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Sterowanie heksapodem
za pomocÈ platformy
Johnny-Five

5
Donovan Buck

W tym rozdziale dowiesz siÚ, jak zbudowaÊ prostego
kroczÈcego heksapoda, czyli szeĂcionogiego robota.
Opisany tu heksapod, pokazany na rysunku 5.1, bÚdzie
miaï po trzy stawy w kaĝdej nodze. Robot bÚdzie
sterowany za pomocÈ klasy Animation z platformy
Johnny-Five. Klasa ta jest wykorzystywana do tworzenia skryptów sterujÈcych serwomotorami w czasie. Oferuje funkcjonalnoĂci takie jak harmonogram,
kluczowe ramki, pïynne przejĂcie jednej ramki w drugÈ
(ang. tweening) i funkcje wygïadzajÈce (ang. easing
functions). Na koniec otrzymasz doskonaïÈ platformÚ
do budowania w przyszïoĂci zïoĝonych, ciekawych
robotów.

Wykaz materiaïów
Materiaïy uĝyte w tym rozdziale wymienione sÈ
w tabeli 5.1.
SzeĂÊ serwomotorów Hitec HS-485HB bÚdzie tworzyÊ
stawy biodrowe, szeĂÊ modeli Hitec HS-645MG —

Rysunek 5.1. Gotowy heksapod

stawy segmentów udowych, a szeĂÊ Hitec HS-5685
MH — stawy segmentów piszczelowych. Firma Lynxmotion zaleca zastosowanie szeĂciu serwomotorów
HS-485HB i dwunastu HS-645MG, jednak modele
HS-5685MH oferujÈ wiÚkszy moment obrotowy niezbÚdny w stawach segmentów udowych. Do poruszania robotem bÚdzie potrzebny maksymalny
moment obrotowy, jaki silniki mogÈ osiÈgnÈÊ.
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Tabela 5.1. Wykaz materiaïów do budowy robota
Liczba

Element

Przybliĝona cena

Numer/ěródïo

1

Heksapod Phoenix 3DOF (bez serwomotorów
i elementów elektronicznych)

950 zï

LM PHOE

1

Arduino Mega 2560

175 zï

MS MKSP5, AF 191, SF DEV-11061

1

Nakïadka DFRobot Mega Sensor

75 zï

AZ B0098SJ1RS

6

Serwomotor HiTec HS-485HB

65 zï

LM S485HB, AZ B00944TF72

6

Serwomotor HiTec HS-645MG

120 zï

LM S645MG, AZ B003T6RSVQ

6

Serwomotor HiTec HS-5685MH

150 zï

LM S5685MH, AZ B003X6KT7C

1

adowarka 6 V – 12 V NiMH/NiCd

85 zï

1

Akumulator 6 V / 2800 mAh Ni-MH

105 zï

Lista potrzebnych narzÚdzi jest skromna. Do podstawowego montaĝu bÚdÈ potrzebne:
x zestaw maïych wkrÚtaków,

LM USC-02, AZ B001DHC2LO
LM BAT-05

Do sterowania robotem za pomocÈ pÚtli REPL bÚdzie
potrzebny program phoenix.js. Wykonaj nastÚpujÈce
czynnoĂci:
1. Pobierz zawartoĂÊ katalogu Buck.Animation
z serwisu GitHub (https://github.com/rwaldron/
javascript-robotics).

x szczypce precyzyjne,
x wiertarka,
x wiertïo o Ărednicy 3 mm,

2. Zapisz zawartoĂÊ katalogu w folderze roboczym
na komputerze.

x wiertïo o Ărednicy 6 mm,
x opaski zaciskowe (kilkadziesiÈt sztuk).

3. Przejdě do katalogu roboczego, a nastÚpnie uĝyj
polecenia npm do zainstalowania zaleĝnoĂci:

Sterowanie robotem
za pomocÈ wiersza poleceñ
Podczas konstruowania robota bÚdziesz musiaï sterowaÊ serwomotorami i zmieniaÊ ich pozycje, wykorzystujÈc ukïad wspóïrzÚdnych. PÚtla REPL oferowana
przez platformÚ Node.js doskonale nadaje siÚ do tego
celu. MoĝliwoĂÊ wysyïania poleceñ do serwomotorów i obserwowania ich reakcji w czasie rzeczywistym jest bardzo fajna i przydatna.

npm install

Powyĝsze polecenie powinno dostarczyÊ wszystkich
danych potrzebnych do skonfigurowania robota i sterowania nim. Jeĝeli nie zainstalowaïeĂ jeszcze platformy Node.js na swoim komputerze, zajrzyj do
czÚĂci „Instalacja platformy Node.js” w dodatku.

PÚtla REPL
Skrót REPL oznacza pÚtlÚ odczytaj-przetwórz-wyĂwietl (ang. read-eval-print loop). Umoĝliwia ona
wprowadzanie informacji za pomocÈ wiersza poleceñ, nastÚpnie przetwarzanie wprowadzonych danych
za pomocÈ kodu i na koniec wyĂwietlenie wyników i oczekiwanie na kolejne polecenia.
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Wprowadzenie
do programu phoenix.js
Plik phoenix.js ze skryptem JavaScript zawiera peïny
kod potrzebny do konfiguracji robota i sterowania nim.
W dalszej czÚĂci rozdziaïu okreĂlisz w tym kodzie
pewne wartoĂci konfiguracyjne, ale na razie tylko
przejrzyj go i zapoznaj siÚ z jego kilkoma podstawowymi funkcjonalnoĂciami.
Plik skïada siÚ z dwóch gïównych sekcji, w których
moĝe byÊ konieczne wprowadzenie zmian. Pierwsza z nich — sekcja konfiguracyjna — znajduje siÚ
w pobliĝu poczÈtku pliku. SÈ w niej zdefiniowane
obiekty opisujÈce wszystkie pozycje, jakie przyjmujÈ
serwomotory podczas wykonywania przez heksapoda
kroków przesuwajÈcych go naprzód i obracajÈcych
na boki. Te dane bÚdziesz musiaï zmieniÊ tylko w przypadku, gdy zastosujesz inne serwomotory niĝ wymienione w liĂcie.
Druga sekcja, w której koniecznie musisz wprowadziÊ zmiany, zawiera instrukcje tworzÈce obiekty
reprezentujÈce serwomotory poruszajÈce nogami
robota. Sekcja ta znajduje siÚ wewnÈtrz funkcji
zwrotnej w metodzie five.Board().on("ready").
Za pomocÈ wïaĂciwoĂci offset musisz ustawiÊ
w Ărodkowej pozycji wszystkie 18 serwomotorów.
Szczegóïowe instrukcje, jak to zrobiÊ, zawarte sÈ
w dalszej czÚĂci rozdziaïu. Ponadto, jeĝeli uĝywasz
innego typu serwomotorów niĝ wymienione w tabeli,
bÚdziesz musiaï zmieniÊ wartoĂci wïaĂciwoĂci range
serwomotorów.
Definicja serwomotoru w obiekcie phoenix jest
nastÚpujÈca:
phoenix.r1c = new five.Servo({
pin:40,
offset: 0,
startAt: l.c,
range: [50, 180],
isInverted: true
});
// + 17 kolejnych takich definicji…

wïaĂciwoĂÊ pin okreĂla numer pinu nakïadki Mega
Sensor, do którego podïÈczony jest serwomotor.
WïaĂciwoĂÊ offset sïuĝy do regulacji pozycji
serwomotoru.

Wprowadzenie do programu phoenix.js
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WïaĂciwoĂÊ startAt okreĂla pozycjÚ poczÈtkowÈ serwomotoru.
WïaĂciwoĂÊ range okreĂla minimalnÈ i maksymalnÈ wartoĂÊ kÈta, o jaki moĝe obróciÊ siÚ serwomotor.
WïaĂciwoĂÊ isInverted odwraca wartoĂÊ kÈta
obrotu wysyïanÈ do serwomotoru (np. wartoĂÊ
180 jest zamieniana na 0, 45 na 135 itd.).
Tabela 5.2 przedstawia funkcje serwomotorów oraz
piny wykorzystane przez wszystkie serwomotory
poruszajÈce stawami robota.
Gdy przyjrzysz siÚ dokïadniej kodowi, zauwaĝysz,
ĝe w konfiguracjach serwomotorów tylnych stawów
biodrowych wïaĂciwoĂÊ isInverted przyjmuje
przeciwne wartoĂci niĝ w przypadku serwomotorów w pozostaïych stawach biodrowych z tej samej
strony robota. Jest tak dlatego, poniewaĝ podczas
przesuwania przedniej nogi w przód dwie pozostaïe
nogi muszÈ byÊ przesuwane wstecz. W dalszej
czÚĂci kodu dla kaĝdej nogi zdefiniowana jest tabela
Servo.Array:
phoenix.l1 = new five.Servo.Array([
phoenix.l1c,
phoenix.l1f,
phoenix.l1t
]);
// PiĊü kolejnych podobnych definicji

