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Streszczenie. Celem pracy było zbudowanie prototypu ośmionożnego robota kroczącego. 
W etapie pierwszym [1] poddano analizie chód pająka z rodziny ptasznikowatych. Podstawę 

stanowiły nagrania filmowe wykonane dzięki współpracy z ogrodem zoologicznym 

w Warszawie. Nagrań dokonano jedną kamerą. Jednak zastosowanie dwóch odpowiednio 
ustawionych luster umożliwiło rejestrację ruchu pająka w trzech wymiarach. Ponieważ nie 
było możliwości umieszczenia na ciele pająka markerów, wyznaczenia położeń punktów 
istotnych dla stworzenia pełnego opisu ruchu pająka dokonano ręcznie, wskazując je na 
kolejnych klatkach. Następnie, po przeprowadzeniu wstępnej filtracji, dokonano analizy 

mającej na celu dokładne poznanie sposobu poruszania się pająków, ze szczególnym 

uwzględnieniem możliwości zastosowania w robotach kroczących. Określono przebieg cyklu 

ruchowego pająka, zmierzono jego długość, dystans pokonywany w danym czasie oraz 
średnią prędkość. Określono zmianę współrzędnej Z (wysokość) oraz prędkości 
głowotułowia. Zbadano również sposób zmiany kątów w poszczególnych stawach dla 
każdego z odnóży podczas ruchu. Zaobserwowano przesunięcie w czasie między odnóżami 
prawymi i lewymi oraz zanotowano podobieństwo w sekwencji ruchów nóg przednich i 

tylnych (odpowiednio po prawej i lewej stronie). 

Zadaniem etapu drugiego [2] było zaprojektowanie konstrukcji mechanicznej i sterowania 

oraz wykonanie działającego prototypu ośmionożnego robota kroczącego. Na początku 
zdefiniowano kinematykę każdej z nóg oraz określono wymiary robota (uwzględniając 
możliwości wykonawcze i ograniczenia finansowe). Opracowano algorytm ruchu maszyny 

zapewniający realizację odpowiedniego ruchu w przegubach nóg oraz trajektorię ruchu końca 
każdego z odnóży. Opracowano odpowiednią metodę filtracji danych, umożliwiającą 

osiągniecie płynnego ruchu robota. Wyprowadzono równania pozwalające na analityczne 
rozwiązanie odwrotnego zadania kinematyki każdego z odnóży. Opracowano niezbędne 
przekształcenia pozwalające sterować robotem poprzez zadawanie zmian położenia korpusu 
maszyny oraz prostą metodę obliczania trajektorii ruchu. Rozwiązano problem określania 
globalnego położenia robota na podstawie informacji zwrotnej z napędów. Zbudowany 

prototyp działa i spełnia w pełni przyjęta założenia, realizując ruch prosto- i krzywoliniowy. 
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