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Rozdział 1

Wstęp

Od blisko 50 lat na całym świecie odbywają się zawody robotów. W 1979 odbyły
się zawody robotów typu Micro Mouse, zorganizowane przez organizację IEEE i
uznawane za pierwsze oficjalne na świecie [Mic]. Od 1999 roku w telewizji amery-
kańskiej zaczęto emitować zawody BattleBots, jedne z najbardziej rozpoznawalnych
walk robotów na świecie [Bat]. Obecnie w Polsce, jednymi z najbardziej znaczą-
cych i popularnych zawodów robotów, jest Robotic Arena, organizowana prze Koło
Naukowe Robotyków KoNaR [KoN] od 2004 roku .

Postęp technologi, spadek cen elektroniki oraz zwiększenie dostępności klu-
czowych elementów robotów dla klientów indywidualnych, takich jak studenci czy
hobbyści-amatorzy, spowodowały, że coraz więcej młodych osób zaczęło dołączać
do grona pasjonatów chcących stworzyć mechaniczną kreaturę, obdarzoną elektro-
nicznym mózgiem, mogącą rozwiązywać przeróżne postawione przed nią zadania.
W tak przedstawiającej się rzeczywistości oczywistym jest, że największą popularno-
ścią na zawodach cieszą się konkurencje, w których wymagania wobec konstrukcji
są niewielkie, jednak to czy stanie się na podium zależy od kunsztu i pracy włożo-
nej w każdy element robota. Pośród najbardziej popularnych rodzajów konstrukcji
można wyróżnić roboty mobilne, w szczególności te przemieszczające się z użciem
kół, jednak coraz większą popularnością cieszą się dyscypliny, w których występują
roboty kroczące oraz drony.

Mimo stosowania ciekawych rozwiązań w postaci, nowych typów napędów, za-
awansowanej sztucznej inteligencji czy wyjątkowo precyzyjnych sensorów, zdecy-
dowana większość konstrukcji swoim kształtem bryły, ruchem czy sposobem dzia-
łania przypomina dobrze znane rozwiązania, obserwowane na zawodach każdego
roku. Mimo lepszych rezultatów, rozwiązaniu problemów wcześniej niemożliwych
do przezwyciężenia, widok kolejnych konstrukcji, bazujących na znanych schema-
tach, może zaszczepić w sercu twórcy chęć stworzenia czegoś odmiennego.

Wśród robotów, które w oczach obserwatora jawią się jako niesztampowe, są
w szczególności te, które mimo konstrukcji przypominającej jedną z wielu często
spotykanej na zawodach czy w publikacjach naukowych, poruszają się w sposób
niekonwencjonalny. Przykładem mogą być pojazdy napędzane dwiema półsfera-
mi [Gó17], które mimo kształtu podobnego do zwykłego robota mobilnego, z racji
na specyfikacje napędu, potrafią niezwykle szybko zmieniać kierunek jazdy. Innym
przykładem jest, robot Gertie [Mak], którego nazwa pochodzi od dinozaura z pierw-
szej poklatkowej animacji, stworzony jako konstrukcja która ma spełniać 12 zasad
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animacji według Walta Disneya. Jedną z prób, podjętych przez autora niniejszej pra-
cy, budowy niekonwencjonalnej konstrukcji, było stworzenie robota czołgającego
się RoCo. Konstrukcją swoją przypominał roboty kroczące, jednak z racji posiada-
nia tylko dwóch kończyn oraz korpusu, stanowiącego jeden z punktów podarcia,
ruch robota przypominał niezdarną próbę maszerowania przez karykaturalną po-
stać z filmu rysunkowego.

Motywacją do napisania niniejszej pracy była chęć modyfikacji napędu robota
RoCo na taki, który umożliwi mu przemieszczanie się poprzez skakanie. Realizacje
pracy zaplanowano w trzech etapach. Pierwszy etap obejmuje przegląd istniejących
konstrukcji robotów pod kątem rozwiązań zadania napędu, kierunku ruchu i stabili-
zacji skoku. W drugim, w oparciu o zebraną wiedzę, zaplanowano zaprojektowanie i
wykonanie tylnej kończyny. W etapie trzecim założono zaimplementowanie i prze-
testowanie podstawowych algorytmów, pozwalających na przemieszczanie robota,
takich jak: skakanie do przodu, skręcanie, oraz chodzenie.

