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Abstrakt 

Cieľom tejto bakalárskej práce je zostaviť dynamický model robota Qasimodo pomocou 
Open Dynamics Engine použitím programovacieho jazyka Python, na základe známych 
parametrov a analyzovaného štýlu chôdze tohoto robota. Následne je dynamický model 
podrobený porovnávacím testom s reálnym robotom na úlohe doprednej dynamicky stabilnej 
chôdze. Záver práce  sa zaoberá vhodnosťou a zložitosťou použitia ODE pre tvorbu 
dynamických simulacií chôdze robotov. 

Abstract 
The objective of this bachelor‘s thesis is to design the dynamic model of four-legged 

robot Qasimodo by using ODE and programming languange Python, based on analysed 
parameters and known walking gait parameters. Forward dynamic walking gait task is used to 
comapare behavior of the model with the real robot Qasimodo. Strike a balance and review of 
ODE usability for this task. This thesis also reviews suitability and complexity of using ODE 
for dynamic simulation of the walking gaits of the robot.    
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1. Úvod 

Návrh mobilných robotov patrí dlhodobo medzi témy výskumu Fakulty Stojního 
inženýrství v Brně. Zvlášť atraktívnou je konštrukcia chodiacich robotov. Konštrukcia 
samotného robota je zložitá činnosť a preto sa snažíme stále nachádzať nové spôsoby a nástroje, 
ktoré nám ju pomožu zefektívniť. 

Veľmi silným nástrojom je počítačová simulácia a modelovanie. Je bezpečná, finančne 
menej nákladná a ušetrí nám čas. Už od deväťdesiatych rokov sa na trhu objavuje množstvo 
produktov jednoduchších alebo prepracovanejších, ktoré je možno použiť pre simuláciu. A 
práve výber správneho simulačného nástroja je veľmi dôležitý. Samotný návrh modelu robota ( 
vytvorenie jeho kinematického resp. dynamického modelu) vyžaduje pomerne hodne práce a 
v závislosti od zvoleného prístupu a použitého software  aj znalosti programovania. 
Modelovanie je zložitý proces, ktorý predchádza samotnej fyzickej realizácii robota. Pomáha 
nám optimalizovať jeho dynamické a statické vlastnosti. Môžeme pri ňom ľubovolne meniť 
design častí robota a ich jednotlivé rozmery, čo by pri reálnom fyzickom modely znamenalo 
zásahy do jeho jednotlivých realizovaných častí, prípadne ich výmenu za úplne nové. Toto býva 
často aj veľmi  finančne nákladné. 

Pri samotnom vytváraní dynamického modelu robota na počítači sa stretávame 
s množstvom prekážok. Ak model vytvárame písaním samotného programového kódu, zaberá 
jeho vytvorenie dosť času a samozrejme nám nepostačia len základné znalosti programovania. 
Pomáha nám však vylepšiť dynamické vlastnosti robota, čo by sa nám bez jeho použitia ani 
nemuselo podariť. Uľahčí nám množstvo technických výpočtov, ktoré by sme inak museli 
počítať ručne.  

Zostaviť môžeme geometrickú reprezentáciu, kinematický čí dynamický model. 
Geometrická reprezentácia je vzhľadom na naše požiadavky nepoužiteľná. Poskytuje nám len 
vizuálne informácie. Na rozdiel od nej pri kinematickom modely už zahŕňame aj sily a pohyb. 
Vo svojej práci sa ale venujem zostaveniu dynamického modelu robota, ktorý už uvažuje aj so 
zrýchleniami a pôsobením zotrvačnej sily. Je preto najbližšie k realite. 

Následná dynamická simulácia nám umožní testovať samotné chovanie robota vo 
virtuálnom prostredí. Ako bude reagovať na určité sily a podnety, podľa výsledkov potom 
napraviť chyby vzniknuté pri predošlom návrhu. Testovať robot  použitím dynamického modelu 
je možné aj v inak nám neprístuných podmienkach, odľahlých odlastiach, či dokonca v kozme. 
Tiež tým odbúrame nebezpečenstvo jeho poškodenia pri samotných testoch. A v prípade 
nebezpečného prostredia eliminujeme riziko hroziace nám samotným. Tento prístup nám 
umožňuje,  vytvoriť rozličné prostredia určené k testovaniu. Avšak práve tu nastáva problém 
nastavenia prostredia tak, aby bolo blízke k realite. Toto je najväčší problém využitia 
modelovania obecne. Samotné prostredie má vlastnosti, ktoré je často dosť ťažké nastaviť tak, 
aby sme dosiahli požadované podmienky. Ak sa nám to však podarí, dostaneme vhodné 
prostredie pre testovanie virtuálne vytvoreného dynamického modelu.  

Práve vďaka týmto okolnostiam môžeme počítačový návrh pokladať za veľmi silný 
prostriedok pre návrh robotov. Na základe virtuálneho dynamického modelu a výsledkov jeho 
testov, ktoré nám pomôžu získať potrebné poznatky, potom môžme pristúpiť k samotnej 
fyzikálnej konštrukcii robota, kde zahrnieme získané informácie. Môžeme takiež vytvárať 
virtuálny model podľa už existujúceho robota. To nám umožní napríklad jeho testovanie v nám 
neprístupných podmienkach, alebo hľadať chyby vzniknuté pri konštrukcii a tak zlepšovať jeho 
vlastnosti a výkon. 

Poznáme silné nástoroje na riešenie úloh statickej, kinematickej či dynamickej 
simulácie, ktoré nám umožňujú práce s pevnými telesami a ich sústavami pospájanými rôznymi 
typmi väzieb. Už zložitejšie sú úlohy riešiace kolízie pevných telies. Na tieto sme tiež schopní 
nájsť vhodný simulačný nástroj.Tu vystupuje otázka, či je počítačovo vytvorený dynamický 
model robota naozaj vernou reprezentáciou jeho reálneho modelu. Čo záleží, ako bolo už na 
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začiatku spomenuté, aj od volby vhodného simulačného nástroja. A to sa snažím zistiť pri 
porovnávacích testoch na vybranom simulačnom nástroji - konkrétne ODE.   

V mojom prípade som zvolil možnosť, že podľa už existujúceho modelu mobilného 
štvornohého robota Quasimdo bude virtuálne vytvorený jeho dynamický model. 
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2. Špecifikácia cieľov 

Cieľom bude vytvoriť dynamický model štvornohého robota Quasimodo za využitia 
simulačného prostriedku ODE (Open Dynamic Engine) a simulovať jeho štýl chôdze. Na jeho 
vytvorenie však môžeme použiť viacero nástrojov, niektoré z nich sú spomenuté v nasledujúcej 
kapitole. Vhodnosť použitia ODE na dynamickú simuláciu chôdze robota budem overovať 
následnými porovnávacími testami, kde na počítači vytvorený model budem porovnávať so 
skutočným, na úlohe doprednej dynamicky stabilnej chôdze robota. Konkrétne dynamický 
model bude ďalej použitý pre zdokonalenie štýlu chodze robota. 
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3. Použiteľné nástroje pre dynamickú simuláciu  

Naším cieľom je vytvorenie dynamického modelu robota a následná simulácia jeho 
štýlu chôdze, na čo môžeme použiť viacero nástrojov. Na trhu sa nám ponúka naozaj široký 
výber. 

