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Witaj w Ăwiecie robotów
Zanim zajmiemy siÚ na powaĝnie budowÈ robotów, warto przyjrzeÊ siÚ pewnym robotom
skonstruowanym przez innych amatorów na przestrzeni kilku ostatnich lat. FascynujÈce jest to,
ĝe roboty te sÈ bardzo róĝne, a ich konstruktorzy zastosowali bardzo sprytne rozwiÈzania
napotkanych problemów.
WiÚkszoĂÊ robotów nie zostaïa stworzonych przez profesjonalistów. Jednakĝe ludzi tych nie
moĝna okreĂliÊ równieĝ mianem osób poczÈtkujÈcych — na swój sukces pracowali przez kilka
lat. SÈ to osoby takie jak ja czy Ty — osoby lubiÈce bawiÊ siÚ silnikami i mikrokontrolerami.
Osoby konstruujÈce roboty tworzÈ je na bazie elementów prefabrykowanych lub wydrukowanych
za pomocÈ drukarki 3D, wysokiej jakoĂci drewnianych ram, a takĝe samodzielnie napisanych
programów. ByÊ moĝe roboty tworzone przez profesjonalistów sÈ lepiej zaprojektowane
i zastosowano w nich lepsze serwomotory i mikrokontrolery, ale zaprezentowane przez nas
roboty wcale nie sÈ gorsze od tych tworzonych przez profesjonalistów.
Pod opisem kaĝdego z projektów umieĂciïem odnoĂniki do ich witryn internetowych, gdzie
znajdziesz wiÚcej informacji na ich temat — moĝesz z nich pobraÊ instrukcje, a czasem nawet
peïny opis konstrukcji umoĝliwiajÈcy samodzielne wykonanie danego robota.

Watercolor Bot — robot malujÈcy akwarelami
Utalentowany konstruktor „Super Awesome” Sylvia Todd oraz maïĝeñstwo Windell Oskay
i Lenore Edman z Evil Mad Scientist Laboratories (EMSL) skonstruowali z tarcicy, silników
krokowych i dzieciÚcego zestawu do malowania akwarelami skomputeryzowanego malujÈcego
robota (zobacz rysunek 2.1). Robot przetwarza cyfrowe pliki graficzne na obrazy malowane
akwarelami — mechanizm moczy pÚdzel w wodzie, w farbie, a nastÚpnie maluje!
Twórcom tego robota zaleĝaïo na zastosowaniu dzieciÚcego zestawu do malowania akwarelami.
Byïo to doĂÊ problematyczne, poniewaĝ pÚdzle znajdujÈce siÚ w takich zestawach sÈ bardzo
tanie i rysunki stworzone za ich pomocÈ sÈ niskiej jakoĂci. Jednakĝe zastosowanie takiego
zestawu jest hoïdem zïoĝonym dla zestawów do malowania, jakimi autorzy projektu bawili siÚ
w dzieciñstwie.
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RYSUNEK 2.1. Robot Watercolor Bot malujÈcy akwarelami
ZdjÚcie: Windell H. Oskay, http://www.evilmadscientist.com/

Sylwia (w czasie wspólnej pracy nad tym robotem miaïa 11 lat) prowadzi wïasnego wideobloga
— Sylvia’s Super-Awesome Maker Show, na którym pracuje z zestawami do samodzielnego
montaĝu, majsterkuje nad róĝnymi projektami i dzieli siÚ swojÈ wiedzÈ z widzami. W ramach
White House Science Fair zaprezentowaïa robota malujÈcego akwarelami prezydentowi USA.
WiÚcej informacji na temat Sylwii i zbudowanego przez niÈ robota znajdziesz na stronach:
 http://watercolorbot.com/
 http://www.evilmadscientist.com/
 http://sylviashow.com/

Sparki
ArcBotics — producent zestawów przeznaczonych do samodzielnego montaĝu — chciaï stworzyÊ
robota przeznaczonego dla osób rozpoczynajÈcych swojÈ przygodÚ z robotykÈ. W wyniku prac
nad takim robotem powstaï Sparki (zobacz rysunek 2.2). Robot ten jest wyposaĝony w wiele
czujników (miÚdzy innymi przyspieszeniomierz, magnetometr, trzy Ăwiatïomierze), wyĂwietlacz
LCD, dwa przekïadniowe silniki krokowe, nadajnik i odbiornik podczerwieni, a takĝe wiele innych
ciekawostek.
Robot jest przeznaczony dla dzieci w wieku powyĝej 6 lat. Sparki jest gotowy do pracy po
wyjÚciu z pudeïka. Stanowi idealne narzÚdzie do rozpoczÚcia przygody z programowaniem
i robotykÈ bez koniecznoĂci samodzielnego budowania robota.
Sparki, podobnie jak wiele robotów opisanych w tym rozdziale, jest otwartym projektem.
Jego dokumentacjÚ i schematy moĝesz pobraÊ ze strony http://arcbotics.com/.
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RYSUNEK 2.2. Robot Sparki jest gotowy do zaprogramowania od razu po wyjÚciu z pudeïka
ZdjÚcie: http://arcbotics.com/

OpenROV
Eric Stackpole i David Lang chcieli zbudowaÊ zdalnie sterowany pojazd podwodny (ang. ROV)
w celu eksploracji kalifornijskiej jaskini Hall City Cave. ROV jest maïym robotem wyposaĝonym
w silniki napÚdowe i kamery, a takĝe interfejs umoĝliwiajÈcy transmisjÚ danych.
Eric i David nie mieli pomysïu, jak zabraÊ siÚ za pracÚ nad takim pojazdem. Stworzyli wiÚc
internetowÈ spoïecznoĂÊ miïoĂników zdalnie sterowanych pojazdów podwodnych, którzy
wspólnie pracowali nad robotem — stworzyli otwarty projekt pojazdu podwodnego, który
nazwali OpenROV (zobacz rysunek 2.3).
W wyniku crowdfoundingu udaïo im siÚ zebraÊ budĝet 100 000 dolarów i stworzyli seriÚ robotów
OpenROV, która kolejnego roku zostaïa przetestowana w wodach Antarktyki — roboty
wykonywaïy zdjÚcia zwierzÚtom ĝyjÈcym pod pokrywÈ lodowÈ. DziÚki temu eksperymentowi
sprawdzono, jak robot sprawuje siÚ w ekstremalnych temperaturach. OpenROV doskonale
sprawdzaï siÚ w tych warunkach.
WiÚcej informacji na temat projektu OpenROV znajdziesz na stronie http://www.openrov.com/
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RYSUNEK 2.3. DziÚki OpenROV kaĝdy moĝe eksplorowaÊ podwodne przestrzenie
ZdjÚcie: OpenROV

Astrodroidy
Craig Smith zbudowaï Astrodroidy widoczne na rysunku 2.4 w hoïdzie inteligentnym robotom
znanym z filmu Gwiezdne wojny. Roboty stworzone przez Craiga sÈ zdalnie sterowanymi
maszynami poruszajÈcymi siÚ na koïach, a ich nogi mogÈ siÚ zginaÊ.

RYSUNEK 2.4. Roboty stworzone przez Craiga Smitha mogÈ zostaÊ pokazane w filmie
ZdjÚcie: Craig Smith
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Czerwony robot jest efektem prac koncepcyjnych — próbÈ odtworzenia robota mieszczÈcego
siÚ w skrzydle pojazdu kosmicznego znanego z jednego z filmów. Srebrno-zïoty nie zostaï
wyposaĝony w boczne osïony, dziÚki czemu widaÊ jego aluminiowÈ konstrukcjÚ, a takĝe jego
poszczególne komponenty.
Craig twierdzi, ĝe wiele osób pyta go o to, jak wykonaï ten lub tamten mechanizm. W zwiÈzku
z tym stworzyï droida z odsïoniÚtÈ konstrukcjÈ, dziÚki czemu kaĝdy moĝe zobaczyÊ pracujÈce
mechanizmy robota.
WiÚcej informacji na temat Astrodroidów stworzonych przez Craiga znajdziesz na stronie
http://makezine.com/2010/03/13/firefly-workshop/.