Praca inżynierska składa się z siedmiu rozdziałów. W rozdziale drugim opisano
istniejące konstrukcje robotów skaczących, z wyszczególnieniem ich innowacyjnych
i ciekawych rozwiązań. Rozdział trzeci oraz czwarty opisują kolejno mechanikę i
układy elektroniki robota RoCo. Rozdział piąty zawiera opis zaimplementowanych
algorytmów, które następnie zostały przetestowane i opisane w rozdziale szóstym.
Rozdział siódmy stanowi podsumowanie wykonanych prac.



Rozdział 2

Przegląd rozwiązań

Pośród robotów mobilnych możemy wyróżnić konstrukcje pływające, jeżdżące,
kroczące oraz latające. O ile w naturze ciężko wyobrazić sobie inspiracje dla współ-
czesnych rozwiązań jeżdżących, w szczególności takich jak te, wykorzystujące koła
szwedzkie, o tyle w pozostałych kategoriach możemy znaleźć liczne nawiązania do
tego, co przez tysiące lat ewolucji wytworzyła natura. Niezaskakującym jest zatem
fakt, że dla tak skomplikowanego ruchu jakim jest skakanie, konstruktorzy robotów
poszukują inspiracji pośród zwierząt które opanowały tę czynność do perfekcji.

Jednym z bardziej rozpoznawalnych robotów skaczących jest Salto-1P [YF18],
którego konstrukcja została zainspirowana sposobem skakania małpiatki galago
[ZZCC17]. W 2016 roku robot potrafił wykonać jeden skok i odbić się od ściany.
W kolejnych latach rozwijania tego projektu, Salto był wstanie przemieszczać się
w dowolnym kierunku poprzez podskakiwanie, uzyskując przy tym wysokość sko-
ku nawet do 125 centymetrów. W najnowszym artykule na temat tej konstrukcji
[YSW+20], został przedstawiony ulepszony algorytm skoku, który znacząco zwięk-
sza precyzję, uzyskując błąd niecałych 2 cm przy skoku na odległość 40 cm. Do
uzyskania takich wyników robot został wyposażony w koło zamachowe i dwa śmi-
gła stabilizujące (patrz rysunek 2.1). Dodatkowo zastosowano kamery do Motion
Capture jako sprzężenie zwrotne, co pozwoliło na dokładniejsze wyliczenie błędów
ruchu względem zaplanowanej trajektorii.

Rozwiązania, wykreowane przez naturę, mogą również zostać użyte w konstruk-
cjach jeżdżących. W ramach pracy, dotyczącej robota o kołach zmieniających kształt
[YWWT18], został zastosowany mechanizm inspirowany sposobem w jaki skacze ża-
ba. Robot o 300 gramowej konstrukcji został wyposażony w blisko 20 centymetrowe
koła ze sprężyną umieszczoną wzdłuż średnicy (rysunek 2.2). Przy przeszkodzie ta-
kiej jak schody, zbyt wysokiej do pokonania w ramach zwykłej jazdy, możliwe jest
zdeformowanie opon w ósemkopodobny kształt, umożliwiający wspięcie się robota
na stopień. Jednocześnie mechanizm deformujący gromadzi w sprężynach energię,
która może być użyta do wykonania skoku.

Oprócz robotów inspirowanych zwierzętami, konstruktorzy w celu przetestowa-
nia zachowań pewnych obiektów, stosują modele, uwydatniające konkretną cechę.
Następnie sprawdzają jakie ma ona znaczenie dla działania konstrukcji. Przykładem
może być praca porównująca działanie dwóch skaczących sześcianów [SKR15], któ-
rych jedyną różnicą w wykonaniu jest materiał z jakiego powstały (patrz rysunek
2.3). Mimo jednakowej masy i zdolności wyskoczenia na taką samą wysokość, ro-
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Rysunek 2.1: Robot Salto-1P [YF18]

Rysunek 2.2: Robot ze zmiennokształtnymi kołami oraz kontroler [YWWT18]
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Rysunek 2.3: Skaczące sześciany, biały wykonany z miękkiego materiału oraz nie-
bieski ze sztywnego [SKR15]

bot wyposażony w miękką obudowę, jest wstanie przemieścić się znacznie dalej
po pojedynczym uruchomieniu mechanizmu skoku, z racji tego, że odbija się od
powierzchni na dużo większą wysokość.
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Konstrukcja mechaniczna