Dynamická simulácia umožňuje zistiť, ako sa bude navrhovaná zostava či súčiastka 
chovať v reálnych podmienkach. Dynamický model umiestnime do nami vytvoreného prostedia, 
(virtuálne prostredie) ktoré vlastnosťami odpovedá reálnemu. V ňom potom budeme zostavu 
zaťažovať už podľa individuálnych potrieb. Dynamická simulácia umožňuje vystihnúť chovanie 
systému v dynamických súvislostiach, uvažovaním vývoja systému v čase, podstatných 
vnútorných väzieb a externých vplyvov.[1] 

Môžu nám k tomu slúžiť knižnice, ktoré po zvolení vhodného programovacieho jazyka 
používame pri ručnom programovaní. Na ich použitie je treba byť už trochu zručnejší 
programátor,lebo väčšina z nich už používa objektové programovanie. 

V dnešnej dobe to už ale nie sú len nástoroje s ručným programovaním, len knižnice, 
ktorých funkcie používame v riadkovom kóde a teda vytvoreniu modelu predchádza nejaký čas 
písania programu. 

Už poznáme aj software ktorý má užívateľské prostredie, v ktorom sa zostavenie 
dynamického modelu stáva oveľa jednoduchšie a rýchlejšie. Ovládanie je tu väčšinou pomocou 
myši presúvaním fukčných blokov, prípadne ho priamo modelujeme a požívame už 
preddefinované geometrické objekty, ktorým určujeme požadované parametre. 

3.1. Matlab / Simulink / Simmechanics 

Je to software z rady tzv. “Multi-domain“ modelovacích nástrojov, ktorý používa reálne 
fyzikálne veličiny ako pohyby, sily a momenty. Obsahuje knižnice funkčných blokov, ktoré 
predstavujú reálne súčiastky mechanických sústav. Pri tvorbe modelu používame bloky 
predstavujúce rôzne telesá, väzby, kĺbové spojenia, tlmiče, pružiny, rôzne senzory. Zadávame 
iba geometriu modelu, väzby medzi jednotlivými časťami a ich vlastnosti. Odpadá tak náročná 
časť vytvorenia pohybových rovníc a tvorby modelu na ich základe. [2] 

 Pomocou nich potom zostavujeme grafickú reprezentáciu dynamického modelu  
iba presúvaním funkčných blokov pomocou myši, čo nám prácu veľmi uľahčí. Samotnému 
písaniu programového kódu je teda možné sa úplne vyhnúť. [2] 

Vytvorenie riadiaceho systému využívajúci dynamický model tiež prebieha v prostredí 
simulinku, čím odpadá nutnosť použitia rozhrania. Tu už máme aj možnosť použitia 
programovacieho jazyka C. A riadiaci systém naprogramovať ručne. Vďaka tomu nám 
SimMechanics poskytuje vývojové prostredie pre testovanie regulátora spolu s dynamickým 
modelom. Simmechanics nám umožňuje riešiť priamu i spätnú úlohu kinematiky aj dynamiky. 

Samotná vizualizácia vytvoreného modelu  je prepracovaná. Využívame pri tom 
schopnosti samotného Matlabu. Ďalej je možné prepojiť Simmechanics s Virtual Reality 
toolboxom, čím dosiahneme vytvorenie 3D modelu mechatronickej sústavy vo virtuálnom 
prostredí. Pomocou následne vytvorenej animácie môžeme potom sledovať efekt zmien 
prevedených na mechatronickej sústave v určitom prostredí.[2] 

Výhoda tohto software je podľa môjho názoru práve pri navrhovaní riadenia, pretože ho 
vytvárame priamo v Simulinku a nemusíme používať žiadne ďalšie nástroje. Pri následnej 
simulácii tak môžeme ladiť aj funkcie samotného riadenia, nie len design modelu. 

 Nie sme tu však schopní vytvárať technické výkresy jednotlivých častí robota, 
čo nám umožňuje napr. Inventor. 
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Obr.3.1  Vytvorenie jednoduchého modelu kyvadla v Simmechanics [2] 

3.2. Autodesk Inventor 

Autodesk Inventor je 3D modelár – softwarová CAD aplikácia, schopná vykonávať 
dynamické simulácie vytvorených dynamických modelov. Okrem iného ponúka aj MKP 
analýzu (riešenie úloh pružnosti a pevnosti) - obsahuje nástroj pre určovanie napätosti a 
deformácie v obecných telesách. Má integrovaný FEM modul, čo mu umožňuje analyzovať 
jednotlivé súčasti metódou konečných prvkov. Používa pri tom nástroje programu Ansys. Je to 
veľká výhoda, pretože nám ponúka možnosť exportu zaťaženia súčasti z dynamickej simulácie 
do pevnostnej analýzy (MKP) následný výpočet a na základe jeho výsledkov správne 
dimenzovanie jednotlivých súčastí. [3]    

Inventor je v praxi tiež často používaný. Má veľmi intuitívne užívateľské prostredie. 
Obsahuje finkcie pre adaptivné a parametrické 3D modelovanie. Základ koštruovania 
v Inventore tvoria súčiastky, ktoré sú ďalej kombinované a spájané rôznymi typmi väzieb. Po 
vytvorení sústavy sú jej jednotlivé časti na seba závislé čo spôsobí, že pri následnej zmene 
parametru jednej časti sústavy sa zmena prejaví na celej sústave - ostatných jej častiach. [3]  

Inventor ponúka pokročilú animáciu a rendering. Jeho SQL databáza obsahuje veľké 
množstvo normalizovaných súčiastok, určené priamo k zakonponovaniu do modelu.[3] 

 Je to naozaj vyspelý software pomocou ktorého sme schopní zvládnuť 
kompletne celý návrh robota, od technických výkresov jednotlivých častí, 3D model celej 
zostavy až po pevnostné výpočty a dynamickú simuláciu. Žiadny tu zo spomínaných nástrojov 
nie je tak komplexne riešený.  

Avšak na rozdiel napríklad od simmechanics neposkytuje také možnosti návrhu 
riadenia. Nevýhodou je aj jeho cena, a tak sa stáva prístupnejším skôr pre firmy. Výhodou je ale 
možnosť pre študentov, ktorým je tento program po ich registrácii poskytnutý zadarmo.[5]     
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Obr.3.2  Ukážka dynamickej simulácie mechanismu v Autodesk Inventor [3] 

3.3. Open Dynamic Engine 

Jedná sa o zástupcu skupiny engine-ov, ktoré sa využívajú napríklad na úlohy riešiace 
kolízie telies v počítačových hrách(obr.3.3). Je to skupina fyzikálnych solverov, ktoré sa 
používajú priamo v programovom kóde. Nemajú žiadne užívateľské prostredie ako je tomu u 
predchádzajúcich dvoch software-ov, ich použitie si teda vyžaduje programátorské znalosti. 
Niktoré z nich nemajú za úlohu ani zobrazovať, k tým patrí aj ODE. 

Open Dynamic Engine predstavuje knižnicu určenú pre interaktívnu a real-time 
simuláciu pohybujúcich sa telies v meniacom sa virtuálnom prostredí. Sme schopní tak vytvárať 
dynamické modely mechatronických sústav.[9] 

Poskytuje znova o niečo iný prístup k dynamickému modelovaniu. Práve tým, že 
nepoužívame žiadne užívateľské prostredie, funkčné bloky predstavujúce jednotlivé časti, či 3D 
modely už z časti predefinované. Celý projekt vytvárame písaním programového kódu 
v textovom editore a následnou kompiláciou, využívaním funkcií knižníc ODE. Tu definujeme 
design modelu, polohu  jednotlivých telies, väzieb, ich fyzikálne vlastnosti, sily, zrýchlenia. 
Tiež prostredie v ktorom má simulácia prebiehať (virtuálne prostredie).  