Robot mieszajÈcy drinki
Firma EMSL odpowiedzialna za stworzenie opisanego wczeĂniej robota malujÈcego akwarelami
opracowaïa równieĝ wspaniaïego robota robiÈcego drinki — Drink-Making Unit (DMU — zobacz
rysunek 2.5).

RYSUNEK 2.5. Robot Drink-Making Unit robi drinki i ma stylowy wyglÈd
ZdjÚcie: Windell H. Oskay, http://www.evilmadscientist.com/

Robot ten skïada siÚ z zestawu kolb stoĝkowych (w których znajdujÈ siÚ róĝne alkohole),
mieszalników i szeĂciostopniowych cylindrów przelewajÈcych ciecz. Uĝytkownik robota moĝe
wybraÊ skïadniki za pomocÈ bocznego panelu, w którym znajdujÈ siÚ równieĝ pompy powietrzne
podnoszÈce ciĂnienie wewnÈtrz kolb, w wyniku czego alkohol moĝe byÊ przepompowywany.
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Najbardziej eleganckimi elementami robota sÈ przechylne cylindry oparte na japoñskim projekcie
fontanny shishi odoshi. Cylindry napeïniane sÈ cieczÈ do momentu, w którym zaczynajÈ siÚ
przechylaÊ. Po przechyleniu siÚ okreĂlona iloĂÊ alkoholu przelewana jest do kolby.
WiÚcej informacji na temat tej konstrukcji znajdziesz na stronie
http://www.evilmadscientist.com/2011/drink-making-unit-2-0.

Replika ïazika marsjañskiego
Robert Beatty i jego córki: Camille (majÈca wtedy 13 lat) i Genevieve (majÈca 11 lat) pracowali
nad replikÈ ïazika marsjañskiego (zobacz rysunek 2.6). KonstrukcjÚ ïazika zbudowali w oparciu
o aluminiowe elementy wyciÚte za pomocÈ frezarki CNC (sterowanej komputerowo). Zdecydowali
siÚ na zbudowanie tej repliki po tym, jak skontaktowaïo siÚ z nimi biuro New York Hall of Science,
poszukujÈce repliki ïazika niezbÚdnej do uaktualnienia wystawy dotyczÈcej Marsa.

RYSUNEK 2.6. Nie jest to prawdziwy ïazik marsjañski, ale konstrukcja
wykonana przez Beatty Robotics bardzo go przypomina
ZdjÚcie: Robert Beatty

Robot wykonany przez Roberta i jego córki skïada siÚ z ponad 700 elementów. WiÚkszoĂÊ z nich
zostaïa stworzona i zainstalowana przez dziewczyny. azik zostaï wyposaĝony w zawieszenie
utrzymane w konwencji typowej dla NASA, osiem sonarów, kamerÚ rejestrujÈcÈ obraz
w podczerwieni, a takĝe matrycowy czujnik temperatury.
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Robot jest wystawiony w muzeum, a ludzie odwiedzajÈcy wystawÚ mogÈ sterowaÊ jego pracÈ
i prowadziÊ misjÚ badawczÈ w miejscu przypominajÈcym marsjañski krajobraz.
WiÚcej informacji na temat repliki ïazika marsjañskiego znajdziesz na stronie
http://beatty-robotics.com/tag/mars-rover/.

MindCub3r
IstniejÈ roboty potrafiÈce uïoĝyÊ kostkÚ Rubika. LudzkoĂÊ walczy z kostkÈ Rubika od lat 80.
ubiegïego wieku. Maszyny ukïadajÈce kostkÚ skanujÈ jej boczne Ăciany, okreĂlajÈ sposób jej
uïoĝenia, a nastÚpnie manipulujÈ kostkÈ we wczeĂniej okreĂlony sposób. Wiele nowoczesnych
robotów potrafi uïoĝyÊ kostkÚ Rubika w zaledwie kilka sekund — niezbÚdne obliczenia
wykonywane sÈ przez laptopa lub smartfon.
David Gilday podszedï do tego zadania nieco inaczej. Nie chciaï pobijaÊ ĝadnych rekordów.
Postanowiï po prostu zbudowaÊ robota ukïadajÈcego kostkÚ Rubika z jednego zestawu klocków
LEGO Mindstorms EV3. Wiele osób budujÈcych roboty z klocków LEGO korzysta z elementów
znajdujÈcych siÚ w róĝnych zestawach, ale David postanowiï zbudowaÊ robota MindCub3r
z elementów jednego zestawu klocków bez stosowania jakichkolwiek dodatkowych elementów.
Obliczenia sÈ wykonywane przez mikrokontroler doïÈczony do zestawu klocków EV3.
MindCub3r (zobacz rysunek 2.7) nie bije rekordów prÚdkoĂci, ale moĝe zostaÊ zbudowany przez
kaĝdego. David udostÚpniï schemat konstrukcji robota oraz pliki z niezbÚdnym oprogramowaniem
na swojej stronie internetowej: http://mindcuber.com/mindcub3r/mindcub3r.html. Spróbuj zbudowaÊ
tego robota samodzielnie!

RYSUNEK 2.7. Robot MindCub3r, który moĝe zostaÊ zbudowany
z jednego zestawu klocków LEGO Mindstorms
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Robot balansujÈcy na piïce
Segway jest dwukoïowym pojazdem, na którym równowaga utrzymywana jest dziÚki zastosowaniu
silników poïÈczonych z ĝyroskopami. Robot balansujÈcy na piïce (zobacz rysunek 2.8) dziaïa na
podobnej zasadzie (balansuje na jednej piïce). Robot utrzymuje pion i porusza siÚ na piïce tak,
jakby byï pojazdem wyposaĝonym w jedno koïo. Poruszanie siÚ na piïce powoduje podwyĝszenie
Ărodka ciÚĝkoĂci, a równowaga utrzymywana jest dziÚki pracy silników.

RYSUNEK 2.8. Robot poruszajÈcy siÚ na piïce
ZdjÚcie: uFactory

Start-up uFactory (Shenzhen, Chiny) zaprojektowaï tego robota w oparciu o (miÚdzy innymi)
mikrokontroler Arduino Mega, ĝyroskop MPU6050, czujnik ruchu Microsoft Kinect i moduï sieci
Wi-Fi. Kinect jest moduïem przeznaczonym do rozpoznawania gestów przez konsolÚ Xbox,
a konstruktorzy uFactory zastosowali go po to, aby ich robot mógï byÊ równieĝ sterowany
za pomocÈ gestów. WiÚcej informacji na temat uFactory znajdziesz w nastÚpujÈcych
serwisach internetowych:
 http://ufactory.cc/
 http://www.instructables.com/id/How-to-make-a-Ball-Balancing-Robot/
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Maszyna Turinga zbudowana z klocków LEGO
Maszyna Turinga byïa jednym z pierwszych komputerów. Zasady jej dziaïania zostaïy okreĂlone
w roku 1936 przez brytyjskiego matematyka i kryptologa Alana Turinga. Maszyna ta miaïa
pokazaÊ, jak symbole naniesione na pasek papieru mogÈ byÊ analizowane i przetwarzane przez
urzÈdzenie elektroniczne. Zasada dziaïania maszyny Turinga zostaïa póěniej zastosowana
podczas konstrukcji pierwszego komputera, ale ĝadna maszyna Turinga nie zostaïa zbudowana
przez kilka kolejnych dziesiÚcioleci.
Fani klocków LEGO stworzyli róĝne wersje tej maszyny, a na rysunku 2.9 przedstawiono jednÈ
z najlepszych. Zostaïa ona stworzona w 2013 r. na wydziale informatycznym ENS de Lyon
we Francji. Skïada siÚ ona z 20 000 klocków LEGO. Zastosowano w niej pneumatyczne
elementy mechaniczne — 32 gniazda, 24 siïowniki, 1200 kóï zÚbatych oraz 50 metrów
przewodów pneumatycznych.

