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Wprowadzenie 

Monografia Wybrane problemy współczesnej robotyki to pierwszy tomem z serii Mo-

nografie Katedry Automatyzacji Procesów AGH w Krakowie. W monografii, kolejne roz-

działy opisują zagadnienia związane z wybranymi problemami współczesnej robotyki. 

W rozdziale pierwszym przedstawiono przykład identyfikacji parametrów manipulato-

ra o trzech stopniach swobody. Zamodelowano manipulator napędzany silnikami prądu 

stałego w postaci trzech równań różniczkowych trzeciego rzędu. W identyfikacji wykorzy-

stano opracowane filtry różniczkujące. Zastosowano metodę identyfikacji, która nie wyma-

ga rozwiązywania układu równań różniczkowych tylko użycia zróżniczkowanych sygna-

łów. Zaprojektowano algorytm identyfikacji parametrów modelu wykorzystujący metodę 

najmniejszych kwadratów. Wymagany rząd użytych sygnałów zależy od równań różnicz-

kowych opisujących obiekt. Przeprowadzono również symulację opracowanego algorytmu. 

Rozdział drugi pokazuje wykorzystanie materiałów aktywnych, które znajdują coraz 

szersze zastosowanie w wielu dziedzinach techniki takich jak lotnictwo, budownictwo, 

robotyka, czy urządzenia medyczne. Wypierają one również konwencjonalne napędy, takie 

jak silniki elektryczne, siłowniki pneumatyczne lub hydrauliczne w konstrukcjach chwyta-

ków. Spośród materiałów inteligentnych interesującą grupę stanowią stopy z pamięcią 

kształtu (ang. Shape Memory Alloys, SMA). Charakteryzują się stosunkowo dużymi od-

kształceniami przy wysokiej wartości generowanych sił, jednak sterowanie takimi elemen-

tami ciągle sprawia wiele trudności. 

Głównym celem badań była konstrukcja prototypu oraz zrealizowanie układu stero-

wania przemieszczeniem chwytaka, w którym wykorzystano siłowniki ze stopów SMA. 

Temat sterowania odkształceniem pojedynczych drutów SMA oraz własnych konstrukcji 

siłowników był w ostatnich latach wielokrotnie podejmowany. Autorzy nie zetknęli się 

natomiast z pracą, w której zastosowano by siłownik dostępny na skalę przemysłową. 

Sterowanym obiektem była konstrukcja chwytaka z dwoma antagonistycznymi siłow-

nikami firmy Miga Motors Company. Do określenia przemieszczenia końcówki chwytnej 

wykorzystano podczerwony czujnik odbiciowy GP2D120 firmy Sharp. Zrealizowano ste-

rowanie z wykorzystaniem regulatora PID oraz regulatora typu przekaźnikowego trójpoło-

żeniowego. 
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Rozdział trzeci poświęcono problematyce inspekcji istniejącej i nowo budowanej in-

frastruktury wodnej oraz przesyłu mediów.  W przypadku systemów zaopatrzenia w wodę 

pitną konieczna jest znajomość stanu takich elementów jak zbiorniki, rury przesyłowe, 

systemy filtrów itp. Obecnie dzięki rozwojowi robotyki cześć zadań związanych z inspek-

cją, oczyszczaniem oraz oceną stanu mogą wykonywać zaawansowane roboty inspekcyjne. 

W  rozdziale tym przedstawiono przegląd możliwości i rozwiązań wyposażenia mobilnego 

robota w systemy odsysania mułu, niewielkich cząstek stałych oraz innych zanieczyszczeń 

zalegających na dnie zbiorników z wodą. Wyposażenie robota w urządzenia usuwające 

niepożądane osady umożliwia skuteczne ich odsysanie bez opróżniana zbiornika z wody, 

eliminuje konieczność pracy ludzi w środowisku wodnym, ułatwia zapewnienie sterylności 

istotnej w przypadku wody pitnej oraz przyczynia się do znacznego obniżenia kosztów. 

Ponieważ w zastosowaniu robotów przemysłowych coraz większą rolę odgrywają sys-

temy automatycznie zarządzające jego pracą rozdział czwarty poświęcono przykładowi 

zrobotyzowanego stanowiska do przenoszenia elementów kulistych rozmieszczonych wg 

siatki prostokątnej o znanym module. W celu umożliwienia takiej automatyzacji i w  stosu-

je się systemy wizyjne. W niniejszej pracy opisano robota przemysłowego zarządzanego 

przez oprogramowanie działające na komputerze klasy PC. Informacje na temat przestrzeni 

roboczej robota zbierane są na podstawie obrazu uzyskanego z kamery video. Głównym 

zadaniem robota jest wyszukanie przedmiotów na przygotowanym do tego celu stole, 

a następnie przeniesienie ich we wskazane przez operatora miejsce. Głównymi cechami 

opracowanego systemu są: algorytmy wyboru odpowiedniego przedmiotu do przeniesienia 

przez robota przemysłowego na podstawie kształtu i koloru; protokół komunikacji pomię-

dzy robotem, komputerem i kamerą; opracowanie sposobu chwytania przedmiotu tak, aby 

powiększyć zakres pracy manipulatora. Opisany został również przyjazny dla operatora 

interfejs użytkownika. Ponadto należy zaznaczyć, że opracowany i opisany system bazuje 

na bardzo tanich podzespołach. Zaproponowane w pracy algorytmy zostały zaimplemento-

wane w języku C++ (PC) i RAPID (robot). Przedstawiono przykłady działania aplikacji 

oraz zbadano wydajność systemu. 

Rozdział piąty monografii przedstawiona wybrane zagadnienia konstrukcji telemani-

pulatora medycznego. Ze względu na bardzo dynamiczny rozwój specjalistycznej aparatury 

medycznej oraz rosnący odsetek operacji przeprowadzanych za pomocą robotów i manipu-

latorów konieczny jest ciągły rozwój tej gałęzi nauki i przemysłu. W rozdziale omówiono 

zagadnienia dotyczące projektowania i pracy telemanipulatora kardiochirurgicznego 

w szczególności metody definiowania sekwencji ruchu, transmisji danych, układu sterowa-

nia oraz sprzężenia zwrotnego wykorzystującego tor wizyjny oraz biofeedback. Szczegó-

łowo omówiono zasadę działania manipulatora zbudowanego z zachowaniem zasady stało-

punktowości. Przedstawiono również aktualny stan prac nad prototypem manipulatora 

własnej konstrukcji. 

 



1. Identyfikacja manipulatora z napędem elektrycznym 

z zastosowaniem filtrów różniczkujących i metody 

najmniejszych kwadratów 

1
W badaniach teoretycznych, symulacyjnych, analizie lub syntezie, problem modelu 

obiektu odgrywa kluczową rolę. Kryterium wyboru modelu, stopień uproszczenia jak 

i możliwość identyfikacji jego struktury i parametrów mogą być różne w zależności od celu 

badań. 

Modele nadmiernie rozbudowane, pomimo możliwości obliczeniowych w praktyce 

okazują się nieprzydatne. W przypadku strojenia regulatora, potrzebny jest model umożli-

wiający szybką, prostą i praktyczną identyfikację. Dla autotuningu regulatorów PID pro-

blem modelowania jest ściśle związany z możliwością identyfikacji modelu [1][2]. Model 

będzie bardziej użyteczny jeśli jego parametry będzie można łatwo zidentyfikować. Pod-

stawową trudnością w układach nieliniowych jest przedstawienie równań obiektu w postaci 

liniowej względem parametrów. 

W celu wyznaczenia nieznanych parametrów zastosujemy klasyczną metodę najmniej-

szych kwadratów [3]. Zastosowanie metody najmniejszych kwadratów jest szczególnie 

proste jeżeli identyfikowany model można zapisać w postaci formy liniowej względem 

poszukiwanych parametrów. 

W celu ilustracji omawianych zagadnień przedstawimy przykład identyfikacji manipu-

latora napędzanego silnikami prądu stałego (Rys. 1.2). 

Użyta metoda identyfikacji wymaga posiadania informacji o wartościach pochodnych 

po czasie sygnału wyjściowego i wejściowego [3]. Wymagany rząd pochodnych zależy od 

rzędu równań różniczkowych opisujących obiekt. W rzeczywistości rzadko pochodne sy-

gnałów mogą być uzyskane bezpośrednio. Zwykle muszą być wyznaczone na podstawie 

zarejestrowanego sygnału. Obecnie do identyfikacji i sterowania układów stosowane są 

wyłącznie techniki komputerowe. Oznacza to, że nie dysponujemy zarejestrowanymi sy-

gnałami analogowymi, a jedynie ich próbkami uzyskanymi w jednakowych odstępach 

                                                           
1
Leszek Cedro 
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czasu, zwanym okresem próbkowania. Powstaje problem oszacowania pochodnych sygna-

łów jedynie na podstawie dostępnych próbek sygnału. 

Autor tej publikacji proponuje więc zastosowanie zaprojektowanych filtrów FIR do 

wyznaczenia sygnałów odpowiedniego rzędu potrzebnych w procesie identyfikacji, które 

znacznie eliminują szumy pomiarowe. 

1.1. Filtry różniczkujące 

W tym punkcie przedstawiono podejście projektowania filtrów różniczkujących od-

powiedniego rzędu [3]. Przyjmijmy, zatem że naszym celem jest opracowanie układów 

różniczkujących rzędu k  o następujących transmitancjach 


























g

g

k

k

j

H

dla0

dla
)(  (1.1) 

gdzie: 

  – okres próbkowania, [s]. 

Transmitancję )(kH  możemy traktować jako szeregowe połączenie idealnego czło-

nu różniczkującego i idealnego filtru dolnoprzepustowego o częstotliwości granicznej g  

(Rys. 1.1). 

Filtr dolnoprzepustowy będzie miał dwa zadania: po pierwsze – ograniczenie widma 

sygnału i po drugie – korekcję charakterystyki ilorazu różnicowego w zakresie niskich 

częstotliwości. Dlatego filtr ten nazwano filtrem dolnoprzepustowym korygującym. Żądana 

transmitancja filtru dolnoprzepustowego jest następująca: 














g

gkk

k

HH
H

dla0

dla)()(
)(kor  (1.2) 

gdzie: 

)(kH  – transmitancja ilorazu różnicowego. 

 

Dzięki temu w zakresie niskich częstotliwości transmitancja szeregowego połączenia 

ilorazu różnicowego i filtru dolnoprzepustowego będzie równa transmitancji idealnego 

filtru różniczkującego. 

Transmitancja filtru dolnoprzepustowego dla g  jest równa 

 

Rys. 1.1. Schemat blokowy filtru różniczkującego. 
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Odpowiedź impulsowa jest odwrotną transformatą Fouriera charakterystyki częstotli-

wościowej, czyli: 
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Niestety, całka (1.4) nie może być wyrażona za pomocą funkcji analitycznych. Z tego 

względu wyznaczono ją w sposób przybliżony rozwijając funkcję )(kor 
k

H  w szereg 

Taylora w otoczeniu punktu 0  otrzymamy: 
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gdzie: 

)( 4O  – małe wyższego rzędu. 

Okazuje się, że przybliżenie z dokładnością do czterech pierwszych wyrazów rozwi-

nięcia jest w zupełności wystarczające. Odwrotna transformata Fouriera funkcji powstałej 

z odrzucenia członów wyższych rzędów jest równa: 
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Przyjmiemy, że odpowiedź impulsowa filtru dolnoprzepustowego różniczkującego jest 

równa: 

)()(
1

)( Harriskor nWnhnh
k

k
kd


  (1.7) 

gdzie: 
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)(Harris nW  – okno Harrisa. 

opisane równaniem 

)./3cos(01.0)/2cos(14.0

)/cos(49.036.0)(Harris

ff

f

MnMn

MnnW








 (1.8) 

Parametr k  dobieramy tak, aby nachylenia charakterystyki otrzymanego filtru 

w punkcie 0  było takie samo, jak nachylenie idealnego układu różniczkującego, tzn. 

aby: 

k

k

kkdk

k jk
HH









!
|)()( 0 . (1.9) 

Własności filtru zależą od szerokości filtru 12 fM , częstotliwości granicznej g , 

kształtu okna oraz rzędu filtru k . 

1.2. Model matematyczny manipulatora 

W kolejnych punktach rozwiązano następujące zagadnienia. Wyprowadzono równania 

dla silników prądu stałego, zdefiniowano energię kinetyczną i potencjalną układu, a następ-

nie na podstawie równań Lagrange’a II rodzaju wyznaczono w sposób symboliczny równa-

nia dynamiki robota. 

 

Rys. 1.2. Manipulator z napędem elektrycznym. 
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Wprowadźmy następujące oznaczenia: niech ][ 321    oznacza wektor zmien-

nych przegubowych pełniących rolę współrzędnych uogólnionych, jm  - oznacza masę, jl  

- długość ramienia, 
jcl - odległość od środka ciężkości a jS  - silnik członu j . 

Na podstawie typowych schematów zastępczych silników prądu stałego dostępnych 

w literaturze [5], oraz drugiego prawa Kirchoffa, równanie elektryczne silnika można napi-

sać w postaci: 

jjjj eLRz EUUU  , dla 3,2,1j  (1.10) 

gdzie: 

jzU  – napięcie zasilające wirnik, [V]. 

Ponieważ przy sterowaniu w układzie otwartym pojawiają się trudności z utrzyma-

niem obiektu pod kontrolą, dlatego identyfikację będziemy prowadzić w układzie zamknię-

tym z odpowiednio dobranymi regulatorami PD. Przyjmiemy, że równania regulatorów 

mają postać: 

)())()(( tKttKU jdjzpz jjjj
  , (1.11) 

gdzie: 

jpK  – parametry regulatorów, 

jdK  – parametry regulatorów, 

)(t
jz  – sygnały zadane, [rad] 

)(tj  – zmienne opisujące położenie ramion manipulatora, [rad]. 

Spadek napięcia na rezystancji uzwojeń i indukcyjności wirnika wynosi odpowiednio: 

)(tiRU
jjj wwR  , (1.12) 

dt

tdi
LU

jw

jjL

)(
 , 

(1.13) 

gdzie: 

jwR  – rezystancja zastępcza uzwojeń wirnika, [Ω ] 

jL  – indukcyjność zastępcza uzwojeń wirnika, [H] 

jwi  – prąd płynący w uzwojeniach wirnika, [A]. 

Siła elektromotoryczna indukcji jest równa 

)(tkE jee jj
 , (1.14) 

gdzie: 

jek  – stała elektromotoryczna, [Vs/rad]. 

Podstawiając kolejne składowe do równania (1.10) otrzymujemy: 
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)()]()([

)()(
)(

tKttK

tktiR
dt

tdi
L

jdjzp

jeww

w

j

jjj

jjj

j












, dla 3,2,1j  (1.15) 

Moment obrotowy wirnika wynosi: 

)(tikM
jjj wms  , (1.16) 

gdzie: 

jmk  – stała mechaniczna, [Nm/A]. 

Zdefiniujmy energię kinetyczną i potencjalną manipulatora. Zachodzą następujące 

związki geometryczne: 

))(cos())(cos( 122 2
ttlx cc  , 

))(cos())()(cos())(cos())(cos( 1321223 3
tttlttlx cc   , 

))(sin())(cos( 122 2
ttly cc  , 

))(sin())()(cos())(sin())(cos( 1321223 3
tttlttly cc   , 

))(sin( 212 2
tllz cc  , 

))()(sin())(sin( 322213 3
ttltllz cc   . 

(1.17) 

Prędkości środka ciężkości drugiego i trzeciego ramienia manipulatora są równe: 

,
2

2
2

2
2

22 ccc zyxv    

.
2

3
2

3
2

33 ccc zyxv    

(1.18) 

Zatem energia kinetyczna układu wynosi: 

321 EEEE   

2

)(
2

11
1

tJ
E c  , 

2

)(

2

2
22

2
22

2

tJvm
E c  , 

2

)(

2

2
33

2
33

3

tJvm
E c  , 

12

2
jj

cj

lm
J  , 

2

j
c

l
l

j
 , 

(1.19) 

gdzie: 

cjJ  – momenty bezwładności ramion robota przyjęte jak dla jednolitej 

belki, [kg m
2
]. 
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Energia potencjalna układu jest równa: 

321 UUUU   

111 cglmU  , )))(sin(( 2122 2
tllgmU c  , 

))()(sin())(sin(( 3222133 3
ttltllgmU c   , 

(1.20) 

gdzie: 

g  – przyspieszenie ziemskie, [m/s
2
]. 

Wykorzystując wyrażenia na energię kinetyczną i potencjalną otrzymujemy trzy rów-

nania Lagrange’a drugiego rodzaju: 

js
jjj

M
UEE

dt

d

















, dla 3,2,1j . (1.21) 

Po podstawieniu wszystkich zmiennych i uproszczeniu otrzymujemy układ trzech 

równań (gdzie: 
)(tjj  

, 
)(tjj   

, 
)(tjj   

, 
)(tjj   

): 

1
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1.3. Badania symulacyjne modelu manipulatora 

W tym punkcie przedstawiono wyniki symulacji równań robota w układzie zamkniętym 

z regulatorami PD (Rys. 1.3, Rys. 1.4). Wyniki symulacji wykorzystane zostaną w dalszym 

ciągu jako dane do algorytmu identyfikacji. 

Na wstępie definiujemy sygnał zadany: ][
321 zzz   . Przyjmujemy, że sygnałem tym 

jest złożona funkcja skokowa (z różnym opóźnieniem dla każdego z ramion) dodatkowo 

przefiltrowana przez filtr dolnoprzepustowy o częstotliwości granicznej 

]/[025.0 sradg  . Ma to na celu ograniczenie widma sygnału wejściowego [6]. 
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Na wykresie Rys. 1.3 i Rys. 1.4 przedstawiono przebiegi zmiennych w układzie za-

mkniętym. Przebiegi te na pewno nie są satysfakcjonujące z punktu widzenia zadania regu-

lacji. Należy pamiętać, że naszym celem jest wygenerowanie sygnałów pod katem ich dal-

szego użycia w procesie identyfikacji. W takim przypadku bardziej jest celowe takie dobra-

nie sygnałów zadanych i parametrów regulatora, aby otrzymane sygnały niosły dużo infor-

macji o własnościach obiektu. 

 

Rys. 1.3. Sygnały wejściowe 
1z

U , 
2zU , 

3zU . 

 

Rys. 1.4. Sygnały wyjściowe 1 , 2 , 3 . 
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1.4. Identyfikacja 

Mając model obiektu (1.22) zapisany w postaci równań regresji liniowej (1.23), nie-

znane parametry j  możemy wyznaczyć stosując metodę najmniejszych kwadratów.  
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Do wyznaczenia pochodnych sygnału wyjściowego (Rys. 1.4) zastosujemy opracowa-

ne filtry różniczkujące z unormowaną częstotliwością kątową graniczną, równą 

]/[2.0 sradg   [7], [8]. Odpowiada to częstotliwości sygnału analogowego równej 

][33 Hzfg  . Oznaczmy przez )(
)(

k
n
jf , 3,2,1j , 3,2,1,0n , Nk ,...,1  oceny pochod-

nych sygnału )( kj   uzyskane z próbek sygnału mierzonego przez zastosowanie filtrów 

różniczkujących odpowiedniego rzędu [9]. Oznaczmy przez )(kjf  wektor powstały 

z wektora j  przez zamianę zmiennej j  na )(
)0(

kjf , zmiennej j  na )(
)1(

kjf , zmiennej 

j  na )(
)2(

kjf , zmiennej j  na )(
)3(

kjf  i oznaczmy )()(
)0(

kUk
f

zjf j
 . Dzięki odpo-

wiedniemu ograniczeniu widma sygnału wymuszającego zachodzi 

 

)()( kk jf
T

jjf    (1.24) 

 

Stąd otrzymujemy oceny parametrów: 

 

T
jf

N

k
jfj kk )()(

1




  














 




)()(ˆ

1

1
kk jf

N

k
jfjj  , 3,2,1j . 

(1.25) 

Zastosowane pobudzenie obiektu zapewnia, że macierze kowariancyjne j  pojawiają-

ce się w równaniu (1.25) są nieosobliwe. Macierze, te są nieosobliwe i dobrze uwarunko-

wane, co oznacza, że pobudzenie obiektu jest wystarczająco bogate. 
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1.5. Identyfikacja a szumy pomiarowe 

W tym punkcie zbadamy, w jakim stopniu zastosowane filtry różniczkujące eliminują 

szumy pomiarowe i błędy kwantyzacji. Sprawdzimy jaki jest wpływ szumów pomiarowych 

i błędów kwantyzacji na wynik procesu identyfikacji. 

Teoria przetwarzania sygnałów obejmuje działania zmierzające do wybrania ze zmie-

rzonego sygnału istotnych informacji o przebiegu badanego zjawiska, a wyeliminowaniu 

informacji zbędnych. Powszechnie wiadomo, że w sygnałach mierzonych występują skła-

dowe wynikające z zakłóceń. W naszym przypadku wartość szumu kwantyzacji jest ściśle 

związana z liczbą bitów przetwornika AC [10][11]. Całkowitą wartość szumu pomiarowe-

go określimy przez sumę szumu losowego i szumu kwantyzacji. 

 Używając tej samej metody identyfikacji i opracowanych filtrów dla sygnału obar-

czonego szumem i przetwornika n -bitowego otrzymano następujące oceny parametrów 

(n=14) 3̂  [0.00138996, -0.00391016, 0.0141075, -0.0220611, 0.0442813, 

0.00608318, 0.00202342, 0.181848, -0.0648451, 0.0360259, 0.0207341, -0.0208345, 

0.00618925, 0.00106799, 0.00300745, 0.0105267, 0.0304254, 22.9946, -0.0260664, -

0.0370643, 0.0324005, 0.29902], 

(n=16) 3̂ [0.00141936, -0.00309723, 0.0142145, 0.00332723, 0.0013069, 

0.00609423, 0.00209329, 0.0211795, -0.013509, 0.0302866, 0.0103248, 0.00158153, 

0.00607114, 0.00106595, 0.00304335, 0.010732, 0.0303254, 22.9995, -0.0295206, -

0.0292644, 0.0301052, 0.298585], 

(n=18) 3̂ [0.00142404, -0.00301949, 0.0141947, 0.00117426, 0.00420062, 

0.00607226, 0.00212995, 0.00993013, -0.000488194, 0.0308542, 0.0113582, 0.00254952, 

0.00608212, 0.00106667, 0.00304418, 0.0106466, 0.0304241, 23.0001, -0.0297674, -

0.0291741, 0.0302253, 0.298585], 

bez szumów 3̂ [0.00142409, -0.00303226, 0.0142009, 0.00189364, 0.00270626, 

0.0060755, 0.00213525, 0.000507042, 0.00473015, 0.0308077, 0.01121, 0.0025842, 

0.00608448, 0.00106649, 0.00304452, 0.0106408, 0.0304282, 23.0001, -0.0298484, -

0.0292442, 0.0302545, 0.298586] 

i rzeczywiste 3 [0.00142029, -0.00304348, 0.0142029, 0.00106522, 0.00304348, 

0.00608696, 0.00213043, 0.00106522, 0.00304348, 0.0304348, 0.0106522, 0.00304348, 

0.00608696, 0.00106522, 0.00304348, 0.0106522, 0.0304348, 23, -0.0298565, -0.0298565, 

0.0304348, 0.298565]. 

Porównując otrzymane wyniki możemy stwierdzić iż filtry różniczkujące w znacznym 

stopniu eliminują szumy pomiarowe a wyznaczone parametry w procesie identyfikacji są 

bliskie rzeczywistym. Stosując opracowane filtry w metodach identyfikacji otrzymujemy 

również dobrze wyznaczone parametry w przypadku gdy kwantyzacja jest na poziomie kart 

16 bitowych. 

Rys. 1.5 pokazuje porównanie pozycji zidentyfikowanego modelu i modelu rzeczywi-

stego. Z porównania jasno wynika, że otrzymane sygnały bardzo dobrze pokrywają się. 

Niewielkie różnice pomiędzy odpowiedzią modelu zidentyfikowanego i rzeczywistego 

pokazano poniżej (Rys. 1.6). 
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1.6. Podsumowanie 

W pracy przedstawiono przykład parametryzacji i identyfikacji modelu manipulatora 

z napędem elektrycznym. 

 

Rys. 1.5. Położenie ramion na podstawie zidentyfikowanego modelu i modelu rzeczywistego (n=16).  

 

Rys. 1.6.  Różnica pomiędzy poszczególnymi położeniami modelu rzeczywistego i zidentyfikowane-

go (n=16).  
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 Model strukturalny obiektu zapisano w postaci liniowej względem nieznanych pa-

rametrów. Pozwoliło to zastosować efektywną metodę identyfikacji wykorzystującą kryte-

rium najmniejszych kwadratów. 