Po wywoïaniu metody klasy Servo.Array, na przykïad z obiektu phoenix.l1, w kaĝdym obiekcie typu
Servo zawartym w powyĝszej klasie wywoïywana
jest ta sama metoda z takimi samymi argumentami.
Klasa Servo.Array jest równieĝ wykorzystywana do
ïÈczenia serwomotorów w grupy animacyjne. WiÚcej
informacji na ten temat znajduje siÚ w dalszej czÚĂci
rozdziaïu.
W pliku phoenix.js tworzone sÈ równieĝ nastÚpujÈce
obiekty typu Servo.Array:
x coxa: szeĂÊ serwomotorów tworzÈcych stawy
biodrowe,
x femur: szeĂÊ serwomotorów w segmentach
udowych,
x tibia: szeĂÊ serwomotorów w segmentach
piszczelowych,
x legs: wszystkie serwomotory (osiemnaĂcie sztuk)
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Tabela 5.2. Lista serwomotorów
Serwomotor

Skrót

Model

Pin

Staw biodrowy lewy 1

L1C

HS-485HB

27

Segment udowy lewy 1

L1F

HS-645MG

26

Segment piszczelowy lewy 1

L1T

HS-5685MH

25

Staw biodrowy lewy 2

L2C

HS-485HB

23

Segment udowy lewy 2

L2F

HS-645MG

21

Segment piszczelowy lewy 2

L2T

HS-5685MH

20

Staw biodrowy lewy 3

L3C

HS-485HB

19

Segment udowy lewy 3

L3F

HS-645MG

18

Segment piszczelowy lewy 3

L3T

HS-5685MH

17

Staw biodrowy prawy 1

R1C

HS-485HB

40

Segment udowy prawy 1

R1F

HS-645MG

39

Segment piszczelowy prawy 1

R1T

HS-5685MH

38

Staw biodrowy prawy 2

R2C

HS-485HB

49

Segment udowy prawy 2

R2F

HS-645MG

48

Segment piszczelowy prawy 2

R2T

HS-5685MH

47

Staw biodrowy prawy 3

R3C

HS-485HB

45

Segment udowy prawy 3

R3F

HS-645MG

44

Segment piszczelowy prawy 3

R3T

HS-5685MH

43

Ponadto tworzona jest tabela zawierajÈca tabele serwomotorów, która bÚdzie uĝyta póěniej podczas animowania uĂpienia i przebudzenia robota:
phoenix.joints = new five.Servo.Array([
phoenix.coxa,
phoenix.femur,
phoenix.tibia
]);

Jak widaÊ, w pliku phoenix.js tworzonych jest wiele
obiektów typu Servo.Array, zawierajÈcych róĝne
kombinacje serwomotorów. DziÚki takiej konfiguracji
poruszanie segmentami nóg robota bÚdzie ïatwiejsze.
Zadaniem kodu w tym pliku jest wysyïanie poleceñ
tylko do wybranych grup serwomotorów.
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Montaĝ robota
Zanim poznasz klasÚ Animation, musisz zmontowaÊ robota. WiÚkszoĂÊ czynnoĂci wykonaj wedïug
instrukcji dostarczonej przez Lynxmotion. SÈ jednak
trzy miejsca, na które musisz zwróciÊ szczególnÈ
uwagÚ. Oto najwaĝniejsze etapy montaĝu:
1. Przygotowanie szkieletu.
2. Montaĝ komponentów elektronicznych.
3. Przygotowanie serwomotorów.
4. Montaĝ stawów biodrowych.
5. Montaĝ segmentów udowych.
6. Montaĝ segmentów piszczelowych.

5. Sterowanie heksapodem za pomocÈ platformy Johnny-Five
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Przygotowanie szkieletu
Jednym z problemów, które musisz rozwiÈzaÊ, jest
montaĝ komponentów elektronicznych. Firma Lynxmotion zaprojektowaïa heksapoda Phoenix pod kÈtem
pïytki BotBoarduino. Pïytka ta ma otwory montaĝowe
w innych miejscach niĝ Arduino Mega. Ponadto pïytka
Arduino Mega jest duĝa. Jej montaĝ wewnÈtrz szkieletu robota Phoenix jest idealnym, ale trudnym rozwiÈzaniem. Musisz odsunÈÊ platformy szkieletu na
tyle, aby dopasowaÊ je do szerokoĂci pïytki Mega.
Na razie zamontuj pïytkÚ Arduino po prostu na górnej
platformie szkieletu.
Na rysunku 5.2 widoczne sÈ dwa maïe sïupki dystansowe z tworzywa sztucznego, dopasowane do otworów montaĝowych w pïytce Arduino Mega. ZwróÊ
uwagÚ, ĝe nie sÈ one dopasowane idealnie. Pïytka po
zamontowaniu bÚdzie obrócona w stosunku do szkieletu pod niewielkim kÈtem. Gdyby Ci to nie odpowiadaïo, wywierÊ dodatkowe otwory montaĝowe.

2. Zaïóĝ nakïadkÚ silnikowÈ na pïytkÚ Arduino.
3. W zestawie Phoenix znajduje siÚ wyïÈcznik zasilania serwomotorów. Aby go zamontowaÊ, trzeba
wykonaÊ otwór o Ărednicy 6 mm, poniewaĝ istniejÈce otwory w szkielecie zostanÈ zasïoniÚte
przez komponenty elektroniczne. WywierÊ wiÚc
nowy otwór pod wyïÈcznik, który zalecam zamontowaÊ w pobliĝu nogi R2. Zamontuj go w szkielecie w sposób pokazany na rysunku, przytnij
przewody na odpowiedniÈ dïugoĂÊ i podïÈcz je
do zïÈczy zasilania nakïadki silnikowej.
4. Akumulator Ni-MH moĝna ĂciĂle wpasowaÊ
pomiÚdzy sïupki dystansowe i nie trzeba go
mocowaÊ ĝadnymi dodatkowymi elementami.
Wsuñ akumulator obrócony o 45° i umieĂÊ go we
wïaĂciwym poïoĝeniu. Rysunek 5.3 przedstawia
urzÈdzenie na obecnym etapie montaĝu.

Rysunek 5.3. Szkielet robota z zamontowanymi
komponentami elektronicznymi
Rysunek 5.2. Zmontowany szkielet robota

Przygotowanie serwomotorów

Od tego momentu do oznaczenia nóg heksapoda bÚdÈ
stosowane skróty R1, R2 i R3 (nogi prawe) oraz L1,
L2 i L3 (nogi lewe).

Teraz przygotuj serwomotory. Wykonaj nastÚpujÈce
czynnoĂci:

Montaĝ komponentów
elektronicznych
Aby zamontowaÊ elementy elektroniczne, wykonaj
nastÚpujÈce czynnoĂci:
1. Przymocuj pïytkÚ Arduino do sïupków dystansowych 1/2".

Montaĝ robota
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1. PodïÈcz wszystkie serwomotory stawów biodrowych i segmentów udowych do nakïadki Mega
Sensor zgodnie z tabelÈ 5.2. PodïÈczenie serwomotorów segmentów piszczelowych nie jest na
razie konieczne, ale jeĝeli chcesz, moĝesz to
zrobiÊ.
2. PodïÈcz pïytkÚ Arduino do portu USB komputera,
a przewody zasilajÈce do nakïadki. Rysunek 5.4
przedstawia widok wszystkich komponentów na
obecnym etapie montaĝu.
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6. Wykonaj powyĝszÈ czynnoĂÊ dla wszystkich 12
serwomotorów stawów biodrowych i segmentów
udowych. Nasadki zaïóĝ dopiero po wyïÈczeniu
zasilania nakïadki.

Rysunek 5.4. PodïÈczone wszystkie serwomotory

3. Nasadki wszystkich serwomotorów muszÈ byÊ
ustawione jak najdokïadniej w Ărodkowej pozycji.
W tym celu przed zaïoĝeniem nasadki na serwomotor musisz ustawiÊ go w Ărodkowej pozycji.
W katalogu, w którym znajduje siÚ plik phoenix.js,
wpisz nastÚpujÈce polecenie:
node phoenix

4. Serwomotory po zainicjowaniu zostanÈ ustawione
w pozycjach odpowiadajÈcych wartoĂci wïaĂciwoĂci startAt. Wszystkie trzeba ustawiÊ
w pozycji 90°, wiÚc w pÚtli REPL wpisz nastÚpujÈce polecenie:

Serwomotory stawów biodrowych
trzeba przygotowaä inaczej niŘ
serwomotory segmentów udowych
i piszczelowych. UwaŘaj, aby nie
pomyliä wkrötów i nie uszkodziä
serwomotorów.