RYSUNEK 2.9. Maszyny Turinga nie zbudowano za ĝycia jej pomysïodawcy
— a co Alan Turing sÈdziïby o maszynie zbudowanej z klocków LEGO?
ZdjÚcie: Trammell Hudson

WiÚcej informacji na temat maszyny Turinga zbudowanej z klocków LEGO znajdziesz na stronie
http://www.turing2012.fr/?p=530&lang=en.
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Sir Mix-a-Bot
Dave Zucker opracowaï ciekawego robota robiÈcego drinki (zobacz rysunek 2.10). Robot zostaï
wyposaĝony w uniwersalne, programowalne ramiÚ PUMA (ang. Programmable Universal
Manipulation Arm), które jest standardowo stosowane w automatyce przemysïowej (o technologii
tej wspominaïem juĝ w rozdziale 1., „Ty — konstruktor robotów”). RamiÚ siÚga po róĝne alkohole,
które sÈ mieszane zgodnie z programem wybranym przez uĝytkownika za pomocÈ ekranu
dotykowego.

RYSUNEK 2.10. Robot robiÈcy koktajle alkoholowe
ZdjÚcie: George Harker

Praca nad tym projektem trwaïa bardzo dïugo — ramiÚ tego robota znajdowaïo siÚ w pokoju
Dave’a przez caïe dziesiÚÊ lat, Dave pracowaï nad nim stopniowo wieczorami. Po skoñczeniu
pracy Dave wyposaĝyï je w piÚkny drewniany stolik zdobiony mosiÚĝnymi elementami.
WiÚcej informacji na temat tego robota znajdziesz na stronie http://dsz123.net/Projects/RobotArm/.

Arc-O-Matic
Robot Arc-O-Matic stworzony przez Pete’a Prodoehla jest wyposaĝony w ramiÚ tworzÈce rysunki
za pomocÈ dïugopisu. Drewniane ramiÚ, którego pracÈ sterujÈ silniki, tworzy wzory skïadajÈce
siÚ z nakïadajÈcych siÚ na siebie linii — podobne rysunki moĝna uzyskaÊ za pomocÈ klasycznej
zabawki — spirografu (zobacz rysunek 2.11). Pete zmienia dïugopisy podczas pracy robota.
DziÚki temu moĝna uzyskaÊ róĝne ciekawe efekty kolorystyczne.
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RYSUNEK 2.11. Robot Arc-O-Matic rysujÈcy krzywe
ZdjÚcie: Pete Prodoehl

PracÈ robota steruje mikrokontroler Arduino, który kontroluje pracÚ dwóch serwomotorów
— jeden z nich porusza caïym ramieniem, a drugi ïokciem. Robot zostaï zaprogramowany tak,
aby tworzyï ciekawe wzory. Zastosowanie Arduino stwarza moĝliwoĂÊ modyfikacji robota
w przyszïoĂci — np. dodania Ăwiatïomierza, który wpïywaïby na rysowane ksztaïty po
przysïoniÚciu go na chwilÚ rÚkÈ uĝytkownika.
WiÚcej informacji na temat robota Arc-O-Matic znajdziesz na stronie
http://rasterweb.net/raster/projects/arcomatic/.
Soft-Boiled Eggbot — robot gotujÈcy jajka na miÚkko

Soft-Boiled Eggbot
— robot gotujÈcy jajka na miÚkko
WidziaïeĂ juĝ roboty przygotowujÈce drinki, ale czy istniejÈ roboty przygotowujÈce jedzenie?
Adam „phooky” Meyer z Nowego Jorku postanowiï w 2013 r. co miesiÈc tworzyÊ kolejnego
robota. PracÚ zaczÈï od skonstruowania robota, który potrafi ugotowaÊ jajka na Ăniadanie
(zobacz rysunek 2.12).
Po wciĂniÚciu przycisku pojemnik z wodÈ jest podgrzewany przez grzaïkÚ wymontowanÈ
z uszkodzonego ekspresu do kawy. Jajko jest podnoszone przez specjalne manipulatory,
a nastÚpnie jest zanurzane na 5 minut w pojemniku z gotujÈcÈ siÚ wodÈ. Po upïyniÚciu
okreĂlonego czasu ramiona robota przenoszÈ jajko do pojemnika z zimnÈ wodÈ, a nastÚpnie
jajko jest odkïadane na podstawkÚ. Teraz moĝesz przystÈpiÊ do konsumpcji jajka!
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RYSUNEK 2.12. Robot Soft-Boiled Eggbot ugotuje za Ciebie Ăniadanie
ZdjÚcie: Trammell Hudson

Phooky, który jest wspóïzaïoĝycielem firmy MakerBot Industries, zajmujÈcej siÚ drukowaniem 3D,
nie stworzyï juĝ w 2013 r. kolejnego robota, ale stworzenie tak ciekawego urzÈdzenia moĝna uznaÊ
za sukces! Czy podjÈïbyĂ wyzwanie polegajÈce na budowaniu co miesiÈc kolejnego robota?
WiÚcej informacji na temat robota gotujÈcego jajka znajdziesz pod nastÚpujÈcymi adresami:
 https://www.youtube.com/watch?v=Lli8TY7b4r8
 https://github.com/phooky

Legonardo
Daniele Benedettelli z wïoskiej Toskanii tworzy roboty pracujÈc gïównie z klockami LEGO. To on
stworzyï pierwszego robota przeznaczonego do ukïadania kostki Rubika. Daniele zbudowaï
równieĝ robota budujÈcego maïe figurki kaczek z klocków LEGO.
Legonardo (zobacz rysunek 2.13) jest czwartÈ wersjÈ robota tworzÈcego rysunki, który
przypomina dziewiÚtnastowieczne automaty — prymitywne formy robotów. Maszyny rysujÈce
byïy wtedy ciekawostkami — zautomatyzowana rÚka robota trzymaïa pióro i rysowaïa ksztaïty
na kawaïku papieru. Legonardo dziaïa w podobny sposób — silniki sterujÈ pracÈ rÚki robota,
a mikrokontroler Mindstorms decyduje o rysowanym ksztaïcie.
Daniel napisaï program zamieniajÈcy fotografie w Ăcieĝki wektorowe, które nastÚpnie sÈ
przenoszone na papier za pomocÈ dïugopisu. Z powodu doĂÊ niskiej rozdzielczoĂci plotera
zïoĝone zdjÚcia sÈ przeksztaïcane na rysunki przypominajÈce gryzmoïy.
Daniel nadaï robotowi imiÚ Leonarda Da Vinci, jednego z pierwszych pionierów robotyki. WiÚcej
informacji na temat tego robota znajdziesz na stronie http://robotics.benedettelli.com/legonardo/.
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RYSUNEK 2.13. Legonardo — maszyna rysujÈca, która swym wyglÈdem przypomina czïowieka
ZdjÚcie: Daniele Benedettelli

Sisyphus
Fizyk Bruce Shapiro, tworzÈc robota o nazwie Sisyphus (zobacz rysunek 2.14), zostaï artystÈ.
Roboty Sisyphus sÈ stoïami, na których znajduje siÚ piaskownica. Pod stoïem umieszczone sÈ
magnesy poruszajÈce metalowÈ kulkÈ. Kulka, poruszajÈc siÚ w piasku, tworzy piÚkne zïoĝone ksztaïty.
Tworzenie rysunków w ten sposób moĝe trwaÊ nawet miesiÈcami. Bruce zbudowaï kilka tego typu
stoïów. Niektóre z nich zostaïy wystawione w muzeach. Stoïy te majÈ ĂrednicÚ od okoïo 1 do 3 metrów.

RYSUNEK 2.14. Sisyphus — robot stworzony przez Bruce’a Shapiro — tworzy wzory na piasku
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Komputer sterujÈcy pracÈ stoïu przeksztaïca obraz na ciÈg Ăcieĝek, a nastÚpnie steruje pracÈ
silników krokowych poruszajÈcych ramieniem znajdujÈcym siÚ pod stoïem. RamiÚ to jest
zakoñczone ruchomym magnesem wykonanym z metali ziem rzadkich, który porusza metalowÈ
kulÈ znajdujÈcÈ siÚ na powierzchni stoïu. Kula, poruszajÈc siÚ, tworzy wzory na piasku.
WiÚcej informacji na temat tego robota znajdziesz na stronie http://taomc.com/.