Wysoką zgodność zidentyfikowanych modeli z modelami strukturalnymi układów 

rzeczywistych uzyskano dzięki wykorzystaniu w identyfikacji opracowanych filtrów róż-

niczkujących. Należy jednak zauważyć, że uzyskanie poprawnych wyników zależy od 

odpowiednich parametrów filtracji zarówno sygnału wejściowego, jak i wyjściowego. 

Do zalet tej metody należy zaliczyć szybkie nieiteracyjne rozwiązanie i możliwą reali-

zację algorytmu identyfikacji na bieżąco. 

Opracowane filtry różniczkujące mają charakter dolno przepustowy. Dzięki czemu 

z sygnału użytecznego usuwają składowe o wyższych częstotliwościach jakimi są szumy. 

Filtry różniczkujące z lepszą dokładnością wyznaczają pochodne sygnałów niż proste me-

tody różniczkowania, co odgrywa ważną rolę w procesie identyfikacji. Poprawne działanie 

stwierdzono również w przypadku bardziej skomplikowanych systemów i układów mecha-

nicznych o większej liczbie parametrów. 
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2. Konstrukcja prototypu chwytaka kątowego 

zbudowanego z siłowników z pamięcią kształtu 

2
Materiały inteligentne znajdują coraz szersze zastosowanie w wielu dziedzinach tech-

niki. Stosowane są m.in. w lotnictwie w układach redukcji drgań, w medycynie jako druty 

ortodontyczne, w sporcie jako tłumiki drgań, w technice jako piezo-zawory, w budownic-

twie do pomiaru masy, w robotyce jako sztuczne mięśnie [18]. 

W konstrukcjach chwytaków konwencjonalne napędy, takie jak silniki elektryczne, si-

łowniki pneumatyczne lub hydrauliczne są wypierane przez aktuatory wykonane z materia-

łów inteligentnych. Wynika to z ich dobrych parametrów przy mniejszych gabarytach. 

Spośród materiałów inteligentnych interesującą grupę stanowią stopy z pamięcią kształtu 

(ang. Shape Memory Alloys, SMA). Charakteryzują się stosunkowo dużymi odkształceniami 

przy wysokiej wartości generowanych sił, jednak sterowanie takimi elementami ciągle 

sprawia wiele trudności. 

W rozdziale przedstawiono realizację układu sterowania przemieszczeniem chwytaka, 

w którym wykorzystano siłowniki ze stopów SMA. Temat sterowania odkształceniem 

pojedynczych drutów SMA oraz własnych konstrukcji siłowników był w ostatnich latach 

wielokrotnie podejmowany. Autorzy nie zetknęli się natomiast z pracą, w której zastoso-

wano by siłownik dostępny na skalę przemysłową. 

2.1. Rozwiązania konstrukcyjne chwytaków 

Chwytanie należy do jednej z najbardziej elementarnych czynności człowieka i zwie-

rząt. Wynika to z faktu, że ręka człowieka stanowi jeden z najbardziej rozwiniętych chwy-

taków w przyrodzie [16]. Podstawowym zadaniem urządzenia chwytnego jest pobranie 

manipulowanego obiektu, trzymanie obiektu w trakcie jego transportowania oraz uwolnie-

nie obiektu w miejscu docelowym [5][16][17]. 

                                                           
2 Dominik I., Lalik K., Kaszuba F. 
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Na poprawne uchwycenie przedmiotu mają wpływ różne czynniki. Należą do nich 

właściwości manipulowanego obiektu (masa, położenie środka ciężkości, kształt), właści-

wości chwytaka (np. sposób chwytania), niedokładność we wzajemnym ustawieniu obiektu 

i chwytaka podczas uchwycenia, siły związane z przemieszczeniem chwytaka przez ma-

szynę manipulacyjną [17].  

Ze względu na bardzo wiele odmiennych rozwiązań konstrukcyjnych chwytaków, 

przeprowadza się ich klasyfikację według różnych kryteriów. Ze względu na sposób chwy-

tania stosuje się podział na chwytaki siłowe i kształtowe. Chwytaki siłowe oddziałują na 

przedmiot siłami typu naprężającego albo przyciągającego. Chwytanie kształtowe polega 

na odebraniu manipulowanemu obiektowi potrzebnej liczby stopni swobody [17]. Podział 

ze względu na budowę może dotyczyć układu wykonawczego, układu przeniesienia napędu 

oraz układu napędowego. W układzie wykonawczym rozróżniamy końcówki sztywne, 

sprężyste lub elastyczne, których dalszy podział można przeprowadzić ze względu na ilość 

końcówek chwytnych (np. dwupalcowe, trójpalcowe). Przeniesienie napędu może się od-

bywać w sposób dźwigniowy, jarzmowy, klinowy, zębaty i łańcuchowy albo ze względu na 

sposób przemieszczania się końcówek chwytnych: nożycowy, szczypcowy, imadłowy. 

Pozostałe kryteria klasyfikacji to podział ze względu na parametry użytkowe (siła chwytu, 

wymiary obiektu, czas uchwycenia), wyposażenie dodatkowe (czujniki, mechanizmy po-

mocnicze, urządzenia technologiczne) oraz system zamocowania (ręczny lub automatycz-

ny) [16]. 

Obecnie najczęściej spotykanym napędem stosowanym w chwytakach jest napęd 

pneumatyczny. Wynika to z zalet tego napędu: dobrej charakterystyki masowo-

gabarytowej, prostej konstrukcji zespołów wykonawczych oraz dużej szybkości działania. 

Za najistotniejsze wady tego napędu uważa się trudność w sterowaniu położeniem i pręd-

kością przemieszczenia końcówek chwytnych. Jednak w przypadku realizacji prostych 

zadań zacisku końcówek chwytnych, możliwości tego napędu są wystarczające. Chwytaki 

o napędzie elektrycznym posiadają możliwość sterowania siłą chwytu oraz prędkością 

ruchu końcówek chwytnych. Dodatkowo zastosowanie tego typu chwytaków w robotach 

manipulacyjnych, (w których przeważa zastosowanie napędów elektrycznych) pozwala na 

łatwiejszą wymianę chwytaków, uproszczenie układu sterowania, ujednolicenie typu napę-

du oraz podwyższenie niezawodności. Jednak, aby tego typu napędy mogły być stosowane 

powszechnie w chwytakach, muszą spełniać dwa podstawowe wymagania: dużą redukcję 

prędkości przy zastosowaniu odpowiednich przekładni oraz utrzymanie siły chwytu przy 

odłączonym napędzie lub zasilaniu [16]. 

2.1.1. Konstrukcje chwytaków z zastosowaniem stopów z pamięcią 

kształtu 

Na podstawie dokonanego przeglądu materiałów inteligentnych pod kątem konstrukcji 

chwytaków zauważono, że najczęściej wykorzystuje się stopy z pamięcią kształtu oraz 

materiały piezoelektryczne. 

Stopy z pamięcią kształtu (Shape Memory Alloys – SMA) charakteryzuje zdolność do 

zmiany kształtu przy spełnieniu określonych warunków. Może ona nastąpić na skutek ta-

kich czynników jak temperatura, pole magnetyczne lub odciążenie wcześniej obciążonego 

materiału. Odkształcenia osiągane w wyniku takiej przemiany są znaczące (8% dla stopów 
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Ni-Ti) i pozwalają na osiągnięcie dużych naprężeń (do 800 MPa). Podstawową wadą tych 

materiałów jest mała częstotliwość zmian. 

 

Stopy metali z pamięcią kształtu znalazły liczne zastosowania nie tylko w technice, ale 

również w medycynie. Stosowane są tam wyłącznie stopy Ni-Ti ze względu na ich dużą 

biozgodność. Wykorzystuje się je m.in. jako klamry do łączenia złamań kości, czy filtry 

skrzepów. Pojawiają się również zastosowania SMA w narzędziach do chirurgii małoinwa-

zyjnej, np. w laparoskopii, jako element zapewniający stałą siłę uchwytu szczypiec [15]. 

Konstrukcja chwytaka laparoskopowego ze sterowaniem siłą chwytu została przed-

stawiona w pracy Kianzad’a et al. [10]. Przedstawione rozwiązanie składa się z dwóch 

wiązek drutów SMA (Flexinol) ustawionych antagonistycznie w celu sterowania otwiera-

niem oraz zamykaniem szczęk chwytaka. Wartość siły generowanej przez drut może być 

nastawiana przez zmianę napięcia przykładanego do cięgien lub poprzez zmianę ich ilości 

w poszczególnych wiązkach. Wartość siły chwytającej wyznaczono z zależności geome-

trycznych jako funkcję różnicy sił antagonistycznych cięgien. Czujniki zostały umieszczo-

ne w tylnej części chwytaka w celu zmniejszenia i uproszczenia konstrukcji samych 

szczypczyków. Pomiar siły został zrealizowany przy pomocy ogniw obciążnikowych (prze-

tworniki mierzonej siły działające w oparciu o czujniki tensometryczne) zamocowanych na 

końcach cięgien SMA. Położenie górnego członu mechanizmu zostało mierzone przy po-

mocy czujnika przemieszczenia (nieokreślonego w artykule). Sterowanie siłą zacisku 

szczęk zostało wykonane w oparciu o model drugiego rzędu z regulatorem PID. Dla celów 

porównawczych zostały wykonane dwa prototypy chwytaka o różnych gabarytach. Pozwo-

liło to stwierdzić znaczne skrócenie czasu otwarcia i zamknięcia szczęk dla mniejszego 

modelu chwytaka z drutami SMA o mniejszej średnicy. Dodatkowo rozważano aspekt 

chłodzenia drutów z zastosowaniem pasywnych i aktywnych metod. 

 

Mikrochwytak dwupalczasty o podatnych „palcach” z zastosowanymi drutami SMA 

jest tematem pracy Chao-ChiehLan’a et al. [2]. Celem autorów było zaprojektowanie mi-

krochwytaka o jak największym zakresie ruchu końcówek chwytnych. Zamykanie chwyta-

ka odbywa się przez zastosowanie jednego drutu SMA (Flexinol o średnicy 100 µm) na 

jeden „palec” chwytaka. Dzięki V-kształtnemu uformowaniu drutu możliwe było łatwe 

sterowanie zasilaniem w miejscu umocowania końcówek drutu. Pomiar siły chwytu został 

przeprowadzony w oparciu o mierzenie rezystancji drutu SMA, co pozwoliło na wyznacze-

nie z zadowalającą dokładnością siły generowanej przez ten drut. Takie rozwiązanie po-

zwoliło na znaczące ograniczenie wielkości chwytaka, kosztem dokładności pomiaru. Do 

sterowania chwytakiem został wykorzystany regulator PID z dostrajaniem parametrów przy 

pomocy logiki rozmytej. 

Ze względu na swoje właściwości stopy z pamięcią kształtu znajdują zastosowanie 

w biomimetycznych rozwiązaniach chwytaków. Przykładem może być chwytak bazujący 

na mechanizmie chwytania odnóży stonogi [4]. Siłownik SMA został tam wykorzystany do 

odkształcenia złączy zginanych, które zapewniały odpowiedni ruch końcówek chwytnych. 

Oryginalna konstrukcja chwytaka miała na celu uchwycenie nierównych, szorstkich i zapy-

lonych powierzchni przez mikroroboty. Struktura chwytaka została zamodelowana przy 

pomocy pseudo-rigid body model (PRBM). 

Druty SMA są również wykorzystywane w chwytakach manipulujących obiektami 

rzędu mikrometrów. Wiele operacji w medycynie jak i w przemyśle np. produkcja mikro-
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procesorów wymaga zastosowania takich chwytaków. Przykładowo w pracy Changa i Shiu 

[1] została przedstawiona konstrukcja umożliwiająca uchwycenie pręta metalowego 

o średnicy 38 µm. Sterowanie siłą nacisku w tym chwytaku odbywało się w oparciu o sys-

tem wizyjny, którym był mikroskop skierowany na końcówki chwytaka. Siła była wyzna-

czana poprzez odkształcenie bardziej podatnej końcówki chwytaka, której kąt ugięcia był 

odczytywany przez system wizyjny przy pomocy rozszerzonej statystyki lokalnych krawę-

dzi (Extended Regional Edge Statistics - ERES). Następnie w pracy zostały porównane trzy 

rodzaje sterowania: przy pomocy zwykłego regulatora PI, regulatora PI ze sprzężeniem do 

przodu oraz regulatora rozmytego PI. Najlepsze wyniki otrzymano korzystając z tego ostat-

niego rozwiązania. 

 

Podjęto również próby zaprojektowania chwytaka napędzanego drutami SMA o więk-

szym zakresie chwytu od 10 mm do 100 mm [13]. W celu zapewnienia odpowiedniego 

skrócenia, w proponowanym rozwiązaniu zostały wykorzystane cztery przewody nitinolo-

we o średnicy 0,25 mm i długości 255,5 mm. Konstrukcja umożliwiała chwytanie przed-

miotów z siłami w przedziale od 14 N do 27 N. W pracy wykazano możliwość zadawania 

położeń pośrednich chwytaka, poprzez zmianę natężenia prądu od 0,7 A do 1,1 A (dla 

jednego przewodu Ni-Ti) oraz poprzez sterowanie szerokością impulsu PWM. Wzrost 

dynamiki zaobserwowano przy zasilaniu układu prądem przemiennym, natomiast nawet 

niewielkie zmiany temperatury otoczenia powodowały nieprzewidywalne zachowania 

drutów SMA. 

 

2.1.2. Sposoby sterowania chwytakami 

Problem sterowania chwytakami zależy w dużej mierze od jego konstrukcji, zastoso-

wanego napędu oraz rodzaju obiektu, który ma zostać uchwycony. Opracowuje się metody 

specjalnie przystosowane do stosowanych materiałów inteligentnych [1] [2] [10] jak rów-

nież metody ogólne stosowane niezależnie od rodzaju napędu chwytaka. Złożone konstruk-

cje manipulatorów przypominających trąbę słonia lub ramię ośmiornicy, które dokonują 

uchwycenia obiektu przy pomocy całego ramienia, wymagają szczególnego podejścia przy 

projektowaniu układów sterowania [12]. Podejmowane są próby sterowania mikrochwyta-

kami wykorzystującymi specjalnie wyhodowane mięśnie szkieletowe. Sterowanie odbywa 

się przy pomocy elektromiografu obrazującego elektryczną aktywność mięśni [8]. 

 

Podczas chwytania obiektów w skali mikroskopowej, do sterowania wykorzystuje się 

wizyjne sprzężenie zwrotne. Rozwiązanie przedstawione w pracy Juan Zhang’a et al. [7] 

opiera się na wykorzystaniu czterech ruchomych platform oraz dwóch kamer z soczewkami 

mikroskopowymi. Chwytak podciśnieniowy przymocowany do jednej z platform jest usta-

wiany względem chwytanego obiektu (pierścienia z wydrążonymi otworami) przy pomocy 

systemu wizyjnego. Proces ten składa się z trzech etapów. Najpierw kamery w pozycji 

pionowej i poziomej, przymocowane do platform, są ustawiane względem chwytaka. Na-

stępnie chwytany przedmiot jest ustawiany w odpowiedniej orientacji, wykorzystując obraz 

z kamery poziomej. Ostatecznie przy pomocy obrazu z kamery zorientowanej pionowo 

chwytak jest odpowiednio ustawiany i zbliżany do przedmiotu chwytanego. W efekcie 

średni błąd położenia w kierunku osi X (prostopadle do chwytaka) wyniósł 6,3µm. 
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2.2. Rozwiązanie konstrukcji własnej 

Konstrukcję chwytaka zrealizowano z myślą o przyszłych rozwiązaniach medycznych, 

co wynika z prowadzonych w Katedrze Automatyzacji Procesów AGH badań nad robotem 

neurochirurgicznym do operacji stereotaktycznych mózgu w ramach rządowego projektu 

badawczego.  

Konwencjonalne napędy chwytaków nie zawsze są w stanie sprostać wymaganiom 

medycznym, gdyż ogranicza je np. problem uzyskania dużych sił przy małych masach 

własnych i gabarytach. Silniki elektryczne są generalnie urządzeniami ciężkimi i do uzy-

skania żądanej szybkości ruchu muszą być stosowane przekładnie, które zwiększają masę 

i obniżają sprawność. Z kolei rozwiązania hydrauliczne i pneumatyczne aktuatorów są 

lżejsze dla tych samych mocy w porównaniu do silników. Niestety, wymagają one całego 

systemu pomp, zaworów i przewodów do poprawnej pracy. Problemem są także hałas 

i przecieki, które są dużą wadą systemów klasycznych. Dodatkowo jednym z problemów 

spotykanych podczas prób zastosowania robotów medycznych we współpracy z zaawan-

sowanymi urządzeniami diagnostycznymi podczas operacji chirurgicznych są zakłócenia 

powodowane przez napędy chirurgicznych elementów wykonawczych, w tym chwytaków. 

Generowane zakłócenia poprzez zastosowanie odpowiednich konstrukcji siłowników są 

ograniczane, tym niemniej mogą spowodować zniekształcenie odczytów medycznych, co 

oczywiście jest cechą niepożądaną.  

W związku z tym podjęto prace nad możliwością zastosowania siłowników SMA ma-

jących certyfikat pozwalający na współpracę z urządzeniami medycznymi m.in. z urządze-

niem do obrazowania rezonansu magnetycznego MRI. Celem projektu było zbudowanie 

prostego prototypu, który pozwoliłby ocenić możliwości zastosowania siłowników SMA 

w konstrukcji chwytaka medycznego. Prostota konstrukcji miała na celu ograniczenie masy 

i wymiarów chwytaka. Z drugiej strony zastosowano siłowniki SMA, których długość 

obudowy wynosi 80 mm. Na tym pierwszym etapie badań nad prototypem, pozwala to na 

ograniczenie kosztów wykonania całej konstrukcji, ponieważ nie potrzeba wykonywać 

precyzyjnych miniaturowych elementów, pozwala natomiast sprawdzić samą ideę rozwią-

zania konstrukcji chwytaka. 

Wszystkie elementy zostały wykonane ze stali nierdzewnej AISI 303 (udział stopowy 

chromu 17-19%, niklu 8-10%). Zrealizowane urządzenie składa się z obudowy złożonej 

z dwóch elementów, między którymi są umieszczone siłowniki. Ich zamocowanie bazuje 

na sile tarcia między obudową siłownika a obudową konstrukcji. Obudowa jest sztywno 

przymocowana do podstawy przy pomocy czterech śrub. Pozostała część konstrukcji składa 

się z dziewięciu elementów, czterech parzystych i jednego nieparzystego. Kątownik, przy-

mocowany do obudowy przy pomocy dwóch śrub, pozwala na zamocowanie kolejnego 

elementu, tzw. przedramienia, również dwoma śrubami. Kolejnym elementem jest łącznik, 

którego funkcją jest sztywne połączenie elementu wysuwnego siłowników, każdego przy 

pomocy jednej śruby. Ostatnim członem jest ramię chwytaka, połączone w sposób obroto-

wy z przedramieniem i łącznikiem. Wszystkie elementy zostały połączone przy pomocy 

śrub M3, za wyjątkiem łącznika, który ze względu na rozmiar otworów w elementach wy-

suwnych siłowników został utwierdzony śrubami M2. Wszystkie przeguby zostały wyko-

nane przy pomocy śrub M3, a w celu zmniejszenia tarcia zastosowano podkładki teflono-

we. Konstrukcja została wstępnie zweryfikowana w programach CAD i MES 

[3].Konstrukcję chwytaka pokazują poniższe rysunki (Rys.  2.1, Rys.  2.2). 
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Rys.  2.1. Model chwytaka, będącego obiektem sterowania 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.  2.2. Zdjęcie chwytaka, będącego obiektem sterowania 

 

W wyżej opisanej konstrukcji zastosowano siłowniki firmy Miga Motors Company, 

model DM0115PH odpowiadający za wysuw i model DM0115PL realizujący ich wsuw 

elementu ruchomego. Zasada działania tych siłowników polega na połączeniu kilku drutów 

SMA, ułożonych równolegle przy pomocy płaskich elementów (Rys.  2.3). Wypadkowy 

ruch elementu ruchomego jest sumą zmian długości wszystkich drutów. Zakres przemiesz-

czenia w obu siłownikach wynosi pół cala, a maksymalna generowana siła 10 N. Aby uzy-

skać ruch elementu ruchomego siłownika, należy ogrzać drut SMA do temperatury wyższej 

od temperatury przemiany fazowej.  
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Rys.  2.3. Zasada działania siłownika firmy Miga Motors Company – opis patentowy [15] 

 

 

W celu zaprojektowania i zrealizowania układu sterowania należało wybrać odpo-

wiednią platformę sprzętową, która zapewniałaby stabilną pracę aplikacji sterującej. Ze 

względu na fakt, że zastosowane karty pomiarowe firmy National Instruments są dedyko-

wane pod środowisko LabVIEW, który charakteryzuje się prostotą tworzenia interfejsu 

użytkownika, zdecydowano się na stworzenie aplikacji sterującej w tym właśnie programie. 

Układ pomiarowy został zrealizowany przy pomocy czujnika odległości oraz kart po-

miarowych doprowadzających sygnał do komputera. Do pomiaru odległości wybrano czuj-

nik odbiciowy firmy Sharp model GP2D120, działający w zakresie fal podczerwonych. 

Wyjście napięciowe czujnika jest odczytywane przez kartę wejściową firmy National In-

struments model NI 9215 posiadającą cztery kanały analogowe, zakres napięć wejściowych 

      i rozdzielczość 16 bitów. 

Zasilanie siłowników i ruch chwytaka jest zrealizowany przy pomocy karty wyjścio-

wej National Instruments model NI 9263 (cztery kanały analogowe, zakres napięć wyj-

ściowych       i rozdzielczość 16 bitów) oraz układu wzmacniającego. 

2.2.1. Dobór czujnika pomiaru odległości 

Czujnik, który może być wykorzystany do sterowania przemieszczeniem chwytaka, 

musi spełniać szereg wymagań. Czujnik taki powinien posiadać wyjście analogowe, aby 

było możliwe ciągłe odczytywanie odległości punktu pomiarowego od czujnika. To spo-

wodowało odrzucenie czujników indukcyjnych, które zazwyczaj posiadają wyjścia dwusta-

nowe. Dodatkowo poszukiwany czujnik powinien cechować się dużą dokładnością 

i w konsekwencji małym zakresem pomiarowym. Tego wymagania nie spełniają czujniki 

ultradźwiękowe. Ostatecznie ze względu na aspekt ekonomiczny zdecydowano się na pod-

czerwony czujnik odbiciowy GP2D120 firmy Sharp, dedykowany do robotów mobilnych. 

Wybrany model posiada analogowe wyjście napięciowe, zakres pomiarowy od 4 do 30 cm, 

zasilanie stałym napięciem 5 V (Rys.  2.4). 



28 

 

 

Rys.  2.4. Podczerwony czujnik odbiciowy GP2D120 firmy Sharp 

 

Kalibracja i redukcja szumów czujników firmy Sharp była tematem wielokrotnie po-

dejmowanym w szczególności w aplikacjach robotów mobilnych [11]. 

Tabela 2.1. Wpływ pojemności kondensatora odsprzęgającego na szumy czujnika 

nr pomiaru 

bez kondensatora kondensator 10 µF kondensator 22 µF 

średnia 

[V] 

odchyl. stand. 

[V] 

średnia 

[V] 

odchyl. stand. 

[V] 

średnia 

[V] 

odchyl. stand. 

[V] 

1 1,968 0,049 1,969 0,053 1,978 0,032 

2 1,968 0,05 1,97 0,033 1,979 0,032 

3 1,968 0,049 1,973 0,042 1,982 0,048 

4 1,97 0,042 1,972 0,037 1,978 0,034 

5 1,968 0,044 1,979 0,046 1,98 0,044 

średnia 1,9684 0,0468 1,9726 0,0422 1,9794 0,038 

 

Na początku określono wpływ kondensatora wpinanego równolegle do zasilania czuj-

nika na szumy pomiarowe. Czujnik ustawiono na specjalnie przygotowanym statywie na-

przeciwko białego ekranu ustawionego w stałej odległości 6 cm od czujnika. Następnie 

wykonano serie pomiarów dla podłączenia czujnika bez kondensatora, z kondensatorem 

10 µF (wartość minimalna określona na podstawie dokumentacji czujnika) oraz 22 µF. 

W każdej serii wykonano 5 pomiarów po 1000 próbek każdy. Dla każdego pomiaru obli-

czono wartość średnią oraz odchylenie standardowe, które obrazuje wielkość szumów czuj-

nika. W Tabela 2.1 przedstawiono wyniki pomiarów, z których wynika, że najmniejsze 

szumy występują dla kondensatora o pojemności 22 µF. 

