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Streszczenie: Artykuł przedstawia projekt oraz wykonanie platformy robota mobilnego ze 

sterowaniem ręcznym zdalnym oraz półautomatycznym. Obudowa oraz koła transportowe 

zostały zaprojektowane w programie Autodesk Inventor oraz wykonane w technologii druku 

3D. Robot jest wyposażony w autorski system sterowania. Jednostką sterującą jest Arduino. 
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DESIGN AND EXECUTION OF A RHEX ROBOT PLATFORM 

Summary: The article presents the design and execution of a mobile robot platform with 

manual remote and semi-automatic control. The case of robot and transport wheels were 

introduced in Autodesk Inventor and made in 3D printing technology. The robot is equipped 

with an original control system. The control unit is Arduino. 
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1. Wstęp 

W ciągu kilku ostatnich lat roboty mobilne odgrywają coraz ważniejszą rolę. Są one 

bardzo pomocne w życiu człowieka. Wizja przyszłości razem z nimi powoli staje  

się rzeczywistością. Wymagania dotyczące konstrukcji wzrastają na skutek rozwoju 

jej elastyczności, wielofunkcyjności i potrzeby inicjowania sztucznej inteligencji  

w samym oprogramowaniu. Mechatronika jako interdyscyplinarna technika łącząca 

w sobie mechanikę, automatykę, elektronikę oraz informatykę, odznacza  

się możliwością integracji oddzielnych systemów w całość i stwarza podstawy  

do budowy mechanizmów mających szereg przydatnych funkcji. Często są 
wykorzystywane do nauki w poszczególnych jej dziedzinach. Istnieje druga grupa 
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mająca na celu wykorzystanie ich w praktycznych celach, dzięki czemu zmniejsza  

się udział człowieka w czynnościach czasochłonnych lub dla niego niebezpiecznych. 

 

Ogólny podział robotów wg Moreckiego i Knapczyka ma 3 klasy [1]: 

- biotechniczne – półautomatyczne roboty z ręcznym sterowaniem pozwalające 

na „kopiowanie” ruchów zadawanych najczęściej poprzez ruch specjalnego 

ramienia, odczytującego położenie i przekazującego je do manipulatora, 

- automatyczne – są programowalne, pozwalają na pewien poziom adaptacji  

do warunków i celów użytkowania, są to najczęściej roboty manipulacyjne, 

- interakcyjne – sterowanie ich jest nadrzędne tzn. zapewniony nadzór operatora 

nad automatycznym trybem realizacji etapu działania, są one w pełni 

zautomatyzowane oraz mają możliwości dialogowe – mogą wymagać wyższej 

formy współpracy z operatorem. 

 

Wśród zastosowań można wyróżnić roboty do celów przemysłowych, badawczych 

w różnorodnych środowiskach, wojskowe, do badań naukowych oraz do celów 

szkoleniowych [1]. Platformę robota opisywaną w tym artykule zalicza się do grupy 

robotów interakcyjnych służących celom badawczym. 

 

 

Rysunek 1. Platforma robota typu RHex 

 

Z racji posiadania zamkniętego układu sterowania oraz umieszczenia  

w przedstawianym robocie czujników zbierających informacje na temat odległości  

od przeszkód oraz czujnika światła należy on do robotów II generacji ze względu  

na układy sterowania i sensorykę. 
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Rysunek 2. Schemat blokowy robota II generacji [2] 

2. Wydruk przestrzenny obudowy 

Wybór technologii druku 3D w opracowaniu konstrukcji obudowy robota pozwolił 

na jej niską masę oraz dużą dowolność w projektowaniu. Oprogramowaniem 

wykorzystanym do stworzenia modelu był Autodesk Inventor. Modele 

trójwymiarowe powstały na podstawie szkiców 2D, a w następnym kroku 

przeprowadzono operacje wyciągnięcia prostego, czyli wytworzenia materiału  

w przestrzeni ograniczonego granicami szkicu. 

 

Materiałem użytym w wydruku został PLA, poliaktyd noszący również nazwę kwasu 

mlekowego. Jest to polimer wytwarzany z surowców naturalnych. Posiada niską 
temperaturę topnienia ok. 200 ºC. Wykorzystuje się go tam, gdzie nie ma 

konieczności stosowania materiałów o dużej wytrzymałości. O jego wyborze 

zadecydowała łatwa technika druku oraz niski koszt kupna. 