WyĂwietlacz widmowy Orbital Rendersphere
WyĂwietlacze widmowe tworzÈ iluzjÚ hologramu — ruchomy element wyĂwietla kolejne zdjÚcia
danego obiektu, a osoba obserwujÈca to zjawisko ma wraĝenie, ĝe ma przed sobÈ nieruchomy
obiekt. Zach Feldman wraz z czïonkami pracowni Hoboken MakerBar w New Jersey stworzyï
wyĂwietlacz Orbital Rendersphere (zobacz rysunek 2.15) skïadajÈcy siÚ z pierĂcieni, na których
umieszczono po dwie diody LED. PierĂcienie obracane sÈ z prÚdkoĂciÈ 450 obrotów na minutÚ
i wyĂwietlajÈ przestrzenny obraz. WyĂwietlany obraz moĝe byÊ statyczny lub dynamiczny.
WyĂwietlacz ten moĝe byÊ uĝyty do wyĂwietlania obrazów sferycznych, takich jak np. mapy planet.

RYSUNEK 2.15. Robot tworzÈcy wirujÈcÈ sferÚ Ăwiatïa
ZdjÚcie: Nick Rapoport

Caïe urzÈdzenie charakteryzuje siÚ ĂrednicÈ okoïo 2 metrów i wysokoĂciÈ okoïo 3 metrów. W jego
podstawie umieszczono ukïad zasilajÈcy, narzÚdzia przydatne podczas konserwacji i mechanizm
napÚdowy. W górnej czÚĂci znajduje siÚ elektryczna wiertarka obracajÈca pierĂcienie z diodami
LED. Podczas pracy urzÈdzenia osoba sterujÈca jego pracÈ powinna staÊ obok awaryjnego
wyïÈcznika, co ma zapobiec zranieniu osoby, która wpadïaby w obracany moduï z diodami LED.
WiÚcej informacji na temat tego projektu znajdziesz na stronie http://zackfreedman.com/projects/
orbital-rendersphere/.
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Wirówka lampy lava

Clash of the Fractions
WywodzÈcy siÚ z Oxfordu Alex Allmont pracuje gïównie nad maszynami wykonanymi z klocków
LEGO. TworzÈc swoje dzieïa sztuki, zwraca uwagÚ na powtarzalnoĂÊ, brzmienie i stykanie siÚ
poszczególnych elementów. Jego najwiÚkszÈ inspiracjÈ sÈ krosna oraz inne maszyny
wïókiennicze. Alex stwierdziï: „Chciaïem w jakiĂ sposób pobawiÊ siÚ tymi mechanizmami,
spowolniÊ ich pracÚ tak, aby moĝna byïo zauwaĝyÊ kaĝdy szczegóï ich pracy”.
Alex stara siÚ, aby jego roboty nie byïy pudeïkami skrywajÈcymi tajemnicze mechanizmy. Clash
of the Fractions (zobacz rysunek 2.16) jest mechanicznym automatem perkusyjnym grajÈcym na
talerzu. Mechanizmy tego robota nie zostaïy osïoniÚte, a wiÚc kaĝdy moĝe podziwiaÊ ich pracÚ.
Alex powiedziaï „to nie jest ĝadna robotyka, nie ma tu ukrytego ukïadu sterujÈcego, urzÈdzenie to
dziaïa dziÚki pracy silników i widocznych mechanizmów”.

RYSUNEK 2.16. Robot tworzÈcy muzykÚ — istne dzieïo sztuki
ZdjÚcie: Alex Allmont

Alex zbudowaï równieĝ Missing Link — urzÈdzenie wyposaĝone w skomplikowany mechanizm
generujÈcy sekwencjÚ děwiÚków, która zapÚtla siÚ dopiero po 1300 latach.
WiÚcej informacji na temat urzÈdzenia Clash of the Fractions znajdziesz na stronie internetowej
http://alexallmont.com/.

Wirówka lampy lava
Chyba wiesz, czym jest lampa lava — jest to szklany pojemnik z cieczÈ, w której znajduje siÚ
wosk. BÈbelki topiÈcego siÚ wosku poruszajÈ siÚ, tworzÈc ciekawe widowisko po wïÈczeniu
lampy znajdujÈcej siÚ u podstawy szklanego pojemnika z cieczÈ. Neil Fraser chciaï sprawdziÊ,
co byïoby, gdyby lampa tego typu zostaïa uĝyta na powierzchni Jowisza, na którym grawitacja
jest 2,3 razy silniejsza od ziemskiej grawitacji.
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Neil zbudowaï gigantycznÈ wirówkÚ (zobacz rysunek 2.17) z ponad 45 kg klocków Meccano.
Po jednej stronie ruchomego ramienia umieszczono lampÚ lava oraz telefon z systemem
Android, a na drugim koñcu ramienia umieszczono ciÚĝarki tworzÈce przeciwwagÚ. RamiÚ
jest obracane za pomocÈ silnika zasilanego prÈdem o napiÚciu 12 V. Silnik znajduje siÚ
w podstawie urzÈdzenia.

RYSUNEK 2.17. Ten robot zostaï zbudowany w celu sprawdzenia,
czy lampa lava bÚdzie dziaïaïa na Jowiszu
ZdjÚcie: Neil Fraser

Neil na swoim blogu napisaï: „Wirówka jest prostym i wspaniaïym urzÈdzeniem. Generuje ono
w pokoju wiatr o sile cyklonu. Kable przeciÈĝone prÈdem o natÚĝeniu 25 A rozgrzewajÈ siÚ tak,
ĝe czuÊ zapach topiÈcej siÚ izolacji. Dziaïanie wirówki moĝna obserwowaÊ bezpiecznie tylko
przez maïÈ szparÚ w drzwiach”.
Neil nakrÚciï film pokazujÈcy dziaïanie lampy lava po zwiÚkszeniu oddziaïywujÈcej na niÈ siïy
przyciÈgania. Wirówka Neila wygenerowaïa przeciÈĝenie rzÚdu 3 G, poniewaĝ przyspieszeniomierz
w telefonie nie byï wïaĂciwie skalibrowany.
WiÚcej informacji na temat tego projektu znajdziesz na stronie https://neil.fraser.name/
hardware/centrifuge/.
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InMoov

Quakescape
Jak wyglÈdaïoby trzÚsienie ziemi, gdyby zilustrowaï je robot za pomocÈ farby? Przed takÈ
zagwozdkÈ stanÈï James Boock i jego koledzy z nowozelandzkiego Uniwersytetu Wiktorii.
Stworzyli oni Quakescape (zobacz rysunek 2.18). W dolnej czÚĂci maszyny znajduje siÚ
odwzorowanie powierzchni Christchurch wyciÚte za pomocÈ urzÈdzenia CNC. W górnej czÚĂci
znajdujÈ siÚ pojemniki z farbÈ, która ma skapywaÊ na wspomniane wczeĂniej odwzorowanie
terenu. Kolor farby ma zaleĝeÊ od natÚĝenia trzÚsienia ziemi.

RYSUNEK 2.18. Quakescape wizualizuje dane dotyczÈce trzÚsieñ ziemi
ZdjÚcie: James Boock

Osiem butelek z farbÈ zawieszono na suwnicy sterowanej za pomocÈ silników krokowych
(wiÚcej informacji na ten temat znajdziesz w rozdziale 3., „Roboty i kóïka”). UrzÈdzenie zostaïo
równieĝ wyposaĝone w mikrokontroler Arduino, który interpretuje dane dotyczÈce trzÚsieñ ziemi
na terenie Nowej Zelandii umieszczane w serwisie http://geonet.org.nz/. Po odebraniu komunikatu
o trzÚsieniu ziemi dysza rozprowadzajÈca farbÚ jest ustawiana w odpowiednim miejscu.
WiÚcej informacji na temat robota Quakescape znajdziesz na stronie http://jamesboock.com/
Quakescape-3D-Fabricator.