Montaĝ stawów biodrowych
W celu zamontowania serwomotorów stawów biodrowych wykonaj nastÚpujÈce czynnoĂci:
1. Zïóĝ wszystkie elementy stawów biodrowych
i segmentów udowych zgodnie z instrukcjami
producenta. ZwróÊ uwagÚ, ĝe trzy elementy sÈ
lustrzanymi odbiciami trzech innych (patrz rysunek 5.6).

ph.joints.to(90);

5. Wszystkie serwomotory zostanÈ ustawione w pozycji 90°. Teraz zaïóĝ nasadki na serwomotory
stawów biodrowych i serwomotory segmentów
udowych tak, aby otwory montaĝowe byïy równolegïe do osi. Nie zakïadaj nasadek na serwomotory segmentów piszczelowych. Nasadki powinny
byÊ zaïoĝone tak, aby otwory znalazïy siÚ w poïoĝeniu pokazanym na rysunku 5.5.
Rysunek 5.6. Zmontowane stawy biodrowe

2. Teraz przymocuj do szkieletu elementy stawów
biodrowych i segmentów udowych dwóch Ărodkowych nóg (R2 i L2). Nie mocuj na razie nasadek
do szkieletu.
3. PrzeciÈgnij przewody od serwomotorów pomiÚdzy
nakïadkÈ Mega Sensor a szkieletem robota.

Rysunek 5.5. Serwomotor ustawiony w pozycji 90°
z poprawnie zaïoĝonÈ nasadkÈ
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4. PodïÈcz cztery serwomotory do nakïadki Mega
Sensor. Tabela 5.2 zawiera informacje, gdzie
naleĝy podïÈczyÊ kaĝdy serwomotor.

5. Sterowanie heksapodem za pomocÈ platformy Johnny-Five

Poleć książkę

5. PodïÈcz pïytkÚ Arduino do komputera i akumulatory do nakïadki, uruchom program phoenix.js
i ustaw wszystkie serwomotory w pozycji 90°.
PamiÚtaj, ĝe na razie zajmujesz siÚ tylko stawami
biodrowymi.
6. ObróÊ serwomotory stawów biodrowych tak, aby
nasadki na serwomotorach segmentów udowych
byïy skierowane w przód, a otwory montaĝowe
w nasadkach byïy dopasowane do otworów
w rusztowaniu. Serwomotory stawów biodrowych
nie muszÈ byÊ umieszczone pod idealnym kÈtem
w stosunku do szkieletu. Nie przejmuj siÚ, dopasujesz je póěniej.
7. PoïÈcz nasadki ze szkieletem za pomocÈ wkrÚtów,
ale jeszcze ich nie dokrÚcaj.

Rysunek 5.7. Szkielet robota ze wszystkimi
szeĂcioma stawami biodrowymi

8. OdïÈcz przewód USB i przewody zasilajÈce,
a nastÚpnie dokrÚÊ wszystkie cztery wkrÚty
w kaĝdej nasadce serwomotoru.

2. Do segmentów udowych powinny juĝ byÊ przymocowane nasadki. Zaïóĝ je na serwomotory
segmentów udowych wszystkich szeĂciu nóg.
Segmenty udowe bÚdÈ ustawione na wprost, niemal równolegle do podïoĝa.

9. Wykonaj kroki 1. – 8. dla nóg przednich (R1 i L1).
ZwróÊ uwagÚ, ĝe otwory montaĝowe w nasadce
serwomotoru stawu biodrowego sÈ obrócone pod
kÈtem 45°. Oba segmenty udowe bÚdÈ ustawione
pod kÈtem 45° w kierunku na wprost heksapoda.

3. Zatrzymaj program phoenix.js, naciskajÈc klawisze
Ctrl+C, i odïÈcz pïytkÚ Arduino od komputera.
Teraz moĝesz bezpiecznie przykrÚciÊ segmenty
udowe do serwomotorów. Rysunek 5.8 przedstawia zamontowane segmenty.

10. Na koniec powtórz kroki 1. – 8. dla nóg tylnych
(R3 i L3). Otwory montaĝowe równieĝ bÚdÈ obrócone o 45°. Oba segmenty udowe bÚdÈ ustawione pod kÈtem 45° w kierunku do tyïu heksapoda.
11. Uruchom program phoenix.js i przymocuj nasadki
do serwomotorów segmentów udowych ustawionych w pozycji 90°.
12. OdïÈcz przewód USB i przewody zasilajÈce.
13. DokrÚÊ cztery wkrÚty w kaĝdej nasadce serwomotoru.
Rysunek 5.7 przedstawia efekt dotychczasowej pracy.

Montaĝ segmentów udowych
Aby zamontowaÊ segmenty udowe, wykonaj nastÚpujÈce czynnoĂci:
1. Uruchom program phoenix.js i ustaw wszystkie
serwomotory w pozycji 90°.

Montaĝ robota
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Rysunek 5.8. Wszystkie segmenty udowe juĝ
zamontowane

Montaĝ segmentów
piszczelowych
Montaĝ jest prawie zakoñczony, pozostaïy tylko segmenty piszczelowe. Wykonaj nastÚpujÈce czynnoĂci:

89

Poleć książkę

1. Przymocuj szeĂÊ segmentów piszczelowych do
serwomotorów. ZwróÊ uwagÚ, ĝe trzy elementy
sÈ lustrzanymi odbiciami trzech innych.
2. PodïÈcz przewody od serwomotorów segmentów
piszczelowych do nakïadki, ale nie mocuj jeszcze serwomotorów do segmentów udowych.
Po ponownym uruchomieniu programu
phoenix.js poruszâ siö serwomotory
wszystkich stawów. JeŘeli robot jest
poĞoŘony pĞasko na stole, moŘe
zmieniä poĞoŘenie i spowodowaä
powaŘne zamieszanie. Od tej chwili
przed uruchomieniem programu
phoenix.js musisz trzymaä robota
nad podĞoŘem. MoŘesz go trzymaä
w röce, albo lepiej — zbudowaä
specjalne stanowisko testowe i z niego
korzystaä. BâdŖ ostroŘny, jeŘeli
postanowisz trzymaä robota w dĞoni
— potrafi uszczypnâä.

3. Uruchom program i ustaw wszystkie serwomotory w pozycji 90°.
4. Przymocuj serwomotory segmentów piszczelowych do segmentów udowych. Koñcówki nóg
powinny znajdowaÊ siÚ pod nasadkami serwomotorów segmentów piszczelowych. Ustaw segmenty pod niewielkim kÈtem w kierunku do
wewnÈtrz szkieletu.
5. OdïÈcz przewód USB i zasilanie i przykrÚÊ serwomotory segmentów piszczelowych do segmentów udowych.
Teraz jest odpowiedni moment, aby za pomocÈ opasek zaciskowych uporzÈdkowaÊ przewody i przymocowaÊ je w odpowiednich miejscach. PamiÚtaj
o pozostawieniu odpowiedniego zapasu, aby kaĝda
noga mogïa poruszaÊ siÚ w peïnym zakresie. Nie
pozostawiaj zbyt duĝego zapasu, aby przewody nie
zaczepiaïy o nogi. Rysunek 5.9 przedstawia robota
z zamontowanymi segmentami piszczelowymi.
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Rysunek 5.9. Zamontowane segmenty piszczelowe
i serwomotory wszystkich stawów ustawione pod
kÈtem 90°

Ukïad wspóïrzÚdnych
W tym projekcie dla kaĝdej nogi bÚdzie zastosowany
osobny, lokalny ukïad wspóïrzÚdnych. Zamiast definiowania poïoĝenia koñcówek nóg w przestrzeni za
pomocÈ trzech wspóïrzÚdnych X, Y, Z bÚdÈ stosowane wartoĂci kÈtów obrotów serwomotorów. Jest to
tzw. przegubowy ukïad wspóïrzÚdnych. Ukïad ten
nie pozwala stosowaÊ tak zaawansowanych metod
animacji jak np. kinematyka odwrotna w globalnym
ukïadzie wspóïrzÚdnych, ale lepiej nadaje siÚ do poznania klasy Animation.
Poniewaĝ w programie phoenix.js wykorzystany jest
przegubowy ukïad wspóïrzÚdnych, kaĝdy serwomotor
ustawiany jest pod okreĂlonym kÈtem. Obracany jest
równieĝ lokalny ukïad wspóïrzÚdnych tak, aby osie
byïy ustawione równolegle. Ponadto odwracane sÈ
kierunki obrotów po lewej i prawej stronie robota, jak
równieĝ po stronie przedniej i tylnej.
Taka konfiguracja powoduje, ĝe poruszanie robotem
jest maksymalnie uïatwione. Jeĝeli zamierzasz oprogramowaÊ wïasny sposób poruszania robotem, przydatne jest narysowanie ukïadu wspóïrzÚdnych na stanowisku testowym. ¥rodek ukïadu przyjmij w Ărodku
szkieletu robota, a jako jednostkÚ miary ustal jeden
centymetr.

5. Sterowanie heksapodem za pomocÈ platformy Johnny-Five
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Regulacja serwomotorów
Do tej pory staraïeĂ siÚ jak najdokïadniej dopasowaÊ
nasadki serwomotorów, jednak wypustki ograniczajÈ
poïoĝenia przekïadni i wszystkie nasadki mogÈ byÊ
obrócone o kilka stopni. Do zniwelowania tego efektu
wykorzystaj wïaĂciwoĂÊ offset w obiektach konfiguracyjnych serwomotorów.
Kalibracja wszystkich serwomotorów uïatwi proces
programowania animacji robota. Jeĝeli podczas wykonywania kroku w przód kÈt obrotu kaĝdego stawu
biodrowego bÚdzie dokïadnie taki sam, wtedy za
kaĝdym razem bÚdziesz musiaï wyliczaÊ tylko jeden
parametr ruchu. W dïuĝszej perspektywie opïaci siÚ
poĂwiÚciÊ czas na wykonanie tej wstÚpnej pracy.