W celu dalszej redukcji szumów zdecydowano się na obliczenie wartości statystycznej 

z sygnału wyjściowego czujnika. Dla ustawienia czujnika takiego jak w poprzednich po-

miarach (z kondensatorem odsprzęgającym 22 µF) porównano odchylenie standardowe dla 

pierwotnego sygnału oraz sygnałów powstałych z obliczenia średniej arytmetycznej oraz 

mediany ze 100 ostatnich próbek sygnału (wykorzystując odpowiednio narzędzia Mean 

Point By Point i Median Point By Point w programie LabVIEW). Przeprowadzone pomiary 

wykazały znaczny spadek szumów po obliczeniu wielkości statystycznych, przy czym 

bardziej korzystne okazało się obliczanie mediany. Wyniki zebrano w Tabela 2.2. 
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Tabela 2.2. Wpływ obliczanej wartości statystycznej na odchylenie standardowe sygnału wyjściowe-

go czujnika 

 Sygnał pierwotny Średnia arytmetyczna Mediana 

Odchylenie standardowe 0,038 0,006 0,001 

 

Do przeprowadzenia właściwej kalibracji przygotowano stanowisko pomiarowe, któ-

rego budowę przedstawiono na poniższym rysunku.  

 

 

Rys.  2.5. Schemat stanowiska pomiarowego 

 

Napisano również aplikację, której zadaniem było zapisywanie wartości pomiarów 

napięcia dla zadanych odległości czujnika od ekranu. Dla każdego punktu pomiarowego 

zostało odczytanych 25 kolejnych próbek, dla których została obliczona mediana. Pierwsza 

seria pomiarów była wykonywana dla odległości czujnika od 1 cm do 20 cm (co 1 cm) 

w celu weryfikacji zależności napięcia od odległości czujnika z charakterystyką podaną 

w dokumentacji czujnika [21]. 

Ponieważ czujnik ma za zadanie mierzyć przemieszczenie końcówek chwytnych, któ-

rych zakres ruchu wynosi poniżej 1 cm, można ograniczyć zakres pomiarowy czujnika do 

przedziału o największej czułości. Zakres taki można zaobserwować dla odległości od 4 cm 

do 8 cm, dla których następuje największy spadek napięcia. Na tej podstawie przyjęto dru-

gą serię pomiarów dla odległości czujnika od 4 cm do 8 cm co 0,25 cm (Rys.  2.6). 

Dla wykresu odległości czujnika od napięcia wyjściowego można dopasować linię 

trendu w postaci wielomianowej na podstawie metody najmniejszych kwadratów. Dobre 

odwzorowanie można uzyskać funkcją kwadratową daną wzorem (2.1). 
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(2.1) 

 

Tak otrzymana zależność pozwala na przeliczanie w prosty sposób napięcia (x[V]) na 

odległość ekranu od czujnika (y[mm]) (Rys.  2.7). 

 

 

Rys.  2.6. Wykres zależności napięcia na wyjściu czujnika od odległości czujnika od ekranu pomia-

rowego dla odległości od 40 m do 80 mm 

 

 

Rys.  2.7. Wykres zależności odległości czujnika od ekranu pomiarowego od napięcia na wyjściu 

czujnika oraz dopasowanego wielomianu dla odległości od 40 mm do 80 mm 
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2.2.2. Analiza kinematyczna chwytaka 

W pierwszym etapie badań nad konstrukcją chwytaka wykonano uproszczoną analizę 

kinematyczną, co pozwoliło na oszacowanie wielkości obiektów, jakie mogą być objęte 

przez chwytak. W związku z tym, że w konstrukcji chwytaka wykorzystano kilka elemen-

tów ze starszej konstrukcji chwytaka elektrycznego np. belkę poprzeczną mocowaną do 

elementów ruchomych siłowników oraz dodatkowo wykonano kilka elementów profili 

mechanizmu zaciskowego w celu poprawy współpracy z siłownikami SMA szczegółową 

analizę kinematyczną przeprowadzono po wykonaniu konstrukcji.  

 

Dla potrzeb pracy nie było konieczne wyznaczanie przyspieszeń, a obliczone funkcje 

prędkości traktowano drugorzędnie. Przeprowadzona analiza siłowa pozwoliła na określe-

nie wartości siły chwytającej, która się zmienia od wartości 8 N dla zamkniętych szczęk 

chwytaka do 11,8 N dla kąta odchylenia szczęk 16° od położenia zamknięcia (jest to mak-

symalny kąt obrotu końcówek chwytaka). Schemat kinematyczny chwytaka przedstawiono 

poniżej (Rys.  2.8). 

 

 

 

 

Rys.  2.8. Schemat kinematyczny chwytaka 

 

 

Ze względu na symetrię, wystarczy przeprowadzić analizę tylko dla jednego ramienia. 

Do przeprowadzenia analizy wykorzystano metodę wieloboku wektorowego. Dodatkowo 

złożony człon 3 można zastąpić uproszczonym członem, który ułatwi obliczenia, a nie 

wpłynie na ruch chwytaka.  
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Rys.  2.9. Łańcuch kinematyczny ramienia chwytaka zapisany w postaci wieloboku wektorowego 

 

Dla łańcucha kinematycznego pokazanego na Rys.  2.9 otrzymano następujący układ 

równań: 

{
               
               

 (2.2) 

 

Rozwiązując ten układ ze względu na    i    otrzymujemy: 

         
     

  
 (2.3) 

              (2.4) 

 

które są funkcjami wysuwu elementu ruchomego siłownika   . 

Różniczkując układ (2.3) i (2.4)i rozwiązując go ze względu na    i    otrzymujemy: 

   
  

       

 (2.5) 

            (2.6) 

Obliczone wielkości pozwalają na wyznaczenie położenia i prędkości końcówki 

chwytnej, która została oznaczona jako punkt A i należy do członu 3. W celu zapisania 

układu równań składowych wektora wodzącego punktu A, należy jeszcze określić zależ-

ność kąta     od   . Na podstawie Rys.  2.10 można zapisać, że: 
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           (2.7) 

gdzie:       
   

   
. 

 

Rys.  2.10. Zależności kątowe w członie 3 

 

Wtedy położenie punktu A wynosi dla osi x oraz y: 

 

{
                        

                        
 

(2.8) 

 

Obliczając pierwszą pochodną równań układu (2.8) otrzymujemy prędkości końcówki 

chwytaka. 

{
                            

                            
 

(2.9) 

 

  

Na podstawie  powyższych równań można wyznaczyć charakterystyki ruchu końców-

ki chwytnej w zależności od wysunięcia elementu ruchomego siłownika. Kąt     przyjmu-

je wartość     , co jest równoznaczne z całkowitym zamknięciem chwytaka, dla długości 

członu        . Ponieważ maksymalny zakres ruchu elementu ruchomego siłownika 

wynosi   ⁄         , przeprowadzono analizę przemieszczenia od        , dla 

którego przemieszczenie        , do        , dla przemieszczenia         . 

Przemieszczenia końcówki chwytnej     i    , obliczono względem położenia dla chwyta-

ka zamkniętego. 

    (  
 )     (  

 )     (       ) (2.10) 

    (  
 )     (  

 )     (       ) (2.11) 

gdzie    (       )      , a    (       )     . 
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Otrzymaną charakterystykę przedstawiono poniżej (Rys.  2.11). 

 

Rys.  2.11. Przemieszczenie końcówki chwytnej ∆rAX w funkcji przemieszczenia elementu rucho-

mego siłownika ∆l1 

Dla przyjętej prędkości wysuwu elementu ruchomego siłownika        możemy 

wyznaczyć charakterystyki prędkości, które można potraktować jako stosunek prędkości 

końcówki chwytnej do prędkości elementu ruchomego siłownika. 

 

Rys.  2.12. Prędkość końcówki chwytnej vAX w funkcji przemieszczenia elementu ruchomego si-

łownika ∆ll 

2.2.3. Symulacja w programie SAM 6.0 

W celu sprawdzenia poprawności obliczeń metodą analityczną przeprowadzono symu-

lację w programie SAM 6.0. Zbudowano schemat ramienia chwytaka (Rys.  2.13), a na-
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stępnie przeprowadzono analizę dla końcówki chwytnej (Rys.  2.14). Podobnie jak 

w analizie kinematycznej przyjęto przemieszczenie elementu ruchomego siłownika 

        . 

 

 

 

Rys.  2.13. Schemat ramienia chwytaka w programie SAM 6.0 

 

 

 

Rys.  2.14. Wykres przemieszczenia końcówki chwytnej w kierunkach x i y w funkcji przemieszcze-

nia elementu ruchomego siłownika wykonany w programie SAM 6.0 
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2.2.4. Pomiar przemieszczenia elementu ruchomego siłownika i koń-

cówki chwytnej 

Wykonano również pomiary przemieszczenia elementu ruchomego siłownika i koń-

cówki chwytnej przy pomocy czujnika GP2D120, które miały na celu sprawdzenie wpływu 

napięcia zasilającego siłowniki na te przemieszczenia. Dodatkowo zamierzano porównać 

charakterystyki wyznaczone teoretycznie i symulacyjnie z charakterystyką rzeczywistego 

obiektu. Dodatkowo takie pomiary pozwoliłyby przetestować działanie czujnika zamoco-

wanego na chwytaku oraz wpływ sygnału wyjściowego czujnika na nie prostoliniowy ruch 

ekranu. Pomiar położenia końcówki chwytnej podczas ruchu wiąże się z ruchem obroto-

wym ekranu zamocowanego na tym członie chwytaka. Umiejscowienie czujnika w osi 

chwytaka umożliwiło pomiar przemieszczenia w kierunku osi x (położenie     ). Zdecy-

dowano się na pomiar w tym kierunku ze względu na większe przemieszczenia końcówki 

niż w kierunku osi y. Ze względu na obrotowy ruch ramienia chwytaka, konieczne było 

przeliczenie zmierzonej wartości przemieszczenia na przemieszczenie końcówki chwytnej. 

Schematyczne położenie czujnika podczas pomiarów położenia elementu ruchomego si-

łownika i końcówki chwytnej przedstawiono poniżej (Rys.  2.16). 

 

 

 

 

Rys.  2.15. Schemat umiejscowienia czujnika podczas wykonywania pomiarów 1) na 

elemencie ruchomym siłownika, 2) końcówki chwytnej. Na niebiesko zaznaczono czujnik, 

a na czerwono ekran pomiarowy 
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Rys.  2.17 przedstawia przemieszczenie mierzone oraz jego zależność od przemiesz-

czenia końcówki chwytaka. Na podstawie znajomości przesunięcia czujnika względem osi 

chwytaka z oraz wartości zmierzonego przemieszczenia można wyznaczyć: 

 

 

 

       
 

   
 

(2.12) 

   
      

   
 

(2.13) 

     (      ) (2.14) 

 

 

 

 

 

Rys.  2.16. Schemat umiejscowienia czujnika podczas wykonywania pomiarów 1) na elemencie 

ruchomym siłownika, 2) końcówki chwytnej. Na niebiesko zaznaczono czujnik, a na czerwono ekran 

pomiarowy 
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Rys.  2.17. Zależności geometryczne podczas obliczania przemieszczenia końcówki 

chwytnej: x – wartość mierzona, x’, y’ – przemieszczenia końcówki chwytnej, z – odle-

głość czujnika od osi chwytaka, l – długość ramienia, α – kąt obrotu ramienia 

 

Schemat układu elektronicznego wykorzystany do wykonywania pomiarów schemat 

przedstawiono na Rys.  2.18. 

 

Rys.  2.18. Schemat układu zasilania i sterowania siłownikami SMA z pomiarem prądu przepływają-

cego przez siłowniki, oraz czujnikiem odległości GP2D120 
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Sygnał z czujnika był rejestrowany od momentu podania zasilania na odpowiedni si-

łownik, aż do zakończenia tego sygnału. Pomiary wykonano zarówno dla wsuwu jak 

i wysuwu elementu ruchomego siłownika, dla napięcia zasilającego od 6 V do 10 V, 

a następnie wykonano te same pomiary dla końcówki chwytnej. Zarejestrowane przebiegi 

dotyczą siłowników w stanie rozgrzanym, kiedy wzrasta ich zakres ruchu oraz szybkość 

działania.Za położenie początkowe (przemieszczenie        ) przyjęto położenie dla 

całkowitego zamknięcia chwytaka. 

 

Rys.  2.19. Charakterystyka wsuwu elementów ruchowych siłowników dla różnych 

wartości napięcia 

 

Dla elementu ruchomego siłownika zaobserwowano maksymalne przemieszczenie 

             . Wysuwanie elementów ruchowych siłowników następowało po całko-

witym zamknięciu chwytaka, natomiast wsuwanie po jego całkowitym otwarciu. Położenie 

początkowe podczas wysuwu, wynoszące w przybliżeniu                , wynika 

z ochłodzenia siłownika wsuwającego oraz rozgrzania siłownika wysuwającego. Po zakoń-

czeniu wsuwania i wyłączeniu napięcia zasilającego, siłownik wsuwający ulega ochłodze-

niu, co powoduje zmniejszenie wywieranej przez niego siły. Staje się ona mniejsza od siły 

wywieranej przez wyłączony siłownik wysuwający, chcący powrócić do stanu minimalne-

go swobodnego wsunięcia (przy odłączonym napięciu zasilającym). Zjawisko to było 

znaczniej mniej obserwowalne podczas całkowitego otwierania chwytaka. Przyczyną tego 

było uszkodzenie siłownika wsuwającego, który zmniejszył zakres wysuwu, ale 

w konsekwencji również siłę powodującą powrót do maksymalnego swobodnego wysunię-

cia. Dokładna wartość położenia początkowego jest silnie uzależniona od temperatury, co 

powoduje trudności w powtarzalnym ustalaniu tej wartości. Dodatkowo zaobserwowano 

dużą nierównomierność ruchu elementów ruchowych siłowników, przejawiającą się sko-

kowością przebiegów. 
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Rys.  2.20. Charakterystyka wysuwu elementów ruchowych siłowników dla różnych wartości napię-

cia 

 

 Podczas pomiaru przemieszczenia końcówki chwytnej wyznaczono maksymalne 

przemieszczenie              . Zaobserwowano podobne zjawisko jak podczas po-

miarów na elemencie ruchowym siłownika, skutkujące położeniem początkowym podczas 

wysuwu                oraz podczas wsuwu            .. 

 

 

Rys.  2.21. Charakterystyka wsuwu końcówki chwytnej dla różnych wartości napięcia 
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Rys.  2.22. Charakterystyka wysuwu końcówki chwytnej dla różnych wartości napięcia 

Podczas wyznaczania charakterystyk przemieszczenia elementów ruchowych siłowni-

ków i końcówki chwytaka okazało się, że dla niższych wartości napięcia zasilającego 

(mniejszych niż 8 V) nie zawsze zostało osiągnięte przemieszczenie maksymalne. Poszcze-

gólne przemieszczenia są silnie uzależnione od temperatury siłowników podczas ruchu 

chwytaka. 

Aby otrzymać wykres zależności przemieszczenia końcówki chwytnej od przemiesz-

czenia elementu ruchomego siłownika, zestawiono wyniki uzyskane dla ruchu elementu 

ruchomego siłownika z odpowiadającym mu ruchem końcówki chwytnej. Otrzymane wy-

niki zestawiono z wynikami otrzymanymi metodą analityczną (Rys.  2.23). 

 

Rys.  2.23. Zestawienie wyników pomiarów przemieszczenia w kierunku osi chwytaka z metodą 

analityczną 
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Z powyższych wykresów widać podobny charakter przemieszczenia końcówki chwyt-

nej dla metod teoretycznych (analitycznej i symulacyjnej) z metodą doświadczalną. Na 

niedokładność charakterystyk uzyskanych metodą eksperymentalną wpłynęły błędy pomia-

ru odległości oraz luzy w mechanizmie chwytaka. Dodatkową trudność stanowiło powtó-

rzenie pomiaru dla końcówki chwytnej i elementu ruchomego siłownika w tych samych 

warunkach. Największy wpływ miała temperatura siłowników decydująca o ich szybkość 

działania. 

 

2.3.  Sterowanie położeniem końcówek chwytaka 

Do sterowania położeniem końcówek chwytaka wykorzystano dwa typy regulatorów: 

regulator PID oraz regulator trójpołożeniowy.  

2.3.1. Regulator PID 

Pierwszym rodzajem sterowania, na które się zdecydowano, było sterowanie z wyko-

rzystaniem regulatora PID [6], ze względu na prostą strukturę i wcześniejsze wykorzystanie 

go  w podobnych aplikacjach [1],[2],[10].Schemat układu sterowania zaprezentowano na 

Rys.  2.24. 

  ( )    (  
 

   
    ) 

(2.15) 

 

 

Rys.  2.24. Schemat układu sterowania z regulatorem PID 

 

Regulacja odbywała się przy pomocy aplikacji napisanej w programie LabVIEW. 

Podczas każdego przejścia pętli głównej programu, podczas włączonego trybu PID, były 

odczytywane pojedyncze próbki sygnału pochodzącego z czujnika oraz wartości natężenia 

prądu przepływającego przez siłowniki. Napięcie z czujnika było przeliczane na odległość 

przy pomocy wzoru uzyskanego podczas kalibracji (2.1). Następnie zostało obliczone prze-

sunięcie wynikające z obrotu ramienia chwytaka na podstawie wzorów (2.12), (2.13), 

(2.14). Wyniki wraz z czasem przejścia pętli oraz wartością zadaną przemieszczenia były 
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dopisywane do pliku. Dodatkowo była zadawana wartość napięcia na siłowniki pochodząca 

z regulatora. Dla dodatniej wartości sygnału sterującego napięcie zasilające było podawane 

na siłownik wysuwający, natomiast dla ujemnego sygnału sterującego na siłownik wsuwa-

jący. Sam regulator został wykonany jako SubVI w postaci FormulaNode. Aby zapobiec 

nadmiernemu wzrostowi sygnału związanego z całkowaniem (ang. windup effect), zasto-

sowano modyfikację części całkującej. Algorytm wyznaczania sygnału sterującego jest 

następujący: 

 

1)  ( )   (   )    
  

  
 ( ) oraz     ( ( )  

  

  
( ( )   (   ))), 

2)  ( )   ( )   , 

3) jeżeli  ( )       to  ( )         oraz   ( )      , 

4) jeżeli  ( )       to  ( )         oraz   ( )      , 

5)  (   )   ( ) oraz  (   )   ( ), 

6) powrót do punktu 1. 

 

Nastawy regulatora PID zostały dobrane eksperymentalnie oraz na podstawie metody 

Zieglera-Nicholsa. Ostania metoda bazowała na przyjęciu obiektu sterowania za obiekt 

inercyjny wyższego rzędu i zastąpienie go modelem obiektu pierwszego rzędu z opóźnie-

niem (2.16). 

  ( )  
 

(     )
     

(2.16) 

   

Na podstawie charakterystyki czasowej obiektu dla skokowego sygnału sterującego 

wyznaczono parametry zastępczego modelu obiektu zgodnie z [21] . 

 

Rys.  2.25. Charakterystyka skokowa inercyjnego obiektu regulacji [16] 
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Z wykresu, będącego odpowiedzią obiektu na sygnał skokowy 9 V dla siłownika 

wsuwającego, odczytano: 

 współczynnik wzmocnienia, 

  
(   )

  

      

 

 zastępczą stałą czasową  ,  

           

 zastępczy czas opóźnienia τ. 

         

 

Rys.  2.26. Odpowiedź skokowa układu 

 

2.3.2. Nastawy regulatora dobrane eksperymentalnie 

Przeprowadzono próby działania układu regulacji dla różnych wartości parametrów 

regulatora PID. Wybrane nastawy przedstawiono w Tabela 2.3, a odpowiadające im wyniki 

na wykresach na Rys.  2.27. 

Tabela 2.3. Nastawy regulatora dobrane eksperymentalnie 

punkt pracy 

[mm] 
   

[V/mm] 
   
[s] 

   
[s] 

6,5 20 1,3 0,075 

9 12 1,3 0,185 
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Rys.  2.27.Wyniki badań układu regulacji dla przemieszczenia 9 mm 

 

2.3.3. Nastawy regulatora dobrane metodą Zieglera-Nicholsa 

Do obliczenia nastaw wykorzystano zależności podane w literaturze [6], przedstawio-

ne w Tabela 2.4, które po podstawieniu parametrów obiektu zastępczego przyjmują warto-

ści podane w Tabela 2.5. 

 

 

Tabela 2.4. Nastawy regulatora PID wg Zieglera i Nicholsa, fragment tabeli wg [6] 

Regulator          

PID 
   

  

    
 

        

 

Tabela 2.5. Nastawy regulatorów wyznaczone dla badanego obiektu 

Regulator          

PID                

Dla tak wyznaczonych nastaw wykonano sterowanie dla dwóch punktów pracy, z 

przemieszczeniami 6,5 mm i 9 mm. 
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Rys.  2.28. Wyniki badań układu regulacji dla nastaw wg Zieglera-Nicholsa dla przemieszczenia 

9 mm 

 

 

 Podczas zbliżania się końcówki chwytaka do położenia zadanego zaobserwowano 

znaczny wzrost zakłóceń na czujniku. Następowało to podczas  szybkiego, naprzemiennego 

zasilania siłowników, wynikającego z szybkich zmian znaku uchybu. Mniejsza wartość 

zakłóceń, widoczna przy przemieszczeniu zadanym 9 mm wynika z faktu, że przemiesz-

czenie to znajduje się blisko maksymalnego otwarcia siłownika, gdzie ruch powrotny na-

stępuje samoczynnie w wyniku stygnięcia siłownika wysuwającego. Dlatego do utrzymania 

tej pozycji wystarczające jest zasilanie tylko jednego siłownika.  

 

Próbowano ograniczyć wpływ układu zasilającego siłowniki na czujnik przy zastoso-

waniu wtórnika napięciowego, jednak nie uzyskano lepszych rezultatów. Może to być spo-

wodowane faktem, że zakłócenia napięcia na czujniku rzędu 0,01 V powodują błędy w 

położeniu rzędu 0,2 mm. Dodatkowo szczyty widoczne na wykresie dla przemieszczenia 

zadanego 9 mm mogą być spowodowane skokową charakterystyką przemieszczenia siłow-

ników.  

 

2.3.4. Regulator trójpołożeniowy 

W oparciu o pracę [19] zastosowano regulator trójpołożeniowy typu przekaźnikowe-

go. Schemat układu sterującego zaprezentowano poniżej (Rys.  2.29). 
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Rys.  2.29. Schemat układu sterowania z regulatorem trójpołożeniowym 

 

Wartość sygnału sterującego jest stała dla odpowiednich przedziałów uchybu ε, zgod-

nie z warunkami: 

Jeżeli    , to       

Jeżeli    , to        

Jeżeli      , to       

Gdzie   – uchyb,   – sygnał sterujący,   – dopuszczalny błąd. 

 

 
Rys. 2.30. Sterowanie regulatorem trójpołożeniowym dla przemieszczenia 9 mm 

oraz błędu          

Wartość 8 V oznacza podanie napięcia zasilającego na siłownik wysuwający, a -8 V 

na siłownik wsuwający. Zdecydowano się na wartość 8 V, aby zapobiec przegrzaniu siłow-

ników podczas dłuższego sterowania. 
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Przykładowe wykres otrzymane dla przemieszczenia 9 mm przedstawiono na rysunku 

(Rys. 2.30). 

Wyniki uzyskane przy pomocy regulatora trójpołożeniowego są bardzo zbliżone do 

tych uzyskanych dla regulatora PID. Na uwagę zasługuje fakt, że na wykresie dla prze-

mieszczenia zadanego 9 mm nie zaobserwowano przeregulowań pojawiających się w ana-

logicznym wykresie dla regulatora PID. Prawdopodobnym wytłumaczeniem może być 

mniejsza skokowość ruchu chwytaka dla wyższych napięć zasilających. Ponieważ w regu-

latorze PID napięcie sterujące zmienia się płynnie od wartości zerowej do maksymalnej 

(8 V), to ruch może być wywołany niższym napięciem niż stałe napięcie 8 V zadane 

w regulatorze trójpołożeniowym. 

2.4. Podsumowanie 

Celem projektu było stworzenie własnej konstrukcji chwytaka oraz sterowanie jego 

przemieszczeniem. Uzyskane wyniki sterowania za pomocą regulatora PID i trójpołoże-

niowego pozwoliły na realizację tego celu. Wyniki te są jednak obarczone zbyt dużym 

błędem pozycjonowania, aby można było przejść do dalszych etapów badań. Główne kom-

plikacje były związane z nieliniowością obiektu sterowania, niedokładnością czujnika po-

łożenia, małą sztywnością i dużym tarciem i luzami w konstrukcji chwytaka oraz brakiem 

możliwości dokładnego pomiaru temperatury. W wyniku analizy dostępnych danych oraz 

na podstawie badań doświadczalnych zdecydowano się na zaproponowanie udoskonaleń, 

które powinny poprawić jakość sterowania. 

