PROJEKTY

AVT
5266

Blue Vehicle

Pojazd sterowany przez
Bluetooth
Nasz projekt to dowód, ĝe Bluetooth na dobre trafiï pod
przysïowiowe strzechy. Pojazd jest sterowany zb komputera PC,
ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby do jego sterowania uĝyÊ
np. telefonu komórkowego. To doskonaïa platforma do budowy
zautomatyzowanych, nadzorowanych przez komputer urzÈdzeñ
samobieĝnych.
Rekomendacje: konstrukcja jest platformÈ, która bawiÈc uczy
(sterowania za pomocÈ Bluetooth).
Schemat ideowy sterownika pojazdu
pokazano na rysunku 1. Zasilacz skïada siÚ
zbpoïÈczonych kaskadowo stabilizatorów IC2
ibIC4. IC2 (LM2940T-5) sïuĝy do zasilania mikrokontrolera oraz reszty ukïadów napiÚciem
5bV. Wybór padï na ten ukïad, poniewaĝ do
prawidïowej pracy wystarczy mu niewielka
(typowo 0,5bV) róĝnica napiÚÊ pomiÚdzy wejĂciem ab wyjĂciem. Ukïad jest teĝ zabezpieczony przed odwrotnym doïÈczeniem baterii
zasilajÈcej. Drugi stabilizator to LM1117-3.3,
stabilizujÈcy napiÚcie przeznaczone do zasilenia moduïu Bluetooth BTM-222.
Mikrokontroler ATmega8 jest taktowany
czÚstotliwoĂciÈ 8 MHz generowanÈ na bazie zewnÚtrznego rezonatora kwarcowego.
Zastosowano takie rozwiÈzanie, poniewaĝ
do poïÈczenia zb moduïem BT jest uĝywany
szeregowy, asynchroniczny interfejs UART
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wymagajÈcy do prawidïowej pracy stabilnej
czÚstotliwoĂci zegarowej. Do bezpoĂredniego
sterowania silnikami napÚdzajÈcymi pojazd
sïuĝy ukïad IC3 (L293D). Podaje on na swoich wyjĂciach staïe napiÚcie ob zmiennym
wypeïnieniu, dziÚki czemu pojazd moĝe siÚ
poruszaÊ wolniej, szybciej lub skrÚcaÊ. Ukïadu IC5 (74HC14) uĝyto do konwersji poziomów napiÚÊ pomiÚdzy procesorem abmoduïem BT. Dodano równieĝ przekaěnik, który
moĝe zaïÈczaÊ dowolne, dodatkowe urzÈdzenia zainstalowane na pojeědzie.

Zasada dziaïania
Pojazd jest gotowy do pracy po zaïÈczeniu zasilania ibnawiÈzaniu poïÈczenia zbkomputerem PC. KlikajÈc na przycisk wb aplikacji sterujÈcej wysyïamy do urzÈdzenia znak
ASCII. Ukïad wbpÚtli gïównej ma za zadanie

AVT-5266 w ofercie AVT:
AVT-5266A – pïytka drukowana
AVT-5266B – pïytka drukowana + elementy
Podstawowe informacje:
• sterowanie zb komputera PC za pomocÈ
interfejsu Bluetooth,
• oprogramowanie wykonane wb Bascom AVR
oraz MS Visual Studio 2005,
• mikrokontroler ATmega8,
• moduï Bluetooth BT-222. ZasiÚg 10...15 m, a
na otwartym terenie do 30 m
• zasilanie 10...15 VDC. Pobór prÈdu zaleĝny
od zastosowanych silników.
Dodatkowe materiaïy na CD ib FTP:
ftp://ep.com.pl, user: 16195, pass: 4k17u606
• wzory pïytek PCB
• karty katalogowe ib noty aplikacyjne
elementów oznaczonych wb wykazie
elementów kolorem czerwonym
Projekty pokrewne na CD ib FTP:
(wymienione artykuïy sÈ wb caïoĂci dostÚpne na CD)

AVT-5176 GreenBot (EP 3-4/2009)
AVT-5165 Pojazd zabawka (EP 1/2009)
AVT-5051 Zabawka – programowany pojazd
(EP 2-3/2002)
AVT-821 Robot (ab wïaĂciwie jego rÚka)
(EP 7-9/1999)
AVT-429 Zabawka – pojazd zb radarem
(EP 7/1998)
--ROBOrobak (EP 7-8/2005)
--Robot „Tropiciel” (EP 11/2004)

odbiór jednego bajta zb ïÈcza szeregowego.
Zagadnieniem kluczowym jest rozpoznawanie poprzez konstrukcjÚ select...case znaków
ASCII odebranych przez UART. Pokazano to
ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 12/2010

