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ABSTRAKT 

Cílem této práce je návrh modelu robotického hada, simulace jeho pohybu a analýza 

získaných dat. Detailně popíšeme postup práce a zhodnotíme výsledky. 

ABSTRACT 

The goal of this work is the creation of a model of a mechanical snake, simulation of it‘s 

movement and analysis of the acquired data. We will describe the process in detail and 

evaluate the results. 
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1 ÚVOD 

Budeme se zabývat vytvořením modelu robotického hada. Tento model využijeme 

k simulaci dynamiky jeho pohybu. Získáme informace o poloze, rychlosti, zrychlení a 

dalších veličinách pro jednotlivé části hada. Na základě této simulace provedeme analýzu 

výsledků. 

K vytvoření modelu robotického hada, jeho simulaci a k následné analýze 

využijeme program Adams od MSC Software. Konkrétně Adams View Student Edition 

2019.2, jak název napovídá, tohle je zdarma verze pro studenty, což mimo jiné znamená, 

že lze simulovat pouze omezený počet těles. Adams je program k řešení dynamiky těles 

pomocí simulace. Pomáhá inženýrům studovat dynamiku pohyblivých součástí, a jak jsou 

síly a zatížení rozložené v mechanických systémech. Se schopnostmi rozsáhlé analýzy 

výsledků simulace a řešení nelineárních dynamických systémů ve zlomku času oproti 

využití metody konečných prvků je ideální volbou pro tuto práci. [1] 

Dále budeme pracovat v MATLABu, kde jsme schopni pomocí exportovaných 

výsledků vytvořit grafy a srovnat mezi sebou data získané z jednotlivých simulací. 

Nakonec ze získaných výsledků vyvodíme závěr – je design schopen plnit svou 

funkci? Pokusíme se o pohyb dopředu/dozadu, zatáčení a zjistíme chování hada který je 

poškozený. 
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2 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

2.1 Pohyb hadů 

Hadi požívají několik metod pohybu. Jejich volba záleží na velikosti hada, prostředí, 

rychlosti, úspoře energie, hlučnosti... Při hadím pohybu hrají zásadní roli jejich šupiny, 

které díky jejich tvaru vytváří nižší tření při pohybu dopředu než do stran a dozadu (tato 

vlastnost - různé tření v různých směrech - se nazývá třecí anizotropie), navíc je had 

schopen toto tření aktivně řídit, jak studie z Arizonské státní univerzity dokázala. [2] 

Z důvodu obtížnosti výroby umělých šupin jak pro dynamický model, tak pro samotného 

hada jejich funkci nahradíme nepoháněnými kolečky kvůli jejich podobnému chování. 

Fakt že šupiny jsou nezbytné k hadímu pohybu je zjevné z práce Davida Hu a jeho kolegů 

z Georgia Institute of Technology, ve které vyrobili látkový „plášť“, který když hadovy 

nasadili, nebyl schopen pohybu. Kromě řízení šupin také využívá vhodného rozložení své 

tělesné váhy. [3] 

 

Obr. 1: Snake motion [4] 

2.1.1 Boční vlnění (serpentine locomotion) 

Nejběžnější metoda pohybu hadů jak na souši tak ve vodě (Obr. 1 – 2. řádek). Imitace 

této metody pohybu bude zaměřením naší simulace a analýzy.  

Had svým tělem vytvoří tvar S stáhnutím svalů na vnitřní a natažením na vnější 

straně ohybu, tento ohyb pak putuje po délce jejich těla směrem k ocasu. Aby tato metoda 

fungovala, je nutné aby povrch po kterém se had pohybuje poskytoval dostatečný odpor, 

pokud by byl umístěn na povrch s nízkým koeficientem tření, jako například sklo, téměř 

by se nepohnul z místa – pro tento případ byla také vytvořena simulace. 

2.1.2 Kráčení do stran (sidewinding) 

Podobné bočnímu vlnění, s tím rozdílem, že své tělo zvedne a země se dotýká pouze ve 

dvou místech, ne po celé délce (Obr. 1 – 3. řádek). Tímto způsobí také to že se pohybuje  
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příčně. Tato metoda je efektivní na písku a snižuje velikost kontaktu s povrchem, což je 

důležité pokud je horký – je tedy ideální na poušti. 

2.1.3 Housenkovitý pohyb 

Také nazývaný přímočarý, je podstatně pomalejší metodou pohybu (Obr. 1 – 4. řádek). 

Vytvoří malé ohyby ve vertikálním směru. Nadzvihlé části se přesunují směrem k hlavě 

hada, zatímco ležící části brání proklouznutí zpět. Tento pohyb, jak název napovídá, 

připomíná pohyb housenky. Had využívá vhodné stahování a uvolňování břišních svalů, 

vzhledem k našemu cíli – vytvoření modelu mechanického hada – se tímto typem pohybu 

není třeba zabývat, pokud nejsme schopni vytvořit/simulovat umělé svaly, o což se v této 

práci pokoušet nebudeme. Tento pohyb umožňuje hadovi se dostat do úzkých prostorů, 

ve kterých není dost místa na běžný vlnivý pohyb, jako například nory. 