Robot RoCo został skonstruowany jako rozwinięcie robota czołgającego się.
Składał się on z korpusu, którego tylna część stanowiła jeden z punktów podparcia,
oraz dwóch przednich kończyn, umieszczonych symetrycznie względem korpusu i
równoległych do siebie. Na grzbiecie, znajdowały się układy elektroniczne oraz aku-
mulator. Elementem zmieniającym naturę robota z czołgającego się na skaczącego,
jest trzeci serwo motor, napędzający nogę złożoną z dwóch elementów, mających
kontakt z podłożem. RoCo został wykonany do przeprowadzenia testów stacjonar-
nych, stąd w celu obniżenia masy, utrzymania stałego wyważenia oraz łatwiejszego
podłączenia kontrolera, bateria oraz elementy elektroniki w obecnej wersji, zostały
umieszczone poza konstrukcją robota. Stan obecny robota został zaprezentowany
na rysunku 3.1, a jego elementy składowe zostały omówione w kolejnych podroz-
działach niniejszego rozdziału.

Rysunek 3.1: Robot RoCo, stan obecny
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(a) (b)

Rysunek 3.2: a) Korpus robota b) Mocowania nogi z napędem

3.1 Korpus i mocowania kończyn
Korpus robota RoCo, zaprezentowany na rysunku 3.2, ma kształt prostopadło-

ścianu z zaokrąglonymi krawędziami, o długości 15 mm, szerokości 66 mm i wyso-
kości nie przekraczającej 55 mm. W korpusie zaprojektowano otwory do montażu
dwóch mocowań przednich nóg oraz jednej tylnej wraz z napędami. Z przodu kon-
strukcji umieszczona została niewielka podpora używana w czasie montażu, nato-
miast z tyłu znajdują się wcięcia na połączenia ruchowe tylnej nogi. Korpus został
zaprojektowany w taki sposób, by mógł zostać wytworzony z użyciem drukarki ty-
pu FDM jako pojedynczy element, którego kolejne warstwy pokrywają się z osią
robota najmniej narażoną na naprężenia. W celu minimalizacji podpór oraz miejsc
skomplikowanych do wydrukowania, wszystkie symetrycznie umieszczone otwory
przeprowadzono na wylot, natomiast fragmenty znajdujące się poza podstawą wy-
druku, wsparto w konstrukcji ścięciami obniżającymi kąt pod którym są drukowane.

Każde z mocowań przednich nóg zostało zaprojektowane jako osobny element.
Dzięki takiemu rozwiązaniu uproszczono korpus robota i uzyskano możliwość ła-
twego montażu i demontażu kompletnych modułów nóg.

3.2 Moduły kończyn
Robot RoCo został wyposażony w parę kończyn, umieszczonych równolegle do

siebie w przedniej części korpusu oraz jedną tylną nogę umieszczoną symetrycznie
względem osi konstrukcji.

Przednie kończyny składają się z elementu, mającego kontakt z podłożem (jasno
pomarańczowy), oraz dwóch krótszych (ciemno pomarańczowe), widocznych na ry-
sunku 3.3. Element bliższy środka korpusu został przymocowany do wału silnika, z
kolei komponent dalszy, do mocowania kończyny z napędem. Wszystkie połączenia
ruchowe zostały połączone ze sobą z użyciem łożyska oraz śruby. Ruch kończyn
rozpoczyna się od pozycji równoległej do osi korpusu i kończy się na pozycji pro-
stopadłej względem podłoża, przemieszczając stopę robota po krzywej oznaczonej
przerywaną linią na rysunku 3.4. Do sterowania przednimi kończynami zastosowa-
no serwo motory PowerHD R25 [Botb].

