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Rozdział 1

Wstęp
W dzisiejszych czasach symulacje komputerowe umożliwiają badanie różnego rodzaju zjawisk, obiektów występujących w rzeczywistości, a także odtwarzanie zachodzących
w nich procesów i analizę ich przebiegu. Jednocześnie pozwalają na znaczne obniżenie
kosztów oraz zaoszczędzenie czasu, w stosunku do symulacji przeprowadzanych z użyciem obiektów rzeczywistych.
Jednym z rodzajów symulacji są symulacje czasu rzeczywistego, znajdujące szerokie
zastosowanie m.in. w projektowaniu różnych urządzeń, maszyn, w szkoleniach kierowców
i operatorów, a także w rozrywce – w postaci gier komputerowych. Swoją popularność
zyskały głównie dlatego, gdyż pozwalają na prezentowanie użytkownikom wysokiej jakości obrazów trójwymiarowych, generowanych w czasie rzeczywistym w odpowiedzi na ich
działania. Wykorzystywane podczas obliczeń modele ﬁzyczne lub matematyczne w symulacjach pozwalają na badanie nie tylko zachowania samych obiektów, ale także ich
interakcji z otaczającym środowiskiem.
Nieodzownym elementem symulatorów czasu rzeczywistego są różnego rodzaju urządzenia wejściowe, m.in. joysticki, kierownice, umożliwiające sterowanie symulowanymi
obiektami. Pozwalają one użytkownikowi na pełniejsze wczucie się w rolę kierowcy lub
operatora oraz działanie dokładnie w taki sam sposób, jak w rzeczywistym pojeździe
czy maszynie. W ostatnich latach urządzenia te coraz częściej wyposaża się w układ
sprzężenia zwrotnego, pozwalający na zwiększenie realizmu poprzez oddziaływanie na
operującego w sposób proporcjonalny do zachodzących w obiekcie procesów.

1.1

Wybór tematu

Temat niniejszej pracy magisterskiej to Urządzenie sterujące pojazdami na przykładzie symulatora koparki. Przedmiotem pracy jest program komputerowy pozwalający na
symulację działania koparki w czasie rzeczywistym oraz wejściowe urządzenie peryferyjne umożliwiające sterowanie maszyną.
Głównym kryterium podczas wyboru tematu było jego powiązanie z interesującą
i fascynującą dziedziną nauki. Symulacje komputerowe uwzględniające prawa ﬁzyki posiadają wszystkie te cechy i dodatkowo dają ogromną satysfakcję podczas oglądania ich
wyników w postaci trójwymiarowych wizualizacji. Wybór obiektu symulacji padł na
koparkę gąsienicową z kilku powodów. Po pierwsze, istnieje bardzo niewiele gotowych
symulatorów maszyn tego typu w porównaniu na przykład z symulatorami innych pojazdów, o czym świadczy m.in. ilość produkowanych obecnie gier samochodowych. Po
5
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drugie, procesy zachodzące w koparkach m.in. podczas jazdy czy odspajania urobku nie
są tak dobrze opisane jak na przykład zagadnienia związane z ruchem samochodów czy
innych pojazdów. Dodatkowo symulator koparki mógłby znaleźć praktyczne zastosowanie w polskich ośrodkach szkolenia operatorów.
Pomimo tego, że praca ta powstała na kierunku informatyka, łączy w sobie elementy
z innych, równie interesujących dziedzin jak mechanika czy elektronika. Skonstruowanie
urządzenia sterującego pozwoliło na praktyczne zapoznanie się ze standardem USB stosowanym obecnie powszechnie w produkowanych urządzeniach peryferyjnych, którym
jednak, poza instytucjami komercyjnymi, zajmuje się bardzo niewiele osób.

1.2

Cel pracy

W niniejszej pracy wyróżnić można dwa główne cele. Pierwszy z nich to stworzenie
komputerowego symulatora koparki, umożliwiającego przeprowadzanie symulacji w czasie rzeczywistym. Drugi – zaprojektowanie i skonstruowanie urządzenia sterującego, używanego do sterowania koparką w stworzonym symulatorze.
Dodatkowo od początku do końca pokazany został proces tworzenia interaktywnej
aplikacji umożliwiającej przeprowadzanie symulacji ﬁzycznych w czasie rzeczywistym,
z głównym naciskiem na techniki, które warto stosować, a także elementy, na które
warto zwrócić uwagę podczas realizacji własnego projektu.