2.1.4 Harmonikový pohyb 

Had natáhne hlavu a přední část těla, najde místo kde se zachytit a přitáhne zadní část 

svého těla (Obr. 1 – 1. řádek). Tato metoda je často užívána například při lezení po 

stromech. [2, 5] 

2.2 Multibody dynamics 

Dynamika více těles - anglicky multibody dynamics (od teď  budeme nazývat zkratkou 

MBD). 

Simulace MBD jsou vhodnými nástroji ke studování dynamického chování 

propojených tuhých a/nebo pružných těles při kterém dochází k velkému translačnímu 

nebo rotačnímu pohybu. Do výpočtu pohybu těchto těles vstupuje působící zatížení a 

okrajové podmínky. Oproti jiným metodám (například metodě konečných prvků) mají 

MBD simulace poměrně krátké výpočetní časy což znamená že jsou vhodné pro 

optimalizaci komplexních systémů s mnoha stupni volnosti. 

Modely pro MBD můžou být vytvořeny v samotném programu nebo vycházet ze 

3D CAD (Computer Aided Design) modelů součástí a soustav, které byly vytvořeny jinde 

a následně importovány. MBD software tento model rozdělí na několik těles, každému 

určí hmotnost a těžiště. Tyto tělesa jsou propojená vazbami, které odebírají určité stupně 

volnosti. Tyto vazby jsou dále definovány vlastnostmi jako tuhost, tlumení nebo tření. Na 

základě námi vytvořeného modelu může být pohyb systému simulován, analyzován a 

případně optimalizován aplikací numerických algoritmů, které sledují výsledky pro různé 

parametry a mění vstupní hodnoty tak, aby dosáhly požadovaného výsledku (hledají 

lokální maximum funkce). Pomocí post-processingu těchto výsledků je možné posoudit 

trajektorie, rychlosti, zrychlení, síly a momenty. 

MBD je často kombinovaná s dalšími typy analýzy, jako například MKP/FEM 

(Metoda Konečných Prvků/Finite Element Method). [6] 
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2.3 Biologicky inspirovaní roboti 

Cílem biologicky inspirované robotiky je stavět lepší roboty, čehož se snažíme dosáhnout 

tím, že se inspirujeme biologií, protože na rozdíl od dnešních robotů, chování zvířat a 

jejich tělesná stavba jsou velmi flexibilní a robustní vůči nepředvídatelným prostředím. 

Snahou při využití některých jejich vlastností při návrhu robotů je, aby tuto flexibilitu a 

robustnost získají naše výtvory. Tuto inspiraci můžeme hledat v mnoha aspektech zvířat 

- jako jejich chování, tělesná stavba nebo organizace nervového systému. Biologická 

inspirace neznamená dokonalá kopie původního zvířete, má mnoho úrovní - od mlhavé 

podobnosti po přesnou emulaci (alespoň tak přesnou, jak technologie dovolí). Z čehož 

plyne, že musíme brát na vědomí jaká úroveň realismu je nutná k získání 

benefitů biologické inspirace. Musíme být schopni oddělit nepodstatné detaily biologie 

od vlastností zásadních k výkonu požadované funkce robota. Biologie je často 

konstruktéry využitá jako počáteční bod pro nový design, biologický realismus je ale poté 

ignorován v prospěch schopnosti robota plnit jeho požadovanou funkci. Tento přístup je 

správný, neboť se jedná o řešení technologického problému, jehož úspěch soudíme podle 

funkčnosti robota, nikoliv podle jeho podobnosti biologii zvířete, které jsme využili jako 

inspiraci pro náš projekt. [7] 

2.4 Robotický had 

Využitím hada jako biologické inspirace jsme schopni navrhnout a vyrobit robota 

tvořeného libovolným počtem segmentů, jejichž vzájemné natočení je řízené elektrickými 

motory. Některé z důvodů proč bychom tento design chtěli použít jsou: 

• Flexibilita hadího těla – Jsme ho schopni použít k pohybu po nejrůznějších 

terénech, od rovných povrchů přes potrubí, úzké prostory plné suti, sloupy, 

větrací šachty po písečné duny. Tohle z něj dělá možnou volbu při 

záchranných misích po přírodních katastrofách. Nepochybně by se také 

našlo využití v armádě nebo u policie. [8, 9,10] 

• Odolnost vůči poškození – Tělo robota je tvořeno segmenty, pokud je 

motor mezi těmito segmenty poškozen, je do něj přerušena dodávka 

elektrického proudu nebo nereaguje na pokyny řídícího počítače, nedojde 

k vyřazení hada z provozu. Nebude sice fungovat optimálně, ale 

poškození musí být poměrně rozsáhlé, aby přestal být schopen konat svou 

funkci. Tato vlastnost bude demonstrována simulací. Navíc pokud 

k poruše dojde, je oprava relativně jednoduchá, neboť moduly jsou stejné, 

stačí tedy poškozený segment vyměnit za nový. Narozdíl od jiných robotů, 

kde se mnohé součástky mohou vyskytovat pouze jednou – je tedy dost 

možné že ne všechny mají ve skladu náhradu. [9,10] 
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• Ohybnost – Vysoký počet stupňů volnosti umožňuje nejen pohyb úzkými 

či zakřivenými cestami, ale také schopnost uchopit předměty různých 

tvarů a velikostí. [10] 

• Možnost rozdělování a spojování – Může být navržen tak, že je schopen 

se rozdělit na několik částí, které jsou schopny fungovat nezávisle. Takový 

design by se dal popsat jako decentralizovaný systém. [8,11,12] 

• Obojživelnost - Je-li vodotěsný a dostatečně lehký, může být obojživelný. 