Je to Open Source produkt - software s otvoreným zdrojovým kódom, čo umožňuje jeho 
dostupnosť pre užívatelov, používanie a  upravovanie kódu za určitých podmienok.[8] 
Napríklad, že každá jeho upravená verzia musí byť dostupná pre užívateľov včetne kódu. Je 
plne schopný riešiť úlohy dynamiky jednoduchých telies, tak aj úlohy so sústavami s rôznymi 
typmi väzieb. Veľmi významná je schopnosť detekcie kolízie telies. Práve schopnosť riešiť 
kolízie telies je medzi Open Source knižnicami určenými pre simuláciu dynamiky telies znakom 
pokročilejšieho simulačného prostriedku.[7] 
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ODE zabezpečuje simuláciu (pracuje len s matematickým vyjadrením vytvoreného 
modelu) a nemá za úlohu model vizualizovať. Vizualizácia vytvoreného dynamického modelu 
sa uskutočňuje požitím OpenGL, DirectX, a iné.  

Nevýhodou tohto nástroja je ešte stále nedokonalosť mnohých nastavení parametrov pri 
samotnej simulácii a tak často musíme použitelné hodnoty zisťovať experimentami. Navyše 
existuje iba dosť obmedzené množstvo dokumentácie.  

V mojej práci som zvolil ako prostriedok na vytvorenie dynamického modelu 
štvornohého robota Quasimodo práve ODE, pretože je dostupné úplne každému, užívateľ si ho 
môže upravovať podľa svojich potrieb, jeho kód ďalej šíriť, čo umožňuje  aj možnosť  podielať 
sa na jeho vývoji. Taktiež mi bolo ODE odporučené školiteľmi a práca v ODE bola súčasťou 
tímovej práce, kde ďalší moji traja kolegovia sa zaoberali porovnávaním výsledkov ODE so 
Simulinkom. Už vhodnosťou jeho použitia, či sa vôbec hodí na riešenie úloh dynamickej 
simulácie chôdze robota sa budeme zaoberať v tejto práci. 

 

Obr.3.3  Kolízia telies v ODE [10] 
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4. Použiteľné programovacie jazyky pre využitie ODE 

Open Dynamic Engine nám umožňuje výber z viacerých programovacích jazykov. 
Samotné ODE je napísané v C++, Interface má v jazyku C, čo nám umožňuje používať oba tieto 
programovacie jazyky. Dovoluje nám tiež použiť ďalšie jazyky ako C#, od novších verzií ODE 
dokonca využitie .NET a ďalších. Pre využitie jazyka Python  sa používa verzia pyODE. [7] 

Rozhodol som sa pre výber z dvoch programovacích jazykov Python a C++, pretože 
väčšina tutoriálov a príručiek je dostupná práve pre tieto dva programovacie jazyky. 

4.1. Python 

Python je pomerne nový interpretovaný objektovo orientovaný programovací jazyk. 
Býva zaraďovaný aj medzi skriptovacie jazyky. Ďalej je to hybridný jazyk, čo znamená že 
umožňuje nielen objektovo orientované paradigma (spôsob programovania), ale aj procedurálne 
a funkcionálne - podľa toho na čo ho zrovna potrebujeme použiť. [4] 

Jeho tvorcovia boli inšpirovaní programovacím jazykom ABC, ktorý bol určený na 
výuku programovania. Je schopný spolupracovať aj s inými programovacími jazykmi. A to 
hlavne C, C++ a Java.[4] 
 Vývoj prebieha na rôznych moduloch. Výhodou je, že existuje mnoho modulov, ktorými 
možeme rozšíriť funkcionalitu Pythonu.  

Výber Pythonu vyplýval zo zadania Bakalárskej práce, bol odporúčaný školitelom a 
pracoval som v Pythone a pyODE spolu s ďalšími tromi kolegami. Jednalo sa o tímový projekt. 
Aj keď nevýhodou bol fakt, že v príručke k ODE sú príklady písané v jazyku C++ a tak jedinou 
možnosťou bolo hľadať na internete.    

4.2. C++   

C++ je objektovo orientovaný programovací jazyk ktorý bol vyvinutý rozšírením jazyka 
C. Až na niekoľko výnimiek (nie je s jazykom C celkom kompatibilný) je jazyk C aj 
podmonožinou jazyka C++. Prvé prekladače jazyka C++ boli dokonca preprocesory ktoré 
prekladali C++ do C. Podporuje niekoľko paradigmat ako objektovo orientované, procedurálne 
a generické. [6] 

 V dnešnej dobe patrí v praxi k rozšírenejším programovacím jazykom. 
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5. ODE 

Skôr ako začneme v ODE vytvárať samotné telesá, musíme najskôr vytvoriť svet 
(world) chrakterizovaný konštantami a pôsobiacimi objemovými silami. Vytvárame ho 
v prostredí (environment). Pri programovaní jednotlivé objekty vytvárame ako instancie triedy 
svet. Tie zdieľajú jeho vlastnosti. Jednotlivé objekty sú potom umiestnené v prostredí a majú 
vlastnosti triedy svet – pôsobí na nich gravitačná sila a vplyv konštant ako ERP a CFM (ich 
použitie bude vysvetlené v ďalších kapitolách).  

Tak vytvoríme prostredie na simuláciu dynamického modelu.   

5.1. Geometrické objekty pri tvorbe modelu 

Geometrické objekty v ODE predstavujú pevné telesá a definuje sa u nich viacero 
vlastností. Delíme ich na vlastnosti telesa meniace sa v čase a vlastnosti telasa v čase nemenné. 

V čase sa meniace vlastnosti telesa: [9] 

• Základnou a najdôležitejšou je poloha stredu telesa, vyjadrená vektorom (x,y,z). Môže 

alebo nemusí korešpondovať s ťažiskom telesa. [9] 

• Rýchlosť stredu telesa vyjadrená vektorom (vx,vy,vz). [9] 

• Orientácia telesa reprezentovaná štvoricou (qs,qx,qy,qz), alebo maticou 3x3[9] 

• Vektor uhlovej rýchlosti (wx,wy,wz), ktorý vyjadruje ako sa mení naklonenie v čase. [9] 

V čase nemenné vlastnosti telesa: [9] 

• Hmotnosť telesa. [9] 

• Pozícia ťažiska telesa  s ohľadom na stred telesa. [9] 

• Matica zotrvačnosti (Inertia matrix) určuje zotrvačné vlastnosti telesa. [9] 

V ODE má každé teleso x1, y1, z1 súradnicový systém spojený s telesom, ktorý rotuje a 
pohybuje sa spolu s telesom vzhľadom ku globálnemu súradnicovému systému Xg, Yg, Zg. 
Ako na obrázku 5.1. [9] 
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Obr.5.1  Súradnicový systém telesa a globálny súradnicový systém [9] 

5.1.1. Telesá, sústavy a ostrovy telies. 

Telesom je v ODE myslené základné pevné teleso (krocka, valec, atď... ). Skupina telies 
ktoré sú na seba závislé, ale sú vzhľadom na seba v pohybe, sa v ODE označuje ako sústava 
telies.  Sústava telies ktorá sa v kontexte ODE označuje ako Ostrov (z angl. Island) rozumieme 
skupinu telies, ktoré sa vzhľadom na seba nehýbu. Každé teleso je nejako spojené s každým 
ďalším telesom v sústave.[9] V ďalšom texte budú pojmy používané následovne : ako teleso sa 
bude označovať samostatné pevné teleso (kocka, valec, atď.), ako sústavu telies budeme 
označovať aj ostrov telies. 

Ku každej sústave sa pri simulácii pristupuje individuálne, jednotlivé sústavy sú riešené 
každá zvlášť.[9] 

Každé teleso može byť povolené (enabled) alebo zakázané (disabled). Zakázané teleso 
nie je ďalej zavrhnuté do simulácie. Je to efektívny spôsob ako ušetriť čas potrebný na 
simuláciu.[9] Ak sa nám pri simulácii vyskytnú telesá alebo sústavy, ktorých pôsobenie nie je 
pre náš výsledok podstatný, dajú sa nastaviť ako zakázané a tým pádom nebudú zahrnuté do 
jednotlivých krokov výpočtu. Čo nám ušetrí čas.  