1.3

Organizacja pracy

Pozostała część niniejszej pracy uporządkowana została w sposób następujący.
W rozdziale 2 przedstawiono podstawowe informacje wprowadzające w tematykę koparek, a także scharakteryzowano elementarne mechanizmy tych maszyn oraz proces
odspajania. Pomimo tego, że tematyka rozdziału nie jest ściśle związana z informatyką,
jest on niezbędny, ponieważ zawarte w nim informacje zostały bezpośrednio wykorzystane podczas tworzenia symulatora.
Rozdział 3 jest wprowadzeniem do symulacji komputerowych uwzględniających podstawowe prawa ﬁzyki. W drugiej jego części opisany został program umożliwiający symulację brył sztywnych, będący podstawą tworzonego symulatora koparki.
Rozdział 4 poświęcony został w całości części programowej symulatora, a także modelom ﬁzycznym koparki oraz terenu opracowanym na potrzeby symulacji.
Tematem rozdziału 5 jest urządzenie peryferyjne, umożliwiające sterowanie i kierowanie różnymi pojazdami, m.in. koparką.
Rozdział 6 stanowi podsumowanie niniejszej pracy oraz przedstawia możliwości wykorzystania symulatora i jego dalszego rozwoju.

Rozdział 2

Koparki jednonaczyniowe
Rozdział ten jest wprowadzeniem do tematyki koparek jednonaczyniowych. Na początku zostaną przedstawione podstawowe informacje dotyczące jednej z najpopularniejszych maszyn przeznaczonych do robót ziemnych, takie jak: rodzaje, budowa i odmiany
koparek oraz ich zastosowanie, proces roboczy. Następnie omówione zostaną podstawowe
mechanizmy występujące w koparkach, a na końcu rozdziału scharakteryzowana zostanie
najważniejsza faza cyklu roboczego koparki, jaką jest proces odspajania gruntu.

2.1

Wiadomości wstępne

Koparki są maszynami przeznaczonymi głównie do robót ziemnych, to znaczy do
oddzielania porcji gruntu i przemieszczania odspolonego urobku na środki transportu
lub na odkład. Niekiedy stosuje się je również do prac rozbiórkowych, przeładunkowych,
wiercenia otworów, wbijania pali, podnoszenia ładunków. Wszystkie te dodatkowe funkcje mogą być realizowane po wyposażeniu koparki w odpowiedni, specjalistyczny osprzęt.
Ze względu na swoje cechy, maszyny tego typu znajdują zastosowanie w robotach ziemnych, pracach budowlanych, melioracyjnych i transportowych oraz w górnictwie odkrywkowym.
Pierwsza na świecie koparka została wynaleziona i skonstruowana w 1836 r. przez
Amerykanina Williama Otisa. W przeciwieństwie do większości maszyn współczesnych,
była koparką mechaniczną, to znaczy przeniesienie napędu na mechanizmy osprzętu
zostało zrealizowane przy użyciu łańcuchów i kół zębatych. Do jej napędu wykorzystano
silnik parowy, poruszała się na podwoziu kolejowym.
Większość współcześnie produkowanych koparek należy do grupy koparek hydraulicznych, w których do przeniesienia napędu stosowane są układy hydrauliczne. Koparki
tego rodzaju cieszą się bardzo dużą popularnością ze względu na właściwości użytkowe
tych maszyn, takie jak łatwość i precyzja sterowania, dobre własności energetyczne oraz
wysoki komfort pracy operatora. Z tego też względu maszyny te są produkowane w szerokim zakresie rozmiarów: od minikoparek ważących kilkaset kilogramów, po maszyny
bardzo duże ważące kilkadziesiąt ton i więcej, w zależności od przeznaczenia.

2.1.1

Budowa i odmiany koparek

W koparkach jednonaczyniowych możemy wyróżnić trzy główne zespoły konstrukcyjne: podwozie, nadwozie i osprzęt roboczy.