Pojazd sterowany przez Bluetooth
Wykaz elementów
Rezystory:
R1: 1 kV
5: 3,3 kV
5: 6,8 kV
PR1: potencjometr 20 kV
Kondensatory:
C1, C2, C3, C4&: 100 mF
C6, C8: 100 nF
C5, C9: 22 pF
Póïprzewodniki:
D1: 1N4148
T1: BC547
IC1: ATmega8
IC2: LM2940T-5
IC3: L293D
IC4: LD1117
IC5: 74HC14
Inne:
U$1: moduï Bluetooth BTM-222
Z1...Z5: ARK2
K1: przekaěnik zbcewkÈ 12bV
6SU]\FLVN40+]

Rysunek 1. Schemat ideowy sterownika pojazdu
ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 12/2010

na listingu 1. Jeĝeli zostanie odebrany kod
ASCII odpowiadajÈcy komendzie, to mikrokontroler wykonuje procedurÚ, wb której
ustawia odpowiednie poziomy logiczne na
wyprowadzeniach portów lub modyfikuje
zawartoĂÊ rejestrów sterujÈcych pracÈ generatorów PWM. Tym samym ustala kierunek
obrotu silników oraz ich prÚdkoĂÊ.
Zmienna obnazwie sprkier zmienia wartoĂÊ wb zaleĝnoĂci od tego, która procedura
dokona jej modyfikacji. Na podstawie jej
wartoĂci jest ustalana prÚdkoĂÊ pojazdu oraz
kierunek jego ruchu. Procedury sïuĝÈce do
modyfikacji portów I/Oboraz zmiany kierunku ib prÚdkoĂci obrotowej kóï zamieszczono
na listingu 2. SkrÚcanie odbywa siÚ poprzez
zmniejszenie wypeïnienia przebiegu PWM
sterujÈcego prÚdkoĂciÈ obrotowÈ jednego
zbkóï, dziÚki czemu pojazd porusza siÚ wbwybranÈ stronÚ. Wbprocedurach obsïugi skrÚcania pojazdu sÈ instrukcje warunkowe, które
najpierw sprawdzajÈ czy pojazd porusza siÚ
do przodu, czy do tyïu ib na tej podstawie
ustalajÈ, którym silnikiem naleĝy sterowaÊ.
Zasada sterowania przekaěnikiem jest
zbliĝona do sterowania ukïadem L293D
zbtym, ĝe nie jest potrzebny przebieg PWM.
Po otrzymaniu znaku zaïÈczajÈcego lub
wyïÈczajÈcego przekaěnik, mikrokontroler
ustawia lub zeruje wyprowadzenie PC5, co
powoduje wysterowanie lub zatkanie tranzystora T1 zaïÈczajÈcego zasilanie przekaěnika.
Panel kontrolny pojazdu pracuje pod
kontrolÈ systemu Windows ibnapisano go za
pomocÈ Visual Studia 2005 ib jÚzyka C++/
CLI. Komputer PC, na którym bÚdzie uruchomiony panel kontrolny, musi byÊ wyposaĝony wbinterfejs Bluetooth.
Rozwijana lista wb lewym, górnym rogu
okna programu sïuĝy do wyboru wirtualnego portu COM, przez który pojazd ïÈczy siÚ
zbkomputerem PC. Przycisk sïuĝÈcy do poïÈczenia znajduje siÚ poniĝej. Obok niego jest
umieszczony przycisk sïuĝÈcy do zerwania
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Listing 4. Pomiar napiÚcia na wejĂciu
PC0 mikrokontrolera

