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Praca magisterska prezentuje,

budowę oraz sterowanie

czworonożnym robotem, zdolnym

manewrować na powierzchniach

pionowych. System do badań
nieniszczących zintegrowany

 z robotem umożliwia lokalizację
i identyfikację prętów

 w konstrukcjach betonowych.

Praca przygotowana w ramach projektu VENTURES/2013-11/5,

przyznanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej

 i współfinansowanego z funduszów UE

Projekt robota został opracowany za

pomocą  program Autodesk Inventor

Professional. Wszystkie części

robota, zostały odwzorowane

 z wysoką dokładnością na podstawie

dokumentacji technicznej.

Zaprojektowane części  robota

zostały wytworzone metodą FDM

(fused deposition modelling) przy

użyciu drukarki PP3DP UP Plus 2.

W celu manipulacji robotem

zastosowano model prosty

kinematyki (ang. Forward

Kinematics)  manipulatora

o otwartym łańcuchu

kinematycznym i n stopniach

swobody. Produkt formuły
wykładniczej :

przedstawia konfigurację
końcowego efektora jako funkcję
zmiennych przegubowych robota.

 Inspekcja zbrojenia polegała
na lokalizacji stalowego pręta 

Zdecentralizowany system

pneumatyki składa się z czterech

pomp eżektorowych, wyposażonych

w przyssawki płasko wklęsłe
z ożebrowaniem, wyprodukowanych 

z poliuretanu. Układ pneumatyki jest zasilany

ze sprężarki tłokowej. Głównym modułem

sterującym robota jest Raspberry Pi B+.

Wysterowanie cyfrowych serw HS-5565MH oraz

przesył danych z magnetometru odbywa się przy

użyciu sterownika PWM Adafruit 12-bit. Moduł
przekaźników pozwala na załączanie wybranych 

 cewek elektrozaworów.  W celu zasilania

układu użyto akumulatorów litowo-

polimerowych oraz przetwornic.

 Aplikacja sterująca została napisana

w języku Python.

 położonego w odległości  100 mm

 od robota. Przetwornik w postaci 
trójosiowego magnetometru zamontowano

na robocie i ustawiono w odległości 10 mm od

badanej powierzchni. Kolejne pomiary zostały
przeprowadzone przy zmianie odległości

czujnika do pręta, w zakresie od 10 do 100 mm

co 5 mm. Obserwowane były 3 ortogonalne 

składowe mierzonego pola

magnetycznego, z których składowa

prostopadła do płaszczyzny

badanego elementu zawierała 

kluczowe informacje.