Regulacja stawów biodrowych
Najpierw wyreguluj serwomotor stawu biodrowego
L2C:
1. Gdy popatrzysz na robota z góry (rysunek 5.10),
segment udowy powinien byÊ ustawiony pod
kÈtem prostym w stosunku do robota (równolegle do osi x ukïadu wspóïrzÚdnych). Jeĝeli uĝywasz stanowiska testowego z narysowanym ukïadem wspóïrzÚdnych, powinieneĂ móc to ïatwo
sprawdziÊ. Jeĝeli serwomotor L2C ma obróciÊ siÚ
zgodnie ze wskazówkami zegara, naleĝy ustawiÊ
go pod kÈtem wiÚkszym niĝ 90°. Jeĝeli ma obróciÊ siÚ w przeciwnym kierunku, zmniejsz powyĝszÈ
wartoĂÊ. ZwiÚkszaj za kaĝdym razem kÈt o kilka
stopni, aby znaleěÊ wartoĂÊ, przy której serwomotor bÚdzie ustawiony najdokïadniej. Nie uĝywaj uïamkowych wartoĂci, poniewaĝ platforma
Johnny-Five wysyïa do serwomotorów tylko wartoĂci caïkowite:
ph.joints.to(91); // Lepsze ustawienie
ph.joints.to(94); // O, za daleko!
ph.joints.to(93); // Super!

2. Po okreĂleniu dokïadnej wartoĂci musisz od niej
odjÈÊ liczbÚ 90, aby obliczyÊ wartoĂÊ wïaĂciwoĂci offset. W tym przypadku bÚdzie to dziaïanie 93–90 = 3, wiÚc wïaĂciwoĂÊ offset otrzyma
wartoĂÊ 3. WartoĂÊ ta peïni dokïadnie takÈ samÈ
rolÚ jak trymer w nadajniku do zdalnego stero-
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Rysunek 5.10. Wyregulowany staw biodrowy

wania. Jej przeznaczeniem jest ustawienie w Ărodkowej pozycji serwomotoru obróconego o kilka
stopni.
3. W kodzie phoenix.js odszukaj wiersz, w którym
tworzony jest obiekt l2c, i zmieñ wartoĂÊ wïaĂciwoĂci offset:
l2c = new five.Servo({
pin: 27,
invert: true,
offset: 3,
startAt: 90,
range: [50, 130]
})

4. Powtórz kroki 1. i 2. dla serwomotoru R2C.
PamiÚtaj, ĝe ten serwomotor jest odwrócony
w stosunku do serwomotoru po lewej stronie.
BÚdziesz musiaï odwróciÊ wartoĂci kÈta obrotu.
5. Teraz wyreguluj serwomotor L1C. Segment jest
ustawiony pod kÈtem ok. 45° w stosunku do
osi x, ale musi byÊ do niej równolegïy, wiÚc
ustaw serwomotor pod kÈtem 45°. Segment
powinien ustawiÊ siÚ doĂÊ dokïadnie, jednak
bÚdziesz musiaï wyregulowaÊ jego poïoĝenie.
Caïy proces wyglÈda nastÚpujÈco:
ph.joints.to(45); // Znacznie lepiej
ph.joints.to(47); // ħle, nie tak!
ph.joints.to(44); // Super!

6. Po wyregulowaniu odejmij od uzyskanej wartoĂci
liczbÚ 90. BÚdzie to wartoĂÊ (ujemna) wïaĂciwoĂci
offset.
7. Zmieñ wartoĂÊ wïaĂciwoĂci offset w obiekcie
l1c. CzÚsto zdarza siÚ, ĝe jest to duĝa liczba,
np. 20.
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8. Powtórz kroki 4. – 6. dla pozostaïych trzech
serwomotorów stawów biodrowych, a nastÚpnie zatrzymaj i uruchom ponownie program
phoenix.js. Teraz wszystkie serwomotory stawów biodrowych po ustawieniu pod kÈtem 90°
powinny byÊ równolegïe do osi x.

Regulacja segmentów udowych
Regulacja segmentów udowych jest podobna do opisanej wyĝej regulacji stawów biodrowych. Jak poprzednio, segmenty udowe po ustawieniu serwomotorów w pozycji 90° powinny byÊ równolegïe do osi x:
1. PatrzÈc na robota od przodu lub od tyïu, wyreguluj
serwomotory segmentów udowych tak, aby segmenty byïy skierowane równolegle do podïoĝa.
2. Od otrzymanych wartoĂci odejmij liczbÚ 90, aby
obliczyÊ wartoĂci wïaĂciwoĂci offset.
3. Ustaw wïaĂciwoĂci offset dla wszystkich szeĂciu
obiektów serwomotorów segmentów udowych
l1f, r1f, l2f, r2f, l3f oraz r3f. Rysunek 5.11
przedstawia wyregulowane segmenty.

Rysunek 5.11. Wyregulowany segment udowy

Regulacja segmentów
piszczelowych
Na koniec wyreguluj segmenty piszczelowe. Tym razem
musisz wyregulowaÊ kaĝdy serwomotor tak, aby po
ustawieniu go w pozycji 90° linia poprowadzona od
Ărodka nasadki serwomotoru segmentu piszczelowego do jego koñca tworzyïa z podïoĝem kÈt prosty
(patrz rysunek 5.12).
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Rysunek 5.12. Wyregulowany segment piszczelowy

Po wyliczeniu wszystkich wartoĂci wïaĂciwoĂci
offset wpisz je w pliku phoenix.js w definicjach
obiektów l1t, r1t, l2t, r2t, l3t i r3t.

OkreĂlenie zakresów ruchu
serwomotorów
Teraz okreĂl zakres ruchu kaĝdego serwomotoru.
WiÚkszoĂÊ serwomotorów nie obraca siÚ w peïnym
zakresie 180°. Jest to normalne. Aby uzyskaÊ peïny
zakres, moĝe byÊ wymagane przeprogramowanie
serwomotoru lub wïÈczenie pomiÚdzy serwomotorem
a nakïadkÈ silnikowÈ ukïadu zwiÚkszajÈcego zakres
obrotu. W przypadku heksapoda nie bÚdzie potrzebny
peïny zakres, wiÚc nie musisz siÚ tym przejmowaÊ.
W rzeczywistoĂci bÚdziesz musiaï zakres jeszcze bardziej ograniczyÊ, aby serwomotory nie ustawiaïy siÚ
w pozycjach powodujÈcych zaczepianie nóg o siebie.
W tej czÚĂci bÚdziesz za kaĝdym razem sterowaï
tylko jednym serwomotorem. Wykonaj nastÚpujÈce
czynnoĂci:
1. Jak poprzednio, zacznij od stawu biodrowego
nogi L2. Aby okreĂliÊ wïaĂciwe granice, musisz
obracaÊ serwomotorem w obu kierunkach. Serwomotor jest w stanie obracaÊ siÚ w wiÚkszym
zakresie, niĝ jest to konieczne.
2. MetodÈ prób i bïÚdów okreĂl zakres obrotów
w obu kierunkach. Gdy przy pewnej wartoĂci serwomotor przestanie reagowaÊ, bÚdzie to znak, ĝe
wykroczyïeĂ poza zakres ruchu. Jeĝeli na przykïad serwomotor obróci siÚ przy wartoĂci 165,
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ale nie bÚdzie reagowaï dla wartoĂci 166, bÚdzie
to oznaczaÊ, ĝe górnÈ granicÚ zakresu stanowi
wartoĂÊ 165. Proces regulacji wyglÈda nastÚpujÈco:
ph.l2c.to(60); // WciąĪ jest miejsce
ph.l2c.to(58); // To dobra pozycja
ph.l2c.to(122); // Segmenty udowe zaczepiają
// o siebie
ph.l2c.to(119); // SUPER!

3. W pliku phoenix.js odszukaj wiersz, w którym
tworzony jest obiekt l2c, i we wïaĂciwoĂci range
wpisz okreĂlone przed chwilÈ wartoĂci:
l2c = new five.Servo({
pin:27,
invert: true,
offset: 3,
startAt: 90,
range: [58, 119]
})

4. Powtórz kroki 1. – 3. dla pozostaïych piÚciu
serwomotorów stawów biodrowych i zmieñ
wïaĂciwoĂci range w obiektach l1c, l3c, r1c,
r2c oraz r3c.
W przypadku serwomotorów segmentów udowych i piszczelowych zakres ruchu jest znacznie
wiÚkszy, poniewaĝ istnieje mniejsze prawdopodobieñstwo, ĝe podczas obracania serwomotorów nogi bÚdÈ zaczepiaÊ o siebie. W praktyce
prawdopodobnie bÚdziesz wykorzystywaï peïny
zakres ruchu serwomotorów zarówno segmentów udowych, jak i piszczelowych.
5. Poeksperymentuj i znajdě wartoĂci, przy których
serwomotory juĝ siÚ nie obracajÈ. Moĝesz
zastosowaÊ tÚ samÈ metodÚ prób i bïÚdów jak
w przypadku serwomotorów stawów biodrowych.
PamiÚtaj, ĝe zakresy ruchu wszystkich serwomotorów segmentów udowych powinny byÊ takie
same (lub podobne).
6. Zmieñ wïaĂciwoĂci range dla wszystkich obiektów serwomotorów segmentów udowych: l1f,
l2f, l3f, r1f, r2f i r3f.
7. Zakresy ruchu wszystkich serwomotorów segmentów piszczelowych równieĝ muszÈ byÊ takie
same. OkreĂl te zakresy.
8. W pliku phoenix.js zmieñ wïaĂciwoĂci range
w obiektach l1t, l2t, l3t, r1t, r2t, r3t.