7
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Podwozie stanowi podstawę całej maszyny, jest wyposażone w różnego rodzaju mechanizmy jezdne służące do przemieszczania koparki. Ze względu na rodzaj podwozia
wyróżnia się koparki gąsienicowe i kołowe oraz, rzadziej spotykane, budowane na podwoziach samochodowych, szynowych czy pontonowych.
W nadwoziu znajdują się główne mechanizmy napędowe i układy sterowania, silnik
spalinowy wraz z wymaganymi układami towarzyszącymi oraz kabina operatora. Nadwozie wraz z podwoziem składają się na maszynę podstawową koparki. Połączone są
przy pomocy łożyska wieńcowego, umożliwiającego w większości obecnie produkowanych maszyn pełny obrót nadwozia w obie strony.
Osprzęt roboczy jest montowany na nadwoziu i służy bezpośrednio do wykonywania
pracy. Składa się z kilku połączonych ze sobą członów oraz układów napędowych, dzięki
czemu umożliwia wykonywanie pożądanych ruchów narzędziem roboczym. Podobnie
jak w przypadku podwozia, koparki możemy podzielić na kilka odmian ze względu na
zastosowany osprzęt roboczy.
Maszyny wyposażone w osprzęt podsiębierny są używane głównie do prac poniżej
podłoża. Z tego powodu stosowane są do przeprowadzania różnego rodzaju wykopów.
Narzędziem roboczym takiego osprzętu jest najczęściej łyżka wyposażona w krawędź
skrawającą gładką lub z zębami. W ruchu roboczym porusza się ona w kierunku do
podstawy koparki. Ze względu na konstrukcję, osprzęt podsiębierny może być wyposażony również w inne narzędzia robocze takie jak wiertnice, kafary, łyżki o specjalnej
konstrukcji czy haki lub elektromagnesy.
Osprzęt ładowarkowy (przedsiębierny) stosuje się głównie do prac powyżej podłoża,
m.in. urabiania wstępnie rozluźnionego materiału i ładowania go na środki transportowe
lub na odkład. Czasem stosowany jest także podczas prac w kamieniołomach do odspajania urobku skalnego. Łyżki maszyn wyposażonych w osprzęt ładowarkowy są większe
i w ruchu roboczym poruszają się w kierunku od podstawy koparki.
Ostatnim z omawianych jest osprzęt chwytakowy, który służy głównie do przeładunku
materiałów sypkich, dłużyc, kamieni, złomu itp. Innym jego zastosowaniem może być
wykonywanie niewielkich wykopów, ale do tego celu bardziej odpowiednie są maszyny
z osprzętem podsiębiernym.
Jak zostało pokazane, koparki jednonaczyniowe produkowane są w różnych rodzajach
i odmianach w zależności od potrzeb i zastosowań. Ponieważ trudno by było skupić
uwagę jednocześnie na wszystkich maszynach, kolejne rozdziały pracy będą traktować
o hydraulicznej koparce gąsienicowej z osprzętem podsiębiernym (rys. 2.1). Wybór na
taką maszynę padł głownie ze względu na jej popularność, co wiąże się z możliwością
dostępu do dokumentacji maszyn tego typu produkowanych przez wielu producentów
na świecie.

Rysunek 2.1: Koparka gąsienicowa z osprzętem podsiębiernym
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Proces roboczy

Cechą charakterystyczną koparek jednonaczyniowych, wyróżniającą te maszyny spośród innych stosowanych do robót ziemnych, jest praca cykliczna odbywająca się bez
zmiany położenia względem urobiska. Możliwe jest to dzięki obrotowemu nadwoziu, do
którego przymocowany jest osprzęt roboczy. W zależności od ułożenia podwozia względem urobiska koparka może pracować w sposób poprzeczny lub podłużny. Sposób podłużny jest wykorzystywany do wykonywania wykopów wąskoprzestrzennych i liniowych.
Podczas pracy podwozie jest ustawione równolegle do osi wykopu. Natomiast w sposobie poprzecznym, służącym do wykonywania wykopów szerokoprzestrzennych, podwozie
jest ustawione równolegle do krawędzi wykopu.
Jak już zostało powiedziane, praca koparki odbywa się w sposób cykliczny. Każdy
cykl roboczy składa się z czterech następujących po sobie faz:
• odspajania - polegającego na oddzieleniu części złoża na skutek oddziaływania na
nie ostrza łyżki; podczas tej fazy łyżka zostaje wypełniona urobkiem,
• transportu urobku - polegającego na przemieszczeniu łyżki wypełnionej urobkiem
na miejsce rozładunku wskutek zmiany położenia członów osprzętu i obrotu nadwozia,
• rozładunku urobku - polegającego na opróżnieniu łyżki, realizowanym poprzez jej
obrót i tym samym umieszczeniu urobku na miejscu przeznaczenia,
• powrotu łyżki do urobiska - podobnie jak faza transportu urobku, polegającego na
przemieszczeniu łyżki z powrotem do urobiska wskutek ruchu członów osprzętu
i obrotu nadwozia.