Typický vlnivý hadí pohyb je účinný i ve vodě. [8,13] 

Při konstrukci robotického hada můžeme segmenty spojit dvěma způsoby: První 

způsob je tak, že všechny segmenty rotují kolem svislých os, had je tedy schopen pouze 

pohybu bočním vlněním, tento případ budeme modelovat. U druhého způsobu jsou 

spojení segmentů vždy rotované o 90° oproti sousedním spojením, tato konstrukce 

umožňuje mnohem komplexnější pohyby. [9] 

Had může být vybaven řadou senzorů pro monitorování jak okolí, tak svého 

vnitřního stavu. Jako vnějších senzorů se dá využít různých kamer – jak běžných kamer 

schopných zachytit viditelné spektrum světla, tak méně obvyklých, jako termokamer 

nebo kamer s nočním viděním. Dále můžeme namontovat mikrofony nebo jiné vnější 

senzory. Jako senzory k monitorování vnitřního stavu hada může být vhodné použít 

termometry k měření vnitřní teploty, tyto informace by putovaly do řídící jednotky, která 

by mohla vyhodnotit situaci a například se rozhodnout k přerušení práce, aby vlivem 

zvýšené teploty nedošlo k poškození. [14,15] 

Jedním z potenciálních problémů může být zdroj energie. V některých případech 

můžeme dodávat energii kabelem, ale jindy tohle nemusí být praktické, jsme tedy nuceni 

využít baterie (případně spalovacího motoru, pokud je had poměrně velký). Jak si většina 

majitelů mobilních telefonů mohla povšimnout, baterie nejsou zrovna známé svou 

dlouhou výdrží. K rozpohybování hada je nutné dodávat poměrně velké množství 

energie, pokud tedy chceme aby baterie vydržela delší dobu, bude muset být relativně 

velká, což ale znamená že bude těžší, pohyb tedy bude vyžadovat více energie, baterie  

musí být větší… Při návrhu tedy bude příhodné využít optimalizačního algoritmu pro 

výpočet vhodné velikosti baterie. Další problémy lithiových baterií (což je typ který 

bychom pravděpodobně zvolili)  jsou degradace, vysoká hořlavost a jsou také zdrojem 

tepla. [16,17] 

Řízení hada může být jak manuální, tak pomocí umělé inteligence. Případně mezi 

těmito způsoby řízení můžeme přepínat, nebo je kombinovat. Pokud chceme využít umělé 

inteligence, musíme se rozhodnout zdali budeme využívat počítač který je umístěn na 

hadovi samotném – v takovém případě bude těžší, spotřebuje více energie, ale na druhou 

stranu se nemusíme tolik bát o ztrátu signálu. Další možnost je provádět část výpočtů na 

cloudu. [14,15,18,19,20] 



 
2020 Vysoké učení technické v Brně, FSI, Ústav automatizace a informatiky 

 

21 

 

3 VLASTNÍ ŘEŠENÍ 

3.1 Vytvoření 3D modelu 

Jak už bylo zmíněno, budeme používat Adams View Student Edition 2019.2. Tento 

software volíme protože využívá MBD, což je pro náš typ úlohy ideální, navíc má 

studentskou verzi která nevyžaduje zakoupení licence. Náš model je z geometrického 

hlediska poměrně jednoduchý, využijeme tedy možnosti vytvoření modelu přímo 

v Adamsu. Tohle by s komplexnějším modelem nemuselo být vhodné vzhledem 

k obtížnosti modelování v tomto programu – v takovém případě je možné 3D model 

vytvořit v jiném programu, jako například Inventor nebo SolidWorks a model importovat. 

 

Obr. 2: Bodies 

 

V záložce Bodies (Obr. 2) vytvoříme jednotlivé segmenty pomocí 

RigidBody:Box a kolečka pomocí RigidBody:Cylinder, definujeme jejich rozměry při 

umístění do prostoru a hustotu tím že na nově vytvořené těleso klikneme pravým 

tlačítkem myši (ve stromě vlevo), zvolíme modify a vybereme vhodný materiál (v našem 

případě necháme jako materiál defaultní volbu, což je konstrukční ocel). Materiál bude 

na výsledky mít zásadní vliv (především na momenty), ale jeho změna je jednoduchá a 

výsledek pro libovolný materiál získáme pro tento model a zvolené parametry za necelou 

minutu. 

Vytvoříme celkem 9 segmentů, 9 koleček a rovinu na které se had bude 

pohybovat, to je 19 těles – studentská verze pro tento software dovoluje maximálně 20, 

chceme-li tedy simulovat segmentů více budeme muset zakoupit komerční verzi. 
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3.2 Vazby 

Pomocí vazeb omezíme pohyb těles – snížíme počet stupňů volnosti. V tomto případě 

jsou všechny rotační. 