Przy pomocy czujnika GP2D120, zastosowanego do pomiaru odległości, uzyskano 

dokładność, która jest dobra dla czujników w tym przedziale cenowym oraz w zupełności 

wystarczająca w przypadku robotów mobilnych. Nie spełnia ona jednak wymagań niezbęd-

nych do sprawnego działania układu sterowania posiadanego chwytaka. Ponadto duża po-

datność na zakłócenia układu zasilania czujnika powodowała trudności w jego odseparo-

waniu od reszty układu. Poprawa dokładności czujnika GP2D120 metodami programowy-

mi może być tematem dalszych prac. Jednak w związku z powyższymi trudnościami, dla 

opracowywanej aplikacji proponuje się zmianę czujnika na czujnik przemysłowy posiada-

jący znacznie większą dokładność, jednak dużo wyższą cenę i wymiary. Czujnikiem speł-

niającym takie wymagania jest czujnik laserowy firmy Panasonic, model HL-G103-A-C5. 

Posiada on wyjście analogowe 0 – 10 V / 4 – 20 mA, zakres pomiarowy 30 ± 4 mm, roz-

dzielczość 0.5 µm, zasilanie napięciem stałym 24 V DC. Zastosowanie powyższego czujni-

ka wiąże się również z koniecznością modyfikacji układu zasilania. 

Chwytak będący obiektem sterowania, pomimo ciekawej koncepcji budowy charakte-

ryzuje się niską sztywnością oraz tarciem w przegubach. Niska sztywność jest efektem 

zastosowania długich i wąskich płaskowników ze stali nierdzewnej. Ponadto element łączą-

cy końcówki elementów ruchowych siłowników ulega obrotowi podczas ruchów chwytaka 

do położeń krańcowych (maksymalny wsuw i wysuw). Wynika to z zastosowania po jednej 

śrubie mocującej element ruchowy siłownika do elementu łączącego. Ze względu na jego 

znaczną długość, nawet niewielkie przemieszczenie kątowe skutkuje istotnym przemiesz-

czeniem końcówek chwytnych. Duże tarcie oraz luzy były spowodowane zastosowaniem 

śrub jako elementów łączących w przegubach. W istniejącym rozwiązaniu mocniejsze 

dokręcenie śrub powodowało znaczące zwiększenie tarcia (włącznie z zaklinowaniem me-

chanizmu), natomiast zbyt słabe dokręcenie skutkowało znacznymi luzami. Podjęto próby 
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poprawy istniejącego układu m.in. poprzez zmianę elementów łączących w przegubach, nie 

uzyskano jednak zadowalającej poprawy. Dlatego też proponuje się zmianę konstrukcji 

chwytaka na cechującą się większą sztywnością oraz mniejszym tarciem i luzami, kosztem 

nieznacznie większego skomplikowania jego elementów. Propozycję takiego rozwiązania 

wykonano w programie Catia i zaprezentowano na Rys.  2.31. 

 

Rys.  2.31. Propozycja zmiany konstrukcji chwytaka wykonana w programie Catia [17] 

Podstawowa modyfikacja dotyczy zmiany elementu łączącego element ruchomy si-

łownika. Każde element ruchowy siłownika powinien być zamocowany przy pomocy 

dwóch śrub, co zapobiegnie obracaniu tego elementu. Dodatkowo pary kinematyczne klasy 

czwartej, łączące ten element z ramionami chwytaka, zostały zastąpione dwoma obroto-

wymi parami kinematycznymi klasy piątej. 

Każdy z przegubów został zmodyfikowany w taki sposób, aby pojedynczy płaskownik 

był umieszczony pomiędzy dwoma płaskownikami. Umożliwi to sztywniejsze połączenie 

przy zachowaniu niskiego tarcia, poprzez np. mocniejsze dokręcenie śrub z tulejami dy-

stansowymi i zastosowanie podkładek teflonowych. Proponowane rozwiązanie razem z 

aktualnym rozwiązaniem przegubu przedstawiono na Rys.  2.32. 

 

Rys.  2.32.Proponowana zmiana połączenia w parach obrotowych: 1) rozwiązanie nowe, 2) rozwią-

zanie aktualne: 1 – człon pierwszy, 2 – człon drugi, 3 – śruba, 4 – nakrętka, 5 – podkładka, 6 – pod-

kładka teflonowa, 7 – tuleja dystansowa 
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 Zaproponowane modyfikacje umożliwią w dalszych pracach badawczych na zbu-

dowanie precyzyjniej działającego chwytaka, o pozwoli na zastosowanie bardziej zaawan-

sowanych algorytmów sterowania, a w przyszłości docelowo być może na szersze jego 

zastosowanie w praktyce medycznej.  
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3. Zrobotyzowane czyszczenie zbiorników z cieczą 

3
Problematyka inspekcji istniejącej i nowo budowanej infrastruktury wodnej oraz 

przesyłu mediów odgrywa bardzo ważną rolę dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania 

gospodarki. W przypadku systemów zaopatrzenia w wodę pitną konieczna jest znajomość 

stanu takich elementów jak zbiorniki, rury przesyłowe, systemy filtrów itp. Obecnie dzięki 

rozwojowi robotyki cześć zadań związanych z inspekcją, oczyszczaniem oraz analizą stanu 

mogą wykonywać zaawansowane roboty inspekcyjne. W rozdziale tym przedstawiono 

przegląd możliwości i rozwiązań wyposażenia mobilnego robota w systemy odsysania 

mułu, niewielkich cząstek stałych oraz innych zanieczyszczeń zlegających na dnie zbiorni-

ków z wodą. Wyposażenie robota w urządzenia usuwające niepożądane osady umożliwia 

skuteczne ich odsysanie bez opróżniana zbiornika z wody, eliminuje konieczność pracy 

ludzi w środowisku wodnym, ułatwia zapewnienie sterylności istotnej w przypadku wody 

pitnej oraz przyczynia się do znacznego obniżenia kosztów. Inspiracją budowy takiego 

robota były zbiorniki z woda pitną, ale rozwiązania są także aktualne dla zbiorników 

z innymi cieczami. Infrastrukturę jaką brano pod uwagą to zbiorniki sztuczne, ale nic nie 

stoi na przeszkodzie żeby podejście zastosować do naturalnych zbiorników pod warunkiem, 

że charakter dna na to pozwoli. 

3.1. Analizowane rozwiązania 

Spośród dostępnych metod odsysania mułu i cząstek stałych z dna zbiorników wod-

nych na szczególną uwagę zasługują: 

 

 Pompa ssąca (Rys. 3.1) – umiejscowiona powyżej lustra wody, elastyczna rura łą-

cząca pompę z końcówką ssącą zamontowaną przed robotem. 

                                                           
3 Giergiel M., Kurc K., Szybicki D. 
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 Pompa zanurzeniowa (Rys. 3.2) zamontowana na robocie – wymagane jest zasila-

nie pompy, elastyczna rura odprowadzające wodę wraz z zanieczyszczeniami i 

końcówka ssąca. 

 Eżektor wodny (Rys. 3.3) – pompa podająca wodę pod ciśnieniem do końcówki 

ssącej oraz elastyczna rura odprowadzająca zanieczyszczenia. 

 

Rys. 3.1. Zrobotyzowane stanowisko z pompą ssącą  

 

Rys. 3.2. Zrobotyzowane stanowisko z pompą zanurzeniową 

 

Rys. 3.3. Zrobotyzowane stanowisko z eżektorem wodnym 
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 Eżektor powietrzny (Rys. 3.4) (pneumatyczny) – sprężarka podająca powietrze 

pod wysokim ciśnieniem do końcówki ssącej oraz elastyczna rura odprowadzająca 

zanieczyszczenia. 

3.1.1. Pompa ssąca 

Zasada pracy pompy polega na wytwarzaniu podciśnienia. Ciśnienie atmosferyczne 

wpycha wodę do rury opróżnionej z powietrza. Ponieważ ciśnienie atmosferyczne w przy-

bliżeniu jest równe ciśnieniu wywieranemu przez słup wody o wysokości 10 m, taka jest 

maksymalna głębokość z której teoretycznie można zassać wodę. W praktyce wytworzenie 

przez pompę całkowitej próżni jest niemożliwe, więc maksymalna głębokość z której pom-

pa może zassać wodę jest mniejsza. Jeżeli konieczne jest pompowanie wody z większej 

głębokości, stosuje się pompy położone bliżej lustra wody lub nawet w niej zatapiane. 

Przykłady pomp ssących spełniających postawione wymagania: 

 

Pompa TrashLib 3” z silnikiem 5,5 KW 

 

Pompy TrashLib (Rys. 3.5) odwodnieniowe – wirnikowe, są wykorzystywane do prze-

syłania wody zanieczyszczonej zawierającej muł, piasek oraz ciała stałe [1].  

Parametry pompy: 

 Max. wydajność 100 m
3
/h, 

 Max. wysokość ssania 9 m, 

 Czas samozasysania 25 s, 

 Max wielkość pompowanych części stałych  38 mm, 

 Max. wysokość podnoszenia 28 m, 

 Pompy TrashLib mogą być zasilane silnikami  spalinowymi lub elektrycznymi 

o mocy od 2,2 kW do 7,5 kW. 

 

Rys. 3.4. Zrobotyzowane stanowisko  z eżektorem powietrznym 
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Na rysunku (Rys. 3.6) przedstawiono zależność wydajności od wysokości podnoszenia dla 

pompy TrashLib”3. 

W tabeli (Tabela 3.1) zebrano wymiary i masy pomp TrashLib dla wersji stacjonarnej, do 

montażu silnika elektrycznego. 

Tabela 3.1. Parametry pomp TrashLib” [1] 

Nazwa pompy Długość [mm] Szerokość [mm] Wysokość [mm] Waga [kg] 

TrashLib 2” 536 345 446 27 

TrashLib 3” 742 350 561 43 

 

3.1.2. Pompa zanurzeniowa 

Niezatykające się pompy zanurzeniowe znajdują zastosowanie przy pompowaniu wody, 

szlamu i ścieków oraz cieczy zawierających tłuszcze, piasek i inne cząstki stałe.  

Główne zastosowania: 

- pompowanie cieczy ścierających, 

- w budownictwie, przemyśle i gospodarce ściekowej, 

 

Rys. 3.5. Pompa TrashLib” 3 [1] 

 

Rys. 3.6. Zależność wydajności od wysokości podnoszenia dla pompy TrashLib” 3 [1] 
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- pompowanie ścieków, 

- pompowanie cieczy z elementami stałymi. 

Przykłady pomp zanurzeniowych spełniających postawione wymagania: 

 

Zatapialna pompa ściekowo-odwodnieniowa WQ 2-16-0,25 (230V) 

Jest to pompa (Rys. 3.7) ściekowo-odwodnieniowa. Główne zastosowania: domy jedno  

i wielorodzinne, rolnictwo, ogrodnictwo działki rekreacyjne, przedsiębiorstwa komunalne, 

firmy budowlane, ścieki i zalane powierzchnie. Umożliwia pompowanie brudnej wody, 

zanieczyszczonej z elementami stałymi. Zasilana jest napięciem 230-400V. Korpus  pompy 

wykonany jest z żeliwa, aluminium lub stali, obudowa wirnika z żeliwa lub stali nierdzew-

nej [2]. 

Na (Rys. 3.8) pokazano zależność wydajności od wysokości podnoszenia dla pompy  

WQ 2-16-0,25 (230V). 

W tabeli (Tabela 3.2) zebrano podstawowe parametry pompy WQ 2-16-0,25 (230V) 

 

Rys. 3.7. Pompa WQ 2-16-0,25 (230V) [2] 

 

Rys. 3.8. Zależność wydajności od wysokości podnoszenia dla pompy WQ 2-16-0,25 (230V) [2] 
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Tabela 3.2. Parametry pompy WQ 2-16-0,25 (230V) [2] 

Moc silnika 0,25 kW 2,4 A 

Wysokość podnoszenia max 16,5 m 

Wydajność max 60 l/min 

Maks. średnica zanieczyszczeń 5 mm 

Waga 7,5 kg 

Wymiary: średnica/wysokość 210/320 mm 

 

Tabela 3.3. Parametry pomp z serii  TSURUMI LB [3] 

Model Średnica 

wylotu [mm] 

Moc 

[kW] 

Pobór 

prądu [A] 

H 

[m] 

Wydajność 

[l/min] 

Masa 

[kg] 

Max zanieczysz-

czenie [mm] 

LB-180 50 0,48 6,2/2,9 1 220 10,4 6 

LB-480A 50 0,48 6,2/2,9 1 220 11 6 

LB-800 50 0,75 6,6/5,0 5 310 13,2 6 

LB-800A 50 0,75 6,6/5,0 5 310 13,8 6 

 

 

Rys. 3.9. Pompa TSURUMI LB [3] 

 

Rys. 3.10. Schemat i wymiary pompa TSURUMI LB [3] 
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Zatapialna pompa TSURUMI LB  

Jest to pompa wykorzystywana do pompowania wody zanieczyszczonej piaskiem, 

żwirem, pyłem itp. TSURUMI LB (Rys. 3.9)  mogą być stosowane do odwadniania wyko-

pów, rowów, studni, drenażu itp. Jej największą zaletą jest niewielkie wymiary, duża wy-

dajność i trwałość. Jest to pompa bez żadnych specjalnych wymagań instalacyjnych [3]. 

Woda pompowana przepływa między obudową zewnętrzna i silnikiem chłodząc go. W 

(Tabela 3.3) zebrano najważniejsze parametry pomp z serii TSURUMI LB. Na rysunku 

(Rys. 3.10) przedstawiono schemat i wymiary pomp z serii TSURUMI LB. 

 

3.1.3. Eżektor wodny 

Eżektor jest to podwodny odkurzacz zaciągający zmąconą wodę, piasek, muł i inne 

osady denne. Eżektor pozwala zarówno na usuwanie setek kilogramów piasku oraz mułu, 

jak i precyzyjne prace eksploracyjne. Pierwszy raz został użyty (Rys. 3.11) przez Jacques-

Yves Cousteau, w czasie wykopalisk rzymskiego wraku przy wyspie Grand Congloué w 

pobliżu Marsylii. Od tej pory eżektor stosowany jest przy prawie wszystkich pracach pod-

wodnych. 

W książce ,,Wraki” J. Meissnera (1954 r.) eżektor występuje pod nazwą inżektor i jest 

definiowany: „Inżektor – to dużej średnicy rura elastyczna z przewodem powietrznym 

doprowadzonym do jej wlotu i skierowanym w stronę wylotu, tak, aby prąd powietrza 

stwarzając ssanie wewnątrz tej rury porywał za sobą wodę i piasek” [4]. 

Cytat z książki „Archeologia Mórz”, Zdzisława Skroka, wydanej w Gdańsku w 1982 r. 

wyjaśnia jak działa: ,,Zasada działania eżektora (Rys. 3.12) polega na wykorzystaniu siły 

wynoszącej powstałej wskutek wydobywania się powietrza spod wody na powierzchnię” 

[5]. 

Bardziej precyzyjny opis zasady działania eżektora znajduje się w książce ,,Archaeology 

Under Water” z 1966 r. G.F. Bassa. Opisano tam również budowę i rodzaje eżektorów 

 

Rys. 3.11. Nurek z eżektorem [4] 
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(Rys. 3.13).  Zbudowany jest on z rury o dużej średnicy, z której jeden koniec doprowa-

dzony jest do dna, a drugi jest umocowany na powierzchni [6]. Kiedy powietrze wchodzące 

w dolnym końcu rury naturalnie unosi się w środku rury w kierunku powierzchni w formie 

pęcherzyków, które zwiększają szybkość i objętość w miarę zmniejszania się ciśnienia 

otaczającej wody, powoduje to zjawisko ssania u wlotu rury. 

Dolny skraj rury jest wyposażony w sztywną końcówkę ze specjalnymi uchwytami oraz 

umocowanym wylotem węża, poprzez który powietrze tłoczone jest pod wodę. Na skraju 

rury powietrze jest uwalniane i mieszając się z wodą unosi się ku górze wypływając na 

powierzchnię poprzez górny wylot rury. Parcie wody i powietrza do góry wywołuje podci-

śnienie, którego siła ssąca zdolna jest przetransportować na powierzchnię piasek, muł, żwir 

i niewielkie przedmioty [7].  

Eżektor stosowane są na głębokości 8-35m. Rura ma skłonność do wypływania na po-

wierzchnię, dlatego często jest zakotwiczona do dna [8]. 

 

 

Rys. 3.12. Praca z eżektorem 

 

Rys. 3.13. Sposoby zamocowania rury z powietrzem 
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Eżektory wodne (Rys. 3.14) doskonale nadają się do piasku i zawiesin mułu (uzysk gruntu 

ok 25%). Wymagają zasilania wodą z pompy przykładowo dostępnej motopompy strażac-

kiej. Zasadniczo, dobry eżektor wodny ma wydatek od 1:1 do ponad 2 razy większy niż 

wtłoczona woda oraz może zasysać gęściejszy muł [9]. 

Przykładową pompą eżektora wodnego jaka można zastosować to QP-402 (Rys. 3.15) 

firmy Honda.  

W (Tabela 3.4) przedstawiono jej parametry techniczne. 

Tabela 3.4. Parametry pompy QP-402 [10] 

Typ pompy QP-402 

Medium czysta woda 

Wydajność 1800 l/min 

Maksymalna wysokość podnoszenia 28 m 

Maksymalna wysokość ssania 8 m 

Moc silnika 5,3 kW (7,1 KM) 3600 obr/min 

Pojemność zbiornika paliwa 5,3 l 

Wymiary (dł x szer x wys) 695 x 495 x 645 mm 

Masa 59 kg 

 

 

Rys. 3.14. Schemat eżektora wodnego 

 

Rys. 3.15. Pompa QP-402 [10] 
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3.1.4. Eżektor powietrzny 

Eżektory powietrzne (Rys. 3.16) (pneumatyczne) są mniej wydajne niż wodne (spraw-

ność uzyskiwanego  osadu dennego jest 1:24 dla φ 100 mm), sprawność to rząd tylko ok  

60% wtłoczonego gazu w m
3
 (na każdy zużyty metr sześcienny gazu uzyskuje się  0,6 m

3
 

czystej wody). Wymiar φ zbrojonych węży ssących np. tzw. "Greckich" nie powinien prze-

kraczać 100 mm dla pracy ręcznej [9]. 

Jednym z najważniejszych elementów eżektora powietrznego jest sprężarka, jej zadaniem 

jest wtłaczanie powietrza pod powierzchnię wody, by uzyskać odpowiednią siłę ssącą. 

Poniżej przedstawiono różne typy sprężarek nadających się do użycia jako element eżekto-

ra. 

 

Sprężarka tłokowa GD59-270-650 (Rys. 3.17) posiada pompę z żeliwnymi cylindrami, 

w których pracują tłoki z wielopierścieniowym układem uszczelnienia. Kompresory GD59, 

są wyposażone w pompę z podwójnym stopniem sprężania. 

 

Rys. 3.16. Schemat eżektora powietrznego 

 

Rys. 3.17. Sprężarka GD59-270-650 [11] 
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W (Tabela 3.5) zebrano podstawowe parametry techniczne sprężarki [11]. 

Tabela 3.5. Parametry sprężarki GD59-270-650 [11] 

Pojemność zbiornika: 270 l 

Cylindry/stopnie: 2/2 

Wydajność teoretyczna 800 l/min 

Wydajność efektywna 653 l/min 

Ciśnienie 10 bar 

Moc 4,0 kW 

Napięcie zasilania 400 V 

Długość 1520 mm 

Szerokość 590 mm 

Wysokość 1260 mm 

Waga 160 kg 

 

Sprężarka tłokowa FINI BK 119-270V-7,5 (Rys. 3.18) z napędem pasowym o pionowym 

zbiorniku powietrza (Tabela 3.6). 

Tabela 3.6. Parametry sprężarki FINI BK 119-270V-7,5 [12] 

Pojemność zbiornika: 270 l 

Cylindry/stopnie: 2/2 

Wydajność teoretyczna  840 l/min 

Wydajność efektywna  695 l/min 

Ciśnienie 10 bar 

Moc 5,5 kW 

Napięcie zasilania 400 V 

Długość 720 mm 

Szerokość 720 mm 

Wysokość 1770 mm 

Waga 157 kg 

 

 

Rys. 3.18. Sprężarka FINI BK 119-270V-7,5 [12] 
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3.2. Projekt robota 

Zasadniczym problemem przy konstruowaniu robotów inspekcyjnych przeznaczonych 

do poruszania się w zmiennych warunkach środowiskowych jest zastosowanie odpowied-

niego układu napędowego [15], [16], [17], [18]. Związane jest to z określeniem pozycji i 

orientacji robota w przestrzeni roboczej. W przypadku zastosowania napędu kołowego, 

przy założeniu braku poślizgu można w łatwy sposób wyznaczyć położenie robota, nato-

miast koła mają często nie wystarczającą skuteczność w poruszaniu się po nierównych, lub 

zanieczyszczonych powierzchniach. Z powyższych powodów zdecydowano na zastosowa-

nie napędu gąsienicowego w robocie [15], [16], [17], [18]. Po przeprowadzeniu analizy 

rynkowej zdecydowano zastosować w robocie dwie gąsienice Inuktun Minitrac. Powyższe 

moduły napędowe zawierają zamknięte w szczelnej obudowie silnik z przekładnią, napę-

dzające gumową gąsienicę.  

 

Elementy napędowe mają atest szczelności do 30 m głębokości. Głównym elementem 

konstrukcji robota jest rama wykonana ze spawanych segmentów rur oraz złączek nie-

rdzewnych. Podczas projektowania ramy została przewidziana możliwość zmiany konfigu-

racji przestrzennej elementów w przypadku potrzeby zmiany układu nośnego robota. 

W tym celu zastosowano połączenia skręcane części elementów. W celu zastosowania 

robota do oczyszczania zbiorników, zostanie on wyposażony w pompę zatapialną do wody 

zanieczyszczonej o wydajności do 10,8 m
3
/s i wysokości podnoszenia 10,3 m. 

 

Robot przemieszczając się po dnie zbiornika będzie miał możliwość wykonania o wie-

le dokładniejszego czyszczenia bez potrzeby opróżniania zbiornika w stosunku do metody 

w której pompa jest wprowadzana w jedno miejsce. Pompa zostanie wyposażona w prze-

wód odprowadzający wodę ze szlamem na zewnątrz zbiornika. Pompa będzie montowana 

na robocie za pomocą rozszerzanej wraz z rozstawem gąsienic płyty montażowej. Środek 

pompy z wlotem umieszczono w osi centralnej robota w celu uproszczenia nawigacji. Mo-

del robota z zamontowaną pompą przedstawiono na (Rys. 3.19). 

 

 

 

 

Rys. 3.19. Model robota do inspekcji zbiorników z cieczą z zamontowaną pompą 
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Zadania inspekcyjne w zbiornikach z cieczą będą przeprowadzane za pomocą sonaru 

Tritech Eclipse, który posiada możliwość tworzenia trójwymiarowego obrazu przestrzeni 

podwodnych. Montaż sonaru do ramy robota, zamiennie z pompą umożliwi płyta monta-

żowa. Dodatkowo przewidziano regulację kąta nachylenia sonaru w celu zmiany skanowa-

nego obszaru - pionowy kąt promienia sonaru to ±22°.  

 

Do otrzymania dokładnej regulacji kątowej zastosowano uchwyt kątowy Thorlabs 

AP/180M, za pomocą którego można otrzymać pozycje kątowe sonaru będące wielokrotno-

ścią 15o (Rys. 3.22 a,b). Rys. 3.20 przedstawia model robota z zamontowanym sonarem 

w pozycji pionowej, stosowanej do pomiaru obszaru z przodu robota, natomiast na (Rys. 

3.21), (Rys. 3.22 b) pokazano ustawienie sonaru umożliwiające inspekcję stropu zbiornika. 

 

 

 

 

 

  

 

Rys. 3.20.  Model robota do inspekcji zbiorników z cieczą z zamontowanym sonarem 

 

Rys. 3.21. Pozycja sonaru pozwalająca na inspekcję stropu zbiornika 
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Do zastosowań inspekcyjnych robota w zbiornikach z cieczą, będących w większości 

elementami instalacji komunalnych, istotnym parametrem jest szerokość urządzenia, po-

zwalająca na wprowadzenie go do włazu. Aby jednocześnie zapewnić minimalną szerokość 

robota, oraz umożliwić zwiększenie stabilności bocznej zdecydowano na zastosowanie 

ręcznej regulacji szerokości ramy. Zakres regulacji 60 mm daje możliwość zmiany szero-

kości od 472 mm do 532 mm (Rys. 3.23 a,b). 

 

W celu określenia zachowania elementów mechanicznych robota podczas pracy prze-

prowadzono analizę modalną ramy robota. Drgania generowane przez napędy gąsienicowe 

podczas poruszania się po twardym podłożu mogą prowadzić do znacznych drgań obudowy 

układu elektronicznego i w konsekwencji zmniejszać żywotność układów sterowania. Aby 

zredukować to ryzyko na etapie projektowania przeprowadzono analizę modalną ramy 

robota. Maksymalna częstotliwość generowana przez gąsienice wynosi 4.03 Hz, przy pręd-

a) b) 

  

Rys. 3.22. Pozycja sonaru pozwalająca na inspekcję stropu zbiornika: a) mechanizm pozycjonujący w 

ustawieniu poziomym, b) mechanizm pozycjonującym przy inspekcji stropu 

a) b) 

  

Rys. 3.23.  Zmiana rozstawu gąsienic robota: a) najmniejszy rozstaw gąsienic, b) największy rozstaw 

gąsienic 
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kości 10 m/min. Pierwsza postać drgań własnych występuje przy częstości 198.19 Hz. 