2.2

Podstawowe mechanizmy występujące w koparce

Z punktu widzenia mechaniki, koparka może być rozpatrywana jako zespół mechanizmów tworzących złożony łańcuch kinematyczny (rys. 2.2). Ze względu na ich funkcjonalność, w łańcuchu tym można wyodrębnić kilka niezależnych mechanizmów elementarnych takich jak: mechanizmy napędowe osprzętu, mechanizm obrotu nadwozia oraz
mechanizm jazdy.

Rysunek 2.2: Ogólna struktura kinematyczna koparki
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Mechanizmy napędowe osprzętu

W osprzęcie roboczym koparki możemy wyróżnić trzy mechanizmy napędowe: wysięgnika, ramienia i łyżki. Są to mechanizmy płaskie o jednym stopniu swobody co oznacza,
że do ich napędu potrzebny jest jeden człon napędzający. W tym celu stosowane są siłowniki hydrauliczne. Istotą działania tych mechanizmów jest zamiana ruchu postępowego
tłoka w cylindrze siłownika na ruch obrotowy członu napędzanego.
Rysunek 2.3 przedstawia schemat kinematyczny mechanizmów napędowych osprzętu koparki. Umieszczone zostały na nim prawoskrętne układy współrzędnych odpowiadające poszczególnym członom osprzętu, punkty charakterystyczne tych członów wraz
z miarami kątów określającymi ich wzajemne położenie oraz wektory prędkości liniowych
członów napędzających i kątowych wysięgnika, ramienia i łyżki.

Rysunek 2.3: Schemat kinematyczny mechanizmów osprzętu koparki
Układ współrzędnych x1 , y1 związany jest z maszyną podstawową koparki. Oś x1
układu jest równoległa do płaszczyzny podłoża, a jego środek jest umieszczony w punkcie
C. Układy x2 , y2 , x3 , y3 i x4 , y4 są związane odpowiednio z wysięgnikiem, ramieniem
i łyżką. Ich środki umieszczone są w punktach C, D, E odpowiadających osiom obrotów
tych członów. Punkt F to ostrze łyżki.
Odległości odcinków łączących punkty charakterystyczne poszczególnych członów
oznaczono literą l z indeksem zawierającym nazwy punktów końcowych tego odcinka, na
przykład lP Q oznacza odległość pomiędzy punktami P i Q. W przypadku, gdy ważny jest
kierunek odcinka, zapisany on jest symbolem pogrubionym. Na przykład lP Q oznacza
wektor z punktu P do Q.
Kąty α, β, γ, określające wzajemne położenie wysięgnika, ramienia i łyżki oraz kąty
określające wzajemne położenie odcinków łączących punkty charakterystyczne członów
są kątami skierowanymi. Ich zwrot jest określony zgodnie z zasadami przyjętymi w prawoskrętnych układach współrzędnych.
Charakterystyki kinematyczne
Jedną z metod analizy mechanizmów jest metoda analityczna [1]. Polega ona na
uzyskaniu związków algebraicznych określających położenia, prędkości i przyspieszenia
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członów mechanizmu w czasie jego ruchu. Każdy mechanizm można przedstawić w postaci zamkniętego wieloboku wektorowego, w którym wektory określają chwilowe położenie
jego członów. Z tego założenia, na podstawie warunków zamykania się omawianego wieloboku, otrzymać można związki określające położenie tych członów względem członu
napędzającego, a wiec również w funkcji czasu.
Ponieważ mechanizmy napędowe wysięgnika, ramienia i łyżki są mechanizmami jarzmowymi o jednym stopniu swobody, istnieje dokładna zależność pomiędzy chwilowymi
wartościami kątów α, β, γ a chwilowymi położeniami tłoków cylindrów hydraulicznych.