3D objekty vytvorené v ODE potom pomocou nástroja Geom prevádzame do formátu 
XML aby mohli byť efektívne použité pri simulácii. Je to nástoroj resp. funkcia volená priamo v 
riadkovom kóde. 

5.2. Typy väzieb a obmädzenia 

Väzba medzi dvoma telesami v ODE znamená vynútený, užívateľom definovaný vzťah 
medzi dvomi telesami, podľa ktorého môžu mať voči sebe iba určitú polohu a orientáciu. Tento 
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vzťah sa tiež označuje ako obmedzenie. Názvy väzba a obmädzenie v kontexte ODE znamenajú 
to isté a sú navzájom zamenitelné. Tak isto budú aj použité v ďalšom texte [9] 

V ODE poznáme tri základné typy väzieb:  

• Prvou je sférická väzba ( Ball and socket  joint), väzba s tromi stupňami voľnosti. Viz 

obr 5.2a [9]  

• Druhou (Hinge joint) väzba s jedným stupňom voľnosti – rotačná väzba. Viz obr 5.2b 

[9] 

• Treťou je (Slider joint) ktorá má dva stupne voľnosti. Viz obr 5.2a [9] 

 

Obr. 5.2: a Sférická väzba, b Rotačná väzba, c Posuvná väzba [9] 

Ďalej sa v ODE môže použít väzba typu “Hinge2 joint“, je to rotačná väzba ktorá 
navyše dovoluje rotáciu telesa okolo jednej zo svojich osí.[7]         

5.3. Zavedenie síl a momentov do simulácie 

Medzi každým krokom simulácie môže užívateľ volať funkcie aplikujúce sily ktoré 
pôsobia na pevné telesá. Keď nastane ďalší krok simulácie bude pôsobenie týchto síl brané v 
úvahu pri výpočte. Po každom kroku simulácie je pôsobenie týchto síl nastavené na nulu.[9] 

Okrem síl môžeme v ODE použiť moment v rotačnej väzbe, ktorý aplikuje rotačnú silu 
zvoleného smeru, veľkosti rýchlosti a veľkosti pôsobiacej sily. Dá sa nastaviť aj obmedzenie 
pohybu iba na určitý uhol. Použitie a zahrnutie momentu do simulácie je rovnaké ako u sily.[9] 

5.4. Krok simulácie 

Simulácia v ODE prebieha po krokoch. Krok simulácie je proces integrácie pohybových 
rovníc každého telesa (ak nie je teleso zakázané – viď 5.1.1). Po každom kroku sa vytvoria nové 
rovnice charakterizujúce nový stav telesa v čase a nasleduje ďalší krok simulácie (integrácie 
rovníc). Počet krokov ako aj ich periodičnosť sú nastavitelné. Pri simulácii musíme brať do 
úvahy dva hlavné možné problémy [9]:    

• Aká je simulácia presná. Nakoľko sa chovanie simulovaného szstému zhoduje so 

skutočným. [9] 

• Aká je stabilná. Či vôbec niekedy chyby pri výpočte zapríčinia kompletné chybové 

chovanie simulovaného systému (nefyzikálne chovanie).[9] 
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No nestabilita môže nastať pri malých krokoch simulácie. Nepresnosť naopak pri 
väčšom kroku simulácie. Avšak pre väčšinu prípadov použitia ODE to nepredstavuje žiadny 
problém.[9] 

5.5. Parametre simulácie ERP , CFM a Bounce 

Väčšina obmedzení a väzieb sú prirodzene neporušitelné, čo znamená, že by sa nemali 
sami rozpojiť. Predstavujú podmienku, ktorá by nemala byť nikdy porušená. V simulácii 
pomocou ODE však obmedzenia môžu byť porušené vďaka výskytu chýb, ktoré vznikajú napr. 
vďaka nepresnostiam v numerickom riešení diferenciálnych rovníc, alebo chybou zadanou 
užívatelom. Práve proti tomu je parameter ERP ktorý sa nastavuje tak, aby tieto chyby 
eliminoval.[9] 

ERP predstavuje mechanizmus, ktorý redukuje poruchy väzieb. Porucha nastáva keď sa 
dve telesá ktoré spája väzba dostanú do polohy ktorú už väzba nedovoluje. Porucha môže teda 
nastať v dvoch prípadoch: [9]  

• Ak užívateľ nastaví pozíciu/orientáiu jedného telesa väzby chybne.[9] 

• Ak nastane chyba počas simulácie a telesá sú vychýlené z ich správnej pozície.[9] 

Počas každého kroku simulácie je preto do každej väzby aplikovaná sila, ktorá vracia 
obe telesá ktoré spája väzba späť do správnej polohy. Táto sila je kontrolovaná pomocou 
parametru ERP, ktorého hodnoty sú medzi 1 a 0.[9]  

 

Obr.5.3  Znázornenie poruchy sférickej väzby [9] 

ERP určuje v akej miere budú poruchy väzieb fixované v ďalšom kroku simulácie. Ak 
ERP = 0, nie sú aplikované žiadne sily na zabránenie vzniku chyby. V prípade že ERP = 1 sú 
aplikované maximálne sily do väzieb. Doporučené rozmedzie pre hodnotu ERP je 0.1 až 0.8. 
Hodnota ERP sa dá nastaviť globálne pre všetky väzby a tiež individuálne pre určité väzby.[9] 

Nie všetky obmädzenia sú pevné, niektorým je dovolené aby sa porušili. Napríklad 
obmedzenie, ktoré zabezpečuje prenikanie telies do seba pri zrážke, je nastavené ako tvrdé – bez 
preniknutia v prípade, ak sa jedná napríklad o objekty z ocele. Ak však chceme simulovať 
zrážku objektov z mäkkých materiálov je obmedzenie nastavené ako mäkké – dovolujúce 
objektom preniknúť v určitej miere do seba.[9] 

Dva parametre nám určujú rozdiel medzi mäkkým a tuhým obmedzením. Sú nimi ERP 
a CFM. Ak je CFM nastavené na 0 , obmedzenie bude nastavené na tvrdo (hard constraint), ak 
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je nastavene na kladnú hodnotu bude obmedzenie mäkké (soft constraint). Pričom sa mäkkosť 
zvyšuje so zvyšujúcou sa hodnotou. Nastavenie na zápornú hodnotu sa neodporúča, može mať 
za následok nestabilitu systému.[9] 

Konštanty ERP a CFM môžeme použiť na dosiahnutie viacerých efektov. Napríklad ak 
chceme nastaviť konštanty pre tlmič či pružinu. Je možné tak simulovať dve telesá spojené 
pružinou a tlmičom. ERP a CFM môžu tak mať rovnaký efekt ako konštanty pre tlmič či 
pružinu. Ak poznáme hodnotu konštanty pre pružinu kp a tlmič kd, vypočítame príslušné 
konštanty pre ODE nasledujúcim spôsobom[9]:  

ERP = hkp/(hkp + kd) [9] 

CFM = 1/(hkp + kd) [9] 

Kde h je veľkosť kroku simulácie. Zväčšením globálnej hodnoty CFM môžeme 
obmedziť vznik numerických chýb pri simulácii.[9] 

Ďalším parametrom je Bounce, je to parameter pre pružnú zrážku. Určuje ako silno sa 
telesá pri náraze od seba odrazia, ako silná bude reakcia. Vplýva na celkovú dynamiku systému. 
Jeho hodnota sa pohybuje medzi 0 až 1. Ak je nastavené na 0 náraz na povrch nevyvolá žiadnu 
reakciu. Ak nastavenie je 1 potom je reakcia maximálna.[9] 
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6. Robot Qasimodo 

Robot Qasimodo (obr.6.1) je štvornohý robot s 2 stupňami voľnosti na nohu. Pohyb nôh 
je zabezpečený ôsmimi modelárskymi servami HS 300. Vďaka menšiemu počtu stupňov 
voľnosti, má robot tuhšiu konštrukciu a je schopný pohybu dynamickou chôdzou. Napájanie je 
4.8V NiMh[11].  

