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Robotika
• Robotika yra labai sparčiai besivystanti mokslo ir 

technikos šaka, kuri jungia:
• fizika, 
• matematika, 
• mechanika, 
• programavima, 
• elektronika ir 
• įvairiomis technologijomis. 



Robotika
• Šiuolaikinėje literatūroje iš esmės visi mechaniniai 

prietaisai, kurie atlieka judesių sekas kuriam nors tikslui 
pasiekti, – nesvarbu, ar tuos judesius sukuria dirbtinis 
intelektas, ar mechanizmą nuotoliniu būdu valdantis 
žmogus, – vadinami robotais. 

• Robotai jau naudojami daug kur: 
• pramonėje, mokymo įstaigose, medicinoje, namuose.



Robotų skirstymas
• Pagal paskirtį robotus galima suskirstyti į:

• universaliuosius 

• specializuotus 



Universalieji robotai
• Universalieji robotai gali daryti įvairius darbus skirtingoje aplinkoje. 

Androidai Automatines antžeminės ir 
oro transporto priemones



Specializuotieji robotai
• Specializuoti robotai dažnai naudojami pramonėje, kur 

reikia sparčiai ir tiksliai atlikti tam tikrus veiksmus.



Buitiniai robotai



Ką jaučia robotai
• Robotas gali reaguoti į tuos pačius dirgiklius kaip ir 

žmogus – ir ne tik. 

• Egzistuoja robotų ir be jutiklių, tačiau dauguma turi jų net 
kelias dešimtis. 

• Robotas turi žmogaus kiekvieno jutimo organo 
atitikmenį



Žmogaus pojūčiai



Žmogaus pojūčiai
• Penki agrindiniai 

1. Lytėjimas 
2. Rega 
3. Klausa 
4. Uoslė 
5. Skonis

• Kiti pojūčiai
1. Pusiausvyros jutimas
2. Raumenų jutimas



Lytėjimas

• Spaudimas

• Temperatūra



Lytėjimas (spaudimas)  - taktiliniai jutikliai
• Kai jungiklis nusispaudžia, elektra srovė pradeda tekėti, 

robotas aptika „kliūtį"



Lytėjimas (temperatūra)  - skaitmeniniai 
termometrai, termorezistoriai

• Skaitmeniniai, 
• Analoginiai



Rega 
1. Šviesos jutikliai

2. Atstumo iki kliūties jutikliai

3. Spalvos jutikliai

4. Vaizdo kameros



Rega – šviesos jutikliai

• Fotoelektriniai                                            Fotorezistoriniai



Rega – atstumo jutikliai
• Infraraudonieji spinduliai



Rega – atstumo jutikliai
• Infraraudonieji spinduliai

• Loginės rekšmės jutikliai
• Analoginė reikšmės jutikliai



Rega – atstumo jutikliai
• Ultragarso jutikliai



Rega – atstumo jutikliai
• Ultragarso jutikliai



Rega – atstumo jutikliai
• Lazeriniai jutikliai

• Trimatės nuotraukos
• Dideli atstumai ir tikslumas



Rega – spalvos jutikliai



Rega – vaizdo kameros



Klausa – garso jutikliai



Uoslė – įvairių dujų jutikliai

• Metano
• Anglies monoksido
• Propano
• Alchoholio 
• ...



Pusiausvyros jutimas - pokrypio jutikliai

• Vienos ašies,
• Dviejų ašių,
• Trijų ašių,
• Keturių ašių



Pusiausvyros jutimas – giroskopai, 
akselerometrai, magnetometrai

Giroskopas – skirtas matuoti sukimuisi. 

Akselerometras – skirtas matuoti pagreičiui.

Magnetometras - skirtas matuoti magnetinei indukcijai. 



Raumenų jutimas
• Optiniai koduotuvai

• Sukimosi kryptį galima nustatyti 
naudojant du fototranzistorius ir stebint, 
kuriame iš jų srovės impulsas 
sukuriamas pirmiausiai.



Roboto valdymas
• Iš jutiklių gaunamą informaciją robotui reikia apdoroti ir 

priimti sprendimus. Tam robotuose naudojami įvairios 
galios kompiuteriai: nuo mažyčių mikrovaldiklių iki galingų 
kompiuterių. 

• Roboto procesorius tiesiog vykdo iš anksto parašytą 
programą, kuri stebi jutiklių duomenis ir priima atitinkamus 
sprendimus. 



Roboto valdymas
• Pradėjus vykdyti programą:
• robotas važiuoja tiesia trajektorija, 
• programa dideliu dažniu tikrina, ar 

nesuveikęs susidūrimo su kliūtimi 
jutiklis (ar nenuspaustas mygtukas). 

• Nuspaudus mygtuką srovė tiekiama į 
mikrovaldiklio kojelę, taip programa 
„pamato“, jog robotas atsitrenkė į 
kliūtį. 

• Suveikus šiam jutikliui išeinama iš 
pagrindinio ciklo ir pradedama 
vykdyti paprogramė: pasukamas 
roboto vairas, pavažiuojama atgal, 
vairas ištiesinamas ir vėl grįžtama 
prie pagrindinio ciklo, t. y. važiavimo į 
priekį ir jutiklio rodmenų tikrinimo.