Rysunek 2.4: Schemat kinematyczny mechanizmu napędowego wysięgnika
Na podstawie rysunku 2.4 widać, że dla mechanizmu napędowego wysięgnika można
napisać
lQP − lCP + lCQ = 0.

(2.1)

Rzutując te wektory na osie układu x1 , y1 uzyskuje się dwa równania algebraiczne
lQP cos(ϕ1 ) − lCP cos(α + εP ) + lCQ cos(ϕ3 ) = 0

(2.2)

lQP sin(ϕ1 ) − lCP sin(α + εP ) + lCQ sin(ϕ3 ) = 0.

(2.3)

Obracając układ współrzędnych o kąt ϕ3 z (2.2) i (2.3) otrzymuje się
lQP cos(ϕ1 − ϕ3 ) − lCP cos(α + εP − ϕ3 ) + lCQ = 0

(2.4)

lQP sin(ϕ1 − ϕ3 ) − lCP sin(α + εP − ϕ3 ) = 0,

(2.5)

co po podniesieniu obustronnie do kwadratu i zsumowaniu daje
2
2
2
lQP
= lCP
+ lCQ
− 2lCP lCQ cos(α + εP − ϕ3 ).

(2.6)

ϕ3 − (α + εP ) = 2π − (α + εP − δQ )

(2.7)

Uwzględniając, że

po przekształceniach otrzymuje się
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(2.8)

Wzór (2.8) przedstawia zależność długości cylindra lP Q od kąta α, będącego kątem
obrotu wysięgnika.
Postępując w analogiczny sposób, podobny związek można wyprowadzić dla mechanizmu napędowego ramienia. Określa on długość cylindra lRS w zależności od wartości
kąta obrotu ramienia β, a jego ostateczną postać przedstawia równanie (2.9).
lRS =

q

2
2 − 2l
lDR
+ lDS
DR lDS cos(εS − β − ϑR )

(2.9)

Zależności pomiędzy prędkościami członów mechanizmu wysięgnika można uzyskać
przez zróżniczkowanie (2.2) względem czasu. Różniczkując to równanie uzyskuje się
dϕ1
+ lCP sin(α + εP )ωC = 0,
dt
a po obróceniu układu współrzędnych o kat ϕ1
VC cos(ϕ1 ) − lP Q sin(ϕ1 )

VC + lCP sin(α + εP − ϕ1 )ωC = 0.

(2.10)

(2.11)

Jednocześnie, obrócenie układu współrzędnych o kąt ϕ1 dla równania (2.3) daje
− lCP sin(α + εP − ϕ1 ) + lCQ sin(ϕ3 − ϕ1 ) = 0.

(2.12)

Podstawiając (2.12), (2.5) oraz (2.8) do równania (2.11) i uwzględniając (2.7), po
przekształceniach otrzymuje się zależność prędkości obrotowej wysięgnika ωC od prędkości tłoka w siłowniku hydraulicznym członu napędzającego VC , przedstawioną równaniem (2.13).
ωC =

VC

q

2 + l2 − 2l
lCP
CP lCQ cos(α + εP − δQ )
CQ

lCQ lCP sin(α + εP − δQ )

(2.13)

W podobny sposób otrzymuje się analogiczną zależność (2.14) prędkości obrotowej
ramienia ωD od prędkości tłoka w siłowniku hydraulicznym VD .
ωD = −

q

2
2 − 2l
+ lDS
VD lDR
DR lDS cos(εS − β − ϑR )

lDR lDS sin(εS − β − ϑR )

(2.14)

W przypadku mechanizmu napędowego łyżki wyprowadzenie podobnych zależności
jest bardziej skomplikowane, ze względu na występujący w nim wewnętrzny czworobok
przegubowy.