 

 

Obr. 3: Connectors 

V záložce Connectors (Obr. 3) zvolíme  Create a  Revolute joint, tyto rotační 

vazby umístíme mezi jednotlivé dvojice sousedních segmentů tak, aby rotovaly kolem  

svislé osy, v našem případě osa Y. Dále vytvoříme rotační vazby mezi segmenty a jejich 

kolečky, zde budou rotovat kolem osy Z. 

3.3 Pohyby 

Pomocí Rotational Joint Motions ve 3. záložce (Obr. 4) vytvoříme rotační pohyb mezi 

jednotlivými segmenty. Tohle je jediný pohyb který by motory na mechanickém hadovi 

prováděli – vzájemné natočení mezi páry segmentů. Pro jejich umístění vybereme rotační 

vazby z předchozího kroku. Natočení definujeme funkcí (1) závislou na čase. 



 
2020 Vysoké učení technické v Brně, FSI, Ústav automatizace a informatiky 

 

23 

 

Obr. 4: Motions 

 

VARVAL( .Wheeled_snake.turn_1) * 1.0d + VARVAL( .Wheeled_snake.angle_1) * 1.0d 

* SIN( VARVAL( .Wheeled_snake.speed_1) * time + 0 * VARVAL( 

.Wheeled_snake.delay_1))                                                                                               (1) 

 

VARVAL( )… Uživatelem definovaná funkce, v našem případě konstanta. Využíváme ji 

abychom při změně parametrů nemuseli měnit individuální funkce u všech pohybů. Dá 

se vytvořit v záložce  Elements – Create a  State Variable  defined by  Algebraic Equation. 

 

.Wheeled_snake.turn_1… Konstanta řídící otáčení. Je-li rovná nule, had se pohybuje 

rovně, pokud je větší než nula otáčí se doprava, pokud nižší, tak doleva. 

 

1.0d… Takto se tomto programu zapisuje 1°. 

 

.Wheeled_snake.angle_1… Maximální natočení mezi dvojicí segmentů (bez otáčení) 

 

.Wheeled_snake.speed_1… Rychlost vlnění hada. 

 

time… Čas – programem definovaná veličina. 

 

Wheeled_snake.delay_1… Zpoždění. Tato funkce řídí vazbu mezi prvním a druhým 

segmentem, je tedy vynásobeno nulou. Funkce mezi druhým a třetím segmentem je 

násobena jednou, další dvěma atd.. Zpoždění zaručuje že had bude zvlněný do tvaru S, 

bez něj by tvořil kruh. A pokud zvolíme zápornou hodnotu, had se bude pohybovat 

opačným směrem. 
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3.4 Síly a kontakty 

Ve čtvrté záložce – Forces vytvoříme kontakty mezi kolečky a podložkou pomocí 

Create a Contact. Na obrázku (Obr. 5) vidíme typ kontaktu a zvolené hodnoty, u ostatních 

koleček použijeme stejné parametry 

 
Obr. 5: Contact 

 

Pokud jsme při vytvoření projektu nezadali gravitační zrychlení, můžeme ho 

vytvořit ve stejné záložce. 

3.5 Simulace 

V předposlední záložce názvem  Simulation spustíme Run an Interactive Simulation 

(Obr. 6) , zvolíme konečný čas a počet  kroků ve výpočtu. Vyšší počet kroků znamená 

vyšší přesnost, ale za cenu delšího času výpočtu. Když jsme hotovi s přípravou stiskneme  

Start  simulation. 
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Obr. 6: Simulation 

 

Při výpočtu můžeme sledovat animaci našeho modelu, jakmile je u konce můžeme 

zhodnotit výsledky. 

3.6 Výsledky 

3.6.1 Pohyb bez zatáčení 

Volíme parametry: 

.Wheeled_snake.turn_1 = 0 

.Wheeled_snake.angle_1 = 45 

.Wheeled_snake.speed_1 = 1.5 

.Wheeled_snake.delay_1 = 1 

End Time = 20 

Steps = 500 

 

Video simulace - snake_straight.mp4 v přílohách. 

 

V záložce Results klikneme na PostProcessor, ve kterém můžeme najít všechny  výsledky 

simulace. Nejprve se zaměříme na segment_1, začneme pozicí ve směru osy X. 
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Graf 1: straight.segment_1.CM_Position.X 

 

Zde vidíme (Graf 1) že jsme byli úspěšní v rozpohybování hada požadovaným směrem. 

Křivka je téměř lineární, pohyb je tedy plynulý. Během doby simulace  (20 sekund) se 

had přesunul o více než 2 metry. Rychlost by bylo možné zvýšit změnou parametrů – buď 

manuální nebo pomocí optimalizačních algoritmů. 

Pozice ve směru osy Y je konstantní, není tedy pro nás příliš zajímavá, dále se 

tedy podíváme na  pozici ve směru osy Z (Graf 2). 

 
Graf 2: straight.segment_1.CM_Position.Z 

 

Pozice se periodicky mění, ale zdá se že není symetrická podle časové osy, tohle je 

s nejvyšší pravděpodobností způsobeno počátečními podmínkami, ale vzhledem k  tomu 
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že maxima a minima zůstávají ve stejných hodnotách, nejspíš nebude nutné model 

upravovat. 