Chodzenie jest trudne!
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KorzyĂci z okreĂlenia rzeczywistego zakresu ruchu
serwomotorów mogÈ nie byÊ oczywiste. GdybyĂ
ustawiï kÈt obrotu na 175° dla serwomotoru, który
moĝe ustawiÊ siÚ pod kÈtem 165°, wtedy koñce nóg
nie zostanÈ ustawione w pozycjach, których oczekuje
program phoenix.js, i klasa Animation przyjmie, ĝe
robot wciÈĝ siÚ porusza, mimo ĝe serwomotor siÚ nie
obraca. Nie bÚdzie to poĝÈdany efekt.
Po zakoñczeniu konfiguracji obiekty serwomotorów
segmentów udowego i piszczelowego nogi L2 bÚdÈ
wyglÈdaïy jak poniĝej:
l2f = new five.Servo({
pin:22,
invert: true,
offset: -2,
startAt: 180,
range: [25, 165]
}),
l2t = new five.Servo({
pin:21,
invert: true,
offset: 4,
startAt: 180,
range: [21, 159]
}),

Po ustawieniu wartoĂci wïaĂciwoĂci offset i range
dla wszystkie 18 serwomotorów czas na zabawÚ!
Uruchom robota!

Chodzenie jest trudne!
OczywiĂcie jest moĝliwe poruszanie robotem bez
korzystania z klasy Animation, ale wymaga to wïoĝenia mnóstwa pracy. ByÊ moĝe wydaje Ci siÚ, ĝe przesuniÚcie robota w przód wymaga jedynie postawienia
koñca nogi na podïoĝu i obrócenia stawu biodrowego
wstecz. Problem jednak polega na tym, ĝe koñcówka
nogi zakreĂla ïuk o Ărodku znajdujÈcym siÚ w osi
obrotu stawu biodrowego, jak pokazuje rysunek 5.13.
Kaĝda noga zakreĂla wtedy wïasny ïuk i utrudnia funkcjonowanie innych nóg. Z tego powodu chodzenie
wyglÈda bardzo niezgrabnie.
Aby zniwelowaÊ ten efekt i aby koñcówka nogi poruszaïa siÚ po linii prostej równolegle do kierunku ruchu
robota, jak pokazuje rysunek 5.14, trzeba segment
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sterowany serwomotor lub grupa serwomotorów.
GrupÈ moĝe byÊ równieĝ tabela serwomotorów, czyli
obiekt Servo.Array, lub tabela serwomotorów
i obiektów Servo.Array. Poniewaĝ moĝe to wydawaÊ siÚ skomplikowane, poznaj kilka przykïadów.

Tabela serwomotorów
jako grupa docelowa
Rysunek 5.13. Ten robot chodzi, jakby byï pijany

W listingu 5.1 trzy serwomotory wchodzÈce w skïad
nogi L1 sÈ poruszane niezaleĝnie.
Listing 5.1. Tabela serwomotorów

Rysunek 5.14. Taka sekwencja ruchów zapewnia
pïynne chodzenie

piszczelowy przesuwaÊ do wewnÈtrz i na zewnÈtrz.
Ale zaczekaj! Podczas przesuwania segmentu piszczelowego do wewnÈtrz i na zewnÈtrz koñcówka nogi
porusza siÚ w górÚ i w dóï w stosunku do podïoĝa,
wiÚc trzeba jeszcze podnosiÊ i opuszczaÊ segment
udowy, aby skompensowaÊ ten efekt.
Aby robot poruszaï siÚ pïynnie, wszystkie 18 serwomotorów musi nieustannie ze sobÈ wspóïpracowaÊ
w zgrany sposób jak w orkiestrze. To zadanie moĝe
wydawaÊ siÚ bardzo trudne, ale platforma Johnny-Five
i klasa Animation pozwala nad wszystkim zapanowaÊ.

Poznaj klasÚ Animation
Klasa Animation jest wykorzystywana do sterowania
robotami za pomocÈ skryptów definiujÈcych ich ruchy.
Klasa ta stanowi opakowanie klasy Servo. Oferuje
harmonogramy, kluczowe ramki, pïynne przejĂcia
z jednej ramki do drugiej (ang. tweening) i punkty
kontrolne (ang. cue points). GrupÚ docelowÈ stanowi
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board = new five.Board().on("ready",
function() {
var l1c = new five.Servo(27);
var l1f = new five.Servo(26);
var l1t = new five.Servo(25);
var myAnimation =
new five.Animation([ l1c, l1f, l1t
]);
// …
});

Taki kod pozwala wysïaÊ do kaĝdego z serwomotorów innÈ wartoĂÊ w dowolnym punkcie kontrolnym
harmonogramu.

Obiekt Servo.Array
jako grupa docelowa
Wynik wykonania kodu przedstawionego w listingu
5.2 jest taki sam jak poprzedniego kodu. ZwróÊ jednak
uwagÚ, ĝe jako domyĂlna grupa docelowa przekazywany jest jeden obiekt Servo.Array. Podobnie
jak poprzednio, grupa jest jednowymiarowÈ tabelÈ.

Tabela obiektów Servo.Array
jako grupa docelowa
W ostatnim listingu 5.3 serwomotory sÈ zgrupowane
wedïug typów stawów. DziÚki temu moĝliwe jest sterowanie serwomotorami stawów biodrowych jako
jednÈ grupÈ, serwomotorami segmentów udowych
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Listing 5.2. Obiekt Servo.Array
board
var
var
var
var
var
// …
});

= new five.Board().on("ready", function() {
l1c = new five.Servo(27);
l1f = new five.Servo(26);
l1t = new five.Servo(25);
l1 = new Servo.Array([ l1c, l1f, l1t ]);
myAnimation = new five.Animation(l1);

jako drugÈ grupÈ i serwomotorami segmentów piszczelowych jako trzeciÈ. Przekazanie wartoĂci kÈtowej w argumencie metody obiektu reprezentujÈcego
caïÈ grupÚ powoduje przekazanie tej samej wartoĂci
w argumentach metod wszystkich obiektów serwomotorów w danej grupie.
Listing 5.3. Tabela obiektów Servo.Array
board = new five.Board().on("ready",
´function() {
var l1c = new five.Servo(27);
var l1f = new five.Servo(26);
var l1t = new five.Servo(25);
var l2c = new five.Servo(23);
var l2f = new five.Servo(22);
var l2t = new five.Servo(21);
var coxa = new Servo.Array([ l1c,
´l2c ]);
var femur = new Servo.Array([ l1f,
´l2f ]);
var tibia = new Servo.Array([ l1t,
´l2t ]);
// Dwuwymiarowa tabela tabel
var myAnimation = new five.Animation([
´coxa, femur, tibia ]);
// …
});

DziÚki zastosowaniu klasy Servo.Array moĝna
w jednej grupie docelowej umieszczaÊ serwomotory i inne obiekty Servo.Array. GrupÈ serwomotorów w tabeli Servo.Array moĝna sterowaÊ tak
samo jak kaĝdym innym urzÈdzeniem.
Teraz przyjrzyj siÚ wierszowi pliku phoenix.js, w którym
tworzona jest instancja klasy Animation i definiowana domyĂlna grupa docelowa:

Pierwszy segment animacyjny
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var legsAnimation = new
five.Animation(phoenix.legs);

W powyĝszym wierszu domyĂlna grupa docelowa
phoenix.legs jest obiektem typu Servo.Array
zawierajÈcym 18 serwomotorów robota. Ta domyĂlna
grupa wymaga okreĂlenia wartoĂci dla kaĝdego serwomotoru w kaĝdym punkcie kontrolnym harmonogramu.