InMoov
Pisaïem wczeĂniej o tym, ĝe obecnie nie pracuje siÚ nad humanoidalnymi robotami tak czÚsto,
jak myĂlano 50 lat temu. Jednakĝe takie roboty sÈ tworzone! Jednym z robotów tego typu,
którym warto siÚ zainteresowaÊ, jest InMoov. Celem osób pracujÈcych nad tym robotem byïo
stworzenie robota humanoidalnego wielkoĂci czïowieka z uĝyciem elementów wydrukowanych
za pomocÈ drukarki 3D.
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InMoov zostaï stworzony przez Gaela Langevina — francuskiego modelarza i rzeěbiarza.
Na poczÈtku InMoov miaï posïuĝyÊ tylko do wykonania sesji fotograficznej, ale po opublikowaniu
projektu w internecie zgïosiïo siÚ do niego wiele osób chcÈcych rozwijaÊ ten projekt. Wiele z tych
osób zaczÚïo drukowaÊ wïasne komponenty robota, a InMoov zaczÈï siÚ rozwijaÊ.
Jednym z tych konstruktorów byï Chuck Fletcher, entuzjasta robotyki pochodzÈcy z Nowego
Jorku. DziÚki wspóïpracy ze spoïecznoĂciÈ InMoov udaïo mu siÚ wydrukowaÊ i zbudowaÊ
wïasnego robota (zobacz rysunek 2.19), który zostaï wystawiony na zjeědzie konstruktorów
amatorów Maker Faire, którego hasïem byïo „nauka równieĝ dla dorosïych”.

RYSUNEK 2.19. InMoov jest ciekawym humanoidem,
nad którym pracujÈ ludzie z caïego Ăwiata
ZdjÚcie: Chuck Fletcher

WiÚcej informacji o Chucku Fletcherze i projekcie InMoov znajdziesz na stronach:
 http://www.chuckfletcher.com/
 http://www.inmoov.fr/
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GiÚtarka do drutu DIWire Bender
Ten sprytny robot dziaïa podobnie do maszyny CNC, ale w typowej maszynie CNC narzÚdzie
obrabiajÈce jakiĂ materiaï jest poruszane po powierzchni pïaskiej za pomocÈ szyn i silników,
podczas gdy w przypadku robota DIWire Bender (zobacz rysunek 2.20) poruszane sÈ tylko koïa
napÚdzane przez silniki. Koïa te zginajÈ drut, tworzÈc róĝne ksztaïty definiowane przez komputer.
UrzÈdzenie to moĝna okreĂliÊ mianem drukarki drukujÈcej drutem!
DIWire Bender zostaïo stworzone przez Pensa Labs — firmÚ z Brooklynu, która tworzy miÚdzy
innymi róĝne rozwiÈzania kuchenne dla OXO. DIWire Bender powstaï w wyniku crowdfoundingu
i obecnie wchodzi w fazÚ przedsprzedaĝy. Pensa Labs udostÚpnia równieĝ dokumentacjÚ
pozwalajÈcÈ na samodzielne zbudowanie tego robota. WiÚcej informacji na temat DIWire Bender
i Pensa Labs znajdziesz na stronach:
 http://www.instructables.com/id/DIWire-Bender/
 http://www.pensalabs.com/

RYSUNEK 2.20. Robot wyginajÈcy drut w róĝne ciekawe ksztaïty
ZdjÚcie: Pensa Labs

Robot podlewajÈcy roĂliny
Zaprojektowaïem tego robota (zobacz rysunek 2.21) na potrzeby mojej poprzedniej ksiÈĝki,
Arduino for Beginners. Robot ten skïada siÚ z rury PVC, zaworu solenoidalnego i wÚĝa
ogrodowego. WewnÈtrz obudowy wykonanej z klocków LEGO umieĂciïem mikrokontroler
Arduino, koszyk z bateriami i moduï zegara sterujÈcego pracÈ zaworu.
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RYSUNEK 2.21. Robot podlewajÈcy roĂliny zgodnie
z zaprogramowanym harmonogramem
Robot moĝe zostaÊ zaprogramowany tak, aby podlewaï roĂlinÚ co okreĂlony czas. CzÚstotliwoĂÊ
podlewania moĝna równieĝ uzaleĝniÊ od wskazañ czujników wilgotnoĂci gleby oraz temperatury
i wilgotnoĂci powietrza. Robot moĝe byÊ zasilany za pomocÈ przedïuĝacza przeznaczonego
do pracy na otwartym powietrzu, a wiÚc moĝna go teoretycznie uĝywaÊ przez caïe lato.
WiÚcej informacji na temat robota podlewajÈcego roĂliny znajdziesz na stronie
http://www.nerdage.net.

Dziaïo Nerf Sentry Gun
Projekt Johna Edgara Parka zamienia automatyczne, elektrycznie sterowane dziaïo strzelajÈce
rzutkami w robota ochroniarza stale wypatrujÈcego intruzów i automatycznie strzelajÈcego
rzutkami w kaĝdego zauwaĝonego nieproszonego goĂcia.
Robot zostaï wyposaĝony w silnik poruszajÈcy pistoletem, na którym zainstalowano czujnik
ultraděwiÚkowy (widaÊ go na rysunku 2.22). Gdy czujnik wykryje obiekt znajdujÈcy siÚ w pobliĝu,
uruchamiany jest obwód omijajÈcy spust pistoletu i w kierunku intruza wystrzelona zostaje rzutka!
WiÚcej informacji na temat tego dziaïa znajdziesz na stronie http://makezine.com/2010/05/07/
arduino-nerf-sentry-gun-build-relay/. BudowÈ prostego robota strzelajÈcego rzutkami zajmiemy
siÚ w rozdziale 7., „Praca z podczerwieniÈ”.
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RYSUNEK 2.22. Chroñ swoje terytorium za pomocÈ automatycznego dziaïa strzelajÈcego rzutkami
ZdjÚcie: John Edgar Park

¿óïty automat perkusyjny — Yellow Drum Machine
Frits Lyneborg z Kopenhagi zbudowaï samodzielnego robota (zobacz rysunek 2.23) jeĝdĝÈcego
po pomieszczeniu i szukajÈcego powierzchni, na których moĝe wybiÊ rytm za pomocÈ païeczek
sterowanych serwomotorami. Robot ten wykrywa powierzchnie pïaskie za pomocÈ czujnika
ultraděwiÚkowego ustawionego pod odpowiednim kÈtem.

RYSUNEK 2.23. Robot, który potrafi wystukaÊ rytm na kaĝdej powierzchni
ZdjÚcie: Frits Lyneborg
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Robot nie tylko wybija rytm, ale potrafi równieĝ rejestrowaÊ ten rytm za pomocÈ wbudowanego
miniaturowego rejestratora děwiÚku. Zarejestrowany děwiÚk moĝe byÊ nastÚpnie odtworzony
i uĝyty w charakterze akompaniamentu. Robot jest sterowany za pomocÈ mikrokontrolera Picaxe.
WiÚcej informacji na temat tego urzÈdzenia znajdziesz na stronie: http://letsmakerobots.com/user/4.

Robot robiÈcy naleĂniki — Pancake Bot
Robot Pancake Bot (zobacz rysunek 2.24) dziaïa podobnie do drukarki — przy uĝyciu ciasta do
naleĂników tworzy koïa, linie i obiekty o innych ksztaïtach na gorÈcej pïycie do pieczenia! Miguel
Valenzuela — inĝynier mechanik mieszkajÈcy w Norwegii — zbudowaï tego robota gïównie z klocków
LEGO (najwiÚksze wyjÈtki to pïyta grzewcza i fragmenty folii aluminiowej osïaniajÈce plastik).