Kostra robota pozostáva z hliníkových dielcov a jeho celková hmotnosť je 998 gramov. 
Každá noha váží 192g. Rozmery robota sú uvedené na obr. 6.3 a 6.4. Pracovný uhol nohy v 
horizontálnej rovine je 195stupňov. Vo vertíkálnej rovine 80st., čomu zodpovedá max. 
dosažitelný zdvih koncového bodu nohy o 19mm. 

 

Obr.6.1  Robot Qasimodo 

Pre robot bola navrhnutá cyklická, dynamicky stabilná chôdza. Krok je jednoduchý 
obdĺžnikový. Chôdza robota je implementovaná v riadiacom programe bežiacom na PC. Robot 
je pripojený k PC cez port COM. Z analýzy programu vyplýva, že chôdza je tvorená dvoma 
stále se opakujúcimi typmi kroku. Vždy keď je noha v opornej fáze tzn. keď je na zemi a robot 
sa o ňu opiera, je znázornená súvislou čiarou. Ak je noha vo vzduchu, je miesto prerušené. 
Označenie nôh použité v popise sekvencie pohybov je na obr.6.3. Prvý typ kroku je tvorený 
touto sekvenciou pohybov nôh: 

• LP (ľavá predná noha) sa zdvihne a posunie smerom vpred na uhol 57°. 
Zároveň sa PP (pravá predná) a LZ (ľavá zadná) natočia v horizontálnom smere 
dozadu na uhol 15°. 

• LP noha sa pohybuje dole na uhol 0° vo vertikálnom smere a zároveň sa natočí 
smerom dozadu na uhol 24° v horiz. smere. Zároveň s ňou sa nohy PP a LZ 
natočia na uhol 20° v horiz. smere.  

• PZ(pravá zadná) noha sa v momente kde LP dopadne na zem, zdvihne o 44° vo 
vertikálnom smere smerom hore a posunie smerom dopredu o 24°. 

• Keď sa dokončí pohyb robota vpred tak dopadne noha PZ na zem na uhol 0° vo 
vertikálnom smere.  
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V druhom kroku je sekvencia pohybov rovnaká, len sa vymenia úlohy jednotlivých nôh. 
To nasledovne: funkciu LP preberá PP, funkciu PZ preberá LZ a funkciu nôh PP a LZ preberajú 
nohy LP a PZ. 

Uvedená analýza chôdze robota Qasimodo bola nutná pre vytvorenie simulácie a je 
súčasťou tejto práce. 

 

Obr.6.2 Diagram chôdze robota Qasimodo 

 

Obr.6.3 Označenie nôh robota, v zátvorkách označenia nôh použité pre ODE 
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Jednoduchý nákres častí nohy s rozmermi robota Qasimodo je uvedený ako Príloha č.3 - 
servá nie sú zobrazené. Nákres samotného tela robota s vyznačenými uhlami natočenia nohy 
v horizontálnom a vertikálnom smere je uvedené jako Príloha č.4. 
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7. Realizácia dynamického modelu robota 

Dynamický model robota musí predstavovať vernú kópiu reálnej predlohy. Čo 
znamená, že musí kopírovať jeho fyzikálne vlastnosti. V tejto práci bude vytváraný dynamický 
model spomínaného robota Qasimodo. 

7.1. Telo robota 

Ako reprezentáciu jednotlivých častí robota Qasimodo som v ODE použil základné 
teleso – kváder (box). Časti robota sú na obr. 7.1. Ďalej popis jednotlivých častí použitých na 
vytvorenie dynamického modelu robota, rozmer udávaný v metroch (x,z,y), a hmotnosť 
v kilogramoch:   

• Teleso č.1.: rozmery = (0.020, 0.05, 0.160)m, hmotnosť = 0,070kg. 

• Teleso č.2 = (0.160, 0.015, 0.015)m, hmotnosť = 0.070kg. 

• Telesá č.3 = (0.070, 0.042, 0.025)m, hmotnosť = 0.078kg. 

• Telesá č.4 = (0.051, 0.016, 0.015)m, hmotnosť = 0.010kg. 

• Telesá č.5 = (0.051, 0.006, 0.006)m, hmotnosť = 0,004kg. 

• Telesá č.6 = (0.012, 0.154, 0.003)m, hmotnosť = 0,070kg. 

 

Obr.7.1  Grafická reprezentácia dynamického modelu robota Qasimodo v ODE 

Na vytvorenie nového telesa bola zakaždým volaná funkcia cerate_box, pri jej volaní už 
boli definované len presné umiestenenie stredu telesa (v tomto prípade sa stred telesa zhodoval 
s ťažiskom telesa), jednotlivé rozmery, orientácia, hmotnosť. Čo znamená, že bola vytvorená 
instancia triedy box. 

• Volanie funkcie create_box – vytvorenie instancie triedy box: 
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def create_box (space,world,hranaX,hranaY,hranaZ,hmotnost, red = 
128, green = 128, blue = 128): 
  #2-kvadr 
    body = ode.Body(world) 
    M = ode.Mass() 
    M.setBoxTotal(hmotnost,hranaX,hranaY,hranaZ)     
    body.setMass(M) 
 
    geom = ode.GeomBox(space,(hranaX,hranaY,hranaZ))   #ve 
kterem svete jsou kolize, a jak je teleso velke 
    geom.setBody(body) 
    geom.shape = "box" 
    geom.color = [red,green,blue] 
    geom.boxsize = (hranaX,hranaY,hranaZ) 
 
    return body, geom 

• Volanie funkcie create_box – vytvorenie instancie triedy box: 

#4 kvadr_2 
    body,geom=create_box(self.space,self.world, 0.1, 1.0, 0.3,     
    1.0, 255, 255, 100)    
#(space,world,hranaX,hranaY,hranaZ,hustota,hmotnost, red = 128, 
green = 128, blue = 128) 
    body.setPosition( (-1,1.0,0) ) 
    body.name = "body0" 
    self.listOfBodies.append(body) 
    self.listOfGeoms.append(geom)  

Telesá boli vhodne umiestnené do priestoru tak, aby vytvárali sústavu reprezentujúcu 
telo robota Qasimodo. Každú časť jeho tela reprezentoval jeden kváder s príslušnými 
vlastnosťami. 

Na spojenie jednotlivých častí boli použité dva typy väzieb: 

• Pevná väzba (Fixed Joint) – definuje pevné spojenie medzi dvoma telesami, v tomto 

prípade je to spojenie telies č.2 s telesom č.1. 

• Rotačná väzba (Hinge Joint) – os stredu rotácie definovaná bodom a smerom osi 

globálneho súradnicového systému (Xg, Yg alebo Zg), je možné obmedziť pohyb na 

určté rozmedzie uhla. Rotačná väzba bola použitá na spojenie telies: 

Noha č1: teleso č.2 a 3, 3 a 4, 4 a 6, 3 a 5, 5 a 6 
Vytvorenie rotačnej väzby:  

#joint0 
    vazba = ode.HingeJoint(self.world) # vytvorim pevne      
spojeni dvou teles 
    vazba.attach(self.listOfBodies[3],self.listOfBodies[5])#   
attach(body1, body2) 
# urcim pro ktera telesa se ma vzba pouzit 
    vazba.setAnchor((0.066, 0.103, 1.0725))   # set the hinge  
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anchor which must be given in world coordinates 
    vazba.setAxis((0,1,0))         # set the hinge axis                     
    vazba.name = "joint0" 
    self.listOfJoints.append(vazba) # pridam do seznamu vazeb 

Po pospájaní častí vhodnými typmi väzieb sme dostali reprezentáciu skutočného robota 
(obr.6.1.2). 