3. Konstrukcja 

Pierwszy robot typu RHex został zbudowany w firmie Boston Dynamics na potrzeby 

spraw wojskowych [3]. Projektując własne rozwiązanie, na etapie koncypowania 

przeanalizowane różne zbudowane już konstrukcje i zaproponowano autorskie 

rozwiązania.  

 

Głównymi elementami konstrukcyjnym są dwie części obudowy połączone ze sobą 
za pomocą śrub z nakrętkami samohamującymi w gniazdach montażowych. Górna 

część wyposażona jest we wspornik wzmacniający obudowę oraz umożliwiający 

montaż płytki Arduino wraz z serwomechanizmem. 
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Rysunek 3. Górna część obudowy robota 

 

 

Rysunek 4.Wspornik z otworami montażowymi na montaż Arduino i 

serwomechanizmu 

Dolna część obudowy posiada z kolei otwory na zamontowanie sterowników 

silników, aluminiowych mocowań silników i płytki z elementami elektronicznymi. 
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Rysunek 5. Dolna część obudowy 

 

 

Rysunek 6. Koła transportowe robota 
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Koła sterujące mają specyficzną budowę - posiadają odnóża na ich obwodzie, 

ułatwiające poruszanie się całej konstrukcji na nierównym terenie. Są montowane  

do wałów silników krokowych zamontowanych do mocowań w górnej i dolnej części 

obudowy. 

4. Elementy sterujące 

Układ napędowy robota jest złożony z 4 silników krokowych Vexta, mających 

odpowiednio duży moment obrotowy oraz sterowników kontrolujących ich pracę.  
Z racji takiego wyboru typu silnika sam robot nie może poruszać się z dużą 
prędkością, lecz na jego obecne potrzeby jest ona wystarczająca. Silniki krokowe 

Vexta mają wyprowadzone cztery przewody. Są dwufazowe, co oznacza, że posiadają 
wbudowane dwie cewki zasilające. Napięcie nominalne zasilania wynosi 10,5 V, 

a nominalne natężenie prądu ma wartość 0,7 A na jedną cewkę. Tak więc całkowity 

nominalny pobór prądu dla jednego silnika jest dwukrotnie większy. Silniki są 
wykonane w standardzie NEMA 23 definiującym ich wymiary oraz rozstaw otworów 

montażowych.  

 

Sercem sterownika silników krokowych jest układ scalony L298N mający 

dwukanałowe sterowanie. Pozwala on na zasilenie dwóch silników prądu stałego  

lub jednego silnika krokowego Napięcie zasilania wynosi 12 V, a maksymalny prąd 

wyjściowy jest na poziomie 2 A. Sterownik pozwala na regulację prędkości i kierunku 

obrotów silnika. Ma zwartą, niewielką budowę co pozwala na oszczędność miejsca  

w montażu.  

 

Zastosowane czujniki w robocie to ultradźwiękowy czujnik odległości HC-SR04  

oraz czujnik natężenia światła. Czujnik odległości jest kompatybilny z płytką Arduino  

i działa w zasięgu od 0 do 200 cm. Zasilany jest napięciem 5 V. Zasada działania 

polega na zliczaniu czasu pomiędzy nadaniem ultradźwięków oraz ich odbiorem  

i na ich podstawie wyliczeniu odległości, wiedząc o stałej prędkości rozchodzenia 

się fali dźwiękowej w powietrzu.  Posiada on 2 piny zasilające oraz 2 piny sygnałowe 

– jeden do nadawania sygnału ultradźwiękowego, a drugi do jego odbioru. Jedna tuba 

umieszczona na płytce służy jako nadajnik, a druga jest odbiornikiem.  