Na dalším grafu (Graf 3) uvidíme  rychlost v ose X. 

Graf 3: straight.segment_1.CM_Velocity.X 

 

Na začátku je rychlost nulová, což je určeno počátečnímy podmínkamy,  ani ne za 

sekundu však rychlost naroste a drží si hodnotu přibližně mezi 100 až 125 milimetry za 

sekundu. 

Rychlost tělesa segment_1 v ose Z (Graf 4): 

Graf 4: straight.segment_1.CM_Velocity.Z 

 

Předvídatelně se jedná o periodickou funkci, tentokrát s amplitudou zhruba 100 milimetrů 

za sekundu. 

Graf zrychlení segmentu s ose X (Graf 5): 
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Graf 5: straight.segment_1.CM_Acceleration.X 

 

Na počátku vidíme velký spike zrychlení, který vysvětluje jak graf rychlosti v ose X nabyl 

své ustálené hodnoty tak rychle. Tohle nejspíš není příliš realistické z důvodu 

nedostatečného výkonu pohonu. Pro realističtější popis reality by bylo nutné některé 

proměnné zadat jako funkce, které z nuly rostou plynule a poté se asymptoticky blíží 

požadované hodnotě. Ale vzhledem k tomu že tento nedostatek má vliv pouze na krátký 

časový úsek po začátku simulace, rozhodneme se ho zanedbat. Je také zjevné že křivka 

není hladká, místy hodnota odskočí a rychle se vrátí do očekávaných hodnot, tento jev je 

pravděpodobně způsoben numerickým řešením úlohy a nereprezentuje realitu. 

A poslední z námi vybraných grafů (Graf 6) pro segment_1: kinetická energie. 

Graf 6: straight.segment_1.Kinetic_Energy.Mag 

 

Z grafu vyčteme že kinetická energie se pohybuje kolem 11.5 N*mm. 

Nyní se zaměříme na analýzu rotačních vazeb, konkrétně JOINT_1_2, což je 

vazba mezi segment_1 a segment_2. Začneme s úhlovou rychlostí (Graf 7). 
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Graf 7: straight.JOINT_1_2.Angular_Velocity.Y 

 

Vzhledem k tomu že v rotačních vazbách jsme zadávali funkci pohybu ve tvaru sinus, 

není překvapivé že úhlová rychlost  a jak zanedlouho uvidíme i úhlové zrychlení (Graf 8) 

jsou také  ve tvaru sinus. Se stejnou periodou, samozřejmě ale s jinou amplitudou a 

fázovým posunutím. 

Graf 8: straight.JOINT_1_2.Angular_Acceleration.Y 

 

Bohužel zase dochází k občasnému uskočení hodnoty, ale jako v předchozím případě 

budeme předpokládat že se jedná o chybu ve výpočtu. 

Dále se podíváme na výsledky z kolečka prvního segmentu – wheel_1. Pozice na 

ose X a Z je stejná jako pro segment_1, protože jejich těžiště má stejné souřadnice. Tento 

graf (Graf 9) zobrazuje úhlovou rychlost v ose Z, tedy kolmo k pohybu: 
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Graf 9: straight.wheel_1.CM_Angular_Velocity.Z 

 

Zase lze vidět velké zrychlení na počátku, důvod už byl vysvětlen. 

Mohli bychom zjistit další veličiny jako úhlové zrychlení, kinetickou energii, 

úhlovou hybnost a pro wheel_1 nebo další veličiny pro jakékoli jiné těleso. Pokud 

bychom o ně měli zájem, můžeme je najít ve výsledcích simulace v přílohách. 

3.6.2 Pohyb bez zatáčení - couvání 

Volíme parametry: 

.Wheeled_snake.turn_1 = 0 

.Wheeled_snake.angle_1 = 45 

.Wheeled_snake.speed_1 = 1.5 

.Wheeled_snake.delay_1 = -1 

End Time = 20 

Steps = 500 

 

Jediný rozdíl oproti první simulaci je záporná hodnota zpoždění. Srovnáme pouze polohu 

segment_1 na ose X (Graf 10). 

Graf 10: back.segment_1.CM_position.X 
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Had se chová stejně při opačném směru pohybu. 

 

3.6.3 Pohyb se zatáčením 

Volíme parametry: 

.Wheeled_snake.turn_1 = 10 

.Wheeled_snake.angle_1 = 45 

.Wheeled_snake.speed_1 = 1.5 

.Wheeled_snake.delay_1 = 1 

End Time = 30 

Steps = 600 

 

Video simulace  – snake_turn.mp4 v přílohách. 

 

Jako u předchozích simulací začneme se segment_1, pozice ve směru osy X 

Graf 11: turn.segment_1.CM_Position.X 

 

Z grafu (Graf 11) je zjevné že jsme byli úspěšní protože přibližně mezi časem 6  a 29 

sekund se hodnota dostala z nuly zpět do nuly. Při těchto parametrech tedy hadovi jedna 

otočka trvá asi 23 sekund. 