RYSUNEK 2.24. Robot Pancake Bot pomoĝe Ci upiec naleĂniki o nietypowych ksztaïtach
Dozownik ciasta naleĂnikowego zamontowany na suwnicy wykonanej z klocków LEGO porusza siÚ,
tworzÈc naleĂniki o róĝnych ksztaïtach. Uĝytkownik robota musi samodzielnie zdjÈÊ je z pïyty za
pomocÈ ïopatki kuchennej. Miguel stworzyï równieĝ robota polewajÈcego naleĂniki syropem — pompÚ
perystaltycznÈ wykonanÈ z klocków LEGO, która polewa syropem „wydrukowane” wczeĂniej naleĂniki.
WiÚcej informacji na temat robota robiÈcego naleĂniki znajdziesz na stronie
http://www.pancakebot.com/.
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Balloon Bot
WidziaïeĂ roboty wyposaĝone w szpony lub inne manipulatory, ale czy widziaïeĂ robota
podnoszÈcego przedmioty za pomocÈ kawy? Steve Norris zbudowaï robota o nazwie Balloon
Bot (zobacz rysunek 2.25), w którym zastosowaï chwytaka uniwersalnego (ang. Universal
Gripper) — technologiÚ opracowanÈ w laboratorium Cornell przez grupÚ badajÈcÈ zjawisko
„zakleszczenia”. Do zjawiska tego dochodzi np., gdy czÈsteczki mielonej kawy zostanÈ ze sobÈ
ĂciĂniÚte — czÈsteczki majÈ wtedy tendencjÚ do ïÈczenia siÚ ze sobÈ i tworzenia ciaïa staïego.

RYSUNEK 2.25. Robot Balloon Bot stworzony przez Steve’a Norrisa podnosi przedmioty
za pomocÈ nietypowego mechanizmu opartego na zmielonych ziarnach kawy
ZdjÚcie: Steve Norris

RamiÚ robota Balloon Bot przyciska balon o Ărednicy 25 cm wypeïniony mielonÈ kawÈ do
jakiegoĂ obiektu, a nastÚpnie pompa odsysa powietrze z balonu, co powoduje kompresjÚ kawy
otaczajÈcej obiekt chwytany przez ramiÚ. Robot jest w stanie podnosiÊ obiekty tak maïe jak Ăruba
o dïugoĂci 5 mm i tak delikatne jak kapsuïki z lekiem przeciwbólowym Tylenol.
WiÚcej infromacji na temat tego robota znajdziesz na stronie
http://norrislabs.com/Projects/BalloonBot.

Kup książkę

Poleć książkę

58

ROZDZIA 2. Witaj w Ăwiecie robotów

Piccolo: miniaturowy robot CNC
Piccolo, podobnie do opisanego wczeĂniej w tym rozdziale robota Legonardo, jest wyposaĝony
w silniki operujÈce dïugopisem, pÚdzlem lub mazakiem i umoĝliwia tworzenie maïych rysunków
— o powierzchni porównywalnej do powierzchni dïoni. Robot ten moĝe sïuĝyÊ np. do wydrukowania
wizytówki.
Piccolo (zobacz rysunek 2.26) zostaï stworzony przez Grega Saula i Tiago Rorke z Diatom
Studios — londyñskiego studia zajmujÈcego siÚ wzornictwem. MajÈ oni nadziejÚ na sprzedaĝ
robota Piccolo w formie zestawu do samodzielnego montaĝu za równowartoĂÊ okoïo 250 zï.

RYSUNEK 2.26. Robot Piccolo potrafi tworzyÊ rysunki wielkoĂci wizytówki
ZdjÚcie: Diatom Studios

WiÚcej informacji na temat Piccolo znajdziesz na stronie
http://www.piccolo.cc.github.com/diatomstudio/piccolo.

Xylophone Bot — robot grajÈcy na ksylofonie
Robot widoczny na rysunku 2.27 zostaï stworzony przez firmÚ Makeblock (wiÚcej informacji
o niej znajdziesz w rozdziale 8., „Zestawy do samodzielnego montaĝu”). DziÚki zastosowanemu
mechanizmowi moĝliwe jest poruszanie païkÈ i uderzanie niÈ w sztabki ksylofonu — odgrywanie
kolejnych nut utworu. Robot moĝe byÊ sterowany za pomocÈ smartfonu za poĂrednictwem
technologii Bluetooth. Stworzono równieĝ aplikacjÚ przeznaczonÈ dla systemu Windows, która
pozwala na granie melodii za pomocÈ klawiatury komputera.
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RYSUNEK 2.27. Robot Xylophone Bot gra na ksylofonie
ZdjÚcie: Makeblock

Xylophone Bot zostaï stworzony przez Makeblock — start-up wywodzÈcy siÚ z Shenzhen
poïoĝonego w Chinach. Makeblock sprzedaje ciekawe komponenty przeznaczone do budowy
robotów wykonane z aluminium. Moĝliwy jest równieĝ zakup zestawu pozwalajÈcego na
samodzielny montaĝ robota Xylophone Bot — zestaw ten nie zawiera jednak ksylofonu!
WiÚcej informacji na temat produktów firmy Makeblock znajdziesz w rozdziale 8.
WiÚcej informacji na temat tego robota znajdziesz na stronach:
 http://www.makeblock.cc/
 http://www.makeblock.cc/music-robot-kit-with-electronics/

Robot rozdajÈcy ulotki
Robot widoczny na rysunku 2.28 zostaï zbudowany przez licealistÚ Leona Overweela. Maszyna
ta wykrywa zbliĝajÈcych siÚ ludzi, a nastÚpnie pobiera ulotkÚ z doïu stosu. Duĝe ramiÚ robota
obniĝa siÚ, chwyta ulotkÚ i wrÚcza jÈ zbliĝajÈcej siÚ osobie.
Robot zostaï zbudowany z komponentów zestawów LEGO Mindstorms NXT. W robocie
zastosowano miÚdzy innymi siïowniki Fergelli, które sÈ kompatybilne z klockami LEGO, oraz
giÚtkie przewody Flexi Cable firmy Mindsensor. Leon przystosowaï równieĝ przewód NXT do
sterowania silnikiem prÈdu staïego tak, jakby byï to przewód LEGO Power Functions. Robot
wykrywa ludzi znajdujÈcych siÚ w pobliĝu za pomocÈ czujnika ultraděwiÚkowego. Robot jest
sterowany za pomocÈ dwóch mikrokontrolerów z zestawu klocków NXT.
WiÚcej informacji na temat tego robota znajdziesz na stronie http://www.leonoverweel.com/blog/.
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RYSUNEK 2.28. Chyba nikt nie rozda ulotek sprawniej od robota
ZdjÚcie: Leon Overweel

Mechaniczny kwiatek — Flowerbot
Grecki konstruktor robotów Dimos Apostolidis stworzyï robota w ksztaïcie kwiatu (zobacz rysunek 2.29).
Wyposaĝyï on swojÈ konstrukcjÚ w kilka czujników odlegïoĂci dziaïajÈcych w paĂmie podczerwieni.
DziÚki tym czujnikom mechaniczne elementy kwiatostanu pochylajÈ siÚ w stronÚ najbliĝszego obiektu.
Jeĝeli w pobliĝu robota znajdzie siÚ przeszkoda, taka jak np. Twoja dïoñ, to zostanie ona zïapana
przez pïatki kwiatu (przeszkoda musi znaleěÊ siÚ naprawdÚ bardzo blisko czujników).

RYSUNEK 2.29. Co robi mechaniczny kwiatek? Zbliĝ do niego rÚkÚ i siÚ dowiedz!
ZdjÚcie: Dimos Apostolidis

Kup książkę

Poleć książkę

CoolerBot — robot na bazie lodówki

61

Robot jest sterowany za pomocÈ mikrokontrolera Groboduino, który naleĝy do rodziny Arduino.
WiÚcej informacji na temat mikrokontrolerów Arduino znajdziesz w rozdziale 5., „Sterowanie
robotem”. Mikrokontroler Groboduino jest oparty na tej samej architekturze co Arduino, ale
zostaï zoptymalizowany pod kÈtem sterowania pracÈ robotów. WiÚcej informacji na jego temat
znajdziesz na stronie http://letsmakerobots.com/node/19757.