 

Czujnik natężenia światła został nieco przekonstruowany na potrzeby zastosowania  

w robocie, co pozwoliło na dodanie w jego budowę tuby ograniczającej odbiór 

sygnałów świetlnych z kierunków bocznych. Jako sygnał wejściowy wykorzystywane 

jest światło laserowe o barwie czerwonej. Czujnik jest umieszczony  

na serwomechanizmie za pomocą orczyka i mocowania, co pozwala na odbiór 

sygnału z kilku konkretnych kierunków. Intensywność obioru natężenia światła 

zamieniana jest na częstotliwość sygnału wyjściowego  

 

Serwomechanizm steruje kierunkiem pracy czujnika odległości. Jest to serwo firmy 

Feetech FS90MG z metalową przekładnią. Zakres pracy wynosi 120 stopni, a moment 

obrotowy określony jest w granicach 1,8 kg*cm. Sterowanie ma charakter analogowy, 

z kolei deklarowana prędkość ruchu to 0,1 s / 60 stopni. Wybór takiej przekładni 

mechanicznej pozwala na długotrwałą pracę bez potrzeby wymiany jej elementów.  
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Łączność z aplikacją sterującą zapewnia moduł Bluetooth połączony z Arduino  

za pomocą konwertera napięć (5 V – 3,3 V). Moduł komunikacyjny ma postać płytki 

drukowanej na której umieszczono antenę nadawczo-odbiorczą. Standardem 

łączności jest technologia Bluetooth w wersji 2.0. Połączenie z Arduino zapewniono 

dzięki interfejsowi szeregowemu UART. Wykorzystuje on piny TX oraz RX 

odpowiednio do nadawania i odbierania sygnałów z modułu sterującego. Moduł 

działa na odległości 100 m, a moc nadajnika wynosi +4 dBm. 

 

Układ sterowania zbudowano w oparciu o układ Arduino, zapewniający odpowiednią 
liczbę wejść do obsługi elementów wykonawczych oraz pobieranie informacji  

z czujników w najkrótszym czasie. Wykorzystaną wersją jest Arduino MEGA 2560 

Rev3 z kontrolerem AVR Atmega 2560 posiadającą 256 kB pamięci Flash. Jego 

wyposażenie to 54 cyfrowe wejścia/wyjścia oraz 16 wejść analogowych wraz  

z interfejsami komunikacyjnymi.  

 

 

Rysunek 7. Schemat blokowy układu sterowania robotem 

5. Aplikacja sterująca 

Sterowanie smartfonem różnymi procesami w codziennym życiu jest bardzo 

wygodne. Gotowe aplikacje pozwalają na dostosowanie sterowania i niekiedy  

też samego interfejsu użytkownika w szybki i prosty sposób. Wzrost atrakcyjności 
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poprzez zastosowanie takiego rozwiązania jest bardzo duży. Z tego powodu 

zdecydowano na wykorzystanie aplikacji RoboRemo. Cechą przydatną takiego 

oprogramowania jest możliwość samodzielnego stworzenia układu przycisków 

sterujących i ich konfigurację. 
 

Połączenie z robotem jest uzyskiwane poprzez układ Bluetooth w smartfonie i moduł 

umieszczony komunikacyjny. Konfiguracja początkowa polega na automatycznemu 

wykryciu urządzeń w pobliżu posiadających włączony ten interfejs i wyborze 

odpowiedniego z nich. 

 

 

Rysunek 8. Aplikacja sterująca pracą robota – widok główny 

W aplikacji sterującej umieszczono 7 przycisków funkcyjnych. Przycisk menu służy 

do wejścia w ustawienia transmisji danych, edycji okna sterującego i informacji 

dotyczących pomocy. W prawym górnym rogu umieszczone jest okno pokazujące 

informacje przesyłane z i do Arduino. Są to głównie informacje dotyczące odczytów 
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z czujników, stanów i zadawanych parametrów pracy. Przyciski sługą kolejno 

następującym funkcjom: 

- manual move – uruchomienie silników zgodnie z zadanym kierunkiem ruchu 

w trybie ręcznym, 

- reset – reset programowy Arduino (w celu odciążenia silników 

z przepływającego prądu i ustawienia domyślnej wartości zmiennych), 

- len. move - (lenght move) zadanie długości ruchu w trybie ręcznym, 

- speed - - obniżenie zadanej prędkości, 

- speed + - podwyższenie zadanej prędkości, 

- distance - pomiar odległości za pomocą czujnika w ustawionej pozycji  

(90 stopni), 

- meas./start auto - pomiar odległości w otoczeniu w trybie ręcznym, 

rozpoczęcie poszukiwania wiązki lasera i ruch automatyczny, 

- manual - ustawienie trybu ręcznego (ustawiony domyślnie), 

- auto - ustawienie trybu automatycznego. 