Tylna kończyna składa się z siedmiu segmentów oraz jest napędzana jednym
serwo motorem. W celu zapewnienia odpowiedniej stabilności, zastosowano dwa
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Rysunek 3.3: Przednia kończyna robota

Rysunek 3.4: Rzut boczny przedniej kończyny
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Rysunek 3.5: Tylna kończyna robota

Rysunek 3.6: Rzut boczny tylnej kończyny

elementy mającego kontakt z podłożem (jasno zielone), które zostały połączone
poprzecznym mostkiem (patrz rysunek 3.5. Pozostałe cztery elementy (ciemno zie-
lone), stanowią połączenia ruchowe, łączące nogę z korpusem oraz napędem. Ruch
końcówki kończyny oznaczony przerywaną linią na rysunku 3.6, składa się z dwóch
faz. W pierwszej, rozpoczynającej się od korpusu, robot zostaje uniesiony do góry
i delikatnie skierowany do przodu, natomiast w drugiej, cały ruch przesuwa skie-
rowany jest horyzontalnie. Dzięki takiej konstrukcji uzyskano napęd zapewniający
odpowiednią siłę, by wykonać wybicie robota do góry, jak również na uzyskanie
pozycji, w której można zastosować tylny napęd do przemieszczania się do przodu.
Tak jak w przednich kończynach, wszystkie połączenia ruchowe zostały złączone
z użyciem śrub oraz łożysk. Do nadania napędu zastosowano serwo PowerHD B5
[Bota].



Rozdział 4

Układ elektroniki i sterowania

Robot RoCo został wyposażony w płytkę ewaluacyjną STM32F411E-Disco [ST],
kontroler do sterowania ręcznego oraz układ zasilania. W obecnej wersji, by ob-
niżyć wagę konstrukcji, układy zostały umieszczone poza zasadniczą konstrukcją
robota i zostały połączone z serwami napędowymi za pomocą odpowiednio długich
przewodów. Poniżej opisano wymienione układy elektroniki.

4.1 Płytka ewaluacyjna
Zastosowana płytka ewaluacyjna zawiera mikroprocesor STM32F411VET6. Wy-

posażona jest w wejścia-wyjścia ogólnego przeznaczenia oraz między innymi akcele-
rometr i żyroskop, pozwalające na późniejszą rozbudowę funkcjonalności robota. Na
potrzeby pracy zastosowano siedem wejść do obsługi przycisków oraz trzy wyjścia
do sterowania serwo motorami (szczegółowy opis w tabeli 4.1). W celu uproszczenia
elektroniki, wyjścia przycisków skonfigurowano tak, by wykorzystywały wbudowa-
ne rezystory podciągające. Wyjścia odpowiedzialne za napęd zostały uruchomione w
alternatywnym trybie PWM. Wszystkie trzy serwo mechanizmy działają z sygnałem
sterującym o częstotliwości 333Hz. By uzyskać potrzebne pasmo, skonfigurowano
zegary tak jak na załączonym rysunku 4.1.

Pin Ustawienie Nazwa użytkowa
PC4 GPIO_Input (Pull_Up) ButtonR
PC5 GPIO_Input (Pull_Up) ButtonB2
PB0 GPIO_Input (Pull_Up) ButtonB1
PB1 GPIO_Input (Pull_Up) ButtonG1
PB2 GPIO_Input (Pull_Up) ButtonG2
PE7 GPIO_Input (Pull_Up) ButtonW1
PE8 GPIO_Input (Pull_Up) ButtonW2
PE9 PWM Generation CH1 TIM1
PE14 PWM Generation CH4 TIM1
PB5 PWM Generation CH1 TIM3

Tabela 4.1: Wykorzystane piny mikrokontrolera
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Rysunek 4.1: Konfiguracja zegarów

4.2 Kontroler
Kontroler sterowania ręcznego zawiera 7 przycisków, trzy sześciopinowe złącza

wyprowadzające sygnał i zasilanie do serwo motorów, złącze do akumulatora oraz
przełącznik kołyskowy do odcięcia zasilania. Wszystkie komponenty zostały umiesz-
czone na płytce uniwersalnej w sposób przedstawiony na rysunku 4.2. W celu zabez-
pieczenia układu elektronicznego, wytworzono obudowę w technologii druku 3D,
zawierającą miejsce na płytkę oraz otwory na wszystkie elementy. Do połączenia
kontrolera z mikrokontrolerem oraz napędami robota użyto przewodów do płytek
stykowych, umieszczonych w wyprowadzonych listwach goldpin.

4.3 Zasilanie
Do zasilana robota RoCo służy akumulator litowo-polimerowy o napięciu zna-

mionowym 7,4 V, pojemności 450 mAh, który zapewnia czas pracy do kilkunastu
minut. Maksymalny prąd rozładowania akumulatora wynosi 33.75 A. W obecnej
wersji każdy z napędów przy zatrzymanym wale pobiera mniej niż 10 A zatem po-
bór mocy nie przekroczy możliwości akumulatora.