Przekracza ona 25-krotnie maksymalną częstotliwość wymuszenia układu napędowego, co 

potwierdza, że nie będzie występowało zjawisko rezonansu podczas pracy robota. 

3.3. Kinematyka układu przeniesienia napędu  

Układy napędowe gąsienicowe są układami, na które oddziaływają różnego typu 

zmienne w czasie. Opis ruchu gąsienicy w warunkach rzeczywistych, przy nierównym 

gruncie o zmiennych parametrach, jest bardzo skomplikowany. Szczegółowy matematycz-

ny opis ruchu poszczególnych punktów gąsienicy jest tak złożony, że konieczne jest stoso-

wanie modeli uproszczonych. Gąsienice (Rys. 3.24 a) w bardzo dużym uproszczeniu mode-

lować można, jako nierozciągliwą taśmę o kształcie określonym przez koło napędowe, koła 

napinające oraz nieodkształcalne podłoże (Rys. 3.24 b). 

 

 Układ napędowy analizowanego robota gąsienicowego to dwa moduły napędowe  

(Rys. 3.25). 

Dane techniczne modułu gąsienicowego: 

 wysokość: 100mm; 

 szerokość: 90mm; 

a) b) 

  

Rys. 3.24. a) Model CAD, b) Model uproszczony 

 

Rys. 3.25. Układ napędowy model CAD 
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 długość: 380mm; 

 prędkość do 9,75 m/min; 

 maksymalne obciążenie: 45 kg; 

 wodoszczelność do głębokości 30m; 

 masa: stal nierdzewna 12,25kg. 

Podstawowe podzespoły wewnątrz (Rys. 3.26) każdego z modułów to: 

 silnik napędowy, 

 przekładnia planetarna, 

 przekładnia stożkowa, 

 przekładnia czołowa. 

 

Poszczególne przełożenia tych przekładni to: 

i1 = 66:1 - przełożenie przekładni planetarnej, 

 i2 = 2:1 - przełożenie przekładni stożkowej, 

 i3 = 2:1- przełożenie przekładni czołowej. 

 

Zatem całkowite przełożenie modułu napędowego to: 

i = 264:1 

 

Rys. 3.26.  Układ przeniesienia napędu 

Koło 
napędza-

jące 

gąsienicę 

1 

Koło 
napędza-

jące 

gąsienicę 

2 

silnik 

przekładnia 

planetarna 

przekładnia 

stożkowa 

przekładnia 

czołowa 

Gąsienica 1 Gąsienica 2 
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Do opisu ruchu punktów na obwodzie gąsienicy dla uproszczonego modelu (Rys. 

3.27) przyjęto dwa układy współrzędnych. Układ y, z jest układem nieruchomym związa-

nym z podłożem, układ y0, z0 jest układem ruchomym związanym z pojazdem. 

 

Ruch dowolnego punktu gąsienicy jest złożeniem dwóch ruchów (Rys. 3.27): 

- ruchu względnego, względem układu y0, z0; 

- ruchu unoszenia względem układu nieruchomego y, z. 

Prędkość bezwzględna dowolnego punktu na obwodzie gąsienicy równa jest sumie geome-

trycznej prędkości unoszenia i prędkości względnej. 

              (3.1) 

           (3.2) 

   √   
     

  √  
    

            (3.3) 

gdzie: 

    – prędkość unoszenia, 

    – prędkość względna dowolnego punktu obwodu gąsienicy, 

    – prędkość bezwzględna punktu na obwodzie gąsienicy, 

   – kąt miedzy wektorami    i   . 

W przypadku, gdy φ=π, czyli gdy punkty obwodu gąsienicy stykają się z podłożem, można 

zapisać: 

         (3.4) 

Poślizg gąsienicy 

Gdy występuje przemieszczanie nośnego odcinka gąsienicy względem podłoża występuje 

wówczas zjawisko poślizgu. Na poślizg gąsienicy wpływają głównie następujące czynniki: 

 własności podłoża; 

 występująca siła napędowa; 

 typ i rozlokowanie szponów na gąsienicy. 

Wstępująca w układzie gąsienicowym, siła napędowa powoduje występowanie sił ścinają-

cych w podłożu. Zależności pomiędzy występującymi czynnikami można określić równa-

niem [13], [14]: 

 

Rys. 3.27. Uproszczony model gąsienicy 



69 

       ∫   

 

 

   (3.5) 

gdzie: 

    – siła napędowa, 

   – szerokość gąsienicy, 

   – długość odcinka nośnego gąsienicy, 

    – naprężenia  ścinające w podłożu miękkim, 

Maksymalne naprężenia ścinające w podłożu miękkim określa wzór Coulomba [13], [14]: 

                  (3.6) 

gdzie: 

   – kąt  tarcia wewnętrznego cząstek podłoża (Tabela 3.7), 

   – naprężenia  ściskające w podłożu, 

    – współczynnik  tarcia cząstek podłoża miedzy sobą (Tabela 3.7), 

   – spoistość podłoża (Tabela 3.7). 

Tabela 3.7. Wartości ρ, µ0, c, dla różnych typów podłoża [13], [14] 

Typ podłoża ρ [rad] µ0 c [MPa] 

Ciężka glina 0,44...0,35 0,47...0,36 0,06...0,1 

Średnia glina 0,49...0,44 0,53...0,47 0,04...0,06 

Lekka glina 0,56...0,49 0,62...0,53 0,025...0,04 

Piasek 0,65...0,59 0,75...0,67 0...0.01 

Wzór na naprężenia ścinające w zależności od odkształcenia, na podstawie matema-

tycznej analogii pomiędzy przebiegiem krzywych naprężeń ścinających    (  ), a prze-

biegiem krzywej amplitudy drgań tłumionych podał Bekker, ma on postać: 

   (      ) 
 

(    √  
   )       

(    √  
   )     

    

 
(3.7) 

gdzie: 

      – maksymalna wartość wyrażenia podanego w liczniku ułamka, 

     
– odkształcenie  warstw podłoża w miejscu x, wywołane poślizgiem, 

równoległe do podłoża, 

    – współczynnik odkształcenia podłoża w czasie ścinania, 

    – współczynnik charakteryzujący przebieg krzywej    ( ). 

Przyjmując założenie że, przebieg odkształceń równoległych do podłoża jest liniowy, 

odkształcenia te można wyrazić wzorem: 

        (3.8) 
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gdzie: 

    – poślizg wyliczany ze wzorów (3.5) i (3.7), 

   
– odległość miejsca dla którego oblicza się poślizg od punktu zetknięcia 

gąsienicy z podłożem, największy poślizg występuje dla    . 

 

Poślizg zatem można wyrazić wzorem: 

   
   
 

 
     

 
 (3.9) 

Przy obliczaniu poślizgu z równań (3.5) i (3.7), występują duże trudności o charakte-

rze rachunkowym. W skład zależności na   wchodzi wiele czynników, których charaktery-

styka zmienności nie jest dostępna w literaturze. Równanie (3.5) nie uwzględnia również 

wpływu kształtu i rozmieszczenia szponów na wielkość poślizgu.Szpony, są to elementy 

osadzone na obwodzie gąsienicy służące zwiększeniu jej przyczepności i sprawniejszemu 

pokonywaniu terenu. 

Na (Rys. 3.28) przedstawiono schematycznie zagłębianie się szpona w podłoże. Wi-

doczne jest, że szpon po wejściu w podłoże wywołuje znaczne jego odkształcenia. Reakcja 

styczna podłoża zależy od: 

 kąta pochylenia czołowego odcinka gąsienicy; 

 rodzaju podłoża; 

 wymiarów szpona. 

W przypadku gdy pojazd gąsienicowy porusza się po podłożu o małym współczynniku 

oporu toczenia i dużej spoistości, reakcja styczna w szponie jest w przybliżeniu równa 

oporowi toczenia. W takich warunkach poślizg gąsienicy nie występuje lub jest bardzo 

mały. Podczas ruchu po podłożu o dużym współczynniku toczenia i małej spoistości, reak-

cje styczne podłoża przenoszą również pozostałe szpony znajdujące się w podłożu i wystę-

pują jednorazowe poziome odkształcenia podłoża    . 

Do wyznaczenia poślizgu doświadczalnie konieczna jest znajomość prędkości teore-

tycznej i rzeczywistej pojazdu gąsienicowego. Należy przy tym przyjąć założenie, że po-

jazd porusza się ruchem prostoliniowym, czyli: 

 

 

           (3.10) 

 

Rys. 3.28. Schematycznie przedstawione zagłębianie się szponu 
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gdzie: 

     – prędkość teoretyczna gąsienicy 1, 

     – prędkość teoretyczna gąsienicy 2. 

Prędkość teoretyczna Vt, jest to prędkość dowolnego punktu obwodu gąsienicy na któ-

rą napęd przenoszony jest z koła napędowego o prędkości kątowej ω i promieniu ,,r”, co 

można wyrazić wzorem: 

      (3.11) 

gdzie: 

   – prędkość  kątowa koła napędowego, 

   – promień koła napędowego. 

Prędkość rzeczywista pojazdu gąsienicowego jest określana z zależności: 

   
 

 
 (3.12) 

gdzie: 

   – długość odcinka pomiarowego, 

   – czas przejazdu odcinka pomiarowego. 

Przy tak przyjętych założeniach poślizg ,,s” gąsienicy, jest to stosunek prędkości po-

ślizgu, czyli Vt -Vu do prędkości punktów obwodu gąsienicy Vt: 

  
     

  

 (3.13) 

W przypadku gdy Vt=Vu, poślizg będzie równy zero, a prędkość pojazdu gąsienicowe-

go będzie równa prędkości punktów obwodu gąsienicy. Dla Vt>Vu, czyli prędkość teore-

tyczna Vt jest większa od prędkości pojazdu Vu, współczynnik poślizgu ,,s” przyjmuje 

wartości dodatnie od 0 do 1. Gdy Vu>Vt, czyli następuje hamowanie, wartości współczyn-

nika ,,s” są ujemne. Dla s=1 występuje całkowity poślizg, a prędkość pojazdu Vu równa się 

zero. Gdy gąsienica jest całkowicie zahamowana Vt= 0 wtedy współczynnik poślizgu rów-

na się - . 

Kinematyka skrętu 

Skręt pojazdu gąsienicowego można zdefiniować jako ruch płaski, który jest ciągiem 

obrotów wokół kolejnych chwilowych osi obrotu. Środek skrętu tworzą ślady na płasz-

czyźnie kolejnych osi obrotu i może być to punkt stały dla ruchu o stałym promieniu lub 

linia.  

Rys. 3.29 przedstawia schemat skrętu pojazdu gąsienicowego wokół punktu O, 

z prędkością kątową   , nie uwzględniając poślizgu. Dla uproszczenia analizy kinematyki 

gąsienicy w ruchu krzywoliniowym, przyjęto że szerokość gąsienic jest nieskoczenie mała, 

rozważania sprowadzają się wówczas do linii przecięcia płaszczyzn symetrii gąsienic 

z podłożem. 

Odległość |OcO|, czyli płaszczyzny symetrii podłużnej pojazdu od punktu O, oznaczo-

no jako R, czyli promień skrętu pojazdu. Ruch dowolnego punktu gąsienicy może być 

rozłożony na dwa ruchy składowe: 
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 ruch obrotowy z prędkością    względem  chwilowej osi obrotu gąsienicy; 

 ruch prostoliniowy z prędkością odpowiadającą prędkości chwilowej osi obrotu 

gąsienicy. 

 

Prędkość kątową 
p można wyrazić jako: 

   
  
 

 (3.14) 

gdzie: 

   – promień skrętu pojazdu, 

    – prędkość punktu Oc. 

Gąsienicę o prędkości (Rys. 3.29) Vu2 nazwano gąsienicą zabiegającą, a gąsienicę o 

prędkości Vu1 gąsienicą zabieganą. 

Dla gąsienicy zabiegającej, czyli położonej dalej od chwilowej osi obrotu, prędkość li-

niowa wyraża się wzorem: 

      (      ) (3.15) 

gdzie: 

   – odległość pomiędzy osiami gąsienic, 

    – prędkość unoszenia punktu O2. 

 

Rys. 3.29. Schemat kinematyczny skrętu pojazdu gąsienicowego bez poślizgu 
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Dla gąsienicy zabieganej, czyli położonej bliżej chwilowej osi obrotu, prędkość liniowa 

wyraża się wzorem: 

      (      ) (3.16) 

gdzie: 

     – prędkość unoszenia punktu O1. 

Prędkości Vu1 i Vu2 są zależne od typu mechanizmu skrętu. W przypadku uwzględnia-

nia poślizgów gąsienic, konieczna jest analiza kierunków sił napędowych, a przez to kie-

runków poślizgu. Obrót gąsienic wokół punktów O1 i O2 powoduje powstawianie sił oporu, 

o kierunku przeciwnym do kierunku obrotu. Siły te powodują powstawanie momentu zwa-

nego momentem oporów skrętu. Moment ten jest równoważony momentem od sił napędo-

wych obydwu gąsienic przy jednostajnym ruchu obrotowym pojazdu gąsienicowego. 

Skręt w pojazdach gąsienicowych w zależności od kierunku oraz wartości sił napędo-

wych i hamujących (P2 i P1) może być realizowany na kilka sposobów. 

Gdy zmniejszana jest prędkość gąsienicy zabieganej w stosunku do zabiegającej (Rys. 

3.30 a)   poprzez przyhamowywanie, występuje skręt o małym promieniu R . Na gąsienice 

zabieganą działają wtedy podłużne siły styczne o kierunku przeciwnym do kierunku ruchu 

pojazdu gąsienicowego. Przy tego typu skręcie na pojazd działają dwie siły, siła hamująca 

P1 w gąsienicy zabieganej oraz siła napędowa P2, o kierunku ruchu pojazdu w gąsienicy 

zabiegającej. 

W przypadku odłączenia napędu gąsienicy zabieganej (Rys. 3.30 b) występuje skręt o 

dużym promieniu. Występuje wtedy tylko siła P2 gąsienicy zabiegającej.  

Przy występowaniu dużych oporów ruchu postępowego a niewielkich oporach skrętu, 

może wystąpić przypadek że siła P1 gąsienicy zabieganej ma kierunek zgodny z kierunkiem 

jazdy (Rys. 3.30 c). 

a) b) c) 

 
 

 
 

Rys. 3.30.  Możliwe warianty skrętu pojazdu gąsienicowego 
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Rozpatrując przypadek (Rys. 3.30 a), można założyć, że pojazd gąsienicowy wykonu-

je skręt z niewielką prędkością kątową, przez co pominąć można siły odśrodkowe. Rys. 

3.31 przedstawia schemat skrętu, gdy w gąsienicy zabiegającej występuje siła napędowa P2, 
a w gąsienicy zabieganej siła hamująca P1. 

Dla tak przyjętego schematu należy rozpatrzyć prędkości punktów znajdujących się na 

odcinkach |AB| i |DE|, które to stykają się z podłożem. Dla dowolnego punktu odcinka |AB| 

prędkość względna jest jednakowa i wynosi V2w. Prędkości unoszenia V2u dla poszczegól-

nych punktów są proporcjonalne do odległości od osi obrotu O. Prędkość bezwzględna 

 

Rys. 3.31. Schemat kinematyki skrętu dla P1<0, P2>0 



75 

punktów odcinka |AB|, czyli V2b jest sumą algebraiczną prędkości V2u oraz V2w i jest to 

prędkość poślizgu gąsienicy zabiegającej.  

Dla gąsienicy zabieganej prędkość względną punktów odcinka |DE| oznaczono jako 

V1w, prędkość unoszenia jako V1u, a V1b jako prędkość bezwzględną czyli, prędkość pośli-

zgu gąsienicy zabieganej. 

Na (Rys. 3.31) pokazano rzuty chwilowych osi obrotu O1 i O2, przesunięte względem 

osi podłużnej gąsienic o wielkość e1, dla gąsienicy zabieganej i e2 dla zabiegającej, wartości 

te wyrazić można jako: 

   
   

  

    
   

  

 (3.17) 

Z (Rys. 3.31) wynikają również następujące zależności: 

   
   

      
 

   

      
 

       

 
 (3.18) 

Wyrażenie (3.13) po przekształceniach można zapisać jako (3.19) i otrzymane zostanie 

wyrażenie na prędkość unoszenia: 

     (   ) (3.19) 

Po wstawieniu do zależności (3.18) i uwzględnieniu prędkości teoretycznych i poślizgów 

obydwu gąsienic robota, otrzymano: 

   
   (    )

      
 

   (    )

      
 

   (    )     (    )

 
 (3.20) 

gdzie: 

    – poślizg gąsienicy zabieganej, 

    – poślizg gąsienicy zabiegającej. 

Przy założeniu braku poślizgu pomiędzy gąsienicą a podłożem, zależność (3.20) uprości się 

do: 

   
   

      
 

   

      
 

       

 
 (3.21) 

Prędkość teoretyczną gąsienic można zapisać jako: 

        ̇     ̇ (3.22) 

        ̇     ̇ (3.23) 

gdzie: 

        – promienie kół napędowych gąsienice (założono, że r1=r2=r), 

  ̇  – prędkość kątowa koła napędowego gąsienicy zabieganej, 

  ̇  – prędkość kątowa koła napędowego gąsienicy zabiegającej. 

Po wstawieniu wyrażeń (3.22) i (3.23) do wyrażenia (3.20): 
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   ̇(    )     ̇(    )

 
 (3.24) 

Dla ruchu bez poślizgu: 

   
   ̇     ̇

 
 (3.25) 

Przyjmując  ̇     (Rys. 3.32) (Rys. 3.29) 

 ̇  
   ̇(    )     ̇(    )

 
 (3.26) 

Prędkość punktu C, znajdującego się na osi symetrii pojazdu gąsienicowego, przyjętego 

jako środek masy pojazdu, wynosi: 

   
   ̇(    )     ̇(    )

 
 (3.27) 

Nie uwzględniając poślizgu: 

   
   ̇     ̇

 
 (3.28) 

 

 

Rys. 3.32. Schemat obrotu ramy robota o kąt β 
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Składowe prędkości punktu C można zapisać jako: 

 ̇         (3.29) 

 ̇             (3.30) 

 ̇         (3.31) 

gdzie: 

    – kąt wzniesienia (Rys. 3.33). 

Po uwzględnieniu zależności (3.27) otrzymano równania będące rozwiązaniem zadania 

prostego kinematyki: 

 ̇  
   ̇(    )     ̇(    )

 
     (3.32) 

 ̇  
   ̇(    )     ̇(    )

 
         (3.33) 

 ̇  
   ̇(    )     ̇(    )

 
     (3.34) 

 ̇  
   ̇(    )     ̇(    )

 
 (3.35) 

Na podstawie zależności (3.32), (3.33), (3.34) oraz (3.20), można zapisać rozwiązanie za-

dania odwrotnego kinematyki: 

   √ ̇ 
   ̇ 

   ̇ 
  (3.36) 

  ̇  
       ̇ 

 (    )
 (3.37) 

  ̇  
       ̇ 

 (    )
 (3.38) 

Uwzględniając przełożenia przekładni układu gąsienic: 

 

   
 ̇    ̇  (3.39) 

 

   
 ̇    ̇  (3.40) 

gdzie: 

 ̇    – prędkość kątowa na wale silnika napędowego gąsienicy zabieganej, 

 ̇    – prędkość kątowa na wale silnika napędowego gąsienicy zabiegającej. 

Podstawiając (3.37) i (3.38) do (3.39) i (3.40) otrzymano zależności na prędkości kątowe 

silników napędowych: 

 ̇   
   (       ̇ )

 (    )
 (3.41) 
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 ̇   
   (       ̇ )

 (    )
 (3.42) 

 

W wielu przypadkach podczas pracy inspekcyjnej strefa działań robota nie jest ograni-

czona do płaszczyzn poziomych. Niejednokrotnie robot musi pokonać różnicę wysokości i 

z tego względu aby uzyskać bardziej kompleksową analizę kinematyki robota należy prze-

prowadzić ją również w przypadku ruchu po wzniesieniu (Rys. 3.33). Na (Rys. 3.34) poka-

zano prototyp robota na stanowisku doświadczalnym o profilu odpowiadającym parame-

trom symulacji. 

 

W analizowanej sytuacji robot porusza się po odcinku o nachyleniu γ. Przy równych 

prędkościach kątowych kół napędzających prędkość Vu1 jest równa Vu2 (Rys. 3.29), a  na 

podstawie przekształcenia zależności (3.13) poślizg s1=s2=s i można go zapisać jak w za-

leżności (3.9) wtedy zależności (3.41) i (3.42) przyjmą postać: 

 

 ̇   
   (       ̇ )

 (  
(   )   

 
)
 (3.43) 

 

Rys. 3.33. Schemat kinematyki napędu gąsienicowego na wzniesieniu 

 

Rys. 3.34. Testy prototypu robota na stanowisku doświadczalnym - weryfikacja symulacji 



79 

 ̇   
   (       ̇ )

 (  
(   )   

 
)

 (3.44) 

Dane: 

L = 0,322 [m]  – długość odcinka nośnego gąsienicy, 

N =  9 – ilość szponów w kontakcie z podłożem, 

R  =  0,05 [m] – promień kół napędowych gąsienice, 

H  =  0,306 [m] – odległość pomiędzy osiami gąsienic. 

 

Zakładając, że jego punkt C porusza się po trajektorii (Rys. 3.35 a), z przebiegiem 

prędkości (Rys. 3.35 b). 

Otrzymane przebiegi dla założonej trajektorii i prędkości punktu C bez poślizgu Δl’=0[m] 

przedstawiono na (Rys. 3.36) do (Rys. 3.39).  

 

a) b) 

  

Rys. 3.35.  a) Założony tor ruchu punktu C, b) Założony przebieg prędkości punktu C 

 

Rys. 3.36. Prędkość zadana punktu C 

 

Rys. 3.37. Prędkość kątowa na wałach silników 

napędowych 
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Zakładając: Δl’=0,0005[m] otrzymano prędkość poślizgu Vp (Rys. 3.40). 

          (3.45) 

gdzie: 

    – prędkość zadana punktu C, 

     – prędkość otrzymana punktu C. 

 

Prędkość otrzymana (Rys. 3.41) punktu C i prędkość poślizgu (Rys. 3.42) dla 

Δl’=0,001[m]. 

 

Rys. 3.38.  Prędkość kątowa kół napędzających 

gąsienice 

 

Rys. 3.39.  Prędkość otrzymana 

 

Rys. 3.40.  Prędkość poślizgu 

 

Rys. 3.41.   Prędkość otrzymana 

 

Rys. 3.42.   Prędkość poślizgu 
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Prędkość otrzymana (Rys. 3.43) punktu C i prędkość poślizgu (Rys. 3.44) dla Δl’=0,01[m]. 

Jak można zaobserwować dla coraz to większego zadawanego jednorazowego pozio-

mego odkształcenia podłoża lub szponu, prędkość poślizgu zwiększa swoją wartość (Rys. 

3.40), (Rys. 3.42), (Rys. 3.44). Coraz większą wartość przyjmuje również prędkość otrzy-

mana punktu C, aby zapewnić prędkość zadaną. Wzrost tej prędkości jednak w rzeczywi-

stości jest ograniczony parametrami układu napędowego (prędkością obrotową, mocą silni-

ka napędowego) co prowadzi do tego że robot zacznie się poruszać z coraz to mniejszą 

prędkością tracona na rzecz prędkości poślizgu. Dane otrzymane symulacyjnie zostały 

potwierdzone doświadczalnie. 

3.4. Układy elektroniczne, sensoryczne i sterowania  

W wewnętrznej części ramy robota znajduje się układ elektroniczny odpowiedzialny 

za sterowanie układem napędowym robota, oraz oprzyrządowaniem robota. Do układu 

elektronicznego doprowadzono kable zasilające robota, połączone za pomocą złączy wo-

doszczelnych.  

 

Rys. 3.43.   Prędkość otrzymana 

 

Rys. 3.44.   Prędkość poślizgu 

 

Rys. 3.45. Mocowanie obudowy układu elektronicznego - widok robota od dołu 
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Układ elektroniczny umieszczony jest w uszczelnianej obudowie aluminiowej z uże-

browanymi ściankami przyspieszającymi dyssypację generowanego ciepła głównie przez 

przetworniki napięcia. Do zasilania urządzeń podwodnych stosuje się kable przystosowane 

do napięcia powyżej 500 V. Z tego powodu powstaje potrzeba zastosowania przetwornika 

napięcia do zasilania gąsienic pracujących przy napięciu 48 V. Obudowę układu elektro-

nicznego, zamocowaną na regulowanej płycie pokazano na (Rys. 3.45). 