Sub Tyl
Pwm1b = Speed
Pwm1a = Speed
Reset Portd.4
Set Portd.3
Set Portd.6
Reset Portd.5
Test = 0
Sprkier = 1
End Sub
‚-----------------Sub Przod
Pwm1b = Speed
Pwm1a = Speed
Set Portd.4
Reset Portd.3
Set Portd.5
Reset Portd.6
Test = 1
Sprkier = 1
End Sub
‚----------------Sub Prawa
If Test = 1 Then
Pwm1b = Speed1
Pwm1a = Speed
Set Portd.4
Reset Portd.3
Set Portd.5
Reset Portd.6
Sprkier = 2
Else
Pwm1b = Speed
Pwm1a = Speed1
Reset Portd.4
Set Portd.3
Set Portd.6
Reset Portd.5
Sprkier = 3
End If
End Sub
‚----------------Sub Lewa
‚procedura jazdy w lewo
If Test = 1 Then
Pwm1b = Speed
Pwm1a = Speed1
Set Portd.4
Reset Portd.3
Set Portd.5
Reset Portd.6
Sprkier = 4
Else
Pwm1b = Speed1
Pwm1a = Speed
Reset Portd.4
Set Portd.3
Set Portd.6
Reset Portd.5
Sprkier = 5
End If
End Sub

Napiecie:
Incr Test1
If Test1 = 255 Then
Start Adc
Wart_ac = Getadc(0)
V = Wart_ac * 0.0025
V = V * 10
Wart_nap = Fusing(v , „#.&”)
Wart_nap = Wart_nap + „V”
Print Wart_nap
Test1 = 0
Stop Adc
End If
Return

Listing 5. Nadanie nazwy moduïowi
Bluetooth
Sub Ustawienia:
Print „A”
Waitms 200
Print „T”
Waitms 200
Print
Waitms 200
Print „A”
Waitms 100
Print „T”
Waitms 100
Print „N”
Waitms 100
Print „=”
Waitms 100
Print „R”
Waitms 100
Print „o”
Waitms 100
Print „b”
Waitms 100
Print „o”
Waitms 100
Print „t”
Waitms 100
Print
Waitms 10
End Sub

 



















Odbior = Inkey()
Select Case Odbior
Case 52 : Portc.5 = 1
Case 53 : Portc.5 = 0
Case 97 : Call Tyl
Case 98 : Pwm1a = 0
Pwm1b = 0
Sprkier = 6
Case 99 : Call Przod
Case 100 : Call Prawa
Case 101 : Call Lewa
End Select
If Odbior = 49 Then
Speed = 100
Speed1 = 90
Select Case Sprkier
Case 1 : Pwm1b = Speed
Pwm1a = Speed
Case 2 : Pwm1b = Speed1
Pwm1a = Speed
Case 3 : Pwm1b = Speed
Pwm1a = Speed1
Case 4 : Pwm1b = Speed
Pwm1a = Speed1
Case 5 : Pwm1b = Speed1
Pwm1a = Speed
Case 6 : Pwm1a = 0
Pwm1b = 0
End Select
End If
If Odbior = 50 Then
Speed = 130
Speed1 = 90
Select Case Sprkier
Case 1 : Pwm1b = Speed
Pwm1a = Speed
Case 2 : Pwm1b = Speed1
Pwm1a = Speed
Case 3 : Pwm1b = Speed
Pwm1a = Speed1
Case 4 : Pwm1b = Speed
Pwm1a = Speed1
Case 5 : Pwm1b = Speed1
Pwm1a = Speed
Case 6 : Pwm1a = 0
Pwm1b = 0
End Select
End If
If Odbior = 51 Then
Speed = 150
Speed1 = 90
Select Case Sprkier
Case 1 : Pwm1b = Speed
Pwm1a = Speed
Case 2 : Pwm1b = Speed1
Pwm1a = Speed
Case 3 : Pwm1b = Speed
Pwm1a = Speed1
Case 4 : Pwm1b = Speed
Pwm1a = Speed1
Case 5 : Pwm1b = Speed1
Pwm1a = Speed
Case 6 : Pwm1a = 0
Pwm1b = 0
End Select
End If

Listing 2. Procedura ustalajÈca kierunek
poruszania siÚ

je siÚ równieĝ przeliczanie danych
zbprzetwornika (listing 4). Umieszczenie tych funkcji wbpÚtli gïównej
programu mikrokontrolera powodowaïo znaczne zwolnienie pracy
ibbïÚdy transmisji szeregowej.
Pojazd jest powinien byÊ zasilany napiÚciem 10...15b VDC. Po
zmontowaniu pojazdu naleĝy suwak potencjometru skrÚciÊ wb kierunku masy. NastÚpnie mierzÈc
napiÚcie na nóĝce 23 (PC0) mikrokontrolera naleĝy wyregulowaÊ wskazania miernika napiÚcia.
Uwaga! NapiÚcie na nóĝce 23 nie
moĝe przekraczaÊ 5bVDC!








