników sÈ podïÈczone do szyny zasilania na
pïytce prototypowej.
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Analogowy sygnaï wyjĂciowy ultraděwiÚkowego czujnika EZ1 jest podïÈczony do analogowego pinu A1 na pïytce Arduino, czujnik zderzeniowy — do cyfrowego pinu 3, a czujnik
podczerwieni — do cyfrowego pinu 2. Do czujnika zderzeniowego podïÈczono takĝe rezystor podciÈgajÈcy 4,7 kȍ. Teraz, gdy podïÈczyliĂmy czujniki do Arduino, przyjrzyjmy siÚ kodowi dla tego projektu.

Kod
Kod zaczyna siÚ od trzech makr definiujÈcych piny, do których podïÈczone sÈ trzy czujniki.
Makra majÈ takÈ postaÊ:
#define COLLISION_SWITCH 4
#define IR_SENSOR 3
#define RANGE_SENSOR A1
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Na podstawie powyĝszych makr widzimy, ĝe czujnik zderzeniowy jest podïÈczony do cyfrowego pinu 4, czujnik podczerwieni — do cyfrowego pinu 3, a dalmierz ultraděwiÚkowy —
do analogowego pinu 1. Teraz trzeba ustawiÊ tryb dla dwóch pinów cyfrowych, z których
korzystamy, oraz zainicjowaÊ monitor szeregowy. Moĝemy to zrobiÊ, dodajÈc do funkcji
setup() nastÚpujÈcy kod:
Serial.begin(9600);
pinMode(COLLISION_SWITCH, INPUT);
pinMode(11, INPUT);

Zaczynamy od zainicjowania monitora szeregowego. NastÚpnie konfigurujemy piny czujnika
zderzeniowego i czujnika podczerwieni jako wejĂcia. Teraz musimy dodaÊ kod do funkcji
loop(), której zadaniem bÚdzie odczyt wartoĂci z czujników. Zacznijmy od kodu odpowiedzialnego za odczyt czujnika zderzeniowego:
int collisionValue = digitalRead(COLLISION_SWITCH);
if (isnan(collisionValue)) {
Serial.println(" BïÈd odczytu czujnika zderzeniowego");
return;
}
if (collisionValue == LOW) {
Serial.println("Wykryto kolizjÚ");
}

Ten kod rozpoczyna siÚ od uĝycia funkcji digitalRead() w celu odczytania pinu, do którego
jest podïÈczony czujnik zderzeniowy. NastÚpnie wykorzystano funkcjÚ isnan() w celu sprawdzenia, czy funkcja digitalRead() zwróciïa poprawnÈ wartoĂÊ. JeĂli wartoĂÊ zwrócona przez
funkcjÚ jest niepoprawna (nie jest liczbÈ), to na konsoli szeregowej wyĂwietlamy komunikat
o bïÚdzie, a nastÚpnie wywoïujemy instrukcjÚ return, aby wyjĂÊ z pÚtli.
JeĂli wartoĂÊ zwrócona przez funkcjÚ digitalRead() jest prawidïowa, to sprawdzamy, czy
wartoĂÊ reprezentuje stan LOW. JeĂli tak, to wykryliĂmy przeszkodÚ. Sygnalizujemy to wysïaniem
komunikatu do konsoli szeregowej. Teraz dodajemy kod obsïugi czujnika podczerwieni:
int irValue = digitalRead(IR_SENSOR);
if (isnan(irValue)) {
Serial.println(" Niepowodzenie odczytu czujnika podczerwieni");
return;
}
if (irValue == LOW) {
Serial.println("Wykryto promieniowanie IR");
}

Ten kod jest dokïadnie taki sam jak kod obsïugi czujnika zderzeniowego, z wyjÈtkiem tego,
ĝe odczytaliĂmy pin czujnika podczerwieni i sprawdziliĂmy odczytanÈ z niego wartoĂÊ.
Dodajmy teraz kod obsïugi ultraděwiÚkowego czujnika odlegïoĂci:
int anVolt = analogRead(RANGE_SENSOR);
if (isnan(anVolt)) {
Serial.println(" BïÈd odczytu czujnika odlegïoĂci");
return;
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}
int mm = anVolt*5;
float inch = mm/25.4;
Serial.println(mm);
Serial.print("W milimetrach: ");
Serial.println(mm);
Serial.print("W calach: ");
Serial.println(inch);
Serial.println("---------------------------");
delay(1000);

Powyższy kod rozpoczyna się od użycia funkcji analogRead() w celu odczytania pinu, do którego jest podłączony dalmierz ultradźwiękowy. W dalszej kolejności używamy funkcji isnan(),
aby sprawdzić, czy została zwrócona poprawna wartość.
Następnie obliczamy odległość od obiektu w milimetrach i w calach. Liczby użyte w obliczeniach pochodzą z arkusza danych czujnika. Mogą się różnić w zależności od używanego
modelu. Na końcu funkcji loop() wprowadzamy niewielkie opóźnienie, aby wstrzymać wykonywanie pętli.
Projekt jest teraz gotowy do uruchomienia.