Płytkę ewaluacyjną zasilono przewodem USB podłączonym do komputera, który
jednocześnie pozwalał na debugowanie i wgrywanie nowych programów. Docelowo
można zasilać układ przy pomocy akumulatora umieszczonego wewnątrz kontrole-
ra, który został połączony z przetwornicą S7V7F5 od firmy Pololu [Pol], z wyjściem
wynoszącym 5V.
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(a)

(b)

Rysunek 4.2: a) Schemat układu kontrolera b) zdjęcie kontrolera
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Algorytmy sterowania i ich
implementacja

W celu zaprojektowania algorytmów sterowania i ich implementacji, w pierwszej
kolejności dokonano przeglądu istniejących algorytmów stosowanych do rozwiązy-
wania analogicznych problemów. Z względu na to że robot RoCo ma specyficzną
trójnożną budowę, większość rozwiązań nie była możliwa do wykorzystania dla tej
konstrukcji. Z tego powodu funkcje sterowania zostały wytworzone w sposób empi-
ryczny, poprzez składanie w różnej konfiguracji podstawowych ruchów i weryfiko-
wanie danego rozwiązania z użyciem robota. W sytuacji, gdy sekwencja realizowała
jedno z założonych zadań, była modyfikowana na różne sposoby z których wybiera-
no te, które wnosiły poprawę. Proces powtarzano do momentu, kiedy nie osiągano
znaczących różnic dla kolejnych zmian. W dalszej części tego rozdziału przedsta-
wiono wybrane najlepsze iteracje algorytmów wykonujących skakanie do przodu,
skręcanie oraz ruch zbliżony do chodu. Sterowanie zostało zaimplementowane w ję-
zyku C z użyciem środowiska STM32CubeIDE, przy wykorzystaniu biblioteki HAL.

W celu sprawdzenia zdolności skocznych robota RoCo, zaimplementowano dwa
algorytmy realizujące skok do przodu, różniące się sposobem wykorzystania przed-
nich kończyn. Pierwszy z algorytmów przedstawiony na diagramie na 5.1, zakłada
wyrzucenie przednich kończyn do góry, by nadać kierunek oraz wstępnie unieść
konstrukcję. Rozpoczyna ruch od przyjęcia pozycji startowej, w której pozycja wszyst-
kich kończyn jest sparametryzowana, a ich odpowiednie ustawienie jest tematem
rozdziału szóstego. Następnie robot unosi przednie kończyny do przodu. Kiedy koń-
czyny przestaną stykać się z ziemią, zostaje wyprostowana tylna noga, unosząc całą
konstrukcje do góry. Na chwilę przed lądowaniem, zostają cofnięte przednie koń-
czyny do startowej pozycji i cały ruch kończy się powrotem tylnej nogi.

Drugi algorytm został wytworzony tak, by robot używał przednich kończyn do
wybicia się z ziemi. Tak jak przedstawiono na diagramie na rysunku 5.2, sekwencja
rozpoczyna się od pozycji startowej, analogicznej jak dla pierwszego algorytmu.
Następnie robot rozpoczyna wybijanie się z przednich kończyn i po chwili, zależnej
od jednego z argumentów funkcji, robot prostuję tylną nogę. Przed wylądowaniem,
robot powraca przednimi kończynami i kończy całą sekwencje powrotem tylnej
nogi.

Jak zostało wspomniane we wcześniejszej części pracy, robot RoCo został wypo-
sażony w trzy serwa umieszczone równolegle do siebie. Takie ich rozmieszczenie,



5. Algorytmy sterowania i ich implementacja 15

Przyjęcie
pozycji

startowej

Podniesienie
przednich
kończyn

Wyskok z
tylnej nogi

Powrót
przednimi

kończynami

Powrót
tylną nogą

Rysunek 5.1: Algorytm z wyrzutem nóg do góry
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Rysunek 5.2: Algorytm skoku z wybiciem z nóg
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Rysunek 5.3: Algorytm skręcania na przykładzie ruchu w lewo