Nyní  se podívejme na graf pozice na ose Z (Graf 12). 
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Graf 12: turn.segment_1.CM_Position_Z 

 

Velmi podobná křivka jako na předchozím grafu, pouze v kladných hodnotách. Doba 

jedné otočky je samozřejmě stejná jako na ose X. 

Graf rychlosti v X-ové ose (Graf 13): 

Graf 13: turn.segment_1.CM_Velocity.X 

 

Narozdíl od rychlosti v první simulaci nejde o jednoduchou sinusovou křivku. S vhodně 

nastavenými parametry by ale mohla být periodická, jinými slovy – had by se vrátil do 

výchozí polohy. 
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Graf 14: turn.segment_1.CM_Velocity.Z 

 

Stejně jako u pozice, je podobná svému X-osovému protějšku, pouze posunutá a jistou 

fázi (Graf 14). 

Graf zrychlení v ose X a v ose Z (Graf 15 a 16): 

Graf 15: turn.segment_1.CM_Acceleration.X 

 
Graf 16: turn.segment_1.CM_Acceleration.Z 

 

U obou grafů bohužel vidíme numerické chyby a spike na začátku. I přes tyto nedostatky 

ale lze vidět že už nejde o jednoduché sinusové křivky. 
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Teď se podíváme na některé výsledky pro rotační vazbu mezi prvním a druhým 

segmentem – JOINT_1_2, nejprve  úhlovou rychlost (Graf 17): 

 
Graf 17: turn.JOINT_1_2.Angular_Velocity.Y 

 

Přesto že natočení je posunuté o .Wheeled_snake.turn_1 úhlová rychlost zůstává 

symetrická podle osy času. 

A stejně tomu je i u zrychlení (Graf 18). 

Graf 18: turn.JOINT_1_2.Angular_Acceleration.Y 

 

3.6.4 Pohyb bez koleček 

Používáme jiný ale velmi podobný model, volíme parametry: 

.Snake.angle_1 = 45 

.Snake.speed_1 = 1.5 

.Snake.delay_1 = 1 

End Time = 20 

Steps = 500 

 

Video simulace – snake_stuck.mp4 v přílohách. 
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Na této simulaci ukazujeme důležitost koleček, díky nimž je  tření ve směru jejich valení 

nižší než kolmo vůči jejich valení. Na grafu pozice pro segment_1 (Graf 19) je  rozdíl 

oproti první simulaci zjevný. 

Graf 19: stuck.segment_1.CM_Position.X 

 

Nejen že se za stejnou dobu pohnul jen asi o 25 milimetrů zatímco had s kolečky se 

přesunul o více než 2000 milimetrů, ale navíc se pohybuje špatným směrem. 

Ostatní výsledky najdeme v přílohách ve formátu .res, který je možno otevřít 

pomocí Adams View, případně exportovat v libovolném formátu, například jako .txt 

textový dokument, který slze dále zpracovat pomocí MATLABu nebo jiných programů. 

3.6.5 Pohyb bez zatáčení s poškozením 

Volíme parametry: 

.Wheeled_snake.turn_1 = 0 

.Wheeled_snake.angle_1 = 45 

.Wheeled_snake.speed_1 = 1.5 

.Wheeled_snake.delay_1 = 1 

End Time = 20 

Steps = 500 

 

Video simulace – snake_damaged.mp4 v přílohách. 

 

V této simulaci demonstrujeme odolnost hada vůči poškození. Náhodně jsme vybrali dva 

páry segmentů u kterých jsme ztratili schopnost ovládat natočení, zůstávají tedy v  poloze 
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s 0° natočením. Zvolené jsou spoje mezi 3. a 4. segmentem, tedy  MOTION_3_4 a mezi 

segmenty číslo 6 a 7, tedy MOTION_6_7. Ostatní parametry jsou totožné s první 

simulací – Pohyb bez zatáčení, abychom byli schopni smysluplného porovnání. Budeme 

se věnovat pouze poloze. 

 

Graf 20: damaged.segment_1.CM_Position.X 

 

Jak z grafu (Graf 20), tak z videa je zjevné, že pohyb je méně plynulý, ale i přesto že dvě 

natočení nefungovaly jak měly, had se stále během pouhých 20 sekund se ve směru osy 

X posunul o více než 1,5 metru.  

Graf 21: damaged.segment_1.CM_Position.Z 

 

Na pohybu v ose Z (Graf 21) se poruchy projevily odkloněním. Je ale taky možné 

že důvodem jsou počáteční podmínky, které se v případě s plně funkčním hadem 

neprojeví, protože se díky symetrii odklony vyruší. 

Vzhledem k velmi vysokému počtu možných kombinací různých poškození 

samozřejmě nebudeme testovat všechny a omezíme se pouze na jeden ukázkový případ. 
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3.7 Exportování a importování výsledků 

Po skončení simulace máme možnost uložit její výsledky. V PostProcessoru klikneme na 

File – Export – Results File, tato možnost vytvoří soubor s koncovkou .res, je možné 

zvolit mnoho dalších typů souborů, tento volíme protože je ho možné zpět importovat 

když Adams znova zapneme, není tedy nutno provádět výpočet od začátku. Navíc 

můžeme importovat více .res souborů zároveň. Zobrazí se okno Export. Jak jsme už řekli 

Type zvolíme Adams Solver Results File, File Name je libovolné, snažíme se ho 

pojmenovat srozumitelně a snadno zapamatovatelně. Poslední volba – Analysis Name, 

do prázdného pole klikneme pravým tlačítkem myši (Obr. 7), zvolíme Analysis – Browse, 

vybereme analýzu kterou si přejeme exportovat, potvrdíme a jsme hotovi. 