Listing 1. Konstrukcja switch...case
wbpÚtli gïównej programu













Wb pojeědzie napiÚcie akumulatora jest mierzone przez przetwornik
A/C mikrokontrolera ib przesyïane do
komputera PC. Wysyïanie odbywa siÚ
wbprocedurze, która jest wywoïywana
co kilkaset milisekund. Wbniej znajdu-
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poïÈczenia. Odpowiednie funkcje wywoïywane po naciĂniÚciu przycisków otwierajÈ


lub zamykajÈ wybrany wczeĂniej zblisty port

COM oraz powodujÈ zmianÚ komunikatu
 
 
„RozïÈczony” na „PoïÈczony” lub odwrotnie.
KlikniÚcie na przycisku sterujÈcym kierunkiem wywoïuje odpowiedniÈ funkcjÚ, wbktórej odbywa siÚ sprawdzanie czy port COM
jest otwarty. JeĂli tak, komputer wysyïa znak


przez port szeregowy, który jest transmitowany zbuĝyciem interfejsu Bluetooth kompuRysunek 2. Schemat montaĝowy sterownika
tera PC ib odbierany przez sparowany zb nim
pojazdu
pojazd. PrzykïadowÈ funkcjÚ powodujÈcÈ
wysïanie komendy do jazdy na wprost
Listing 3. Funkcja odpowiedzialna za jazdÚ na wprost (Visual Studio 2005)
pokazano na listingu 3.

private: System::Void button3_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^
{
if (serialPort1->IsOpen)
{
serialPort1->Write („c”);
//procedura jazdy prosto

e)

};
}
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Pojazd sterowany przez Bluetooth

Fotografia 6. Okno wyboru urzÈdzenia
Bluetooth do dodania

Fotografia 4. Okno wyszukiwania
urzÈdzeñ Bluetooth

Montaĝ
Do zasilania modelu zastosowaïem osiem
akumulatorów typu AA wbdwóch koszykach.

Fotografia 3. Modyfikacja kóï wbcelu ich
zamocowania na serwomechanizmie
R

E
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Fotografia 5. Zaznaczenie opcji wboknie
kreatora dodawania urzÈdzeñ
K

L

Schemat montaĝowy sterownika pojazdu pokazano na rysunku 2. Montaĝ pïytki
sterujÈcej nie powinien sprawiaÊ proble-

Fotografia 7. Wpisanie klucza dostÚpu
A

M

A
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Fotografia 8. WyĂwietlenie numerów
wirtualnych portów COM
mów. Warto zamontowaÊ podstawki pod
ukïady scalone, co uïatwi ewentualny serwis iburuchomienie pojazdu. Znacznie wiÚcej uwagi trzeba poĂwiÚciÊ konstrukcji mechanicznej, aczkolwiek ten opis zawiera tylko propozycjÚ jej wykonania. Pïytki moĝna
uĝyÊ np. do sterowania zabawkÈ, modelem
czoïgu itp.
Jako napÚdu modelu uĝyto serwomechanizmów modelarskich. Zastosowaïem jedne
zbnajtañszych dostÚpnych na rynku – TURNIGY TG9e. Moĝna je bez wiÚkszych problemów kupiÊ poprzez internetowe sklepy
modelarskie oraz portale aukcyjne. Zbtakiego serwomechanizmu trzeba usunÈÊ pïytkÚ
zb ukïadami elektronicznymi, ab pozostawiÊ
jedynie sam silnik oraz przekïadniÚ. Wbserwomechanizmie musimy równieĝ wyïamaÊ
zabezpieczenie przed obrotem oraz wyciÈÊ
blokadÚ wb potencjometrze, który oryginalnie sïuĝy do informowania obpozycji serwomechanizmu, abnam nie bÚdzie potrzebny.
Podwozie moĝna wykonaÊ laminatu
szklano-epoksydowego. Wiertïem obĂrednicy
6bmm wykonaïem cztery otwory do zamocowania przedniego koïa obrotowego oraz dwa
obĂrednicy 3bmm do zamocowania drewnianego klocka, na którym umieĂciïem silniki
napÚdzajÈce. PïytkÚ sterujÈcÈ zamocowaïem
za pomocÈ sïupków dystansowych.
Koïa powinny byÊ tak dobrane, aby pïyta
bazowa byïa ustawiona równolegle do podïoĝa. Wb proponowanej konstrukcji przednie
koïo nie ma napÚdu ib jest skrÚtne. Poziome
ustawienie platformy gwarantuje, ĝe pojazd
bÚdzie równomiernie obciÈĝaï koïa ib poruszaï siÚ wbzamierzonym kierunku.
R
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Fotografia 9. Wybór portu COM wboknie
aplikacji sterujÈcej