nieparzysta liczba nóg w tylnej części robota oraz brak napędów umieszczonych
pod innym kątem, implikuje brak możliwości zastosowania algorytmów skręcania,
przystosowanych dla konstrukcji czteronożnych. Zakres ruchu przednich kończyn
kończy się na kącie 90◦ względem podłoża, co sprawia, że również próba obró-
cenia robota, w sposób taki sam jak platformą mobilną typu (2,0), jest zasadniczo
niemożliwa. Z racji powyższych ograniczeń, funkcja obrotu robota odbywa się po
przechyleniu go tak, by zwrócić płaszczyzny ruchu serwomotorów nieco horyzon-
talnie. W tym celu zaimplementowano algorytm widoczny na rysunku 5.3. Pozycja
startowa robota zaczyna się po ustawieniu frontowych napędów w przeciwnie skraj-
nych wychyleniach, z wyciągniętą do przodu kończyną, zgodną z kierunkiem ruchu,
powodując kiwnięcie konstrukcji. Następnie o niewielki kąt zostają zgięte przednie
kończyny i wyprostowana tylna noga, powodując mały podskok całej konstrukcji.
Znajdując się ponad powierzchnią, robot wraca tylną nogą i prostuje kończynę prze-
ciwną do kierunku ruchu. Po stabilizacji pozycji, z powrotem ją zgina, co kończy
ostatnią część algorytmu.

Podobnie jak dla ruchu skręcania, algorytmy chodzenia dla konstrukcji czte-
ronożnych nie przekładają się dla robota RoCo. W celu wytworzenia sekwencji
zbliżonej do kroczenia, zastosowano mechanizm z poprzedniego algorytmu, wyko-
rzystujący mikro podskok, pozwalający na powrót tylną kończyną. Tak jak ukazano
na rysunku 5.4, robot rozpoczyna od przyjęcia pozycji startowej, w której jedna
z przednich kończyn jest wystawiona do przodu bardziej od drugiej, a tylna noga
jest w mniej więcej połowie zgięcia. Następnie zostaje wykonany mikro podskok,
czyli szybkie zgięcie przednich kończyn i wybicie z tylnej nogi. Po oderwaniu kon-
strukcji znad powierzchni, robot odpycha się nogą, będącą bardziej z przodu. Przed
ponownym spoczęciem na ziemi, tylna noga wraca do pozycji początkowej, a noga
wcześniej będąca z tyłu zostaje wyprostowana tak, by ruch zakończył się w pozy-
cji symetrycznej do pozycji startowej. Po takiej sekwencji, robot jest gotowy do
wykonania kroku dla drugiej nogi.

Po przetestowaniu algorytmu skręcania, zauważono że jego stosowanie dla na-



5. Algorytmy sterowania i ich implementacja 16

Przyjęcie
pozycji

startowej

Mikro
poskok

Odepchnięcie
lewą nogą

Powrót
tylną nogą

Wyprost
prawej

kończyny

Rysunek 5.4: Algorytm chodzenia na przykładzie ruchu rozpoczętego z lewą koń-
czyną z przodu

void leg_xyz(int n){
if(n>DIFF) n=DIFF;
if(n<0) n=0;
htimX.Instance->CCRX = X_MIN + n;

}

Wydruk 5.1: Schemat funkcji ustawiającej kończynę w zadanej pozycji

void leg_in_time(int t){
leg_xyz(DIFF*(t-timeStart)/XAt);

}

Wydruk 5.2: Schemat funkcji poruszający kończyną liniowo

przemiennych kierunków, powoduję ruch zbliżony do chodzenia. Dlatego zaimple-
mentowano funkcję, która na zmianę uruchamia funkcję skrętu w lewo, a następnie
skrętu w prawo.

Powyższe algorytmy zostały zrealizowane z wykorzystaniem dwóch podstawo-
wych funkcji. Pierwsza z nich pozwala na zadanie konkretnego położenia nogi. Jest
to funkcja leg_xyz której schemat przedstawiono na wydruku 5.1. Funkcja przyjmu-
je jako argument wartość z zakresu od 0 do N, na podstawie którego ustalane jest
położenie serwo motoru. W celu poprawnego działania, po zamontowaniu serwo
motoru trzeba sprawdzić maksymalne wychylenia i odczytane wartości wpisać jako
parametry X_MAX, X_MIN, w zależności od tego, w którą stronę został zamon-
towany napęd oraz DIFF, jako wartość bezwzględną z różnicy między skrajnymi
wychyleniami.