 

Obr. 7: Export 

Abychom při přecházením mezi jednotlivými simulacemi nemuseli provádět 

výpočet od začátku a mohli mít otevřené výsledky pro několik modelů zároveň, můžeme 

využít možnosti importování výsledků. V PostProcessoru klikneme na File – Import – 

Results File (volíme stejný typ souboru jako u exportu, je ale samozřejmě možné 

importovat z několika typů souborů). Pravým tlačítkem myši klikneme na File name(s),  

Browse a zvolíme soubor(y), které si přejeme importovat. 

Ve levé spodní části PostProcessoru (Obr. 8) ve sloupci Simulation vidíme, které 

výsledky jsou momentálně načtené a můžeme mezi nimi jednoduše přepínat. 
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Obr. 8: Import 

3.8 Práce s výsledky mimo Adams 

Je samozřejmě mnoho způsobů jak s našimi výsledky pracovat mimo Adams, my se 

zaměříme na použití MATLABu (MATLAB R2020a), ve kterém je možné jednoduše 

vykreslit více sledovaných veličin zároveň a porovnat je v jednom grafu. 

Nejprve musíme výsledky přenést do prostředí MATLABu, toho dosáhneme tak, 

že je z PostProcessoru exportujeme, jak bylo popsáno v předchozí kapitole, pouze s tím 

rozdílem že typ zvolíme Numeric Data (Obr. 9). 

 

Obr. 9: Export numeric data 

 Získáme tak textový dokument .txt, bohužel se nejedná čistě o hodnoty, obsahuje 

také záhlaví (Obr. 10), které můžeme buď ignorovat pomocí vhodného skriptu v 

MATLABU nebo (jako v našem případě) ho manuálně smažeme. 
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Obr. 10: Export .txt 

Vytvoříme jednoduchý skript (Obr. 11) na přečtení hodnot získaných 

exportováním hodnot z Adamsu a pomocí nich vytvoříme graf, pro tuto demonstraci 

volíme pozici jednotlivých segmentů (všech 9) v ose Z. 

 

Obr. 11: Script 

Příkazy clear, close a clc vymažou paměť, uzavřou všechny otevřené grafy a 

vyčistí příkazový řádek. Cyklus for který se provede celkem 9-krát nejprve vytvoří 

proměnnou file, s její pomocí příkazem fopen otevře textový dokument názvem 

position_Z%d.txt. Znaky %d jsou v příkazu sprintf chápány jako číslo cyklu i (od 1 do 9), 

postupně tedy otevře všech 9 textových souborů pro jednotlivé segmenty. Bylo by sice 

možné exportovat více segmentů v jednom .txt dokumentu, jeho formátování ale při 

vyšším počtu veličin může činit potíže. Protože se řadí po třech do sloupců, další trojice 

je pak na řádcích pod prvními třemi, což je velmi nepříjemné pro jejich čtení. Do 

buňkového pole X uložíme hodnoty z otevřených dokumentů, které jsou přečteny 

příkazem textscan ve formátu %f, což znamená číslo s plovoucí desetinnou čárkou. Na 

konci cyklu se příslušný textový dokument uzavře příkazem fclose. Čas t vytvoří pomocí 

linspace a to se stejným počtem hodnot n jako je počet hodnot získaný z exportovaných 

dokumentů. Konečně vytvoří graf příkazem plot kde uvidíme závislost polohy (uložené 

v buňkách X) na čase t. Na řádcích 11 až 14 pak upraví graf – zapne mřížku, popíše osy 

a vytvoří legendu (Graf 22). 
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Graf 22: Position_Z1-9 

Po drobné úpravě skriptu (změny názvu dokumentů s výsledky simulace, popisy 

os…) jsme pak schopni stejným způsobem vykreslit libovolné veličiny (pozice, rychlosti, 

zrychlení atd.). 

Dále srovnáme pozici prvního segmentu v ose X pro různé parametry simulace. 

Pohyb se zatáčením vynecháme, protože jeho srovnání s ostatními simulacemi nedává 

příliš velký smysl. 

Skript pro porovnání výsledků různých simulací bude podobný (Obr. 12), musíme 

však brát v úvahu že budou mít různé počty kroků. 

 

Obr. 12: Script comparison 
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Nejprve uloží názvy textových dokumentů do buňkového pole name. V cyklu for 

který se zopakuje 4-krát a oproti prvnímu skriptu se čas t vytvoří uvnitř cyklu z důvodu 

různé délky X. Výsledný graf pak vypadá takto (Graf 23). 

 

Graf 23: Comparison 

Když se pozorně podíváme na začátek grafu (t=0), vidíme že výchozí pozice se 

lehce liší, což je způsobeno vlivem různých parametrů na počáteční podmínky, rozdíly 

jsou však minimální a na výsledek nemají zásadní vliv. 