 

Suwak pozwala na określenie kierunku poruszania się robotem. Dioda umieszczona 

ponad suwakiem pełni rolę wskaźnika jego pozycji środkowej oraz odpowiada  

za sygnalizację pracy silników napędowych. Aktywne pole tekstowe z błękitnym tłem 

pozwala na informowanie użytkownika o niektórych z parametrów pracy robota. Taka 

informacja może być dodatkową wiadomością na temat aktualnego umieszczenia 

względem przeszkody, stanem gotowości do pracy lub informacją o blokadzie ruchu. 

 

 

Rysunek 9. Ekran aktywnego pola tekstowego – przykład dla wyświetlenia 

parametrów ruchu 

Wygląd aplikacji sterującej został wykonany z ogólnymi wytycznymi na temat 

tworzenia wizualizacji przemysłowych, dzięki którym można znormalizować 
niektóre cechy uwidocznione w projekcie. Szary kolor tła i przyciski w ciemniejszej 

barwie nie rozpraszają uwagi użytkownika. Występują 3 wielkości przycisków,  

lecz takie rozwiązanie stosuje się ze względu na ich podział funkcyjny. 
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6. Program sterujący 

Oprogramowanie sterujące zostało napisane w języku stworzonym na potrzeby 

Arduino, zbliżonym do języka C. Powstało ono poprzez program Arduino IDE 

dostarczone przez producenta, pozwalające na szybką kompilację oraz wgranie kodu 

do płytki sterującej. 

 

Użyte w kodzie sterującym biblioteki odnoszą się do obsługi silników krokowych, 

serwomechanizmu oraz komunikacji. Dla przykładu poniżej przedstawiono definicję 
dla konkretnych wyjść programowych modułu sterującego: 

 
#include <AccelStepper.h>     //stepper library 

#include <SoftwareSerial.h>   //communications library 

#include <Servo.h>            //servo library 

#define HALFSTEP 8            //number of motor steps 

 

#define echoPin 2             //pins of distance sensor 

#define trigPin 3 

 

#define S3 24                 //pins of laser sensor  

#define S2 26 

#define sensorOut 28 

 

Dzięki takiemu zapisowi można bezpośrednio odnosić się do numerów wyjść 
poprzez wpisanie odpowiedniej deklaracji. Taki sposób zastosowano również  
w kolejnych liniach kodu.  

 

Wszystkie instrukcje sterujące pracą silników korzystają z biblioteki AccelStepper.h. 

 

Tryb sterujący zmienia się przy pomocy modyfikacji zmiennych (tryby pracy  

są modyfikowane naprzemiennie): 

 
boolean mode_manu = true;     //mode of steering 

boolean auto_move = false;    //move in auto mode 

boolean back_move = false;    //move back after distance < 30 

 

Dla ustawienia pracy silników wpisane są instrukcje pozwalające na ustalenie trybu 

pracy oraz zdefiniowanie pinów sterujących: 

 
AccelStepper stepper1(HALFSTEP, 4, 5, 6, 7);  //right side - 

a multip. 

 
AccelStepper stepper2(HALFSTEP, 8, 9, 10, 11);  //left side - 

b multip. 

 

Przykładowe ustawienie parametrów w trybie pracy półautomatycznej: 

 
  stepper1.setMaxSpeed(a * 100);     //parameters of steppers 

  stepper1.setAcceleration(a * 100.0); 

  stepper2.setMaxSpeed(b * 100); 

  stepper2.setAcceleration(b * 100.0); 
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Ustawiana jest tutaj maksymalna prędkość pracy oraz przyspieszenie każdego  

z napędu oddzielnie. Parametr a mnożony przez 100 może być zmieniany  

w programie w zależności od nastaw operatora. Numer 1 lub 2 przy instrukcji 

dotyczącej silników dotyczy lewego bądź prawego zestawu napędów. 