Pierwszy segment
animacyjny
Po utworzeniu obiektu animacyjnego moĝna zdefiniowaÊ segmenty animacyjne. Segment animacyjny to
krótka sekwencja ruchów. Segmenty to miejsca,
w których zdefiniowane sÈ wszystkie kÈty obrotów
serwomotorów, punkty kontrolne, czasy trwania ruchu
i funkcje wygïadzajÈce. Krótko mówiÈc, jest to miejsce, w którym dzieje siÚ caïa magia animacyjna.
Segmenty animacyjne sÈ wykonywane synchroniczne.
Po umieszczeniu w kolejce animacyjnej wykonywane
sÈ zgodnie z zasadÈ „pierwszy wchodzi, pierwszy
wychodzi”. Po uruchomieniu programu phoenix.js
segmenty moĝna wywoïywaÊ z pÚtli REPL. Poniĝsza
seria poleceñ powoduje, ĝe robot powstaje, idzie,
zatrzymuje siÚ i zasypia:
> node phoenix
ph.stand();
ph.walk();
ph.stop();
ph.sleep();
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Powyĝsze segmenty zostaïy juĝ zdefiniowane w programie phoenix.js, wiÚc nie musisz ich tworzyÊ ani
edytowaÊ. Poniĝej przedstawione sÈ fragmenty programu, które uïatwiÈ Ci poznanie zawartoĂci segmentów animacyjnych.
Przyjrzyj siÚ pokazanemu w listingu 5.4 pierwszemu
zdefiniowanemu w pliku phoenix.js segmentowi animacyjnemu.
Opcjonalna wïaĂciwoĂÊ target definiuje grupÚ
animowanych serwomotorów. Po utworzeniu
obiektu typu Animation domyĂlnÈ wartoĂciÈ tej
wïaĂciwoĂci jest grupa docelowa phoenix.legs.
W tym segmencie jest ona zastÚpowana grupÈ
phoenix.altJoints. WpisujÈc innÈ wartoĂÊ tej
wïaĂciwoĂci, moĝna sterowaÊ innÈ grupÈ serwomotorów. Wszystkie serwomotory w grupie
sÈ skojarzone z tym samym harmonogramem
i kolejkÈ animacyjnÈ. Jeĝeli we wïaĂciwoĂci
target nie wskaĝesz wïasnej grupy, wtedy
w danym segmencie zostanie uĝyta domyĂlna
grupa docelowa.
W opcjonalnej wïaĂciwoĂci duration okreĂlany
jest w milisekundach czas trwania animacji. ZwróÊ
uwagÚ, ĝe zmiana prÚdkoĂci animacji podczas
odtwarzania segmentu powoduje wydïuĝenie lub
skrócenie jego czasu trwania (domyĂlnie wïaĂciwoĂÊ ta ma wartoĂÊ 1000 ms).

Opcjonalna wïaĂciwoĂÊ cuePoints (punkty
kontrolne) jest jednowymiarowÈ tabelÈ wartoĂci z zakresu od 0,0 do 1,0. Kaĝdy segment
animacyjny ma wïasny harmonogram. W harmonogramie moĝna zdefiniowaÊ dowolnÈ liczbÚ
punktów kontrolnych, w których urzÈdzenia sÈ
sterowane za pomocÈ kluczowych ramek. Punkty
kontrolne i kluczowe ramki nie muszÈ byÊ rozmieszczone w regularnych odstÚpach czasu.
W tym przypadku, gdy czas trwania segmentu
jest równy 500 ms, punkty kontrolne odpowiadajÈ wartoĂciom 50 ms, 150 ms, 350 ms i 500
ms. Zmiana czasu trwania animacji powoduje
zmianÚ skali czasu, w którym realizowane sÈ
wszystkie punkty kontrolne (domyĂlnie sÈ to
punkty [0, 1]).
Ta funkcja jest wywoïywana po zakoñczeniu
wykonywania segmentu animacyjnego.
WïaĂciwoĂÊ keyFrames (kluczowe ramki) jest
wïaĂciwoĂciÈ obowiÈzkowÈ. Jest to dwuwymiarowa tabela. Pierwszy wymiar odpowiada urzÈdzeniom w grupie docelowej i jego dïugoĂÊ musi
byÊ równa dïugoĂci grupy. Aby okreĂliÊ urzÈdzenia powiÈzane z kaĝdym elementem pierwszego
wymiaru, przyjrzyj siÚ kodowi przedstawionemu
w listingu 5.5, w którym zdefiniowana jest grupa
docelowa phoenix.altJoints.

Listing 5.4. Segment animacyjny powodujÈcy powstanie robota
var stand = {
target: phoenix.altJoints,
duration: 500,
cuePoints: [0, 0.1, 0.3, 0.7, 1.0],
oncomplete: function() {
phoenix.state = "stand";
},
keyFrames: [ ///5
[null, { degrees: 90 }],
[null, { degrees: 66 }],
[null, false, false, { degrees: 120, easing: easeOut},
{ degrees: 94, easing: easeIn}],
[null, false, { degrees: 106}, false, { degrees: 93 }]
]
};
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Listing 5.5. Grupa docelowa phoenix.altJoints
altJoints = new five.Servo.Array([
phoenix.innerCoxa,
phoenix.outerCoxa,
phoenix.femurs,
phoenix.tibia
]),

W grupie phoenix.altJoints znajdujÈ siÚ obiekty
reprezentujÈce cztery urzÈdzenia: phoenix.midCoxa,
phoenix.outerCoxa, phoenix.femur i pho
´enix.tibia. Kaĝdy z nich jest obiektem typu
Servo.Array, zawierajÈcym dwa, cztery lub szeĂÊ
obiektów reprezentujÈcych serwomotory:

odczytywana z pierwszego elementu tego obiektu.
Jeĝeli wartoĂÊ null znajduje siÚ w innym elemencie
tabeli keyFrames, wówczas klasa Animation pomija
ramkÚ dla danego urzÈdzenia. W tej tabeli zdefiniowane sÈ wartoĂci tylko pierwszych dwóch punktów
kontrolnych. We wszystkich pozostaïych wykorzystywana jest ostatnia zdefiniowana wartoĂÊ (tj. 70).
Teraz przyjrzyjmy siÚ elementowi keyFrames[3]
(odpowiadajÈcemu serwomotorom segmentów piszczelowych):
[null, { degrees: 110}, false,
´{ degrees: 110}]

x element keyFrames[1] jest skojarzony z serwomotorami przednich i tylnych stawów biodrowych,

Jeĝeli element w tabeli keyFrames zawiera wartoĂÊ
false, wówczas klasa Animation kopiuje wartoĂÊ
obliczonÈ dla poprzedniego elementu. Umieszczenie
w pierwszych dwóch elementach wartoĂci null
i false powoduje, ĝe klasa Animation w ogóle
nie bÚdzie sterowaÊ urzÈdzeniami, dopóki nie minie
drugi punkt kontrolny.

x element keyFrames[2] jest skojarzony z serwomotorami segmentów udowych,

Jeĝeli w elemencie zostanie podana liczba, wtedy klasa
Animation doda jÈ do poprzedniej wartoĂci.

x element keyFrames[3] jest skojarzony z serwomotorami segmentów piszczelowych.

Ten segment animacyjny powoduje, ĝe heksapod
przechodzi z pozycji uĂpienia w pozycjÚ wyjĂciowÈ
(pozycja wyjĂciowa jest przyjmowana jako pozycja
startowa w wiÚkszoĂci segmentów animacyjnych).

x element keyFrames[0] jest skojarzony z serwomotorami Ărodkowych stawów biodrowych,

Kaĝda tabela keyFrames zawiera od 1 do n elementów, gdzie n oznacza liczbÚ punktów kontrolnych.
Przeanalizujmy kilka tabel z segmentu stand powodujÈcego powstanie robota. Najpierw przyjrzyjmy siÚ
elementowi keyFrames[0] odpowiadajÈcemu grupie
innerCoxa:
[null, false, { degrees: 88 }],

W elemencie keyFrames[0][0] zdefiniowana jest
wartoĂÊ dla pierwszego urzÈdzenia w grupie docelowej, wykorzystywana w punkcie kontrolnym w chwili
0 ms. W elemencie keyFrames[0][1] zdefiniowana jest wartoĂÊ wykorzystywana w punkcie kontrolnym 50 ms. Do okreĂlenia wartoĂci poĂrednich
w przedziale czasu od 0 ms do 50 ms wykorzystywana jest funkcja wygïadzajÈca.
Pierwsza wartoĂÊ w pierwszym elemencie keyFra
´mes jest równa null. Oznacza ona, ĝe animacja
powinna rozpoczynaÊ siÚ od bieĝÈcej pozycji urzÈdzenia. Jeĝeli urzÈdzenie jest zdefiniowane za pomocÈ
obiektu Servo.Array, wtedy bieĝÈca pozycja jest

Pierwszy segment animacyjny
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Gry porównasz kod z listingu 5.5
z kodem w pliku phoenix.js, zauwaŘysz
róŘnice. W pliku zamiast jawnych
wartoķci liczbowych sâ uŘyte elementy
z tabeli h. Tabela ta, zdefiniowana
na poczâtku pliku, zawiera informacje
o pozycjach serwomotorów dla
wszystkich podstawowych kroków
robota. Dziöki zapisaniu tych wartoķci
w jednym miejscu Ğatwiej je stosowaä
i modyfikowaä w dalszej czöķci kodu.
PoniewaŘ zastosowanie elementów
tabeli powoduje, Ře kod jest bardziej
skomplikowany, w opisywanych
przykĞadach zostaĞy uŘyte liczby.
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motory nie bÚdÈ wspóïpracowaÊ, robot bÚdzie powïóczyï nogami po podïoĝu i kroki nie bÚdÈ pïynne.