7.2. Realizácia pohybu 

Vo väzbách kde je na robotovi umiestnené servo bol pridaný točivý moment 
reprezentujúci silový účinok serva. Použitá bola funkcia joints[ ].setParam( ). Ktorá do 
požadovanej väzby aplikuje točivý moment. Moment bol aplikovaný do väzieb medzi 
telesami: 2 a 3 – v pohyb v horizontálnom smere, 4 a 6 – pohyb vo vertikálnom smere.  

V tomto prípade: 

• Hodnota e je číslo väzby, do ktorej funkcia pridáva točivý moment. eu1 značí o ktorý 

časový úsek pohybu ide. 

• Hodnota v je veľkosť a smer (+/-) rýchlosti. 

• Hodnota Fmax je veľkosť pôsobiacej sily v Newtonoch. 

Funkcia aktivujúca točivý moment vo väzbe: 

##leg1 vertical 
    joints[e].setParam(ode.ParamVel, v) 
    joints[e].setParam(ode.ParamFmax, Fmax) 
    joints[e].setParam(ode.ParamLoStop, eu1) 
    joints[e].setParam(ode.ParamHiStop, eu1) 

Uhol natočenia je zadaný ako obmedzenie pohybu. Použité je to v programovom cykle, 
čím je dosiahnutý požadovaný pohyb celej nohy a následne aj všetkých nôh modelu robota. 
Pomocou toho je možné riadiť pohyb celého modelu. Pričom je definovaná rýchlosť pohybu, 
veľkosť sily aká vo väzbe pôsobí a uhol na ktorý chceme rameno natočiť v čase. 

Dosť problematické bolo nastavenie konštant ako ERP, CFM, Bounce, ktorých presné 
hodnoty boli zisťované porovnávacími testami na pokusnom príklade s kockou valiacou sa po 
naklonenej rovine. Príklad bol vytvorený v ODE a Matlabe - toolboxe Simulink jako týmová 
práca s ďalšími troma kolegami Zetkom a Schreiberom pracujúcimi v ODE. Pričom sme sa 
snažili dosiahnuť výsledné hodnoty udávané Matlabom. Pretože príručky udávali iba približné 
nastavenia týchto hodnôt. Práve už pri malých zmenách v hodnotách konštant sa nám chovanie 
dynamickej sústavy menilo, jej pohyb bol rýchlejší alebo pomalší a niekedy sa pri pohybe 
chovala nereálne, dokonca nastali fatálne chyby a simulace bola ukončená chybou. Hodnoty 
ktoré boli nakoniec použité pre ERP =  0.2, CFM = 1E-5, Bounce = 500. [12] [13] 
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8. Realizácia chôdze pomocou modelu robota 

Chôdza byla popísaná v kap.6 diagram chôdze je na obr. 8.1, v ODE bola realizovaná 
nasledovne. 

 

Obr.8.1 Diagram chôdze robota Qasimodo 

Po zostrojení dynamického modelu robota, vyriešení problému s pohybom jednotlivých 
článkov nôh, bolo treba napodobniť chôdzu používanú robotom Qasimodo. Ako už bolo 
spomenuté jedná sa o dynamickú, cyklickú chôdzu využívajúcu dva kroky ktoré sa opakujú. 
Označenie jednotlivých nôh v ODE je v schéme označenia (obr.6.3).  

Bol použitý programový cyklus opakujúci sa po jednej sekunde. Zahŕňa oba kroky, čiže 
jeden krok trvá 0.5 sekundy. Sekvencia pohybov je v programe robená tak, aby v každom 
okamžiku boli na zemi tri nohy a jedna vo vzduchu. Obydva kroky sú rozdelené do 8 časových 
úsekov. Uhly natočenia článkov nôh robota v jednotlivých fázach pohybu odpovedajú 
skutočným natočeniam serv. Ukážka programového kódu, dvoch časových úsekov chôdze 
robota: 

   #usek2 
    if (self.plottime % self.b > self.b21) and (self.plottime %    
        self.b < self.b22): 
              ##leg2 vertical 
        joint8.setParam(ode.ParamVel, self.v)  
        joint8.setParam(ode.ParamFMax, self.Fmax) 
        joint8.setParam(ode.ParamLoStop, self.cu2) 
        joint8.setParam(ode.ParamHiStop, self.cu2) 
              ##leg2 horizontal  
        joint2.setParam(ode.ParamVel, self.v)  
        joint2.setParam(ode.ParamFMax, self.Fmax) 
        joint2.setParam(ode.ParamLoStop, self.du2) 
        joint2.setParam(ode.ParamHiStop,self.du2)                        
              ##leg3 vertical 
        joint13.setParam(ode.ParamVel, self.v)  
        joint13.setParam(ode.ParamFMax, self.Fmax) 
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        joint13.setParam(ode.ParamLoStop, self.gu2) 
        joint13.setParam(ode.ParamHiStop, self.gu2) 
              ##leg3 horizontal  
        joint3.setParam(ode.ParamVel, self.v)  
        joint3.setParam(ode.ParamFMax, self.Fmax) 
        joint3.setParam(ode.ParamLoStop, self.hu2) 
        joint3.setParam(ode.ParamHiStop, self.hu2) 
              ##leg4 vertical 
        joint16.setParam(ode.ParamVel, self.v)  
        joint16.setParam(ode.ParamFMax, self.Fmax) 
        joint16.setParam(ode.ParamLoStop, self.iu2) 
        joint16.setParam(ode.ParamHiStop, self.iu2)  
              ##leg4 horizontal 
        joint1.setParam(ode.ParamVel, self.v)  
        joint1.setParam(ode.ParamFMax,self.Fmax) 
        joint1.setParam(ode.ParamLoStop, self.ju2) 
        joint1.setParam(ode.ParamHiStop, self.ju2) 
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9.    Testovanie a porovnanie chôdze robota 

Testovanie bolo vykonané na úlohe doprednej dynamicky stabilnej chôdze robota, kde 
bola meraná vzdialenosť ktorú robot urazí za 2, 6, 8 a 10 krokov. Ďalej bola meraná výchylka 
od priameho smeru chôdze. Získané údaje boli vyhodnotené a sú uvedené v tabuľkách a grafoch 
v kapitole 9.3. 

9.1. Chovanie robota vo virtuálnom prostredí 

Hodnoty urazené vzdialenosti robota boli získané z výpisu polohy stredu telesa 
pomocou metódy body.getPosition v ODE. Boli použité hodnoty polohy telesa reprezentujúce 
prednú spodnú čast tela robota, pričom bol vyhodnocovaný pohyb stredného bodu tohoto telesa 
v osách x a z globálneho súradnicového systému simulácie v ODE.  

Meranie bolo desať krát opakované pre každý počet krokov. Pre 2, 6, 8, 10 krokov. 
Výsledky boli následne štatisticky vyhodnotené. Bola vypočítaná priemerná hodnota urazenej 
vzdialenosti a tiež smerodatná odchýlka. Pri každom vyhodnodcovaní hodnôt vzdialenosti bola 
vyhodnocovaná aj výchylka od smeru pohybu v uhlových stupňoch. Hodnotu ktorú udávalo 
ODE bola vzdialenosť na x osy v kladnom alebo zápornom smere. Bola použitá  absolútna 
hodnota tejto výchylky. Preto bola pomocou goniometrickej funkcie tangens táto výchylka 
prepočítaná do uhlových stupňov. 