W celu zapewnienia poprawności funkcjonowania obudowy na układy sterowania ro-

bota przeprowadzono symulacje wytrzymałościowe w celu doboru materiałów oraz ele-

mentów uszczelniających. Obudowy wodoszczelne zaprojektowane zostały w sposób 

umożliwiający szybki dostęp do elementów układu sterowania. Pokrywa górna zaprojekto-

wana została z 12 mm grubości przezroczystego PMMA. Przezroczysta pokrywa pozwala 

na stały monitoring układów elektronicznych (Rys. 3.46). Uszczelnienie czołowe z wyko-

rzystaniem sznura oringowego daje możliwość użycia obudowy na dużej głębokości. 

 

W procesie projektowania obudów wodoszczelnych zastosowano symulacje z wyko-

rzystaniem Metody Elementów Skończonych. Część bazowa obudowy wykonana jest ze 

spawanych płyt o grubości 5 mm, z aluminium 2017A. Pokrywę wykonano z PMMA 

o grubości 12 mm. Wymiary zostały dobrane na podstawie symulacji MES (Rys. 3.47). 

Odkształcenie płyty podczas działania ciśnienia 0.5 MPa (na głębokości 50 m) pokazano na 

(Rys. 3.47 a) i wynosi ono 6.3 mm w środkowej części płyty.  

 

Warunek wytrzymałościowy materiału płyty jest spełniony. Ponieważ robot ma pra-

cować na głębokości maksymalnie 30 m, wynik jest zadowalający. Na (Rys. 3.47 b) przed-

stawiono odkształcenie pozostałej części obudowy, które wynosi 0.95 mm przy tych sa-

mych warunkach obciążenia. Przeprowadzone symulacje wytrzymałościowe pokazują iż 

obudowy spełnią wymogi odnośnie warunków pracy przy zapewnieniu szczelności połą-

czeń spawanych. 

 

 

Rys. 3.46.  Obudowa wodoszczelna 
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Konstrukcja ramy robota została przystosowana do instalacji dodatkowych komponen-

tów w zależności od zastosowania robota. Montaż kamery CCTV wraz z oświetleniem 

można przeprowadzić za pomocą obejm mocowanych do segmentów ramy, lub płyty mo-

cującej z przodu robota, do której mocowana jest pompa lub sonar. 

Na (Rys. 3.48) przedstawiono wymiary robota. Waga platformy mobilnej z sonarem 

będzie wynosić 68 kg, natomiast z pompą 59 kg. W celu opuszczania robota do włazu nale-

ży zastosować specjalnie zaprojektowany podnośnik. Modułowa konstrukcja robota stwa-

rza potrzebę użycia dużej ilości komponentów. Do złożenia ramy robota potrzebne jest 

ponad 250 elementów złącznych takich jak śruby, nakrętki, podkładki. Natomiast konstruk-

cja ramy składa się z 30 segmentów rurowych i 34 łączników. W projekcie brano pod uwa-

gę dostępność komponentów potrzebnych do budowy robota, oraz uproszczenie procesów 

technologicznych potrzebnych do wytworzenia niestandardowych części. 

Jako oprzyrządowanie inspekcyjne zastosowano urządzenie Eclipse (Rys. 3.49), które 

jest wielowiązkowym sonarem umożliwiającym oglądanie obiektów pod wodą w trzech 

wymiarach. Oprogramowanie sonaru umożliwia dwu i trójwymiarowe obrazowanie oraz 

pozwala na kontrolę nad zakresem i zasięgiem generowanej wiązki. Urządzenie ma możli-

wość wykonywania pomiarów odległości, kierunku, poziomej i pionowej odległości oraz 

kąta nachylenia pomiędzy dwoma punktami. Wykonany pomiar można wyeksportować 

jako chmurę punktów, którą można dalej obrabiać w innych programach. 

a) b) 

  

Rys. 3.47. Analizy wytrzymałościowe obudowy wodoszczelnej: a) odkształcenie pokrywy, b) od-

kształcenie obudowy 

 

Rys. 3.48. Wymiary robota 
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Podstawowe parametry sonaru: 

 częstotliwość pracy: 240 kHz, 

 akustyczna rozdzielczość kątowa: 1.5°, 

 szerokość promienia: 120°. 

Zasięg dla poszczególnych trybów: 

 2D (forward looking) = 60 m, 

- 2D (search) = 120 m, 

- 3D = 40 m, 

 minimalna odległość pomiaru: 0.4 m, 

 częstotliwość odświeżania: 140 Hz @ 5 m, 7 Hz @ 100 m, 

 pobór mocy: 60 W. 

 

 
 

Rys. 3.50. Testy sonaru na basenie AGH 

a) b) 

  

Rys. 3.49. Aparatura Tritech Eclipse: a) głowica sonaru, b) stacja robocza z oprogramowaniem sona-

ru 
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Sonar został przetestowany podczas pomiarów na basenie Akademii Górniczo-

Hutniczej w Krakowie (Rys. 3.50), (Rys. 3.51), (Rys. 3.52). Podczas testu sprawdzono 

pracę sonaru w położeniu pionowy oraz poziomym. Zasymulowano dwa scenariusze: śle-

dzenie ruchomych obiektów oraz detekcję betonowych ścian. 

Test miał na celu określenie jak poszczególne parametry konfiguracyjne sonaru wpływają 

na jakość otrzymywanych danych. Parametry, którymi można sterować to: 

 kąt rozwarcia generowanych wiązek (ustawiany przy pomocy górnego i dolnego 

limitu), 

 kąt pomiędzy wiązkami, 

 wzmocnienie, 

 zasięg. 

Każdy z tych parametrów (Rys. 3.53) ma bardzo duży wpływ na ilość danych otrzy-

mywanych podczas pomiaru oraz na ewentualne zakłócenia i szumy generowane głównie 

przez odbicia. 

 

Rys. 3.51. Widok 2D z zaznaczoną szerokością basenu 

 

Rys. 3.52. Widok 3D basenu 
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Kąt rozwarcia wiązki wpływa na ilość zbieranych danych oraz wraz z zasięgiem defi-

niuje maksymalną wysokość obiektów, które w całości mogą zostać zmierzone przez sonar. 

Ten parametr jest bardzo istotny przy inspekcji małych, zamkniętych obszarów takich jak 

zbiorniki. Regulując dolną i górną wartość rozwarcia wiązki można wyeliminować zakłó-

cenia związane z odbiciami od dna oraz sufitu lub obiektów znajdujących się zaraz pod lub 

na powierzchni zbiornika (Rys. 3.54). 

 

Kąt pomiędzy wiązkami wpływa na ilość otrzymywanych danych oraz na rozdziel-

czość pomiaru w osi Z. Zwiększenie kąta pomiędzy wiązkami zmniejsza ilość danych ale 

przy większych odległościach może spowodować zgubienie szczegółów obiektów pomię-

dzy wiązkami (Rys. 3.55). 

 

Rys. 3.53. Okno z parametrami wiązki 

 

Rys. 3.54. Wiązka ograniczona do ±5° 

a) b) 

  

Rys. 3.55. Obraz basenu - wiązki generowane z określoną rozdzielczością kątową: a) 1°, b) 4° 
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Wzmocnienie pomaga w pomiarze obiektów, które słabo odbijają fale ultradźwięko-

we. W małych akwenach (basen, zbiorniki) zwiększenie wzmocnienia powoduje bardzo 

duże zakłócenia. Zasięg definiuje odległość do której pobierane są dane. Parametr ten jest 

pomocny przy eliminacji podwójnego obrazu np. przeciwległej ściany zbiornika lub do 

ograniczenia pola widzenia sonaru w celu ograniczenia ilości danych i zmniejszenia lub 

wyeliminowania odbić generowanych przez obiekty, które nie są celem pomiaru. Testy 

sonaru pokazały, że badane urządzenie jest wszechstronne i pozwala na dopasowane go do 

zmieniających się i wymagających warunków pomiaru oraz, że wymaga ono kalibracji do 

danego akwenu w, którym jest ono używane. 

3.5. Eksperyment 

Prototyp składa się z elementów napędowych: gąsienic Inuktun Minitrac, ramy stalo-

wej, wodoszczelnej skrzynki zawierającej układy sterujące i elektroniczne robota. Dodat-

kowo umieszczono na prototypie pompę mająca za zadanie zbieranie osadów z dna zbior-

ników. Przeprowadzono wstępne testy oprogramowania sterującego, co potwierdziło po-

prawność funkcjonowania układu napędowego na powierzchniach suchych. Następnie 

prototyp robota został wprowadzony do laboratoryjnego zbiornika testowego, gdzie wyko-

nano testy układów napędowych sterowania oraz elementu wykonawczego w postaci pom-

py (Rys. 3.56). 

Aby umożliwić poruszanie się robota mobilnego zaimplementowane zostało na kom-

puterze PC oprogramowanie sterujące. Ruch napędów gąsienicowych Inuktun Minitrac 

kontrolowany jest za pomocą manipulatora Thrust Master T.Flight Stick X. Za pomocą 

wychylenia przód-tył głównej rękojeści uzyskujemy zmianę prędkości gąsienic. Wychyle-

nie na bok pozwala na skręcanie robotem. Zastosowanie czułego manipulatora pozwala na 

dokładne dobranie prędkości poruszania się robota do warunków pracy. Manipulator ob-

sługiwany jest za pomocą programu stworzonego w środowisku InTouch. Program pozwala 

 

Rys. 3.56. Testy laboratoryjne prototypu robota - funkcjonowanie pompy 



88 

na włączenie sterowania robotem, odczytanie w czasie rzeczywistym prędkości zadanej, 

oraz prądu pobieranego przez silniki DC znajdujące się w gąsienicach (Rys. 3.57). Dodat-

kowo została dodana możliwość kontrolowania prądu pobieranego przez silniki na wykre-

sie. Dane pomiarowe uzyskane podczas pracy robota magazynowane są automatycznie w 

bazie danych MySQL. Oprogramowanie zaimplementowane na komputerze PC wykorzy-

stuje łączność za pomocą interface'u Ethernet ze sterownikiem przemysłowym PLC Sie-

mens, znajdującym się w obudowie wodoszczelnej robota. Do sterownika podłączony jest 

układ elektroniczny do kontroli napędów gąsienicowych. 

 

 

 

 

 

Oprogramowanie przeznaczone jest do obsługi jednostki mobilnej robota. Do przetwa-

rzania danych z instrumentów pomiarowych, takich jak sonar Tritech Eclipse należy zasto-

sować dedykowane oprogramowanie dostarczane przez producenta. 

 

Prototyp robota został przetestowany w naturalnych warunkach pracy. Aby sprawdzić 

właściwości trakcyjne układu napędowego wprowadzono prototyp do zbiornika o betono-

wym dnie z widocznym osadem (Rys. 3.58 a). Test robota obejmował przejazd po betono-

wej powierzchni o nachyleniu 12
o
 z poprzecznymi rowkami (Rys. 3.58 b). Początkowo 

robot poruszał się po powierzchni suchej, a następnie zanurzył się pod wodę (Rys. 3.59 a). 

Do ramy robota zamontowano pompę zanurzeniową, której działanie zostało sprawdzone 

przy odsysaniu osadów. Prototyp robota spełnia wymogi projektowe w zakresie poruszania 

się po powierzchniach o zmiennej strukturze, jak i podczas pracy pod wodą, co pokazano 

na (Rys. 3.59 b). 

 

Rys. 3.57. Oprogramowanie sterujące robota 
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Przeprowadzono również drugi eksperyment w zbiorniku filtracyjnym oczyszczając jego 

dno za pomocą pompy zanurzeniowej zamocowanej na ramie prototypu robota (Rys. 3.60). 

a) b) 

  

Rys. 3.58. Testy prototypu robota w środowisku pracy: a) przygotowanie, b) przejazd po suchej ram-

pie betonowej 

a) b) 

  

Rys. 3.59. Testy prototypu robota w środowisku pracy: a) wjazd pod wodę, b) praca na powierzchni 

pochyłej pod wodą 

a) b) 

  

Rys. 3.60. Robot podczas testów:  a) w trakcie zanurzania, b) odsysane zanieczyszczenia 
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Oprócz testów platformy mobilnej przeprowadzono również testy sonaru Tritech 

Eclipse 3D w zbiorniku wody pitnej w Dobczycach. Celem testów było sprawdzenie moż-

liwości sonaru w akwenach wodnych o większym rozmiarze i głębokości. Do testów użyto 

łodzi motorowej z zamontowanym sonarem na specjalnie przygotowanym uchwycie (Rys. 

3.61 a). Sonar wprowadzono 1,5 m pod powierzchnię wody w ustawieniu umożliwiającym 

obserwacje dna zbiornika (Rys. 3.61 b) lub elementów konstrukcji znajdujących się w 

zbiorniku, takich jak słupy, podpory, ściany, albo inne przeszkody. 

Obrazy uzyskane z sonaru w czasie rzeczywisty pokazano na (Rys. 3.62). Przedsta-

wiają one dno zbiornika, oraz widok słupa betonowego wiaduktu znajdującego się w zbior-

niku. Na podstawie (Rys. 3.62 a) można określić jak ukształtowane jest dno zbiornika, czy 

występują przeszkody, oraz na jakiej głębokości znajdują się poszczególne elementy. 

W przypadku zamontowania sonaru na robocie mobilnym istnieje możliwość tworzenia 

trójwymiarowej mapy terenu oraz określenia ewentualnych przeszkód (Rys. 3.62 b), lub 

dużych ubytków w strukturze zbiornika albo grubości osadu znajdującego się na dnie. 

Po przeprowadzeniu testów na pierwszej wersji prototypu zbudowano docelową wer-

sję, mająca większe możliwości konfiguracji, oraz lepiej dostosowaną do warunków pracy. 

Wersja ostateczna została wykonana zgodnie z dokumentacją, przygotowaną na podstawie 

modelu 3D sporządzonego w oprogramowaniu Autodesk Inventor. Na (Rys. 3.63 a) przed-

stawiono wersję robota z pompą. Dodatkowo wyprodukowana została specjalna ssawka, 

zamontowana do pompy. Możliwość montażu różnego typu szczotek oraz gum w zależno-

a) b) 

  

Rys. 3.61. Testy sonaru w zbiorniku wodnym: a) mocowanie sonaru na łodzi pomiarowej, b) widok 

sonaru pod wodą 

a) b) 

  

Rys. 3.62. Obraz z sonaru: a) dno zbiornika, b) słup wiaduktu 



91 

ści od charakterystyki powierzchni zbiornika zwiększa efektywność oczyszczania dna z 

osadu. Ssawka ma szerokość 30 mm większą od szerokości robota, co pozwala na zebranie 

całości osadu podczas jednego przejazdu robotem w linii prostej oraz daje możliwość do-

kładnego czyszczenia bezpośrednio przy ścianach zbiornika. 

 

Na (Rys. 3.63 b) przedstawiono robota z zamontowanym sonarem Tritech Eclipse. 

Zgodnie z założonymi przedstawionymi w projekcie CAD, zastosowaną łatą regulację kąta 

sonaru w zależności od potrzeb prowadzenia pomiarów. Sonar można ustawiać w zakresie 

pochylenia od 0˚- 75˚ w odstępach co 15˚. Najniższe położenie pozwala na tworzenie obra-

zu 3D dna zbiornika, natomiast najwyższe umożliwia skanowanie stropu. 

3.6. Podsumowanie 

Jedno z przedstawionych rozwiązań oczyszczania zbiorników zostało przeanalizowane 

pod względem mobilności zrobotyzowanego systemu, sprawności i możliwości zasilania 

w miejscu pracy. Rozwiązanie to sprawdziło się w zbiorniku filtrującym i z powodzeniem 

może być stosowane w podobnego typu zbiornikach. Prototyp robota w wersji ostatecznej 

spełnia założenia projektowe oraz umożliwia w łatwy sposób montaż oprzyrządowania 

służącego do oczyszczania dna zbiornika za pomocą pompy lub do pomiarów i wykonywa-

nia dokumentacji trójwymiarowej przestrzeni zbiornika za pomocą sonaru. 
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Rys. 3.63.  Prototyp robota - wersja ostateczna: a) wersja z pompą, b) wersja z sonarem 
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4. Zrobotyzowane stanowisko do przenoszenia elementów 

kulistych rozmieszczonych wg siatki prostokątnej 

o znanym module 

4
Podstawowym zadaniem robota przemysłowego zastosowanego w tej aplikacji jest 

przenoszenie elementów okrągłych, z bliżej nieokreślonej pozycji, do ściśle określonej 

pozycji wyznaczonej przez operatora systemu. Złożoność tego zadania jest duża, ponieważ 

robot nie wie, gdzie znajdują się elementy okrągłe. Oznacza to, że miejsce, z którego zosta-

nie zabrany element musi być wskazane przez oprogramowanie, które dokona analizy prze-

strzeni roboczej robota i wygeneruje rozkazy jego przemieszczenia. Takie podejście wy-

mogło na autorze systemu zastosowanie zewnętrznej aplikacji działającej na komputerze 

klasy PC.  

 

 

Rys. 4.1. Architektura systemu do przenoszenia elementów okrągłych 

 

Dodatkowym powodem potwierdzającym takie rozwiązanie architektury systemu jest fakt, 

że roboty przemysłowe mają ograniczone możliwości, jeśli chodzi o składnie i struktury 

                                                           
4
 Zwierzchowski J. 
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języków programowania. Ponadto poprzez ograniczenie do minimum oprogramowania, 

nazwijmy je "po stronie robota", małym kosztem można zapewnić przenośność systemu na 

roboty przemysłowe różnych producentów. Opisana architektura systemu została pokazana 

powyżej (Rys. 1.3). Na rysunku tym widać elementy składowe systemu. Centralnym punk-

tem systemu jest robot przemysłowy, który pełni również funkcję serwera przy komunika-

cji robota z aplikacją komputerową. Robot komunikuje się z aplikacją zainstalowaną na 

komputerze PC poprzez opracowany i opisany w kolejnych rozdziałach protokół. Ta ko-

munikacja jest dwukierunkowa. Ponadto robot za pomocą sygnałów wyjść i wejść cyfro-

wych steruje chwytakiem podciśnieniowym. Robot dysponuje panelem przerwań wywoły-

wanych różnymi zdarzeniami, na przykład: reaguje na zbyt małe ciśnienie w układzie 

chwytaka, wciśnięcie przycisku włączającego dodatkowe oświetlenie (opcja systemu) lub 

przycisku awaryjnego zatrzymywania robota. Zaimplementowana do systemu kamera cy-

frowa, współpracuje bezpośrednio z oprogramowaniem, zainstalowanym na komputerze 

PC. Przykład stanowiska laboratoryjnego przeznaczonego do przenoszenia elementów 

okrągłych, z zainstalowanym oprogramowaniem systemu przedstawiono na Rys. 4.2. Sys-

tem składa się z robota przemysłowego ABB IRB 1600 z kontrolerem IRC5, (Rys. 4.2 

punkt 1) komputera klasy PC, na którym zainstalowano aplikację użytkownika, (Rys. 4.2 

punkt 2) kamery cyfrowej przekazującej do komputera obraz w wysokiej rozdzielczość, 

(Rys. 4.2 punkt 3) chwytaka podciśnieniowego z 4 ssawkami oraz (Rys. 4.2 punkt 4) stołu 

roboczego, na którym znajdują się elementy do przeniesienia. 

 

 
 

Rys. 4.2. Widok stanowiska badawczego do przenoszenia piłeczek. (1)Manipulator robota IRB 

1600, (2) interfejs aplikacji do zarządzania pracą robota, (3) kamera cyfrowa, (4) specjalnie zapro-

jektowany chwytak podciśnieniowy, (5) stół roboczy z piłeczkami 
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Obecnie większość producentów robotów przemysłowych w swojej ofercie posiada 

systemy wizyjne. Systemy te są najczęściej zintegrowane z kontrolerami robotów. Na przy-

kład roboty przemysłowe firmy FANUC posiadają wbudowany system nazwany FANUC 

iRVision. Składa się on z modułu w szafie kontrolera oraz z aplikacji działającej na ręcz-

nym kontrolerze. Aplikacja ta poprzez swój interfejs umożliwia dokonywanie konfiguracji 

systemu wizyjnego i na przykład, sposobu wykonywania algorytmu sortowania, nieprzy-

twierdzonych elementów znajdujących się na podajniku taśmowym. Firma ABB dla swoich 

robotów opracowała system wizyjny nazwany „Integrated Vision”, którym można zarzą-

dzać za pomocą środowiska do symulacji i programowania robotów o nazwie RobotStudio. 

Natomiast, producent robotów Kawasaki w kwestii systemów wizyjnych, najczęściej 

współpracuje z zewnętrznymi firmami (np. firmą Leuze Electronic i jej systemem wizyj-

nym visionPowerbox). Roboty Kawasaki współpracują również z systemem wizyjnym K-

Vision, będącym systemem otwartym umożliwiającym dostosowanie aplikacji wizyjnej do 

konkretnego zadania. 

4.1. Funkcjonalny opis systemu do przenoszenia ele-

mentów 

Opis działania systemu można uporządkować i przedstawić w postaci kilku kroków. 

Pierwszy krok to uruchomienie systemu. Ze względu na fakt, że robot wykonuje również 

rolę serwera transmisji TCP/IP, należy program robota włączyć w pierwszej kolejności. 

Następnie po włączeniu wszystkich pozostałych składników systemu, robot ustawia TCP 

(Tool Center Point – centralny punkt narzędzia) w pozycji           . Jest to jeden 

z nielicznych punktów przestrzeni robota, którego współrzędne są trwale zapisane w pro-

gramie robota. Punkt ten wyznaczono w procesie kalibracji systemu. Znajdujący się w tym 

miejscu chwytak robota, z zainstalowaną kamerą cyfrową zapewnia, że obraz z kamery 

pokaże cały stół roboczy, zaś współrzędna   TCP robota, znajduje się w odpowiedniej 

odległości od stołu roboczego (Rys. 4.2). Daje to możliwość obliczenia poprawnej średnicy 

elementu o kształcie kulistym. Aplikacja komputerowa jest w stanie podglądu, to znaczy, 

że pokazywany jest surowy obraz z kamery, co widać na Rys. 4.2. punkt 2. Na tym etapie 

robot nie komunikuje się z aplikacją. Komunikacje można nawiązać poprzez wybranie 

odpowiedniego przycisku w menu aplikacji komputerowej. Kolejny krok to analiza prze-

strzeni roboczej. Program aplikacji sprawdza, czy na przekazanym przez kamerę obrazie 

znajdują się odpowiednie elementy, sprawdzany jest: kolor, kształt oraz wielkość elemen-

tów. Parametry te zadaje użytkownik systemu. Po zidentyfikowaniu obiektów okrągłych 

spełniających wymagania, aplikacja kontrolna podejmuje działanie, poprzez wysłanie od-

powiedniego rozkazu do robota przemysłowego i następnie oczekuje na rozkaz wykonania 

przeniesienia. Rozkaz ten wydaje operator systemu. Następnym krokiem działania systemu 

jest wykonywanie programu robota. Program robota ma głównie za zadanie poprawnie 

interpretować rozkazy, jakie aplikacja wysyła do niego i ewentualnie na nie odpowiedzieć. 

W czasie, gdy niewykonywana jest żadna czynność, robot wysyła rozkaz podtrzymujący 

komunikację z aplikacją. Po wykonaniu wszystkich czynności związanych 

z przeniesieniem elementów, robot powraca na pozycje          e i ponownie oczeku-
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je na rozkaz, pochodzący od operatora. Schemat funkcjonalny systemu przedstawia Rys. 

4.3.  

 

 

Rys. 4.3. Opis funkcjonalny systemu do przenoszenia elementów okrągłych 

 

4.2.  Komunikacja robota z komputerem 

 Komunikacja robota z aplikacją jest przeprowadzana za pomocą protokołu 

TCP/IP. Po stronie robota został napisany program, którego algorytm przedstawiono poni-

żej (Rys. 4.4). Po wykonaniu procedury startowej, robot oczekuje na połączenie od aplika-

cji. Program robota (Rys. 4.4) wykonuje się w nieskończonej pętli (patrz również Tabela 

4.2. punkt 3), której zadaniem jest nasłuchiwanie nadchodzących rozkazów, a następnie ich 

interpretacja. Pętla ta może być przerwana tylko i wyłącznie w przypadku wystąpienia 

następujących okoliczności: błędny rozkaz powstały w wyniku zakłócenia transmisji, roz-

kazu zakończenia transmisji. Robot i aplikacja nieustannie wysyłają rozkazy. Aplikacja 

nasłuchuje asynchronicznie, poprzez umieszczenie kodu programu odpowiedzialnego za 

komunikację w osobnym wątku. Przy projektowaniu oprogramowania komunikacyjnego 

skorzystano z technologii sygnałów i slotów dostępnych w bibliotece Qt języka C++. Po 

wykryciu błędnego rozkazu aplikacja wysyła do robota rozkaz rozłączenia komunikacji. 