Sekwencje kroków robota dzielÈ siÚ na dwie gïówne
kategorie: statyczne i dynamiczne. Podczas wykonywania kroków statycznych Ărodek ciÚĝkoĂci robota
w kaĝdym momencie jest utrzymywany na stabilnym
oparciu (przynajmniej na trzech nogach). Innymi sïowy
robot nie przewróciïby siÚ, gdyby w dowolnym momencie zostaï zatrzymany w póï kroku. Podczas wykonywania kroku dynamicznego przez pewien czas
wystÚpuje stan nierównowagi. Program phoenix.js
wykonuje tylko kroki statyczne.

W programie phoenix.js zdefiniowane sÈ cztery rodzaje
kroków: wiosïowanie (row), kraul (crawl), marsz
(walk) i bieg (run). W kaĝdym rodzaju kroku przyjÚty jest odcinek przesuniÚcia (odlegïoĂÊ pomiÚdzy
poczÈtkowÈ a koñcowÈ pozycjÈ koñcówki nogi)
równy 8 cm. Teraz przyjrzyjmy siÚ dokïadniej kaĝdemu rodzajowi kroku.

Jak wspomniaïem wczeĂniej, sekwencja kroków heksapoda jest bardziej skomplikowana, niĝ mogïoby siÚ
to wydawaÊ. Aby przesunÈÊ robota w przód, nie wystarczy poruszyÊ jedynie stawami biodrowymi, poniewaĝ spowodowaïoby to obrócenie siÚ koñcówek nóg
wokóï osi serwomotorów stawów biodrowych. Koñcówka nogi musi poruszaÊ siÚ wzdïuĝ linii prostej.
Przesuwanie koñcówki nogi wzdïuĝ linii prostej
wymaga skoordynowania ruchów wszystkich trzech
serwomotorów nogi. Przesuwanie w przód caïego
szkieletu robota wymaga wspóïpracy wszystkich 18
serwomotorów, które muszÈ ustawiaÊ koñcówki nóg
w okreĂlonych miejscach na podïoĝu. Jeĝeli serwo-

Wiosïowanie (row)
Sekwencja ruchów w tym kroku (zwanym równieĝ
falÈ) powoduje przesuwanie nóg parami do przodu,
a nastÚpnie przesuwanie szkieletu do przodu. Nie jest
to elegancki krok (patrz rysunek 5.15), ale prosty
w implementacji, poniewaĝ wymaga umieszczenia
w tabeli keyFrames tylko oĂmiu elementów.
Do zdefiniowania ruchu nogi potrzebne sÈ tylko
trzy punkty kontrolne. Pierwszy z nich zawiera
wartoĂÊ null lub false, wiÚc ruch nogi rozpoczyna siÚ od bieĝÈcych pozycji urzÈdzeñ, niezaleĝnie od tego, jakie one sÈ. Drugi punkt kontrolny definiuje moment zgiÚcia nogi, natomiast trzeci — jej
koñcowy ruch. Ilustruje to listing 5.6.

Rysunek 5.15. Fala
Listing 5.6. Wiosïowanie
var row = {
target: phoenix.jointPairs,
duration: 1500,
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cuePoints: [0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.85, 1.0],
loop: true,
fps: 100,
onstop: function() { phoenix.att(); },
oncomplete: function() { },
keyFrames: [
[null, null, null, null, false, null, {degrees: 56},
false, {degrees: 70}, {degrees: 91}],
[null, null, null, null, false, { step: 30, easing: easeOut },
{degrees: 116}, false, {degrees: 120}, {degrees: 119}],
[null, null, null, null, false, { step: -20, easing: easeOut },
{degrees: 97}, false, {degrees: 110}, {degrees: 116}],
// …dwie nastĊpne pary nóg
]
}

Marsz (walk)
W tym kroku (patrz listing 5.7) cztery nogi pozostajÈ
przez caïy czas w kontakcie z podïoĝem. Krok rozpoczyna siÚ od przesuniÚcia jednej nogi do przodu. Gdy
noga zostanie zgiÚta, do przodu przesuwana jest druga
noga. Pierwsza noga oprze siÚ na podïoĝu w tym
samym momencie, w którym zostanie zgiÚta druga
noga. JednoczeĂnie do przodu przesuwana jest trzecia noga.

Graficzne przedstawienie kluczowych ramek dla tego
kroku jest trudne, wiÚc ich opis zostaï pominiÚty. GdybyĂ chciaï zbadaÊ, jak jest realizowany ten krok, ustaw
wïaĂciwoĂÊ duration segmentu na 20 000 ms. Krok
bÚdzie wtedy wykonywany w zwolnionym tempie.

Listing 5.7. Marsz
var walk = {
duration: 2000,
cuePoints: [0, 0.071, 0.143, 0.214, 0.286, 0.357, 0.429, 0.5,
0.571, 0.643, 0.714, 0.786, 0.857, 0.929, 1],
loop: true,
loopback: 0.5,
fps: 100,
onstop: function() { phoenix.att(); },
oncomplete: function() { },
keyFrames: [
[null, null, {degrees: 82}, null, null, null, null, {degrees: 82}, null,
{56}, null, null, null, null, {degrees: 82}], // r1c
[null, { step: 30, easing: easeOut }, {degrees: 119, easing: easeIn}, null,
null, null, null, {degrees: 119}, { step: 30, easing: easeOut },
{degrees: s.f.f[0], easing: easeIn}, null, null, null, null,
{degrees: 119}],
[null, { step: -20, easing: easeOut }, {degrees: 119, easing: easeIn}, null,
null, null, null, {degrees: 119}, { step: -20, easing: easeOut },
{degrees: 97, easing: easeIn}, null, null, null, null, {degrees: 119}],
// …piĊü nastĊpnych nóg
]
};
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Bieg (run)
Ten krok (zwany popularnie trójnogiem, zdefiniowany
w listingu 5.8) powoduje najszybsze przemieszczanie
siÚ robota, ale obciÈĝa serwomotory segmentów
udowych i piszczelowych. Stosuj go rzadko. W tym
kroku jednoczeĂnie poruszane sÈ trzy nogi, natomiast trzy inne pozostajÈ w kontakcie z podïoĝem
i muszÈ one utrzymaÊ wiÚkszy ciÚĝar niĝ w przypadku pozostaïych kroków.

Lista poleceñ
Wszystkie poniĝsze polecenia moĝna wpisywaÊ w pÚtli
REPL podczas ruchów robota:
x ph.stand() (powstanie)
x ph.sleep() (uĂpienie)

Obracanie robota

x ph.walk() (marsz)

Obracanie robota jest trudniejsze niĝ wykonywanie
kroków. Koñcówki nóg nie poruszajÈ siÚ wtedy po
liniach prostych, ale zakreĂlajÈ koncentryczne ïuki
o Ărodkach znajdujÈcych siÚ w Ărodku szkieletu
robota. Promieñ ïuku dla nóg R2 i L2 jest inny niĝ
dla pozostaïych czterech nóg.
Krok obracajÈcy robota jest bardzo podobny do kroku
biegowego. Trzy nogi pozostajÈ w kontakcie z podïoĝem, a pozostaïe obracajÈ siÚ o kÈt pomiÚdzy
15° a 30°.
W programie phoenix.js zdefiniowane sÈ dodatkowe, nieopisane tutaj segmenty animacyjne: sleep
(uĂpienie), waveRight (przesuniÚcie przedniej prawej
Listing 5.8. Bieg

nogi), waveLeft (przesuniÚcie przedniej lewej nogi)
i peïzanie (crawl). Wypróbuj je po wyregulowaniu robota i uzyskaniu prawidïowego kroku.

x ph.crawl() (peïzanie)
x ph.row() (wiosïowanie)
x ph.badRow() (inne wiosïowanie)
x ph.run() (bieg)
x ph.run("rev") (bieg do tyïu)
x ph.turn() (obrót)
x ph.turn("left") (obrót w lewo)
x ph.stop() (zatrzymanie)
x ph.waveLeft() (przesuniÚcie przedniej prawej
nogi)
x ph.waveRight() (przesuniÚcie przedniej lewej
nogi)
x ph.att() (powrót do pozycji wyjĂciowej)

var run = {
duration: 1000,
cuePoints: [0, 0.25, 0.5, 0.75, 1.0],
loop: true,
fps: 100,
onstop: function() { phoenix.att(); },
oncomplete: function() { },
keyFrames: [
[ null, {degrees: 70}, {degrees: 56}, null, {degrees: 91}],
[ null, {degrees: 120}, {degrees: 116}, { step: 30, easing: easeOut },
{degrees: 119, easing: easeIn}],
[ null, {degrees: 110}, {degrees: 97}, { step: -20, easing: easeOut },
{degrees: 116, easing: easeIn}],
// …5 nastĊpnych nóg
]
};
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Wypróbuj Ămiaïo powyĝsze polecenia i sprawdě, do
czego sïuĝÈ.