CoolerBot — robot na bazie lodówki
CoolerBot (zobacz rysunek 2.30) moĝe wyjĂÊ na podwórko za Ciebie! Robot ten zostaï
stworzony przez Steve’a Norrisa — twórcÚ omówionego wczeĂniej robota BalloonBot. CoolerBot
jest wyposaĝony w panele fotowoltaiczne oraz cyfrowÈ lustrzankÚ, dziÚki której robot moĝe
wykonywaÊ zdjÚcia przyrody lub intruzów, a Ty w tym czasie moĝesz relaksowaÊ siÚ w domu.

RYSUNEK 2.30. CoolerBot jest robotem zbudowanym na bazie lodówki.
KtoĂ wie, gdzie wkïada siÚ piwo?
ZdjÚcie: Steve Norris

Nazwa robota nawiÈzuje do tego, ĝe jego konstrukcja zostaïa oparta na lodówce. CoolerBot jest
wyposaĝony w dwa akumulatory — jeden zasila ukïady logiczne i aparat fotograficzny, a drugi
silniki. PracÈ robota steruje mikrokontroler Parallax Propeller.
WiÚcej informacji na temat tego robota znajdziesz na stronie http://norrislabs.com/Projects/
CoolerBot/index.html.
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Podsumowanie
W tym rozdziale przedstawiliĂmy 30 ciekawych robotów zbudowanych przez utalentowanych
konstruktorów z caïego Ăwiata. WiÚkszoĂÊ zaprezentowanych urzÈdzeñ jest tania w konstrukcji.
Roboty te charakteryzujÈ siÚ róĝnÈ zïoĝonoĂciÈ i stopniem zaawansowania technologicznego.
Mam nadziejÚ, ĝe lektura tego rozdziaïu zachÚciïa CiÚ do samodzielnego zbudowania robota.
W kolejnym rozdziale zajmiemy siÚ zagadnieniami zwiÈzanymi z budowÈ robotów poruszajÈcych
siÚ na koïach. ZdobÚdziesz wiedzÚ dotyczÈcÈ kóï, silników i obwodów zasilajÈcych!
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Skorowidz
A
Adobe Photoshop, 337
akumulator, 79
LiPo, 79, 104, 311
litowo-polimerowy, Patrz: akumulator LiPo
ïadowanie, 104
NiMH, 311
pojemnoĂÊ, 80
Allmont Alex, 49
Altman Mitch, 160
Apostolidis Dimos, 60
ArcBotics, 36
Arc-O-Matic, 44
Arduino, 19, 42, 45, 51, 61, 113, 115, 124, 126,
142, 363
biblioteka, Patrz: biblioteka
Ethernet, 360, 361
instalowanie, 124
internet, 360, 361
kontroler sieci Wi-Fi, 361
program, Patrz: szkic
programowanie, Patrz: programowanie
Ărodowisko programistyczne, 144
Wi-Fi, 362
Arduino Yún, 364
Astrodroidy, 38
autotwitter, 358

B
Balloon Bot, 57
bateria, Patrz: akumulator
BattleBot, 20
Beatty Camille, 40
Beatty Genevieve, 40
Beatty Robert, 40
Becquerel Edmund, 90
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Benedettelli Daniele, 46
bezpieczeñstwo, 24, 98
biblioteka, 129, 148
instalowanie, 129
pïytki kontrolera silników, 129
Bluetooth, 116
Boock James, 51

C
cÈĝki boczne, 245
chwytak, 269, 272, 277
uniwersalny, 270
z ziaren kawy, 296, 297, 298
Clash of the Fractions, 49
CoolerBot, 61
czujnik, 24, 114, 359
podczerwieni, 36, 115, 164
pasywny, 159, 171
promieniowania, Patrz: licznik Geigera
ruchu, 42
ultraděwiÚkowy, 54, 153, 154

D
debugowanie, 150
dioda LED, Patrz: LED
DIWire Bender, 53
dïoñ humanoidalna, 274
DMU, 39, 44
Drink-Making Unit, Patrz: DMU
dron, 21, 22
drukarka
3D, 21, 51, 187, 207, 251, 265, 329, 336
budowa, 265
drukujÈca drutem, 53
mozaikowa, 334

Poleć książkę

378

FascynujÈcy Ăwiat robotów. Przewodnik dla konstruktorów

E
Edman Lenore, 35
edytor graficzny, 337
efekt fotowoltaiczny, 90
Egg-Bot, 332
Electronic Speed Controller, Patrz: ESC
elektromagnes, 274
energia
elektryczna, 64
mechaniczna, 64
ESC, 123

F
Feldman Zach, 48
Fletcher Chuck, 52
Flowerbot, 60
fotofoby, 92
Fraser Neil, 49
frezarka CNC, 40, 53, 251, 261, 263, 329,
Patrz teĝ: wyrzynarka CNC
budowa, 262
funkcja, Patrz: instrukcja

G
gÈsienice, 71, 201
gumowe, 72
LEGO, 71
Makeblock, 72
Tamiya, 71
Gilday David, 41
GIMP, 337
Groboduino, 61

I
Illustrator, 338, 339
Inkscape, 338, 339
InMoov, 51
instrukcja
delay, 142, 148
for, 142
if, 142
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loop, 147, 148
setup, 147
switch-case, 143
interfejs, 37
internet, 115, 357, 359, 360, 361

J
jÚzyk programowania G-code, 329, 336

K
kamera, 37, 358, 359
Kegbot, 358
Kennedy Erris „RobotGrrl”, 17
Kinect, 42
klucz, 243
imbusowy, 244
nasadowy, 245
koïo
budowanie, 73, 74
gruboĂÊ, 70
gumowe, 68
otwór osi, 70
piasta, 70, 76
samonastawne, 70, 85
Solarbotics, 68
szwedzkie, 69
Ărednica, 70
zÚbate, 200
komentarz, 147
kontroler
prÚdkoĂci elektroniczny, Patrz: ESC
Wii Nunchuck, 113
kostka Rubika, 41, 46

L
lampa lava, 49
Lang David, 37
Langevin Gael, 52
LED, 48, 147
Legonardo, 46
licznik Geigera, 359
linia produkcyjna, Patrz: PUMA
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lutowanie, 97, 98, 99, 248
lutownica, 97, 248
grot, 97, 98
cynowanie, 100
regulator temperatury, 100
Lyneborg Frits, 55


ïazik marsjañski, 40

M
magnetometr, 36
manipulator, 24, 269, 270, 271, 273, 274, 275, 277
Strong Robot Gripper, 277
uArm, 279
maszyna
Turinga, 43
wïókiennicza, 49
mikrokomputer, 363
Arduino Yún, 364
BeagleBone Black, 363
pcDuino, 364
Raspberry Pi, 363, 364
mikrokontroler
Arduino, Patrz: Arduino
Groboduino, Patrz: Groboduino
Parallax Propeller, 61
MindCub3r, 41
moduï sieci Wi-Fi, 42
monitor portu szeregowego, 150
multimetr, 245, 246

N
nadajnik, 121, 122
podczerwieni, 36, 161, 162, 163, 164, 165
narzÚdzia, 243, 245, 252, 253, 254, 256
CNC, Patrz: frezarka CNC, wyrzynarka CNC
skrzynka, Patrz: skrzynka
sterowane komputerowo, 21
Norris Steve, 57, 61
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O
obraz, 337
obudowa, 186
wodoodporna, 314
obwód, 95
drukowany, 98
odbiornik, 121, 122
podczerwieni, Patrz: czujnik podczerwieni
odsysacz
do cyny, 97, 248
oparów lutowniczych, 97, 99
ogniwo fotowoltaiczne, 61, 79, 80, 89, 90, 91,
92, 104, 109
budowa, 90, 91, 92, 94
cienkowarstwowe, Patrz: ogniwo
fotowoltaiczne TFCS
krzemowe, 92
ïÈczenie, 105, 106
TFCS, 91
zastosowanie, 92, 94
OpenROV, 37
Oskay Windell, 35
Overweel Leon, 59