Fotografia 10. Umiejscowienie przycisku
„poïÈcz” ibkomunikat obpoïÈczeniu

Przednie koïo skrÚtne zastosowane
wb modelu pochodzi od jeĝdĝÈcej szafki,
ale bez problemu moĝna je kupiÊ wb sklepie zb artykuïami metalowymi lub markecie
budowlanym. Moĝna je równieĝ wykonaÊ
we wïasnym zakresie. Koïa tylnie pochodzÈ
zbzabawki. Ja zamocowaïem je do serwomechanizmów zbuĝyciem orczyków co pokazano na fotografiib3. NastÚpnie naïoĝyïem koïo
na zÚbatkÚ wb serwomechanizmie ib zamocowaïem ĂrubÈ.
Serwomechanizmy
przymocowaïem
do platformy za pomocÈ paska blachy. WygiÈïem zb niego uchwyt wb ksztaïcie litery
UbibprzykrÚciïem do klocka drewnianego za
pomocÈ wkrÚtów.

UrzÈdzenia Bluetooth. Wybieramy opcjÚ dodaj (fotografiab4), nastÚpnie zaznaczamy, ĝe
nasze urzÈdzenie jest gotowe do znalezienia(fotografiab5) ibklikamy Dalej. Teraz czekamy
aĝ komputer odnajdzie moduï Bluetooth pojazdu (fotografiab 6). Zaznaczamy go ib przechodzimy dalej. Tu oznaczamy opcjÚ zbwyborem wïasnego klucza dostÚpu do urzÈdzenia
ibwpisujemy „1234” (fotografiab7).
Gdy proces ïÈczenia urzÈdzeñ wb parÚ
zakoñczy siÚ, wyĂwietlÈ siÚ dwa nowe, wirtualne porty COM (fotografiab 8). My uĝyjemy tylko portu wychodzÈcego. Numer tego
portu wpiszemy wbprogramie do sterowania
pojazdem.
Przed uruchomieniem programu Robo
Control Panel musimy zainstalowaÊ pakiet
firmy Microsoft .NET Framework 2.0, jeĂli
uĝywamy systemu Windows XP. JeĂli na naszym komputerze jest system Vista bÈdě Windows 7, to nie musimy instalowaÊ tego pakietu poniewaĝ jest on domyĂlnie zainstalowany.
Po uruchomieniu programu wybieramy zb listy numer portu COM, który wyĂwietliï siÚ
nam wczeĂniej (fotografiab9) ibklikamy przycisk „PoïÈcz” (fotografiab 10). JeĂli pojawi siÚ
komunikat „PoïÈczony”, to oznacza, ĝe moĝemy rozpoczÈÊ sterowanie pojazdem.
Przyciskami +/– regulujemy prÚdkoĂÊ,
strzaïkami sterujemy kierunkiem ruchu, zaĂ
na dole jest wïÈcznik przekaěnika znajdujÈcego siÚ na pojeědzie.

Uruchomienie
Gdy urzÈdzenie jest zmontowane ibzasilane, to poprzez zïÈcze ISP programujemy
procesor. Bity opcji ustawiamy na pracÚ zbzewnÚtrznym rezonatorem ob czÚstotliwoĂci
8bMHz.
Po wïÈczeniu zasilania pojazdu przez
okoïo 1 sekundÚ przytrzymujemy przycisk
na pïytce. Mikrokontroler wykona wówczas
procedurÚ nadania nazwy moduïowi Bluetooth (listingb 5). Przycisk naciskamy tylko
przy pierwszym uruchomieniu urzÈdzenia,
poniewaĝ póěniej nazwa moduïu zapisuje
siÚ wb jego pamiÚci wewnÚtrznej. Kolejnym
etapem jest odnalezienie urzÈdzenia Bluetooth wbkomputerze PC. Wbtym celu wchodzimy wb menu Start –> Panel Sterowania –>
K

L
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