Co dalej?
Teraz Twój heksapod powinien na komendÚ chodziÊ,
obracaÊ siÚ i robiÊ kilka innych rzeczy. Ale to dopiero
poczÈtek. Moĝesz go wykorzystaÊ do tworzenia
nowych, niesamowitych konstrukcji. Poniĝej wymienionych jest kilka pomysïów, które moĝesz zrealizowaÊ:
Utwórz inne segmenty animacyjne.
Uĝyj podstawy testowej i swojej wyobraěni.
Podziel siÚ na forum http://forums.nodebots.io
efektami z innymi konstruktorami heksapodów.
Dodaj kontroler.
Wpisywanie poleceñ w terminalu jest uciÈĝliwe.
PowinieneĂ zbadaÊ inne moĝliwoĂci sterowania
heksapodem. DostÚpne sÈ interfejsy API platformy Node.js do nastÚpujÈcych kontrolerów:
x Leap Motion Controller (http://bit.ly/19LY4nm),
x nakïadka SparkFun Joystick — po prostu
uĝyj platformy Johnny-Five,
x Kinect (http://bit.ly/1bQRz4l),
x Wii Motion Controller — po prostu uĝyj platformy Johnny-Five,

Dodaj czujniki.
Dodaj kamerÚ i czujniki ultraděwiÚkowe, aby robot
mógï orientowaÊ siÚ w swoim otoczeniu. Naucz
go podejmowaÊ decyzje oparte na informacjach
odbieranych z tych urzÈdzeñ.
Zbuduj innego heksapoda.
Przedstawiony w tym rozdziale kod nadaje siÚ nie
tylko do sterowania robotem Phoenix. DostÚpnych jest wiele innych robotów, pod adresem
http://www.thingiverse.com moĝna znaleěÊ nawet
ich ogólnodostÚpne projekty do wykonania na
drukarce 3D. BÚdziesz musiaï zmieniÊ wartoĂci
w tabelach h, t, s oraz l, ale jeĝeli zbudujesz
stanowisko testowe i wyregulujesz wszystkie serwomotory, bÚdzie to caïkiem proste zadanie.
Decyzja o zastosowaniu platform Node.js i Johnny-Five
okazaïa siÚ sïuszna. Wszystkie pakiety npm znajdujÈ
siÚ w zasiÚgu palców. DziÚki temu moĝesz podÈĝaÊ
dowolnie wybranÈ ĂcieĝkÈ. Co wiÚcej, Johnny-Five
jest najbardziej elastycznÈ i najlepiej obsïugiwanÈ
platformÈ wykorzystywanÈ podczas budowania robotów. Realizuj wiÚc Ămiaïo wszystkie pomysïy, jakie
Ci przyjdÈ do gïowy.
Rozwój spoïecznoĂci majsterkowiczów oraz potÚga
platformy Node.js sprawiajÈ, ĝe bardzo przyjemne jest
byÊ robotykiem amatorem!

x Brainwaves (http://bit.ly/19LYoT4).
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oprogramowanie
Firmata, 20
LEDScape, 175
VoodooSpark, 170
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relay.js, 107
server.js, 110, 112, 114
servos.js, 131
sundial.js, 139
typebot.js, 41
WearMainActivity.java, 120
pïytka
Arduino, 244
Arduino Uno, 31
BeagleBone Black, 105,
173, 244
Raspberry Pi, 73, 244
podïÈczenie
Arduino, 74
butów, 237
czujnika HC-SR04, 190
diody laserowej, 196
fotorezystora, 183
matrycy, 151, 152
moduïu Spark, 57
moduïu WiFi, 25
panelu RGB LED, 176
pïytki Arduino, 151
serwomotorów, 19, 88, 130
silnika, 61
sterownika silnika, 60
zasilania, 59
podparcie tarczy, 134
podstawa, 34
pokojowy zegar sïoneczny, 125
poïÈczenie
butów, 235
moduïu Spark i silnika, 60
z kaĝdego miejsca, 76
z moduïem WiFi, 26
z serwomotorem, 66
pozycja poczÈtkowa robota, 42
prezentacja urzÈdzenia, 189
prÚdkoĂÊ obrotowa, 33
program
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matrix-test.js, 154
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phoenix.js, 85
socat, 27
Spark, 57
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sterujÈcy, 21
sundial.js, 139, 140, 141
VSPE, 28
warmup.js, 224
programowanie, 247
serwomotoru, 66
projekt VoiceController, 247
protokóï WebSocket, 74, 75
prototyp systemu
bezpieczeñstwa, 201
przedwzmacniacz mikrofonu, 108
przeglÈdarka, 75
przekaěnik, 106
przeliczanie odczytów, 186
przewód mikro-USB, 50
przycisk resetowania, 27
przygotowanie
czujników, 234
kabla, 150
matryc, 149
serwomotorów, 87
przyspieszeniomierz, 185
PWM, pulse-width modulated,
33, 60

R
ramiÚ, 38
azymutu, 128, 136
robota, 32, 33
regulacja
ramienia, 46
segmentów piszczelowych, 92
segmentów udowych, 92
serwomotorów, 91
stawów biodrowych, 91
rejs, 69
resetowanie
Arduino, 28
ukïadów, 28
robot
Army, 217, 229, 230
BatBot, 203
Junky Delta, 217
NodeBoat, 49
NodeBot, 15, 103
piDuino5, 71, 76
SimpleBot, 15

TapsterBot, 217, 229
TypeBot, 31
roboty
autonomiczne, 204
delta, 217
piszÈce, 31
semiautonomiczne, 204
sterowane gïosem, 103
zdalnie sterowane, 204
rozpoznawanie mowy, 112
ruch ramienia, 34
rysowanie prostokÈta, 228
rzepy, 76
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schemat
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obwodu przekaěnika, 107
podïÈczenia fotorezystora,
184, 186
poïÈczeñ robota SimpleBot,
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ruchów robota, 208
stanów, 43
segment
animacyjny, 95
palca, 37
sekwencja naciĂniÚÊ klawiszy, 43
serwer
poleceñ, 110
WWW, 75
serwis GitHub, 201
serwomotor, 17, 18, 21, 86
silnik, 53
SimpleBot
budowa robota, 16
diagnostyka problemów,
21, 28
ïÈcznoĂÊ bezprzewodowa,
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sterowanie robotem, 25
wykaz materiaïów, 16
Spark WiFi Development Kit, 169
sprawdzenie
sieci, 26
silnika, 53
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stan
buta, 240
klawiszy, 63
robota, 212
staw
biodrowy, 88
ïokciowy, 35
ster, 68
sterowanie, 23
smartfonem, 78
diodÈ RGB, 162
heksapodem, 83
ïodziÈ, 66
matrycami, 157
matrycÈ LED, 153
obwodem przekaěnika, 107
robotem, 210
robotem SimpleBot, 25
serwomotorami, 38
sterowanie
serwomotorem, 67
silnikiem, 62
urzÈdzeniami, 75
sterownik silnika, 51, 58, 59
sygnaï o modulowanej
szerokoĂci, 33
system
bezpieczeñstwa, 201
monitoringu, 194
szkic StandardFirmata.ino, 26
sztuczna inteligencja, 203
szyna I2C, 148, 150
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aplikacja WWW, 155
budowa, 147
diagnostyka, 153
interfejs uĝytkownika, 157
komponenty, 146
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program testujÈcy, 154
sterowanie matrycÈ LED, 153
wykaz materiaïów, 145

T
tabela
obiektów Servo.Array, 94
serwomotorów, 94
tag <div>, 80
tarcza, 132
tarcze gnomonu, 133
test moduïu Spark, 56, 57
tworzenie
interfejsu API, 156
interfejsu uĝytkownika, 157
plików projektu, 38
projektu Android, 247
serwera poleceñ, 110
TypeBot
budowa
czÚĂci mechanicznej, 34
inicjalizacja, 41
pierwsze uruchomienie, 46
program, 38
wykaz materiaïów, 31

U
ukïad wspóïrzÚdnych, 90
umieszczenie tarcz, 134
urzÈdzenie ultraděwiÚkowe, 193
usïuga CheerLights, 163, 164
ustawianie
czujnika ultraděwiÚkowego,
210
uszczelnienie przewodów, 55

W
wartoĂÊ null, 97
wiercenie otworów, 222

wiosïowanie, 98
wodowanie ïodzi, 64
wskaěnik stanu, 196
wtyczka Spark-io, 170
wyciÚcie gnomonu, 138
wyliczanie poïoĝenia efektora, 227
wysyïanie
poleceñ, 80
SMS-ów, 193
wyĂwietlacz, 173

Z
zakïadanie ïÈczówek, 152
zakres ruchu serwomotorów, 92
zapisywanie stanu klawiszy, 63
zasilacz 5 V, 174
zasilanie sterownika silnika, 59
zasobnik z silnikiem, 51, 54, 55
zatrzask, 52
zdalne sterowanie, 207
zdarzenie
message, 76
naciĂniÚcia klawisza, 62
zegar sïoneczny, 125
budowanie, 128
kod, 139
konfiguracja serwomotorów,
130
konstrukcja gïówna, 129
montaĝ, 136
podparcie tarczy, 133
przygotowanie tarcz, 132
Ăcianki, 133
wïÈczanie, 144
wycinanie elementów, 129
wykaz materiaïów, 126
zmiana
kolorów, 185
rezystancji czujnika, 233
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