Tabela 4.2. punkt 2 przedstawia procedurę nawiązującą połączenie, a dokładniej procedurę 

startującą serwer robota. 
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Rys. 4.4. Schemat działania programu po stronie robota będącego serwerem 

 

4.2.1. Protokół komunikacyjny 

 Na potrzeby systemu został opracowany zestaw rozkazów służący do komunikacji 

robota i aplikacji. Rozkazy wysyłane są za pomocą protokołu, którego składnie (4.1) przed-

stawiono poniżej. Każdy wysłany rozkaz protokołu składa się z mnemonika i dwóch ope-

randów. W przypadku rozkazów, w których operandy nie mają znaczenia, ich wartością 

domyślną jest  . 

 

                     
(4.1) 

 

Robot obsługuje następujące rozkazy, które zostały zebrane wraz z opisami w Tabela 4.1. 

Tabela 4.1. Lista rozkazów robota i aplikacji 

Rozkaz Zastosowanie rozkazu 

         Rozkaz po wykonaniu, którego robot przemieści TCP do punktu 

o współrzędnych           , czyli miejsca przeznaczonego do 

obserwacji obiektów na stole roboczym. 

             Rozkaz przemieszczenia TCP robota o określoną wartość wzdłuż 

malejących wartości osi   stołu roboczego. Wartość przemieszczenia 

podawana jest w pierwszym operandzie po dwukropku,       . 



 98 

Drugi operand jest obowiązkowy, lecz jest ignorowany. 

           Rozkaz przemieszczenia robota o określoną wartość wzdłuż rosną-

cych wartości osi   stołu roboczego. Wartość przemieszczenia poda-

wana jest w pierwszym operandzie po dwukropku,       . Drugi 

operand jest obowiązkowy, lecz jest ignorowany. 

              Rozkaz zmieniający prędkość wykonywania ruchów manipulatora. 

Dla ułatwienia zaimplementowano trzy różne prędkości. Za pomocą 

parametru pierwszego        można ustalić prędkość. Dostępne są 

wartości 1,2,3.  

         Po wykonaniu tej instrukcji następuje zamknięcie połączenia siecio-

wego i wyłączenie programu robota. 

                   Najważniejszy rozkaz w opracowanym systemie, po jego wykonaniu 

robot wywołuje procedurę przemieszenia elementu okrągłego 

z pozycji wskazanej w operandach        i       . 

         Rozkaz podtrzymujący transmisję danych. Rozkaz ma zastosowanie 

w przypadku, gdy niewysyłane są żadne rozkazy zarówno ze strony 

aplikacji jak i robota. Po wykryciu takiej sytuacji aplikacja wysyła do 

robota rozkaz     , na który robot musi odpowiedzieć      , gdy 

takiego potwierdzenia nie dostanie transmisja jest przerywana. 

 

Każdy rozkaz zaraz po odebraniu jest weryfikowany w procedurze dekodującej rozka-

zy. Jeżeli zostanie wykryty błędny rozkaz to system automatycznie wywoła procedurę 

rozłączenia transmisji.  

4.2.2. Sposób uporządkowania przestrzeni roboczej robota 

przemysłowego oraz algorytm programu robota  

W celu przeprowadzenia badań poprawności wykrywania i wyznaczania współrzęd-

nych pozycji obiektu kulistego zaprojektowano i wykonano stół roboczy robota (Rys. 4.5). 

Jak można zauważyć na rysunku, w stole wykonane są otwory, w ściśle określonych miej-

scach (na rysunku zaznaczono wybrane otwory). Takie podejście znacząco ułatwia wyzna-

czenie pozycji obiektu o kształcie kuli wstawionej w otwór na stole roboczym. Na rysunku 

(patrz Rys. 4.5) widać również miejsce zaczepienia kartezjańskiego układu współrzędnych 

stołu roboczego       .  

 

W opisywanym systemie założono, że chwytak może „zabrać” element kulisty ze 

stołu roboczego tylko z wyznaczonych miejsc, będących środkami siatki otworów wycię-

tych w stole (patrz Rys. 4.5). Dla uproszczenia przyjęto, że stół posiada   otworów zarów-

no wzdłuż osi    i    stołu roboczego. Oznaczmy przez 

 

 (         ), (4.2) 

 

gdzie: 

               , 

               , 
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Rys. 4.5. Podział stołu roboczego robota na sektory. Kolorem szarym zaznaczono początki ukła-

dów współrzędnych każdego sektora oraz układy współrzędnych: stołu roboczego       , mani-

pulatora       , chwytaka       , kamery       .  

 

istotne punkty siatki otworów. Punkty te można interpretować, jako numery otworów 

w stole. Rzeczywistą pozycję    względem układu współrzędnych        stołu roboczego 

każdego otworu, można wyznaczyć ze wzoru 

 

  (   )   [(      )    (      )   ], 
(4.3) 

 

gdzie   jest stałą odległością pomiędzy środkami otworów w stole roboczym wyrażoną 

w minimetrach. 

Stół ustawiono w przestrzeni roboczej manipulatora w taki sposób, aby nie dopuścić 

do ustawienia się manipulatora w konfiguracji osobliwej. Początkowo chwytak składał się 

z jednej ssawki przymocowanej bezpośrednio do nadgarstka manipulatora. Podejście takie 

spowodowało, że manipulator miał za mały zasięg i fragment stołu znajdował się poza 

przestrzenią roboczą. W celu wyeliminowania tej niedogodności, zaprojektowano 

i zbudowano nowy chwytak, zwiększając zasięg robota. Obecnie chwytak zbudowany jest 

z profili aluminiowych ułożonych w kształt prostokąta. Na każdym z rogów tego prostokąta 

zamocowano ssawkę. 

W opracowanym systemie, manipulator podczas pojedynczego cyklu przenoszenia 

„zabiera” ze stołu tylko jeden element okrągły. Jako pojedynczy cykl przenoszenia, należy 

rozumieć, jednorazowe wywołanie procedury przenoszenia             (patrz Tabela 4.2 

punkt 6). Zastosowanie czterech ssawek ma na celu przystosowanie systemu do przepro-
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wadzenia badań związanych z optymalizacją cyklu przenoszenia. W przyszłości chwytak 

będzie mógł przenieść więcej niż jeden element podczas pojedynczego cyklu.  

Kontroler robota steruje każdą z ssawek oddzielnie. W zawiązku z tym zaprojektowano 

algorytm wyznaczający, która z ssawek i w jakim momencie zostanie użyta. W celu wy-

znaczenia odpowiedniej ssawki oraz ułatwienia implementacji programu robota, zapropo-

nowano następujące rozwiązanie. 

Stół roboczy podzielono na cztery sektory, każdy z sektorów składa się z 25 otwo-

rów (siatka 5 x 5). Początek układu współrzędnych każdego z sektorów nazwano pozycją 

bazową. Pozycje bazowe są trwale zapisane w strukturze programu robota i zostały wyzna-

czone względem układu współrzędnych stołu roboczego. Do każdego z sektorów przypisa-

no ssawkę, w taki sposób, że ssawka o numerze pierwszym przenosi tylko elementy z sek-

tora pierwszego, ssawka o numerze drugim tylko z sektora drugiego itd. Podział na sektory 

pokazano na rysunku powyżej (Rys. 4.5). 

Obecnie punkty rzeczywiste   
  wyznaczane będą względem układu współrzęd-

nych sektor  , gdzie             oraz   wyznaczane jest z algorytmu  

 

  

{
 
 

 
 
                          
                       
                       
                         

 

  
(4.4) 

 

 

Wartość   jest także numerem ssawki, jaką należy użyć, podczas przenoszenia elementu. 

Rzeczywiste współrzędne punktów względem układu współrzędnych sektora 

  można wyznaczyć ze wzoru 

 

  
 (   )   [(    )    (    )   ]  (4.5) 

 

     
         

 
 (4.6) 

 

gdzie   jest stałą odległością pomiędzy środkami otworów w stole roboczym,   ,    są 

współrzędnymi (numerami) otworu względem układu współrzędnych bazy   oraz 

   
 

 
 i           . 

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że taki podział wpływa korzystnie na dokładność pozy-

cjonowania chwytaka nad otworem. Wynika to z tego, że instrukcje liniowego przemiesz-

czenia manipulatora, wyliczane są nie względem początku układu współrzędnych stołu 

roboczego, tylko względem początku układu współrzędnych lokalnej bazy. Dlatego, gdy 

któryś z układów współrzędnych baz jest niewłaściwie wyznaczony, to zwiększa się suma-

ryczna wartość niedokładności wyznaczenia pozycji otworu (wyrażona w milimetrach) 

w sektorze tej bazy. 

Na rysunku (patrz Rys. 4.5) można zaobserwować zależności pomiędzy układami 

współrzędnych: manipulatora, chwytaka, kamery, stołu roboczego, sektorów. Wektor trans-

lacji i macierz rotacji układu współrzędnych kamery zostały wyznaczone eksperymentalnie 

i są zapisane w strukturze programu robota. Za transformację punktów pomiędzy wyżej 
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wymienionymi układami współrzędnych odpowiadają wewnętrzne układy kontrolera robo-

ta. 

 

Mając informację o współrzędnych punktu   
  można wygenerować instrukcje ruchu 

robota. Manipulator przemieszcza się za pomocą instrukcji ruchu liniowego oraz instrukcji 

„offsetowych”[1] (patrz Tabela 4.2 punkt 7). Są to podstawowe instrukcje każdego języka 

programowania robotów przemysłowych. 

 

W zaprojektowanym systemie, zgodnie z przyjętą składnią rozkazów, za ruch robota 

odpowiedzialna jest instrukcja 

 

               . (4.7) 

 

 

Rozkaz ten wywołuje procedurę            , gdzie wykonywany jest następujący 

algorytm: 

 

 sprawdź, czy operandy        i        są poprawnymi numerami otworu; 

 na podstawie        i        oblicz pozycję bazową sektora ( ), gdzie znajdu-

je się element do przeniesienia oraz określ numer ssawki ( ), która zostanie użyta; 

 oblicz współrzędne punktu   
  względem układu bazowego; dokonaj niezbędnej 

transformacji (wewnętrzne układy kontrolera robota) na układ współrzędnych ma-

nipulatora; 

 przemieść chwytak z pozycji            do pozycji o współrzędnych 

  
  (Współrzędna   punktu   

  jest wartością stałą i określana jest przez operatora 

systemu. Jest to wysokość elementu zakwalifikowanego do przeniesienia. Do 

współrzędnej   dodawana jest stała wartość 40 mm.); 

 zmniejsz prędkość przemieszczania i wykonaj ruch w dół chwytakiem wzdłuż 

współrzędnej    stołu roboczego (wartość zostanie zmniejszona o 40 mm). 

 włącz ssanie ssawki  , „zabierz” element; 

 ciągle ze zmniejszoną prędkością wykonaj ruch w górę wzdłuż współrzędnej    

stołu roboczego (wartość zostanie zwiększona o 40 mm). 

 wykonaj procedurę        , (Procedura przenoszącą element do miejsca wska-

zanego przez operatora systemu.); 

 wyłącz ssanie ssawki  . 
 

Chwytak zawsze zachowuje orientację równoległą do stołu roboczego. W obecnej im-

plementacji systemu, pomiędzy kolejnymi pobraniami TCP jest pozycjonowane poprzez 

punkt           .  

 

Poniżej Tabela 4.2. przedstawia najważniejsze fragmenty kodu programu robota napi-

sanego w języku RAPID. 
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Tabela 4.2. Fragmentu kodu programu robota 

Lp. Instrukcja robota Komentarz 

1 MoveJ cameraHome, speedH, z50, chwytak\WObj:= plyta; 

Przemieszczenie manipulatora 

robota do pozycji 

            

2 

TransmisjaConnect; 

PROC TransmisjaConnect() 

    SocketCreate moj_serwer; 

    SocketBind moj_serwer, "192.168.125.1", 1026; 

    SocketListen moj_serwer; 

    SocketAccept moj_serwer, klient; 

ENDPROC 

Nawiązanie połączenia 

z aplikacja zewnętrza za po-

mocą „socket’ów”. 

3 

WHILE TRUE DO 

     Transmisja;  

     IF RozpoznanieZmiennej() = FALSE  

        THEN opcja.rozkaz:="stop:"; 

         TransmisjaDisconnect; 

     ENDIF 

     WykonajRozkaz; 

ENDWHILE 

Główna nieskończona pętla 

„nasłuchowa” robota. Wyko-

nująca transmisję i rozkazy. 

W przypadku nierozpoznania 

rozkazu pętla kończy transmi-

sję. 

4 

PROC WykonajRozkaz() 

 TEST opcja.rozkaz 

   CASE "home:": 

     home; 
〈 〉 

    CASE "ping:": 

      SendMesage "pong:"; 

    CASE "step:": 

      stepToPoint opcja.warX, opcja.warY; 

    CASE "stop:": 
〈 〉 

     TransmisjaDisconnect; 

    ENDTEST 

ENDPROC 

Procedura wywołująca odpo-

wiednią procedurę składową 

wynikającą z przesłanego 

rozkazu. 

5 

FUNC bool RozpoznanieZmiennej() 

  reg1 := StrLen(text_odebrany); 

Funkcja rozpoznająca rozkazy. 

W rejestrze robota      prze-

chowywana jest długość ciągu 

znakowego otrzymanego od 

aplikacji. 

  IF reg1 <= 0 THEN RETURN FALSE; ENDIF 

  reg2 :=StrFind(text_odebrany,1,":"); 
Wyszukiwanie końca rozkazu. 

  opcja.rozkaz := StrPart(text_odebrany,1,reg2); 
Zapisywanie rozkazu do struk-

tury rozpoznanych rozkazów. 

  reg3:=StrFind(text_odebrany,reg2-1,"."); 

W rejestrze robota      prze-

chowywana jest pozycja 

pierwszego znaku parametru 

 . 
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  IF reg2 > reg1 OR reg3 > reg1 THEN RETURN FALSE; 

  ENDIF 

  ok :=StrToVal(StrPart(text_odebrany,reg2+1,reg3- 

          reg2),opcja.warX); 

  ok:= StrToVal(StrPart(text_odebrany,reg3+1, 

           reg1-reg3),opcja.warY);  

  RETURN TRUE; 

ENDFUNC 

Uzupełnianie struktury rozpo-

znanych rozkazów o wartości 

parametrów   i  . 

 

6 

PROC stepToPoint(num x, num y) 

  IF x >= 0 AND x < 10 AND y >= 0 AND y <10 THEN 

      SendMesage "busy:"; 
〈 〉 

      takeMove calcBase(x,y,number), x, y, number; 

      putMove put10, put20, number; 

      SendMesage "notbusy:";  

  ENDIF     

ENDPROC 

Procedura wykonująca ruch 

manipulatora do wskazanej 

pozycji. Funkcja          

wykonyje ruch robota wzglę-

dem wyliczonej bazy za pomo-

cą funkcji         .  

7 

PROC takeMove(robtarget point, num px, num py, num 

number) 
〈 〉 

  MoveL Offs(point, -(px MOD baseDiv)*off, -(py MOD 

         baseDiv)*off, 0), speedH, z20, 

chwytak\WObj:=plyta; 
〈 〉 

    ENDPROC 

Fragment procedury generują-

cej ruch liniowy manipulatora. 

 

4.3.  Zastosowany system wizyjny 

Na potrzeby systemu został opracowany, a następnie zaimplementowany prosty algo-

rytm inspekcyjny rozpoznający obiekty, których rzut na stół roboczy ma kształt okręgu. 

W niniejszej pracy, cały proces związany z rozpoznawaniem obiektów zostanie opisa-

ny w sposób ogólny. Wynika to z faktu, że nie jest to system pomiarowy. Zadaniem tego 

systemu wizyjnego jest wskazanie, czy w danym otworze stołu roboczego robota znajduje 

się element okrągły. Zastosowane przekształcenia obrazu wyeliminują wszystkie obiekty 

niemające wymaganego kształtu, np. kwadratowe. Oczywiście nie poradzą sobie 

w sytuacji, gdy rozpoznawany element ma w rzucie kształt owalny. Transformata Hough’a 

dla okręgów ma pewne właściwości aproksymacyjne i taki obiekt dla systemu również 

będzie poprawny. Ważne jest, aby przed przystąpieniem do testowania systemu wizyjnego 

przeprowadzić procedurę kalibracji. W procedurze tej można określić: średnicę obiektu (np. 

40 mm), tolerancję średnicy (np.   10 mm), parametry związane z kolorem RGB (np. 230 -

 255, 120 -165, 0-30) obiektu. Rozpoznawany obiekt musi mieć średnicę większą niż 25 

mm. W opracowanym systemie założono, że wszystkie elementy mają taką samą wyso-

kość, którą operator wprowadza do aplikacji, jako parametr. Jest to typowa sytuacja na linii 

produkcyjnej, gdzie maszyna wytwórcza wykonuje takie same detale, które następnie są 

transportowane podajnikiem taśmowym do miejsca segregowania. 
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Podobnie jak stół roboczy stanowiska zrobotyzowanego, obraz z kamery również po-

dzielono na 100 obszarów (siatka 10 na 10). Podczas, gdy system wizyjny rozpozna 

w którymś z obszarów obiekt, to numer tego obszaru zostanie przesłany do programu robo-

ta, jako operandy rozkazu     . Numer obszaru obrazu odpowiada numerowi otworu 

w stole. Takie rozwiązanie umożliwia, zastosowanie algorytmu, gdzie wszystkie obiekty są 

rozpoznawane jednocześnie. 

W celu przetworzenia obrazu z kamery, zastosowano podstawowe funkcje z biblioteki 

OpenCV języka C++. 

Poniżej na rysunku (Rys. 4.6) przedstawiono kolejne etapy przetwarzania obrazu 

w zaproponowanym systemie. Na zarejestrowanym kolorowym obrazie przeprowadzono 

operację transformacji obrazu, mającą na celu wykrycie zadanego koloru. Kolor podawany 

jest zawsze w pewnym zakresie intensywności RGB. Kolejnym krokiem algorytmu jest 

zmiana obrazu kolorowego na obraz w skali szarości. Obraz kolorowy jest obrazem nad-

miarowym, składa się z trzech ramek i każda z tych ramek zawiera te same informacje 

o kształcie i pozycji piłeczki. Następnym bardzo ważnym krokiem jest przeprowadzenie 

procedury wykrywania krawędzi. Do tego zadania zastosowano transformatę Canny [2]. 

Operator Canny jest oparty na transformacie Sobel’a z takim założeniem, że do poprawnej 

pracy operatora należy zastosować dwa progi, niski i wysoki. W cyfrowym przetwarzaniu 

obrazów, za próg będziemy uważali pewną nieujemną liczę z zakresu odpowiadającemu 

wartości intensywności skali szarości przetwarzanego obrazu, która będzie wskazywała, 

czy dany piksel należy do szukanego przez nas obiektu, czy nie należy. Niski prób pozwala 

na pozostawienie w obrazie przetworzonym dużej liczby krawędzi, również tych krawędzi 

niepożądanych. Ważne jest, żeby tak dobrać „niski” próg, aby krawędzie, które nas intere-

sują były wyraźne i ciągłe. 

 

 
 

Rys. 4.6. Kolejne etapy przetwarzania obrazu mające na celu wyłonienie współrzędnych środka roz-

poznanego okręgu oraz jego promienia 

 

„Wysoki” próg należy dobrać w taki sposób, aby na obrazie wyjściowym pozostały 

tylko istotne krawędzie. W tym przypadku należy pogodzić się z faktem, że granice obiektu 

elementów okrągłych będą nieciągłe. Powyższe progi dobieramy w procedurze kalibracji 



 105 

systemu. Następnie za pomocą transformacji Sobel’a można uzyskać pożądane granice 

elementu okrągłego, które są ciągłe i cienkie. Transformata Sobel’a jest podstawową opera-

cją segmentacji, której zadaniem jest wykrycie krawędzi. Aby ją wykorzystać zbudowano 

macierze segmentacji (jądra) o wymiarach 3x3 pikseli, złożoną ze współczynników równań 

różniczkowych cząstkowych. Poniżej przedstawiono macierze jądra 

 

   [
    
    
    

],     [
   
   

      
] (4.8) 

 

gdzie    macierz jądra dla linii poziomych,    macierz jądra dla linii pionowych. Następ-

nie przeprowadzono operacje splotu macierzy segmentacji z obrazem oryginalnym, co 

można przedstawić za pomocą równań 

 

       ,        , (4.9) 

 

gdzie   jest macierzą przechowującą obraz oryginalny. Ostatecznie obraz z wykrytymi 

krawędziami obliczano ze wzoru 

 

  √  
    

  . (4.10) 

 

Zastosowana w pracy funkcja transformacji Sobel’a wykorzystuje osiem macierzy ją-

dra. Każda macierz obracana jest o kąt 45 stopni. 

 

 

 

Rys. 4.7. Wynik działania algorytmu Hough’a wyznaczającego środki (kolor zielony) wykrytych 

obiektów o kształcie okrągłym (fragment stołu roboczego) 
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Przed przystąpieniem do procedury wykrycia okręgów można zastosować filtry, które po-

prawią jakość obrazu [3]. Po uzyskaniu informacji o krawędziach obrazu przeprowadzono 

procedurę zwaną transformata Hough’a dla okręgów [4]. Na Rys. 4.7 przedstawiono wynik 

działania algorytmu wykrywania kształtu kulistego. Wynik ten (czerwone okręgi) naniesio-

no na obraz oryginalny. 

4.4.  Przeprowadzone testy systemu 

Do przeprowadzenia testów wybrano robota przemysłowego o sześciu stopniach swo-

body firmy ABB o symbolu IRB1600. Robot wyposażono w chwytak podciśnieniowy oraz 

kamerę cyfrową Logitech o symbolu 920C. Kamera przesyła obraz do komputera 

w rozdzielczości 1920 x1080 pikseli. W przestrzeni roboczej manipulatora zamontowano 

stół roboczy, będący płytą z wyciętymi otworami oddalonymi od siebie o 60 mm (środki 

tych otworów), każdy otwór ma 18 mm średnicy. Otworów tych jest 100 i są ułożone 

w siatkę 10 otworów na 10. Do testów przygotowano piłeczki to tenisa stołowego, każda 

piłeczka ma 40 mm średnicy. 

Przeprowadzono testy działania systemu. Podczas wykonywania prób w serii, 

w laboratorium panowały podobne warunki oświetlenia. Najczęściej było to białe światło 

pochodzące ze standardowych lamp laboratoryjnych. Manipulator nie był wyposażony 

w dodatkowy oświetlacz. Przeprowadzono serie 20 prób. Każda próba miała po 12 takich 

samych ustawień piłeczek na stole roboczym. W każdej serii znajdowały się piłeczki poma-

rańczowe (10 sztuk), które robot ma przenieść oraz piłeczki białe (2 sztuki), które robot ma 

ignorować. Oprogramowanie systemu za każdym razem poprawnie odrzucało piłeczki 

białe. W tabeli (patrz Tabela 4.3.) przedstawiono wynik dla wybranych serii pomiarowych 

w postaci współczynnika rozpoznawalności  ( ) zdefiniowanego następująco 

 

 ( )  
∑   

 
 

 
,  (4.11) 

 

 

gdzie M jest liczbą poprawnie rozpoznanych pomarańczowych piłek,    jest  -tą piłeczką 

koloru pomarańczowego. 

Należy zwrócić uwagę, że wybrane serie 1 i 2 były przeprowadzone ze sztucznym 

oświetleniem, pochodzącym z lamp oświetlających pomieszczenie laboratorium (patrz 

Tabela 4.3.). Następne badania w takich samych warunkach oświetlenia dawały podobny 

rezultat, czyli wysoki współczynnik rozpoznawania elementów. Przytoczona dla przykładu 

seria 3 i 4 była wykona jedynie z oświetleniem naturalnym. Wyniki otrzymane podczas 

prób przy naturalnym świetle słonecznym dawały bardzo różny współczynnik rozpozna-

walności i był on silnie uzależniony od pory dnia. Całkowity współczynnik rozpoznawal-

ności obliczony, jako średnia wartość wszystkich serii, wyniósł 0,783. Wnioskować można, 

że system działa poprawnie, jednakże w przyszłości w celu podniesienia wartości współ-

czynnika rozpoznawalności należy zamontować oświetlacz. 

W opisywanym systemie skupiono się głównie na testowaniu poprawności komunika-

cji wszystkich podzespołów oraz poprawności generowania statycznych ścieżek manipula-
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tora. Wszystkie testy związane z wyżej wymienionymi problemami zakończyły się pełnym 

sukcesem. Testowane oprogramowanie w każdym momencie pracy działało poprawnie. 