Na výpočet priemernej hodnoty pri urazenej vzdialenosti a tiež na výpočet priemernej 
hodnoty výchylky bola použitá štatistická metóda na výpočet priemernej hodnoty rov.9.1.  
kde a = jednotlivá hodnota, n = počet hodnôt,  c = priemerná hodnota 

 1 2( ... )na a a c
n

+ + +
=                                                          (9.1) 

Výpočet smerodatnej odchylky prejdenej vzdialenosti pri jednotlivých počtoch krokov  
bola vypočítaná tak, že od každej hodnoty vzdialenosi bola odčítaná priemerná hodnota 
vzdialenosti. Absolútna hodnota výsledku je potom požadovaná smerodatná odchýlka. Rovnaký 
postup bol použitý pri zisťovaní hodnoty smerodatnej odchylky výchylky od smeru pohybu. 

9.2. Chovanie robota v reálnom prostredí 

Testovanie reálneho robota spočívalo v zmeraní prejdenej vzdialenosti po 2, 6, 8, 10 
krokoch meracím pásmom. Vždy po prejdení daného počtu krokov, bola vzdialenosť medzi  
vyznačenými miestami začiatku a konca pohybu robota desať krát zmeraná, vypočítaná 
priemerná hodnota prejdenej vzdialenosti a smerodatná odchýlka. Tento postup sme opakovali 
desať krát pre každý počet krokov, pričom následne pre každý počet krokov bola vypočítaná 
priemerná prejdená vzdialenosť a smerodatná odchýlka. 

Pri každom meraní prejdenej vzdialenosti bola tiež zakaždým zmeraná aj výchylka od 
smeru pohybu. Meraný bol uhol vybočenia robota od osy pohybu, pričom sa nebral ohľad na to 
do ktorej strany vybočuje. Smer vybočenia sa náhodne striedal. Meranie prebehlo vždy následne 
po premeraní prejdenej vzdialenosti v rovnakom počte meraní ako vzdialenosť. Vypočítané boli 
priemerné hodnoty a tiež smerodatné odchýlky.  

Postup na výpočet priemerných hodnôt aj smerodatných odchýliek je uvedený 
v kapitole 9.1. 
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9.3. Porovnanie nameraných dát 

Priemerná prejdená vzdialenosť s ohľadom na výchylku boli napokon vnesené do grafu 
a porovnávané s hodnotami získanými zo  simulácie pomocou ODE. Pričom boli vytvorené 
tabuľky, uvádzjúce samotné priemerné výchýlky od smeru pohybu tab.9.2 (zobrazené v grafe 
obr.9.2), priemerné urazené vzdialenosti tab.9.1(zobrazené v grafe obr.9.1). Ďalej grafy 
uvádzajúce možné rozmedzia dosiahnutej vzdialenosti po danom počte krokov u reálneho 
robota (viz. Prílohy obr.13.1) a dynamického modelu (viz. Prílohy obr.13.2). Grafy  uvádzajúce 
rozmedzia výchyliek od osy pohybu pri danom počte krokov u reálneho robotu (obr.9.3) a 
dynamického modelu (obr.9.4). 

Namerané priemerné prejdené vzdialenosti sú zrejmé z tab.9.1 pričom je vždy uvedená 
vzdialenosť [mm] +/- smerodatná odchylka [mm]. 

Hodnoty nameraných výchýliek s uvedenými smerodatnými odchylkami sú uvedené 
v tab.9.2. Uvedená je vždy hodnota výchylky [uhlové stupne] +/- smerodatná odchylka [uhlové 
stupne]. 

Tab.9.1 Namerané hodnoty prejdenej vzdialenosti po n krokoch chôdze Robota 

Počet krokov 2 4 6 8 10 

Reálny robot 58 3,8±  151,5 1,4±  246,7 2,6±  339,6 5,7±  424,2 8,7±  

Dynamický 
model 

61,3 0,9±  118 7,9±  206,8 2,6±  270,6 3,9±  334 5,2±  

 

Z tabuky 9.1 je zrejmé, že dĺžka prejdenej vzdialenosti sa nezvyšuje priamo úmerne 
s počtom krokov, čo zmanená, že sa prejdená vzdialenoť nedá určiť násobkom prejdenej menšej 
vzdialenosti pri menšom počte krokov. Napr.: vzdialenosť prejdená pri šiestich krokoch sa nedá 
určiť násobkom vzdialenosti prejdenej pri dvoch krokoch. Tento rozdiel je pri reálnom robotovi 
väčší ako pri modely. To môže byť zapríčinené zotrvačnou silou ktorú robot pri rozbehu nabere 
a tiež treniami medzi nohami robota a podlahou. 

Priemerná hodnota urazenej vzdialenosti pri určitom počte krokov (obr.9.1) je  u 
reálneho robota väčšia, ako u modelu, čo môže byť následkom pôsobiacich účinkov 
zotrvačnosti v kombinácii s nastavením parametrov simulácie. 

Rozmedzie vzdialenosti, ktorú robot pri určitom počte krokov dosiahne, určuje 
priemerná hodnota ±  smerodatná odchylka, z čoho vyplíva, že robot pri určitom počte krokov 
zastane na rôznom mieste. Pri reálnom robotovi je toto zapríčinené vznikom trenia medzi 
nohami robota a podlahou a  taktiež vôľou v uložení servomotorov a nepresným polohovaním. 
Pri modely sa počíta len s trením medzi podlahou a mohami modelu, vôľa v servomotoroch ani 
nepresnosti v polohovaní neboli simulované. Významnú úlohu zohrala aj nepresnosť merania 
meracím pásmom. Smerodatná odchylka u modelu je pri 2, 6, 8, 10 krokov menšia ako pri 
reálnom modely. 
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Obr.9.1 Priemerná urazená vzdialenosť robota 

Druhou meranou veličinou, použitou k porovnaniu vlastností vytvoreného modelu 
s robotom, bola výchylka od smeru (osy) pohybu (tab.9.2). U reálneho robota, nie je výsledok 
zcela presný, nakoľko nebolo možné presne určiť vychýlenie tela robota. Taktiež sa pri meraní 
uhlomerom vyskytovala chyba merania. Tiež polhovanie robota nie je zcela presné. 

Bola vždy meraná a vyhodnocovaná absolútna hodnota výchylky od osy pohybu. 
Vychýlenie do ľavej alebo pravej strany, sa pri určitom počte krokov striedalo a nebolo brané v 
úvahu. 

Tab.9.2 Namerané hodnoty výchýliek od smeru pohybu 

Počet krokov 2 4 6 8 10 

Reálny robot 11 1,8±o o  7, 4 1,6±o o  5 1,4±o o  5,6 1,2±o o  6,3 1,5±o o  

Dynamický 
model 

4,3 2,9±o  4,3 2,9±o o  1,8 0,8±o o  1,8 0,8±o o  1,9 0,8±o o  

 

Hodnoty priemernej výchylky u dynamického modela sú pri väčšom počte krokov 
menšie ako u reálneho modela (obr.9.2), nakoľko neboli simulované trenia v servomotoroch. U 
prvých dvoch meraní tj. pre prvé dva a štyri kroky je hodnota výchylky najväčšia. U reálneho 
robota pri prvých dvoch krokoch je výchylka až extrémna, čo môže byť zapríčinené prvotným 
rozhýbaním servomotorov a velkou zmenou hybnosti celého robota z počiatočnej polohy, čo 
zapríčiní rozkmitanie tela robota.  
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S narastaním prejdenej vzdialenosti sa smer pohybu koriguje. Smerodatné odchylky u 
priemernej výchylky zo smeru pohybu sa zmenšujú narastaním počtom krokov, čo môže byť 
zapríčinené ústálením prvotného rozkmitania tela robota pri rozbehu servomotorov. 
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0

2

4

6

8

10

12

0 2 4 6 8 10 12

počet krokov

Uh
ol

/s
t.