Personalinis kompiuteris ir mikrovaldiklis

Taktinis dažnis: 2 – 4 (Ghz)
Atmintis:

RAM (1 – 16 GB)
HDD (100 – 1000 GB) 

Sąsajos
RS232, USB, LPT, VGA, DVI 

ir k.t.

Taktinis dažnis: 1 – 400 (Mhz)
Atmintis

SRAM (0,5 – 64 KB)
Flash (1Kb – 1 MB)

Sąsajos
USART (RS232), USB, 

Ethernet, TWI, 1-Wire, SPI, 
CAN, LCD ir k.t.



Personalinis kompiuteris ir mikrovaldiklis

Sąsajos
RS232 (USART), USB, 

FireWire, LPT, VGA, DVI ir 
k.t.

Sąsajos
USART (8), USB (2), Ethernet 

(2), TWI (3), 1-Wire (3), SPI 
(7), CAN (3), LCD ir k.t.

Iįvedimo/išvedimo uostai (8-120)
AD keitikliai (16), 
DA keitikliai (4), 
PWM išvedimai (35),
......



Mikrovaldiklis – vieno kristalo 
mikrokompiuteris
• Mikrovaldiklis – integrinė schema, kurioje 
realizuotas ne tik mikroprocesorius, bet ir kiti 
įrenginiai būtini mikrokompiuteriui sukurti:
• Programų ir duomenų atmintis,
• Keitikliai analoginiai-skaitmeniniai ir skaitmeniniai 

analoginiai,
• Komparatoriai,
• Laikmačiai – skaitikliai,
• Sąsajos su asmeniniu kompiuteriu (pvz. RS232, USB)
• Įvesties / išvesties prievadai



Mikrovaldiklis – vieno kristalo 
mikrokompiuteris



Kompiuterių architektūros

Von neumann’o architektūra Harvard’o architektūra

Harvard Mark IJohn von Neumann



µC šeimos
• Plačiausiai naudojamos šios mikrovaldiklių šeimos:

• 8051 šeima (gamintojas Intel)

• 68HC05 šeima (gamintojas Motorola),

• PIC šeima (gamintojas Microchip)

• AVR šeima (gamintojas Atmel)

• ARM šeima (gamintojas Acorn ir k.t.)
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Atmega32 µC korpusai

PDIP

TQFP VQFN
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Dvejatainė skaičiavimo sistema
• Bitas (akronimas iš angliško binary digit) - elementarusis 

informacijos matavimo vienetas.

• Taigi bitas gali turėti vieną iš dviejų reikšmių („taip“ arba 
„ne“, „juoda“ ar „balta“, “VCC” ar “GND” ir t. t.). 

• Šiuolaikiniai skaitmeniniai prietaisai visą informaciją 
saugo, perduoda ar apdoroja būtent atvaizduotą 
dvejetainiais skaičiais 

• 8 bitų skaičius: 0010 0010



IŠVEDIMO ĮRENGINIAI 
IR JŲ 
PROGRAMAVIMAS
lekt. dokt. Gediminas Gricius
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Įvedimo / išvedimo įrenginiai

Įvedimo įrenginiaiIšvedimo įrenginiai



Šviesos diodai
• Šviesos diodas (angl. 

LED; Light - emitting 
diode) – diodas, kurio 
sandara pritaikyta 
šviesai skleisti. 

• Srovei tekant 
tiesiogine kryptimi, šio 
diodo PN sandūra 
šviečia beveik vieno 
bangos ilgio 
(monochromatine) 
šviesa.

40



41

Šviesos diodų jungimas
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• Sujunkite schemą panaudodami šviesos diodą.



AVR studio 5



Mirksiukas
#define F_CPU 16000000
#include <avr/io.h>  
#include <util/delay.h> 

int main(void)       
{

DDRD=0b11111111;
while(1)         
{

PORTD=0x00000001;
_delay_ms(1000);
PORTD=0x00000000;
_delay_ms(1000);

}
return 0;

}



Ultragarsinis jutiklis



• Vidutiniškas greitis 345,9 m/s .

• Kiek tai bus centimetrų per sekundę?

• Kiek tai bus centimetrų per mikro sekundę? 
• (viena sekundė = 1000 000 us)

• Per kiek mikrosekundžių ultragarsas nukeliauja 1 cm?





int atstumasCm(){
PORTD=0b00000001;
_delay_us(20);
PORTD=0b00000000;

while((PIND & 0b00000010)==0){
_delay_us(1);

}

uint64_t t=0;
while((PIND & 0b00000010)!=0 && t<100){

t++;
_delay_us(58); 

}

return t;
}



int main(void)
{

DDRD=0b00000001;
DDRC=0x7F;
PORTC=0x7F;
int atstumas=0;
while(1)

{
atstumas= atstumasCm();
if (atstumas<5){                  

PORTC=0b00000000;
}else if (atstumas<10){

PORTC=0b01000000;
}
_delay_ms(100);

}
}