 

Tabela 4.3. Wybrane serie pomiarowe - poprawność rozpoznania i przeniesienia piłeczek pomarań-

czowych 

 Próba 

S
er

ia
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Średnia 

1 1 1 1 1 0,9 0,9 1 1 1 0,9 0,97 

2 1 1 1 1 1 1 0,9 1 1 1 0,99 

3 0,9 0,8 0,8 0,9 0,7 0,7 0,6 0,7 0,8 0,8 0,77 

4 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6 0,8 0,6 0,7 0,7 

5 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 0,9 0,81 

6 0,7 0,8 0,9 0,8 0,8 0,9 1 0,9 1 1 0,88 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 0,9 0,8 1 0,9 1 1 1 0,9 0,9 1 0,94 

9 0,6 0,5 0,4 0,6 0,7 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 0,55 

10 0,6 0,6 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,79 

 

4.5.  Podsumowanie i wnioski 

Zaprezentowany system przenoszenia elementów kulistych z użyciem robota przemy-

słowego i systemu wizyjnego działa poprawnie. Udało się zintegrować robota przemysło-

wego z aplikacją działającą na komputerze PC, przy użyciu protokołu komunikacji TCP/IP. 

W ramach zaproponowanego i opisanego projektu napisano program w języku RAPID 

działający w systemie robota służący do: komunikacji z aplikacją zewnętrzną, interpretacji 

rozkazów, generowania ścieżki robota, reagujący na przerwania. Napisano również aplika-

cję okienkową w języku C++, w której zaimplementowano algorytmy komunikacji tejże 

aplikacji z robotem za pomocą protokołu TCP/IP. Ponadto dzięki zaimplementowaniu 

algorytmów przetwarzających obraz, aplikacja ma możliwość interpretacji przekazywanego 

przez kamerę cyfrową obrazu.  

Głównym zadaniem aplikacji jest wyszukiwanie obiektów kulistych, (piłeczek poma-

rańczowych) o określonym rozmiarze, kolorze i odstępie między obiektami. Główne okno 

aplikacji komputerowej podzielone jest na dwie części. W prawej operator ma możliwość 

obserwacji przestrzeni robota poprzez bezpośredni przekaz obrazu z kamery. W lewej czę-

ści ma szereg przycisków funkcyjnych takich jak: połącz z robotem, przemieść manipulator 

na pozycję           , czy wykonaj cykl przenoszenia, ustal prędkość itd. Operator 

w tej części okna głównego ma również możliwość graficznego podglądu rozmieszczenia 

zakwalifikowanych do przeniesienia obiektów okrągłych. Operator w każdej chwili może 

wydać polecenie nakazujące aplikacji ponową interpretację przestrzeni roboczej stołu.  
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Z przeprowadzonych badań nad dokładnością wykrywania elementów okrągłych 

można wysnuć wniosek, że oświetlenie jest czynnikiem decydującym o powodzeniu opera-

cji wykrywania obiektów. Należy zaznaczyć w tym miejscu, że kamera robota nie posiada 

dodatkowego oświetlacza.  

W pracy opisano podział przestrzeni stołu roboczego na sektory. Podział ten korzyst-

nie wpłynął na dokładność pozycjonowania chwytaka nad piłeczką przeznaczoną do prze-

niesienia, ponieważ zmniejszyła się sumaryczna wartość błędów związana z instrukcjami 

„offsetowymi” robota. Ponadto podział na sektory i przyporządkowanie im konkretnej 

ssawki chwytaka robota nie tylko zwiększa zasięg manipulatora, ale i przyspiesza proces 

przenoszenia. Zadanie przenoszenia elementów okrągłych zrealizowano, za pomocą spe-

cjalnie przygotowanego stołu z wyciętymi otworami, tak aby wygląd sceny robota, podczas 

każdej testowej serii był identyczny. Takie podejście ograniczyło liczbę pozycji (współ-

rzędne względem rogu stołu roboczego robota), z których robot zabiera piłeczki. Wielo-

krotnie przetestowano oprogramowanie i jest możliwe pobranie piłeczki z dowolnego miej-

sca stołu. 

Dodatkowe zmniejszenie czasu cyklu pracy jest możliwe poprzez zastosowanie algo-

rytmu pobierającego więcej niż jedną piłeczkę w czasie jednej operacji przenoszenia. 

Obecnie zaimplementowano algorytm szeregujący listę wykrytych piłeczek do przeniesie-

nia w taki sposób, że piłeczki są przenoszone ze stołu po jednej z każdego sektora. 

Opisany w niniejszej pracy system jest próbą pokazania gotowej aplikacji, którą moż-

na zastosować w przemyśle, na przykład: sortowania, paletyzowania. 

Zbudowany system można traktować, jako platformę do dalszych prac badawczych 

nad zastosowaniem systemów wizyjnych w robotyce poprzez testowanie nowych algoryt-

mów: analizy obrazów, komunikacji, szeregowania zadań, sztucznej inteligencji.  
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5. Wybrane zagadnienia konstrukcji telemanipulatora  

Początki telemedycyny sięgają lat 60-tych dwudziestego wieku. W roku 1964 prze-

prowadzona została pierwsza operacja na odległość – operacja endarterektomii tętnicy 

szyjnej (dr Michael DeBakey) [1]. Jednak dopiero w roku 1994 dopuszczony do zastoso-

wań medycznych został pierwszy robot, który pozycjonował kamerę w czasie operacji 

laparoskopowych. Pod koniec lat 90-tych miało miejsce zdecydowane przyspieszenie roz-

woju operacji małoinwazyjnych wykorzystujących roboty i manipulatory medyczne. Lata 

1998-1999 to okres kiedy pojawiły się roboty ZEUS i DaVinci.  

W roku 2001 za pomocą robota DaVinci została wykonana pierwsza operacja na od-

ległość – operacja Lindbergh (nazwa pochodzi od nazwiska pilota, który zasłynął pierw-

szym przelotem między lądem Ameryki Północnej, a Europą bez międzylądowań) – było to 

usunięcie pęcherzyka żółciowego pacjentce ze Strasburga przez lekarzy w Nowym Jorku. 

W Polsce pierwszą udaną symulację operacji na odległość przeprowadzono w 2010 roku z 

wykorzystaniem robota RobInHeart opracowanego przez Fundację Rozwoju Kardiochirur-

gii z Zabrza [2], [3]. 

5.1. Przegląd robotów stosowanych w medycynie 

Intensywny rozwój inżynierii biomedycznej oraz medycyny sprawia, że na rynku po-

jawiają się coraz nowsze i bardziej doskonałe roboty i narzędzia chirurgiczne, które poma-

gają chirurgowi realizować jego misję – ratowanie ludzkiego życia i zdrowia [4]. 

Aktualnie na salach operacyjnych stosowane są dwa typy robotów kardiochirurgicz-

nych: DaVinci (Rys. 5.1 a) oraz ZEUS (Rys. 5.2 b). Robot DaVinci jest najpopularniejszym 

aktualnie robotem medycznym wspierającym zespół medyczny w czasie operacji. Jego 

budowa oparta jest najczęściej na czterech ramionach (zdarzają się również aplikacje 

w wersji trzy ramiennej).  

Jedno z ramion odpowiada za pozycjonowanie kamery w obszarze operacyjnym, a na 

pozostałych ramionach robota umieszczane są narzędzia chirurgiczne, które poruszane są 

zgodnie z wolą chirurga umożliwiając mu przeprowadzenie zabiegu. 
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Dodatkowo każdy system wyposażony jest w konsolę, która umożliwia chirurgowi 

zadawanie ruchu za pomocą manetek, a system wizyjny przekazuje obraz z pola operacyj-

nego na monitory lub okulary stereoskopowe, sprawiając wrażenie głębi w celu bardziej 

intuicyjnego operowania narzędziami. 

Alternatywnym systemem spotykanym na salach operacyjnych jest robot ZEUS (Rys. 

5.1a) firmy Computer Motion. Jego budowa, w przeciwieństwie do DaVinci, charakteryzu-

je się trwałym przytwierdzeniu korpusu robota do stołu operacyjnego. Najczęściej stoso-

wana była konfiguracja trójramienna, wyposażona w konsolę sterowniczą. Robot ZEUS nie 

jest aktualnie rozwijany, a prawa patentowe i konstrukcyjne do robota przejęła w 2003 roku 

firma Intuitive Surgical. W wyniku przejęcia firmy Computer Motion przez Intuitive Surgi-

cal zaprzestana została produkcja robota ZEUS i aktualnie jedyną platformą dostępną ko-

mercyjnie jest robot DaVinci. 

W Polsce od kilkunastu lat zespół pod kierownictwem dr. hab. Zbigniewa Nawrata 

(Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii z Zabrza) projektuje oraz udoskonala robota RobIn-

Heart (Rys. 5.2) [1][5], [6], [7], [8], który miałby stać się konkurencją dla bardzo drogiego 

rozwiązania DaVinci [9].  

a) b) 

 

 
 

 

Rys. 5.1. Przykładowe rozwiązania konstrukcyjne: a)   Robot DaVinci.; b)  Robot ZEUS 

 

Rys. 5.2. Ramię robota RobInHeart. 



111 

Operacje małoinwazyjne [10], wykorzystujące laparoskop lub system robotowy czy 

manipulatory, stanowią coraz większy odsetek ogólnej liczby operacji wykonywanych 

w takich gałęziach medycyny jak [5], [11]:  

 kardiologia, 

 urologia,  

 ginekologia, 

 neurochirurgia, 

 chirurgia ogólna, 

 ortopedia. 

 

Wbrew mylnemu przekonaniu najwięcej operacji nie jest wykonywanych w kariologii 

– ze względu na trudne dojście do narządów, które mają być poddawane operacji. Najczę-

ściej operacje z wykorzystaniem robotów stosuje się w urologii – największy odsetek sta-

nowią zabiegi prostatektomi [11].  

5.2. Składowe systemu telemanipulatora 

 System telemanipulatora można podzielić na kilka elementów ściśle ze sobą współ-

pracujących. Zaproponowany przez autora podział systemu na elementy składowe, które 

zostały omówione w niniejszej pracy przedstawia schemat. (Rys. 5.3) 

 

Konsola chirurga (zadajnik ruchu) stanowi bardzo ważny element systemu, gdyż jest 

odpowiedzialna za umożliwienie zdefiniowania chirurgowi ruchów, które powinny zostać 

odtworzone przez manipulator lub robota. W kolejnym kroku dane są przesyłane do układu 

sterowania za pomocą teletransmisji, która może być realizowana na różne sposoby – od 

sieci kablowych poprzez transmisję radiową do układów hybrydowych. Układ sterowania 

w połączeniu ze strukturą mechaniczną manipulatora stanowią trzon systemu robotowego, 

zapewniając odpowiednią dokładność, stabilność oraz bezpieczeństwo w czasie operacji dla 

 

Rys. 5.3. Składowe bloki struktury systemu telemanipulatora . 

Zadajnik 
(Konsola 
chirurga) 

Przesył danych 
(teletransmisja) 

Układ 
sterowania 

Struktura 
mechaniczna 

Tor wizyjny + 
biofeedback 

Układy zasilania 
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pacjenta, jak również dla zespołu asystującego. Dopełnieniem systemu, a jednocześnie jego 

niezbędnym elementem jest tor wizyjny i biofeedback, które umożliwiają weryfikację poło-

żenia końcówki elementu wykonawczego (skalpela, chwytaka, nóża z koagulacją, itp.) 

pozwalając na bezpieczne i szybsze operowanie narzędziami w ciele pacjenta w porówna-

niu do klasycznego podglądu laparoskopowego.  

5.3. Struktura systemu telemanipulatora 

Typową strukturą, w jakiej pracują telemanipulatory i roboty medyczne, jest układ 

Master-Slave. W literaturze [12], [13] można znaleźć schemat typowej struktury telemani-

pulatora (Rys. 5.4), gdzie wyraźnie oddzielona została część Master (elementy systemu 

kontrolowane przez człowieka – lekarza nadzorującego operację) od części Slave (elementy 

wykonawcze telemanipulatora – sterowania oraz elementów wykonawczych wprawiają-

cych ramię robota w ruch). 

 

 

Schemat (Rys. 5.5) przedstawia warstwową strukturę telemanipulatora z wyraźnym 

oddzieleniem warstwy komunikacyjnej. Struktura Master skupia się wokół lekarza i jego 

ruchów zadających kierunek działania maszyny, następnie dane są w odpowiedni sposób 

konwertowane i przesyłane za pomocą warstwy pośredniej (komunikacyjnej) do struktury 

Slave, która odpowiada za odwzorowanie ruchu chirurga w przestrzeni operacyjnej. Na 

część Slave systemu składa się układ sterowania, konstrukcja mechaniczna robota, system 

bezpieczeństwa oraz układ wizyjny, z którego dane za pomocą warstwy komunikacyjnej są 

przekazywane do struktury Master, a następnie prezentowane operatorowi na ekranach 

monitorów lub w okularach stereoskopowych.  

Coraz częściej można spotkać się z kontrolerami haptycznymi, które pozwalają na od-

czuwanie oporu tkanek oraz pozwalają chirurgowi na łatwiejsze diagnozowanie z wykorzy-

staniem dodatkowego bodźca – dotyku, który jest bardzo istotnym „narzędziem” w co-

dziennej pracy chirurga. 

 

Rys. 5.4. Schemat blokowy struktury telemanipulatora. 
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 Zadawanie ruchu, rozumiane jako definiowanie zmiany położenia końcówki telema-

nipulatora w przestrzeni, stanowi bardzo ważne i trudne zadanie. Największą trudność 

sprawia zapewnienie odpowiedniego komfortu lekarzowi i ergonomii zadajnika tak, aby 

chirurg mógł skupić się jedynie na zadaniu, które ma wykonać, a nie na sposobie w jaki ma 

zdefiniować ruch ramienia. W literaturze można spotkać wiele opisów dotyczących projek-

tów konstrukcyjnych manipulatorów [14]. (Rys. 5.6)  

 

Autorzy pracy [14] zaproponowali różne metody zadawania ruchu – od propozycji 

przygotowania zadajnika przypominającego joystick komputerowy (Rys. 5.6 a), gdzie chi-

rurg musi nabyć odpowiedniej wprawy, przejść cykl szkoleń i warsztatów. Przedstawiony 

na (Rys. 5.6 b), interfejs haptyczny pozwala na odczuwanie oporu tkanek oraz na lepszą 

 

Rys. 5.5. Schemat struktury telemanipulatora z podziałem na 3 warstwy [12]. 

 

Rys. 5.6. Wybrane przykłady zadajników ruchu []. 

a) 

 
b) c) 

e) d) 
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„orientację” w polu operacyjnym przez chirurga. Podejmowane były również próby skon-

struowania zadajnika przypominającego narzędzie laparoskopowe (Rys. 5.6 c), jednak 

z doniesień literaturowych wynika, że była to próba nieudana. Sterowanie głosowe oraz za 

pomocą systemu wizyjnego z zastosowaniem odpowiednich markerów na ciele chirurga 

jest aktualnie testowanym rozwiązaniem. (Rys. 5.6 c, e) Niestety te propozycje nie spotkały 

się jak na razie z entuzjastycznym przyjęciem przez lekarzy, którzy twierdzą, że na obec-

nym etapie rozwoju technicznego, sprawnych dłoni chirurga nie można zastąpić. Z tego 

względu aktualnie największy nacisk położony jest na rozwój zadajników ze zwrotnym 

sprzężeniem siłowym, pozwalającym chirurgowi „odczuwać” sytuacje z pola operacyjnego. 

Niezmiernie ważne w przypadku zadawania ruchu jest odpowiednie zwizualizowanie prze-

strzeni roboczej – pola operacyjnego, do czego wykorzystywane są systemy wielomonito-

rowe oraz okulary stereoskopowe prezentujące obszar roboczy oraz najważniejsze parame-

try życiowe pacjenta, które są istotne dla operatora w czasie przeprowadzania zabiegu. 

Przekazanie informacji o zmianie położenia zadajnika, a co za tym idzie układu wy-

konawczego manipulatora odbywa się dzięki warstwie telemetrycznej, gdzie istotnym pa-

rametrami jest czas opóźnienia (nie może on być większy niż 0,02 s gdyż wtedy operator 

przestaje mieć kontrolę w czasie „rzeczywistym” nad manipulatorem i istnieje ryzyko 

uszkodzenia tkanek lub organów wewnętrznych pacjenta). Schemat komunikacji w war-

stwie telemetrycznej został zaprezentowany na schemacie (Rys. 5.7). 

Bardzo istotnym z punktu widzenia bezpieczeństwa pacjenta oraz sprawnego przebie-

gu operacji jest układ sterowania, który w połączeniu z systemem bezpieczeństwa musi 

zapewnić odpowiednie warunki do pracy dla chirurga. Sterowanie odgrywa kluczową rolę 

w każdym systemie z wykorzystaniem manipulatorów ze względu na mnogość zadań jakie 

musi zapewnić. Począwszy od wprawienia w ruch konstrukcji mechanicznej (za pośrednic-

twem odpowiednio sterowanych napędów) poprzez zapewnienie systemu bezpieczeństwa 

eliminującego potencjalne ryzyko narażające pacjenta na uszkodzenia ciała, aż po biofee-

dback zapewniający chirurgowi większą możliwość interakcji z polem operacyjnym niż 

w przypadku standardowej operacji laparoskopowej. Bardzo trudnymi i ważnymi z punktu 

widzenia bezpieczeństwa są dokładność odwzorowania ruchów lekarza w przestrzeni ope-

racyjnej, ale również eliminacja niepożądanych ruchów – jak drżenie ręki czy przypadkowe 

 

Rys. 5.7. Schemat teletransmisji w systemie telemanipulatora. 
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skokowe przesunięcie dłoni operatora na skutek kolizji z innym elementem środowiska 

operacyjnego [12]. 

5.4. Budowa manipulatora 

Istnieje kilka możliwych rozwiązań konstrukcyjnych pozwalających na zaprojektowa-

nie manipulatora lub robota na potrzeby medycyny. Każdorazowo jednak musi być zacho-

wana zasada stałego punktu przejścia przez powłoki ciała. Ze względu na charakter prze-

prowadzanych manipulacji stały punkt przejścia przez powłoki ciała w miejscu zainstalo-

wania trokaru może być zapewniony na kilka sposobów [15], [16]:  

 Mechanicznie: 

 z zastosowaniem mechanizmu stałopunktowego, np. opartego na mechani-

zmie równoległoboku,   

  poprzez odebranie wszystkich stopni swobody portowi, który stanowi dostęp 

dla narzędzi do ciała. 

 Programowo: 

 poprzez programowe zapewnienie stałopunktowości miejsca przejścia przez 

powłoki ciała (port). 

 

Metoda programowego zapewnienia stałego punktu przejścia przez powłoki ciała zo-

stała zastosowana w platformie DaVinci, gdzie wszystkie ramiona robota na początku ope-

racji pozycjonuje się w odpowiednich trokarach i kalibruje punkty przejścia przez powłoki 

ciała jako niezmienne w czasie [17].  

Alternatywne podejście stosuje zespół naukowców z Zabrza w konstrukcji robota Ro-

bInHeart, gdzie zasadę stałopunktowości zapewnia konstrukcja mechaniczna robota oparta 

na mechanizmie równoległoboku. (Rys. 5.8) 

 

Rys. 5.8. Mechanizm równoległoboku. 
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Końcówka przechodząca przez stały punkt ma odebrany jeden stopień swobody – 

translację. Można to zobrazować na przykładnie kuli, gdzie końcówka operacyjna przecho-

dzi przez punkt centralny kuli, który jest punktem niezmiennym. [18] 

Ze schematu kinematycznego telemanipulatora RobInHeart 1(Rys. 5.8), można poli-

czyć ruchliwość mechanizmu wykorzystując wzór (5.1): [19] 

   (   )  ∑    

 

   
 (5.1) 

gdzie: 

n  – liczba członów ruchomych mechanizmu wraz z podstawą, 

    – liczba par kinematycznych klasy i, oraz i = 1,2…5. 

Prezentowaną strukturę mechanizmu można uprościć do mechanizmu płaskiego, 

wówczas wzór (5.1) przyjmuje postać: 

     (   )            (5.2) 

Autor zaprojektował własną strukturę mechaniczną manipulatora, której schemat ki-

nematyczny zaprezentowano w pracy. (Rys. 5.9) 

Na schemacie (Rys. 5.9) zaznaczono orientację lokalnych układów współrzędnych, 

które pozwalają na poprawne przeprowadzenie analizy kinematycznej ramienia wg notacji 

Denavita-Hartenberga. Tabela 1.1 przedstawia usytuowanie każdego z układów współrzęd-

nych koniecznych do wykonania transformacji przekształcenia. 

 

Rys. 5.9. Schemat kinematyczny projektowanego manipulatora . 
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Tabela 5.1. Układy przekształceń wg notacji Denavita-Hartenberga 

Układ. Θi di ai αi 

1 0 0 a1var+a1 0 

2 0 d2var a2 0 

3 Θ3var d3 0 0 

4 0 d4 0 α4
 

5 Θ5var 0 0 0 

6 Θ6
 0 a6var 0 

 

5.4.1. Projekt CAD i MES prototypu ramienia manipulatora 

Autor, korzystając z wyników przeprowadzonych analiz oraz doniesień literaturowych  

[8], [15], [20], [21], [22] zaprojektował ramię manipulatora z zastosowaniem programu 

Solid Works (Rys. 5.10). Mając na uwadze gotowe rozwiązania konstrukcyjne funkcjonu-

jące w przemyśle medycznym, zaprojektowano mechanizm podobny strukturą do polskiego 

robota medycznego RobInHeart (działający na tej samej zasadzie – równoległoboku – dzię-

ki czemu mechanicznie została zapewniona zasada stałopunktowości). 

 

Bardzo istotnym problemem napotykanym w czasie projektowania konstrukcji mani-

pulatora jest osiągnięcie prawidłowej pozycji przez końcówkę manipulatora oraz utrzyma-

nie osiągniętej pozycji.   

Następnie przeprowadzono analizę wytrzymałościową ogniw mechanizmu stałopunk-

towego metodą elementów skończonych, której wyniki naprężeń i odkształceń zostały  

przedstawione w formie map dla ramienia 1 (Rys. 5.11). 

 

Rys. 5.10. Model CAD ramienia manipulatora. 
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Wyznaczono również częstości drgań własnych ramienia 1 zaprezentowane w Tabela 

5.2. 

 

 

Tabela 5.2. Częstotliwości rezonansowe ramienia 1 

Liczba postaci drgań Częstość drgań własnych [rad/s] Częstotliwość [Hz] 

1 1140.3 181.48 

2 2694.7 428.88 

3 6579.1 1047.1 

4 7663.5 1219.7 

5 9802.0 1560.0 

6 10778 1715.4 

7 12034 1915.3 

8 14391 2290.4 

9 16777 2670.1 

10 18086 2878.5 

 

 

Po przeprowadzeniu analiz metodą MES wykonano prototyp manipulatora 

(Rys. 5.12). Następnie opracowano stanowisko badawcze, w skład którego wchodzi mani-

pulator, układ napędowy oraz układ sterowania wykorzystujący platformę National Instru-

ment – CompactRio.  

Oprogramowanie prototypowe zostało zaimplementowane w systemie czasu rzeczy-

wistego NI RT Module. 

 

Rys. 5.11. Wyniki analizy numerycznej - naprężenia i odkształcenia występujące w ramieniu 1 
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Schemat algorytmu sterowania przedstawiono na schemacie (Rys. 5.13). Dane wej-

ściowe mogą być pobierane z różnych zadajników, dzięki czemu możliwe jest testowanie 

wielu konsol sterowniczych za pomocą jednego stanowiska badawczego.  

 

Aktualnie przeprowadzane są czynne eksperymenty badawcze na stanowisku labora-

toryjnym w celu weryfikacji doboru materiałów oraz rozwiązań konstrukcyjnych zapropo-

nowanych przez autora. 

 

Rys. 5.12. Prototyp manipulatora. 

 

Rys. 5.13. Schemat algorytmu sterowania. 
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5.5.  Podsumowanie 

W pracy przedstawiono przegląd literatury oraz aktualny stan techniki w zakresie wy-

branych zagadnień telemanipulatorów. Dokonano przeglądu robotów medycznych dostęp-

nych na rynku oraz przedstawiono i przedyskutowano strukturę telemanipulatora na przy-

kładnie robota DaVinci oraz RobInHeart. Zostały poruszone istotne problemy i zagadnienia 

konstrukcyjne mogące wpływać na jakość odwzorowywania ruchów chirurga (zaprojekto-

wanie optymalnej konsoli do wygodnego zadawania ruchu przez operatora, opóźnień wyni-

kających z transmisji oraz budowy zapewniającej odpowiednie pozycjonowanie końcówki 

manipulatora, jak też zachowanie zasady stałopunktoowści).  

Zaprezentowany został prototyp manipulatora zaprojektowany przez autora oraz 

przedstawiono wstępne wyniki analizy numerycznej. Aktualnie trwają badania laboratoryj-

ne mające na celu weryfikację trafności doboru struktury oraz stosowanych materiałów 

i rozwiązań konstrukcyjnych. W dalszej kolejności planuje się badania dokładności pozy-

cjonowania końcówek narzędzi chirurgicznych montowanych do ramienia manipulatora 

oraz badania odpowiedzi dynamicznej opracowanego prototypu. 
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