Reálny robot
Dynamický model

 

Obr.9.2 Výchlenie od smeru pohybu 

Zobrazenie rozmedzia vychýlenia od smeru pohybu pre reálny robot je uvedené 
v obr.9.3., pre dynamický model v obr.9.4. Z tohoto zobrazenia je zrejmé v akom rozmedzí 
výchylky sa robot bude po určitom počte krokov nachádzať. 
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Obr.9.3 Rozmedzie vychýlenia od smeru chôdze reálneho robota 
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Obr.9.4 Rozmedzie vychýlenia od smeru chôdze dynamického modelu robota 

V tabuľke 9.3 je vyjadrené rozmedzie dosiahnutej vzdialenosti robota a modelu 
vyjadrené v percentách celkovej dĺžky robota. U robota je zjavne rozdiel väčší, u desať krokov 
je rozmedzie dosiahnutej vzdialenosti rovné viac jako štvrtine robota. Čo značí, že presnosť 
dosiahnutej vzdialenosti u reálneho robota je dosť malá. Rovnako tak aj pri modely. Takže aj 
porovnávanie robotu s modelom podľa urazenej vzdialenosti po pár krokoch je dosť 
diskutabilné. 

Tab.9.3 Rozmedzie dosiahnutej vzdialenosti v percentách dlžky robota 

Počet krokov 4 6 8 10 

Reálny robot 4,5% 8,5% 18,3% 27,9% 

Dyn. model 2,5% 8,5% 12,5% 16,6% 
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10. Záver 

Cieľom tejto práce bolo vytvoriť dynamický model robota Qasimodo v ODE a následne 
simulovať jeho štýl chôdze. Potom na základe porovnávacích testoch zhodnotiť zhodu medzi 
reálnym robotom a simuláciou na úlohe doprednej dynamickej chôdze. 

V tretej kapitole Použitelné nástroje pre dynamickú simuláciu sú popísané možnosti 
výberu rôznych nástrojov pre dynamickú symuláciu. Či už modelovacie prostredie, alebo ako 
v mojom prípade pomocou knižnice funkcí súhrnne označovanej ako engine, konkrétne Open 
Dynamic Engine. V štvrtej kapitole sú uvedené možnosti výberu z programovacích jzykov pre 
ODE. Nasleduje rešeršná kapitola o Open Dynamic Engine, kde som popísal  jednotlivé funkcie 
a princíp fungovania ODE. Šiesta kapitola zahŕňa popis robota Qasimodo s uvedenými 
presnými rozmermi jednotlivých častí, ich hmotností. Taktiež som sa tu  zaoberal anlýzou už 
navrhnutej chôdze robota. Kapitola č.7 oboznamuje s realzáciou dynamického modelu robota. 
Spôsob vytvorenia jednotlivých častí robota, väzieb, použité funkcie a ukážky programového 
kódu. V kapitole č.8 je popísaná realizácia dynamickej chôdze pomocou takto zostaveného 
modelu. Je tu uvedená časť programového kódu, a funkcie použité v ODE na realizáciu chôdze. 
Posledná kapitola sa zaoberá zrealizovanými testami a vyhodnotením zísakaných dát ktoré sú 
zhrnuté v uvedených tabulkách a grafoch. 

Samotné vytvorenie dynamického modelu robota, podľa požadovaných rozmerov, 
hmotností a uhlov, ďalej umiestnenie jednotlivých častí do priestoru tak, aby vytvárali model 
robota a ich pospájanie si vyžadovalo presné rozpočítanie rozmerov a pozíci v priestore viz 
kap.6. Na rozdiel od 3D modelárov, ktoré majú na to určené nástroje bolo použité vytvorenie 
tela písaním riadkového kódu s využitím objektového programovania. Tento postup bol veľmi 
časovo náročný, čo je isto nevýhoda. Model bol umiestený do prostredia, ktoré je v ODE 
charakterizované konštantami ako ERP, CFM, Bunce a gravitačným zrýchlením, viz kap.7. 
Chovanie samotného robota a teda aj dosiahnutie reálnej simulácie závisí na nastavení týchto 
konštant. Doporučené hodnoty neboli k dispozícii, a tak ich hodnoty boli zisťované 
experimentálne. Práve ich nepresné nastavenie môže byť príčinou odchýlok meraných veličín, 
odlišného chovnia modelu od reality a častých chýb zapríčiňujúce predčasné ukončenie 
simulácie. 

Okolnosť, že sa reálny robot po určitom počte krokov dostane vždy do iného miesta 
udávané iba rozmedzím vzdialenosti, významne ovplyvňuje možnosť porovnania skutočnej 
chôdze a chôdze modelu. Rozdiel urazených vzdialeností do ktorých sa robot Qasimodo dostane 
je zapríčinený chybami, ako vôlou v uložení servomotorov, prípadne nepresným polohováním. 
Taktiež pri meraní urazenej vzdialenosti robota za použitia meracieho pásma sa vyskytuje chyba 
merania, ďalší faktor záporne vplývajúci na možnosť presného porovnania chôdzí. 

Rozmery a hmotnosti jednotlivých častí dynamického modelu odpovedajú parametrom 
skutočného robota. Tiež jednotlivé uhly natočenia nôh v priebehu chôze sú zhodné 
s natočeniami jednotlivých serv na robotovi. Vďaka vhodnému nastaveniu vyššie uvedených 
parametrov prostredia sa podarilo docieliť napodobenie požadovanej chôdze robota Qasimodo. 
Diagram chôdze modelu robota (viz kap.8) odpovedá chôdzi robota Qasimodo. Súslednosť 
krokov zodpovedá chôdzi používanej robotom Qasimodo. Trvanie jedného celého kroku robota 
je síce odlišné, ale pomery mezi opornou a prenosovou fázou nôh robota a modelu sú však 
zhodné. Prípadné odlišnosti v chôdzi robota a modelu sú zpôsobené predovšetkým nastavením 
parametrov prostredia a nastavením súčiniteľa trenia, prípadne vôľou v servomotoroch, ktoré 
neboli simulované. 

Cieľom práce bolo overiť, či je vôbec možné použiť ODE pre simuláciu chôdze 
robotov, ako bude použitie ODE náročné a nakoľko sa bude chôdza model zhodovať so 
skutočnosťou. Zo získaných výsledkov testov (viz. kap9) vyplíva, že zhoda modelu s reálom je 
priatelná a ODE je celkovo použitelný. V budúcnosti je teda možné vyhotovený model robota 
pomocou ODE použíť pre overenie návrhu rôznych stýlov dynamickej chôdze robota 
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Qasimodo, bez toho aby bolo nutné riskovať poškodenie reálneho robota, a až potom pristúpiť k 
vlastnej realizácii. Návrhu rôznych stýlov chôdze robota Qasimodo a ich overenia pomocou 
vytvoreného modelu by som sa chcel venovať v rámci mojej diplomovej práce. 
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Prílohy 

Príloha č.1 Graf - dosiahnuťeľné vzdialenosti reálneho robota 
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 Príloha č.2 Graf - dosiahnuťeľné vzdialenosti dynamického modelu 
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Príloha č.3 Nákres nohy robota Qasimodo 

 



Strana 54                                                                                                                                                                               

 

Príloha č.4 Nákres tela (bez nôh) robota Qasimodo 

 

 

 