 

Poniższe instrukcje służą zadaniu długości ruchu pracy silników: 

 
  stepper1.moveTo(a  * (-750)); 

  stepper2.moveTo(b  * 750); 

 

Przykładowa część kodu służąca uruchomieniu silników oraz wysłaniu informacji o 

gotowości do pracy umieszczona jest poniżej:  

 
void move_motors()          //Move motors 

{ 

  stepper1.run(); 

  stepper2.run(); 

 

  if (stepper1.distanceToGo() == 0 || stepper2.distanceToGo() 

== 0) 

  { 

    Bluetooth.println("led1 0\n"); 

    reset(); 

  } 

 
} 

 

Jest to funkcja nie zwracająca żadnego z parametrów, uruchamiana w założonych 

warunkach i załączająca pracę silników instrukcją stepper.run(); z odpowiednim 

numerem ich zestawu (lewe bądź prawe). 

 

Cały program sterujący posiada 565 linijek kodu. Z racji wielkości omówiony 

zostanie on blokowo. Pierwsza część dotyczy definicji wyjść programowalnych oraz 

zmiennych sterujących pracą silników, serwomechanizmu, czujnika odległości, 

światła, obsługi komunikacji oraz zmiennych programowych. W kolejnym etapie 

ustawiane są parametry wyjść oraz komunikacji. Funkcje dotyczące resetu 

programowego, działania komunikacji, trybów serwa, ruchu silników krokowych 

oraz obsługi suwaka w aplikacji umieszczono powyżej pętli loop() – głównej części 

wykonywalnej w Arduino. W pętli zawarte są warunki wystąpień określonych 

warunków pracy poszczególnych układów robota m.in. ustawienia parametrów ruchu 

kierunkowego, prędkości robota, działania czujników, zatrzymywania pracy, blokad 

ruchu i wyświetlania komunikatów. 

7. Ogólny schemat sterowania 

Sterowanie robotem zapewnione przez aplikację RoboRemo pozwala na sterowanie 

przy pomocy trybu ręcznego i półautomatycznego. Po połączeniu się z modułem 
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Bluetooth należy zadać odpowiedni kierunek ruchu za pomocą suwaka. Domyślnie 

ustawiony tryb pracy to tryb ręczny.  

 

Sterowanie kierunkiem ruchu robota polega na korzystaniu ze zjawiska różnicy 

prędkości obrotowych silników umieszczonych po obu stronach jego obudowy. 

Silniki krokowe robota mają ograniczoną prędkość obrotową ze względu na „gubienie 

kroków” podczas ich pracy, czyli niekorzystną sytuację, gdy nie wykonują obrotów 

w sposób synchroniczny. Mają wtedy również mniejszy moment obrotowy. 

 

W razie potrzeb przed zadaniem ruchu można określić odległość od ewentualnej 

przeszkody znajdującej się naprzeciw robota. W tym celu wciska się przycisk distance 

mierzący odległość i po pomiarze wyświetla się w polu tekstowym jej wartość. Można 

również odczytać odległości od przeszkód w zakresie 180 stopi względem przedniej 

części robota przy pomocy przycisku meas./start auto. Aktywuje on pomiar 

czujnikiem odległości wraz z obrotowym ruchem serwomechanizmu. Najmniejsza 

wartość wraz z odczytanym kątem odległości zostaje zapisana w pamięci oraz użyta 

w dalszej części programu sterującego. 

 

W celu określenia długości ruchu należy kilkukrotnie nacisnąć przycisk len. move, 

proporcjonalnie do żądanego dystansu do pokonania. Wciśnięcie więcej niż 5 razy 

powoduje zadanie ruchu wstecznego o stałej długości. Można również zmienić 
szybkość poruszania się w odpowiednich granicach za pomocą przycisku 

zmniejszenia speed - lub jej zwiększenia speed +. W oknie tekstowym pojawią  
się informacje o gotowości silników i zadanych parametrach ruchu. Zapali się również 
dioda sygnalizująca gotowość napędów do działania. Jeśli odległość od przeszkody 

jest mniejsza niż 30 cm po jej pomiarze ruch taki zostaje zablokowany, a wykonać  
go można dopiero po ponownym pomiarze, z odpowiednio większą jego wartością. 
 

W trybie półautomatycznym sterowania na początku jego ustawienia należy użyć 
przycisku auto. W chwili jego użycia uruchomi się serwomechanizm z czujnikiem 

odległości oraz czujnikiem natężenia światła, na który nakierowuje się wiązkę 
laserową. Należy zwrócić uwagę na dokładne ukierunkowanie tej wiązki w element 

światłoczuły czujnika. Po pozytywnym odczycie robot zacznie poruszać  
się w kierunku operatora. Jeśli odczytana odległość będzie zbyt mała w tym trybie 

robot zacznie cofać się i po chwili ponownie wykona pomiar odległości. Jeśli nadal 

będzie miał przed sobą przeszkodę zacznie poruszać się w przeciwnym kierunku niż 
wykryta bariera. Po zakończeniu ruchu moduł sterujący zresetuje się w celu 

wyłączenia dopływu prądu podtrzymującego moment obrotowy silników. 