Velmi dobře zde vidíme vliv poškození hada (natočení mezi dvěma páry segmentů 

se nemění). Ačkoliv je poškozený had pomalejší, je zjevné že je relativně odolný a 

schopný plnit svou funkci, alespoň sub-optimálně. 

Při srovnání pohybu dopředu a dozadu je vidět že rychlost je stejná. A u modelu 

bez koleček, plnících funkci šupin, se poloha téměř nemění.
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4 ZHODNOCENÍ A DISKUZE 

Z dat získaných pomocí simulací v Adamsu vidíme že jsme byli úspěšní v rozpohybování 

našeho robota, jak plazením dopředu (nebo dozadu), tak i se zatáčením. Dále jsme 

dokázali že had je schopen pohybu i když je poškozen a že je nutné na modelu použít 

kolečka nebo podobné opatření zajišťující různé tření při pohybu jinými směry (například 

umělé šupiny). 

Dalším využitím našeho modelu je optimalizační úloha. Díky rychlému výpočtu 

simulace můžeme měnit vstupní proměnné (maximální úhel natočení, zpoždění…) a 

srovnávat výsledky. Tímto způsobem můžeme model optimalizovat například pro 

maximální rychlost. 

Na základě tohoto modelu můžeme vyrobit skutečného robotického hada 

(například jako navazující magisterskou práci), kde bychom díky získaným hodnotám 

byli schopni provést potřebné pevnostní výpočty, navrhnout potřebnou elektrotechniku a 

řízení. Robota můžeme opatřit řadou senzorů a otestovat jeho funkčnost na prototypu. 
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5 ZÁVĚR 

 

Díky modelu a simulaci v Adamsu a následné analýze výsledků v jeho PostProcessoru a 

v MATLABu jsme se dozvěděli mnoho o chování robotického hada při jednom ze 

základních typů hadího pohybu (boční vlnění) na rovné podložce. Dokázali jsme jeho 

schopnost se pohybovat dopředu, dozadu, zatáčet, dokonce i pohybu v poškozeném stavu. 

Simulace jiných typů pohybu, případně jiných terénů by vyžadovala úpravu modelu, tak 

aby byl schopen natáčení kolem více než jedné osy. 

Detailně jsme popsali postup vytvoření modelu a volbu parametrů simulace. 

Demonstrovali jsme funkčnost designu a podstatnost koleček (jako náhrady funkce šupin 

biologického hada). Výsledky simulací jsme exportovali ve formě textových dokumentů, 

se kterými jsme dále schopni pracovat v jiných programech. 
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7 SEZNAM ZKRATEK, OBRÁZKŮ, GRAFŮ A 

ROVNIC 

MBD – multibody dynamics (dynamika více těles) 

Obr. 1: Snake motion 

Obr. 2: Bodies 

Obr. 3: Connectors 

Obr. 4: Motions 

Obr. 5: Contact 

Obr. 6: Simulation 

Obr. 7: Export 

Obr. 8: Import 

Obr. 9: Export numeric data 

Obr. 10: Export .txt 

Obr. 11: Script 

Obr. 12: Script comparison 

Graf 1: straight.segment_1.CM_Position.X 

Graf 2: straight.segment_1.CM_Position.Z 

Graf 3: straight.segment_1.CM_Velocity.X 

Graf 4: straight.segment_1.CM_Velocity.Z 

Graf 5: straight.segment_1.CM_Acceleration.X 

Graf 6: straight.segment_1.Kinetic_Energy.Mag 

Graf 7: straight.JOINT_1_2.Angular_Velocity.Y 

Graf 8: straight.JOINT_1_2.Angular_Acceleration.Y 

Graf 9: straight.wheel_1.CM_Angular_Velocity.Z 

Graf 10: back.segment_1.CM_position.X 

Graf 11: turn.segment_1.CM_Position.X 

Graf 12: turn.segment_1.CM_Position_Z 

Graf 13: turn.segment_1.CM_Velocity.X 

Graf 14: turn.segment_1.CM_Velocity.Z 

Graf 15: turn.segment_1.CM_Acceleration.X 

Graf 16: turn.segment_1.CM_Acceleration.Z 

Graf 17: turn.JOINT_1_2.Angular_Velocity.Y 

Graf 18: turn.JOINT_1_2.Angular_Acceleration.Y 

Graf 19: stuck.segment_1.CM_Position.X 

Graf 20: damaged.segment_1.CM_Position.X 

Graf 21: damaged.segment_1.CM_Position.Z 

Graf 22: Position_Z1-9 

Graf 23: Comparison 

Rovnice (1): Rovnice natočení dvojice segmentů (první a druhý segment)  
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8 SEZNAM PŘÍLOH 

Video simulace – snake_damaged.mp4 

Video simulace – snake_straight.mp4 

Video simulace – snake_stuck.mp4 

Video simulace – snake_turn.mp4 

Výsledky simulace – snake_straight.res 

Výsledky simulace – snake_stuck.res 

 

Poznámka: Z důvodu omezeného úložného prostoru (30 MB) je možné přiložit 

výsledky pouze dvou simulací, také jsme vynechali video couvání, protože je 

téměř stejné jako pohyb dopředu. 

 