P
Pancake Bot, 56
panel fotowoltaiczny, Patrz: ogniwo
fotowoltaiczne
Park John Edgar, 54
pÚtla, 143
przerywanie dziaïania, 143
while, 144
Phooky, 46
Photoshop, 337
Piccolo, 58
pilot
zdalnego sterowania, 162, 165
Adafruit, 163
Makeblock, 164
SparkFun, 164
ploter, 187, 330, 331, 333
malujÈcy, 332
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pïytka
Arduino, 113
mikrokontrolera, 118
prototypowa, 95
Perma-Proto, 171
szyna masy, 95
szyna zasilajÈca, 96
WiFly, 362
podczerwieñ, Patrz: Ăwiatïo podczerwone
podwozie, 24, 77, 84, 187, 189, 209, 210, 217,
219, 223
budowanie, 77
prefabrykowane, 77
projekt, 78
Tamiya, 77
pojazd
pïywajÈcy zdalnie sterowany, 21
podwodny zdalnie sterowany, Patrz: ROV
rysujÈcy, 333
Prodoehl Pete, 44
Programmable Universal Machine for Assembly,
Patrz: PUMA
programowanie, 128, 129, 141, 142, 151
przyspieszeniomierz, 36
PUMA, 22, 44

Q
Quakescape, 51

R
ramiÚ uArm, 279
RoboBrrd, 17
robot, 18, 19, 82, 109
anatomia, 22
animatroniczny, 20
autonomiczny, 114
BEAM, 91, 92
generujÈcy tweety, Patrz: autotwitter
gotujÈcy jajka, 45
grajÈcy na ksylofonie, 58
humanoidalny, 21, 51
interaktywny, 359
korpus, 22
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kuchenny, 21
malujÈcy, 35, 334, 339, 340, 342
szkic, 353
manipulator, Patrz: manipulator
mechaniczny kwiatek, 60
mieszajÈcy drinki, Patrz: DMU
ochroniarz, 54
peïzajÈcy w tunelach, 22
perkusyjny, 49
pïywajÈcy, 309, 310
kadïub, 310
napÚd, 312, 315, 317
stabilizacja, 312
ster, 311
sterowanie zdalne, 312
szkic, 327
wypornoĂÊ, 310
zasilanie, 311
podlewajÈcy roĂliny, 53
podwodny zdalnie sterowany, Patrz: ROV
podwozie, Patrz: podwozie
przeszukujÈcy internet, Patrz: wÚszyciel
przeznaczony do walki, 20
RoboBrrd, Patrz: RoboBrrd
Roomba, Patrz: Roomba
rozdajÈcy ulotki, 59
rysujÈcy, 44, 46, 58, 329, 333, 339, 340, 342
na piasku, 47, 333
szkic, 353
sprzÈtajÈcy, 20, 22
sterowanie, Patrz: sterowanie
sterowany podczerwieniÈ, 167, 168
szkic, 169
strzelajÈcy rzutkami, 171, 172
szkic, 182
system sterowania, Patrz: system sterowania
ĂwiadomoĂÊ, 22
V-plotter, 330
wibracyjny, Patrz: wibrobot
wykrywajÈcy przeszkody, 153
zasilanie, Patrz: zasilanie
zestaw do samodzielnego montaĝu, 36, 79,
186, 189, 190, 191, 199
Actobotics, 223
Actobotics Building System, 192
elektronika, 200
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indywidualizacja, 202
koïo zÚbate, 200
LEGO, 191, 194, 204, 205, 210
ïÈczenie, 203, 204, 206
Makeblock, 193, 205, 217, 219
MakerBeam, 195
MicroRax, 194
podwozie, 209, 210, 217, 219, 223
Tamiya, 196, 204
Tetrix Robotics, 205
tworzenie elementów, 207, 208
Universal Construction Kit, 204
Vex, 203
Vex Robotics Design System, 191
Roomba, 22
Rorke Tiago, 58
ROV, 37, 313, 315, 317, 327
obudowa wodoodporna, 314
Rubika kostka, Patrz: kostka Rubika
rysunek kreskowy, 339

S
Saul Greg, 58
Segway, 42
serwomotor, 45, 66, 122
Shapiro Bruce, 47
shield, Patrz: sterownik
Shirriff Ken, 165
sieÊ
bezprzewodowa, 115
Ethernet, 115
Wi-Fi, 115, 357, 361
silnik, 24, 64, 86
benzynowy, 311
kÈt obrotu, 66
krokowy, 36, 51, 65
sterowanie, 119
model, 65
moment obrotowy, 66
prÈdu staïego, 59, 67, 123
liczba obrotów na minutÚ, 67
nominalne napiÚcie prÈdu zasilajÈcego, 67
sterowanie, 120
prÚdkoĂÊ obrotowa, 66
uchwyt, 198
wibracyjny, 26
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siïownik Fergelli, 59
Sisyphus, 47
skaner 3D, 185
skrzynka, 233, 237, 238, 241
Craftsman, 243
materiaï, 235, 236
Pelican, 240
rozmiar, 234
uchwyt, 239
smartfon, 18
Smith Craig, 38
sonar, Patrz: czujnik ultraděwiÚkowy
Sparki, 36
spirograf, 44
spoiwo lutownicze, 97, 99
sprÚĝarka, 272
Stackpole Eric, 37
sterowanie, 113, 131
drogÈ radiowÈ, 113, 116, 117
zaawansowane, 118, 119
zdalne, 121, 124, 312
sterownik
Me Motor, 131
silników, 118, 119
EasyDriver, 119
Makeblock, 120
Super Awesome, Patrz: Todd Sylvia
suwnica, 187
system
HK-T6A, 116, 121, 122
operacyjny
Linux, 363, 364
sterowania, 24
XBee, 117, 362
szafka na narzÚdzia
Husky 13-Drawer, 242
Stack-On, 241
szczypce, 273
Dagu Robotics, 280
drewniane, 289, 290
LEGO, 281, 283
VEX, 278
szkic, 130, 146, 156
komentarz, Patrz: komentarz
przykïadowy, 148, 149
szpony, 273, 275
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¥
ĂciÈgacz izolacji, 246
ĂrubokrÚt, 244
koñcówka typu bit, 244
precyzyjny, 244
z grzechotkÈ, 244
Ăwiatïo podczerwone, 159, 161
modulacja, 115
Ăwiatïomierz, 36, 45, 359

T
telekonferencja, 359
teleobecnoĂÊ, 358
termofile, 92
Tilden Robert, 91, 92
Todd Sylvia, 35, 36
torba, 236
transformator, 82
transmisja danych, 150
Turing Alan, 43
TV-B-Gone, 160
Twitter, 358
typ int, 143, 147

X
Xylophone Bot, 58, 59

Y
Yellow Drum Machine, 55

Z

U
uArm, 279
uFactory, 42
USB, 82

V
Valenzuela Miguel, 56

W
Watercolor Bot, 35
wciÈgarka, 275
wentylator komputerowy, 30
wÚszyciel, 358
wiadomoĂÊ SMS, 357, 364
wibrobot, 26, 27, 28, 30, 32, 63, 330
wideokonferencja, 358

Kup książkę

wirnik, 64, 67
wirówka, 50
Wowwee Tribot, 21
wyrzynarka CNC, 187, 251, 256, 259, Patrz teĝ:
frezarka CNC
budowa, 257
wyĂwietlacz
LCD, 36
Orbital Rendersphere, 48

zabawka animatroniczna, 18
zasilacz, 82, 246
zasilanie, 79, 311
prÈdem sieciowym, 79, 81
zestaw do samodzielnego montaĝu, Patrz: robot
zestaw do samodzielnego montaĝu
Zigbee, 116
zmienna, 143, 147
deklaracja, 143
typ, Patrz: typ
znak
*/, 147
/*, 147
//, 147
{}, 147
Zucker Dave, 44

½
ěródïo prÈdu, 24

¿
ĝyroskop, 42
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