8. Parametry techniczne robota 

Robot składa się z 16 oddzielnych zestawów elementów. Są nimi: 

- górna część obudowy, 

- dolna część obudowy, 

- 4 koła napędowe, 

- 4 silniki krokowe, 

- 4 sterowniki silników krokowych, 
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- 2 baterie zasilające, 

- serwomechanizm, 

- orczyk serwomechanizmu, 

- 4 mocowania silników, 

- mocowanie czujnika odległości, 

- czujnik odległości, 

- czujnik światła lasera, 

- Arduino Mega, 

- płytka zasilająca, 

- zestaw przewodów połączeniowych, 

- zestaw śrub, nakrętek i podkładek montażowych. 

Tabela 1. Pobór prądu przez elektroniczne elementy robota 

Nazwa elementu Średni pobór 

prądu przez 1 

element 

Liczba sztuk Sum poboru 

prądu 

Silniki krokowe 1,1 A 4 4,4 A 

Arduino Mega 0,03 A 1 0,03 A 

Sterownik silników 

krokowych 

0,02 A 4 0,08 A 

Serwomechanizm 0,23 A 1 0,23 A 

Czujnik laserowy 0,01 A 1 0,01 A 

Czujnik odległości 0,15 A 1 0,15 A 

SUMA 4,9 A 

 

Waga robota wynosi z całym osprzętem 5,2 (± 0,1) kg. Teoretyczny średni pobór 

prądu został określony dla każdego elementu elektronicznego w tabeli 1. Należy 

podkreślić, że wartości te zostały odczytane z dokumentacji poszczególnych 

elementów i mogą odbiegać od rzeczywistości, zwłaszcza w przypadku silników, 

które działając pod obciążeniem lub w trakcie rozruchu pobierają większą wartość 
prądu elektrycznego. Przewidywany czas pracy na obu bateriach wynosi około 60 

minut. 

9. Podsumowanie 

W przedstawionym projekcie konieczne było dokonanie pewnego rodzaju 

początkowych zmian założeń konstrukcyjnych i ustaleń dotyczących układu 

sterowania. Przykładowo zmieniono typ obudowy z pierwotnie założonej 

aluminiowej na wydrukowaną w 3D. Ułatwienie sterowania robotem jest atrakcyjnym 

zabiegiem dla użytkownika pozwalającym na jego większe zainteresowanie takim 

urządzeniem. Pozwoliła na to zastosowana aplikacja z łącznością przy pomocy 

Bluetooth oraz informowanie operatora o parametrach jego pracy.  

 

Robot po przeprowadzonych testach miał zdolność do poruszania się po drobnych 

kamykach, w głębokiej trawie oraz innym nierównym terenie. Jego praca może 
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polegać na przenoszeniu niedużych ciężarów po dostosowaniu miejsca odkładczego 

i umieszczeniu go na platformie robota. Posiada on również możliwość rozbudowy 

i perspektywę większej integracji oprogramowania sterującego. Zawarte w nim 

sterowanie jest względnie proste i może być zmodyfikowane w celu jego ulepszenia. 

Zawarto w nim kilka ciekawych rozwiązań, którymi mogą być zainteresowane osoby 

lubiące programowanie. 

 

Zbudowanie robota od podstaw jest dla zadaniem niełatwym dla projektanta  

i wykonawcy. Wymaga od niego praktycznego zastosowania wiedzy z kilku dziedzin 

ujętych jako części składowe w nauce zwanej mechatroniką. Należy od niego 

wymagać znajomości również rozwiązań istniejących już na rynku oraz umiejętności 

posługiwania się nowoczesnymi narzędziami inżynierskimi. W wyżej pokazanych 

zagadnieniach pomagają samodzielnie zdobyte doświadczenie i umiejętność 
podejmowania decyzji oraz wiedza zdobyta w czasie nauki w szkole i na uczelni. 
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