Alternatywną formą ruchu nogą, jest metoda leg_in_time widoczna na wydruku
5.2, która porusza serwo motorem według wcześniej ustalonej funkcji, zależnej od
czasu. W celu jej wykorzystania, musi zostać ona wywoływana w pętli, przyjmując
jako parametr obecny czas w milisekundach. Funkcja powstała jako rozwiązanie
problemu braku możliwości sterowania prędkością napędu. Na wydruku 5.2 metoda
została napisana tak, by poruszać kończyną liniowo w pełnym zakresie w czasie XAt,
którego start następuję w chwili timeStart.
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Testy konstrukcji

By móc porównywać ze sobą algorytmy w fazie implementacji oraz ocenić koń-
cowy rezultat modyfikacji napędu, wytworzono scenę, pozwalającą na nagranie ru-
chu robota i zmierzenie odległości i wysokości na jaką skacze, jak również zaob-
serwowanie zachowania konstrukcji w poszczególnych fazach skoku. Na rysunku
6.1 przedstawiono stanowisko do testów które składa się z ciemnego tła, planszy z
podziałką mianowaną, pionowo ustawionej linijki, kamery oraz oświetlenia.

Testy przeprowadzano, nagrywając kolejne próby robota dla różnych parame-
trów. Następnie z zebranych materiałów wideo wybierano klatki, na których robot
osiągał zadane kryterium testu i zapisywano odczytane wartości z elementów refe-
rencyjnych na zdjęciu tak, jak pokazano na rysunku 6.2.

W celu porównania obu algorytmów skoku do przodu, wykonano testy dla róż-
nych wartości początkowych wychylenia tylnej nogi, mierząc różnice wysokości dla
najwyżej położonego punktu robota oraz odległość, na jaką został wykonany skok.
Wyniki zebrano w tabeli 6.1 oraz 6.2.

Na podstawie zgromadzonych danych można stwierdzić, że dla obu algorytmów
im większe jest wychylenie początkowe tylnej nogi, tym robot skacze na niższą
wysokość, relatywnie względem pozycji początkowej, oraz najdłuższy skok wyko-
nuję dla wartości wychylenia nieco większej od minimalnej. Jednocześnie podczas
wybijania się ze wszystkich nóg, robot skacze wyżej, a przy wyrzuceniu do góry
przednich kończyn, robot skacze nieco dalej. Dla początkowej wartości parametru
wychylenia wynoszącej 10 robot wykonuję najdalsze skoki i ich średnia odległość
wynosi 11.3 centymetra co stanowi ponad połowę długości robota RoCo.

Dla algorytmów chodzenia, przeprowadzono test porównawczy, sprawdzający
który z nich pozwala na szybsze przemieszczanie się. W tym celu zbadano w jakim
czasie robot jest wstanie pokonać odległość 60 centymetrów. Dodatkowo taki sam
test przeprowadzano dla algorytmu skakania. Dane z 8 prób zebrano w tabeli 6.3 i
wynika z nich że robot przemieszcza się najszybciej algorytmem imitującym cho-
dzenie. W najlepszym przejściu robot pokonał 600 milimetrową trasę w 2.7 sekundy,
ze średnią prędkością 0.22 m/s. Można również zaobserwować dużą rozbieżność w
wynikach dla algorytmów imitacji chodu oraz skakania do przodu. Wynika ona
między innymi z odbijania się konstrukcji na silikonowych końcówkach. W celu
uzyskania bardziej jednorodnych wyników można odczekać po wykonaniu ruchu
do momentu ustabilizowania się robota.
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Rysunek 6.1: Stanowisko do przeprowadzania testów z wykorzystaniem robota

Rysunek 6.2: Kolejne klatki materiału na podstawie których dokonano odczytu

Wychylenie
[parametr funkcji]

Wysokość
[cm]

Odległość
[cm]

0 7.0 10.2
10 6.7 11.3
25 5.0 10.6
35 3.5 9.6
45 2.2 9.1
55 2.5 7.3

Tabela 6.1: Wyniki skoku algorytmu kończyny przednie do góry
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Wychylenie
[parametr funkcji]

Wysokość
[cm]

Odległość
[cm]

0 10.5 5.6
20 7.7 9.9
40 4.5 6.1
60 2.5 3.1
80 1.0 1.0

Tabela 6.2: Wyniki skoku algorytmu kończyny przednie do dołu

Imitacja chodu
[s]