Uruchamianie projektu
Po uruchomieniu tego projektu powinniśmy zobaczyć wynik podobny do pokazanego na
poniższym zrzucie ekranu:
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Na zrzucie ekranu moĝna zauwaĝyÊ, ĝe obiekt dwukrotnie wykryï kolizjÚ za pomocÈ czujnika podczerwieni (co widaÊ po komunikacie „Wykryto promieniowanie IR” na konsoli szeregowej). Moĝna zauwaĝyÊ takĝe, ĝe raz zadziaïaï czujnik zderzeniowy (komunikat „Wykryto
kolizjÚ” na konsoli szeregowej). Widzimy na zrzucie równieĝ odlegïoĂÊ, jakÈ zmierzyï dalmierz
ultraděwiÚkowy od najbliĝszego obiektu.

Zadanie dodatkowe
Zadanie dodatkowe w tym rozdziale bÚdzie siÚ róĝniïo od wiÚkszoĂci zadañ. Tak naprawdÚ
nie ma w nim projektu do wykonania. Zamiast tego jest zadanie wymagajÈce myĂlenia.
Wyzwanie polega na tym, aby zastanowiÊ siÚ, jak moĝna zastosowaÊ wszystkie trzy czujniki
razem do stworzenia autonomicznego robota. Aby to zrobiÊ, zastanów siÚ, jak dziaïajÈ poszczególne czujniki:
1. Czujnik zderzeniowy: cyfrowy czujnik, który jest wyzwalany w przypadku,
gdy na coĂ wpadnie.
2. Czujnik podczerwieni: cyfrowy czujnik, który zostaje wyzwolony, gdy w pobliĝu
znajdzie siÚ jakiĂ obiekt.
3. UltraděwiÚkowy wykrywacz zasiÚgu: analogowy czujnik uĝywany do wykrywania
odlegïoĂci obiektu od czujnika.
Oto odpowiedzi:
UltraděwiÚkowe czujniki odlegïoĂci sÈ zdecydowanie najdroĝsze, wiÚc zwykle uĝywam tylko
dwóch czujników, które montujÚ w przedniej czÚĂci robota. SÈ one uĝywane przez robota do
obchodzenia przeszkód. DziÚki moĝliwoĂci okreĂlenia, jak daleko przeszkoda znajduje siÚ
od robota, moĝemy wyposaĝyÊ go w logikÚ potrzebnÈ do podjÚcia decyzji, kiedy naleĝy
skrÚciÊ, a takĝe — w przypadku zastosowania dwóch czujników ultraděwiÚkowych — logikÚ
pozwalajÈcÈ zdecydowaÊ, w którÈ stronÚ skrÚciÊ. Czujników ultraděwiÚkowych moĝemy
równieĝ uĝyÊ do stworzenia mapy pomieszczenia.
Czujniki podczerwieni sÈ niedrogie i mogÈ byÊ uĝywane na bokach i z tyïu robota, aby nie
wpadï on na przeszkodÚ podczas obracania lub cofania. Poniewaĝ sÈ duĝo tañsze niĝ czujniki
ultraděwiÚkowe, moĝemy uĝyÊ wielu czujników podczerwieni. DziÚki temu moĝemy pokryÊ
peïny obszar wokóï robota. MoglibyĂmy równieĝ zastosowaÊ czujniki podczerwieni w podstawie, aby upewniÊ siÚ, czy robot nie odjeĝdĝa z póïki.
Czujniki zderzeniowe sÈ równieĝ bardzo tanie i mogÈ byÊ uĝywane dookoïa robota do obsïugi
zderzeñ z obiektami, których nie wykryïy czujniki ultraděwiÚkowe lub czujniki na podczerwieñ. NajwiÚkszy problem z czujnikami ultraděwiÚkowymi i czujnikami podczerwieni jest
zwiÈzany z wysokoĂciÈ ich umieszczenia na robocie. JeĂli sÈ zamontowane zbyt wysoko, mogÈ
mieÊ problemy z wykrywaniem przeszkód znajdujÈcych siÚ nisko nad ziemiÈ. Do ich wykrywania moĝna uĝyÊ czujników zderzeniowych.
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Podsumowanie
W tym rozdziale omówiliĂmy kilka czujników, które moĝna wykorzystaÊ do unikania przeszkód oraz wykrywania kolizji. Czujnik zderzeniowy jest czujnikiem cyfrowym, którego
moĝna uĝyÊ do okreĂlenia, kiedy urzÈdzenie w coĂ uderzy. Czujnik na podczerwieñ do unikania przeszkód jest równieĝ czujnikiem cyfrowym — rozpoznaje on, kiedy czujnik znajduje
siÚ w pewnej odlegïoĂci od przeszkody. UltraděwiÚkowy czujnik odlegïoĂci jest czujnikiem
analogowym, który moĝna wykorzystaÊ do okreĂlenia odlegïoĂci od przeszkody.
W nastÚpnym rozdziale przyjrzymy siÚ róĝnym typom diod LED i zobaczymy, jak moĝemy
je wykorzystaÊ w naszych projektach.
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