Chód przez skręcanie
[s]

Skakanie do przodu
[s]

2.7 12.0 5.2
2.9 12.3 6.3
3.1 12.2 6.5
3.7 13.0 7.1
3.5 10.5 8.0
4.1 10.8 5.8
4.2 12.3 7.0

Tabela 6.3: Wyniki z przejścia trasy o długości 600 mm
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Podsumowanie

Celem pracy była modyfikacja robota czołgającego w taki sposób, by realizo-
wał dużo trudniejsze zadanie, jakim jest skakanie. W tym celu zaprojektowano i
zbudowaną dodatkową nogę w którą wyposażono robota oraz opracowano i za-
implementowano algorytmy skakania do przodu, skręcania oraz poruszania się w
sposób zbliżony do chodzenia czteronożnych konstrukcji.

Przedstawione rezultaty testów ukazują, że dokonane modyfikacje spełniają za-
łożenia pracy. Wyniki pracy wskazują, że wykorzystanie serwo motorów, bez dodat-
kowego kumulowania energii, nie tylko pozwala na samo oderwanie konstrukcji od
ziemi, ale również na osiągnięcie skoku wertykalnego wynoszącego ponad połowę
długości robota. Ponadto, robot potrafi przemieszczać się z prędkością dochodzącą
do 0.22 m/s, co w porównaniu ze zwycięskim robotem w kategorii RoboSprint na
zawodach Robotic Arena w 2017 [AGH], który pokonał dystans 3 metrów w czasie
27.84 sekund i został skonstruowany z użyciem 18 napędów, stanowi bardzo dobry
rezultat.

Robot RoCo powstał jako kontynuacja robota dwunożnego i to właśnie po swoim
pierwowzorze nosi nazwę, która jest akronimem od "robot czołgający się". Opraco-
wana w ramach niniejszej pracy konstrukcja robota posiada duży potencjał rozwoju.
W kolejnych etapach planuje się wyposażenie konstrukcji w czwartą kończynę oraz
dodatkowe napędy zapewniającego więcej stopni swobody, co powinno usprawnić
zdolności obrotu oraz kontroli poszczególnych faz skoku. Pozytywne rezultaty zasto-
sowania serwo motorów w celu nadania napędu, wskazują, że do kolejnych mody-
fikacji posłużą podobne komponenty. Ostatnią planową modyfikacją mechaniczną
będzie ponowne umieszczenie elektroniki oraz baterii w korpusie robota.

Tak przygotowana konstrukcja jest przewidziana jako platforma do zaimplemen-
towania autonomiczności. Z uwagi na chaotyczną naturę ruchu, jakim jest skok, w
którym rolę na to jak i gdzie przemieści się robot wpływa wiele czynników, będzie
wymagane dobranie odpowiednich sensorów zapewniających zarówno orientacje
w terenie jak i rozpoznanie aktualnej fazy lotu. W tym celu można wykorzystać
szeroką gamę czujników, a intencją autora niniejszej pracy jest przygotowanie po-
szczególnych części mechanicznych robota w taki sposób, by pozwalały na szybki i
łatwy montaż różnego rodzaju rozwiązań i przetestowanie.

Przy tak niedeterministycznym sposobie poruszania się, podatnym na działanie
otoczenia, idealną drogą szukania algorytmów sterowania wydają się sztuczne sie-
ci neuronowe. Ten typ modelu matematycznego nie tylko od ostatnich kilku lat
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znajduje coraz więcej zastosowań w robotyce, ale również jest dobrym narzędziem,
pozwalającym na adaptacje systemu sterowania do zmieniających się warunków.

Robot RoCo powstał z chęci autora do stworzenia elektroniczno-mechanicznej
kreatury, która swoją egzystencją oraz sposobem poruszania się po zamkniętym dla
niej świecie pełnym więzów holonomicznych, będzie cieszyć oko potencjalnych ob-
serwatorów. Stworzenie obecnej konstrukcji, która przemieszcza się na ten moment
nieco nieporadnymi susami, jest częścią realizacji marzenia z dzieciństwa autora o
posiadaniu robota, a wybór tematu oraz wartości z jakimi powstawał, są hołdem dla
dziecięcej fantazji, która prowadzona przez marzycieli i pasjonatów, rozwija techno-
logię od tysięcy lat.
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