Rysunek 2.5: Schemat kinematyczny mechanizmu napędowego łyżki
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Podobnie jak w przypadku analizowanego wcześniej mechanizmu napędowego wysięgnika, na podstawie rysunku 2.5 można napisać
lEW cos(γ + ξW ) − lU W cos(ϕ5 ) − lEU cos(ϑU ) = 0

(2.15)

lEW sin(γ + ξW ) − lU W sin(ϕ5 ) − lEU sin(ϑU ) = 0,

(2.16)

co po obróceniu układu współrzędnych o kąt γ + ξW daje
lEW − lU W cos(ϕ5 − γ − ξW ) − lEU cos(ϑU − γ − ξW ) = 0

(2.17)

−lU W sin(ϕ5 − γ − ξW ) − lEU sin(ϑU − γ − ξW ) = 0.

(2.18)

Podnosząc (2.17) i (2.18) obustronnie do kwadratu i sumując otrzymuje się
2
2
2
lU
W = lEW + lEU − 2lEW lEU cos(ϑU − γ − ξW ).

(2.19)

Biorąc pod uwagę (2.19) oraz (2.18) po przekształceniach uzyskuje się


ϕ5 = arc sin  q

lEU sin(γ + ξW − ϑU )
2
lEW

+

2
lEU

− 2lEW lEU cos(ϑU − γ − ξW )

Z rysunku 2.5 wynika również, że



 + γ + ξW .

(2.20)

lU W cos(ϕ5 ) + lW Z cos(ϕ2 ) − lU Z cos(ϕ1 ) = 0

(2.21)

lU W sin(ϕ5 ) + lW Z sin(ϕ2 ) − lU Z sin(ϕ1 ) = 0

(2.22)

ϕ2 − ϕ1 = ϕ6 .

(2.23)

oraz

Po odjęciu ϕ1 od wszystkich kątów, z (2.21) i (2.22) otrzymuje się
lU W cos(ϕ5 − ϕ1 ) + lW Z cos(ϕ2 − ϕ1 ) − lU Z

= 0

(2.24)

lU W sin(ϕ5 − ϕ1 ) + lW Z sin(ϕ2 − ϕ1 ) = 0,

(2.25)

co po podniesieniu obustronnie do kwadratu i zsumowaniu daje
2
2
2
lU
W = lW Z + lU Z − 2lW Z lU Z cos(ϕ2 − ϕ1 ).

(2.26)

Podstawiając (2.19) i (2.23) do (2.26), po przekształceniach uzyskuje się

ϕ6 = arc cos

!

2
2
2
2
lW
Z + lU Z − lEW − lEU + 2lEW lEU cos(ϑU − γ − ξW )
.
2lW Z lU Z

Natomiast z (2.25), (2.19) oraz (2.23) wynika, że

(2.27)
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lW Z sin(ϕ6 )



 + ϕ5 .
ϕ1 = arc sin  q
2
2
lEW + lEU − 2lEW lEU cos(ϑU − γ − ξW )

(2.28)

Ponadto, na podstawie rysunku 2.5 można napisać

lU Z cos(ϕ1 ) + lZT cos(ϕ3 ) − lU T cos(ϑU + ϑT ) = 0

(2.29)

lU Z sin(ϕ1 ) + lZT sin(ϕ3 ) − lU T sin(ϑU + ϑT ) = 0,

(2.30)

co po obróceniu układu współrzędnych o kąt ϕ1 daje
lU Z + lZT cos(ϕ3 − ϕ1 ) − lU T cos(ϑU + ϑT − ϕ1 ) = 0

(2.31)

lZT sin(ϕ3 − ϕ1 ) − lU T sin(ϑU + ϑT − ϕ1 ) = 0.

(2.32)

Sumując (2.31) oraz (2.32), po uprzednim podniesieniu do kwadratu, i przekształcając
otrzymuje się
lZT =

q

2 + l2 − 2l
lU
U T lU Z cos(ϑU + ϑT − ϕ1 ).
T
UZ

(2.33)

Wzór (2.33) wraz z (2.20), (2.27) oraz (2.28) przedstawia zależność długości cylindra
lT Z od kąta obrotu łyżki γ.
W celu wyznaczenia zależności prędkości obrotowej łyżki od prędkości tłoka w cylindrze siłownika hydraulicznego, różniczkując równanie (2.29) względem czasu, uzyskuje
się
dϕ3
dϕ1
+ VE cos(ϕ3 ) − lZT sin(ϕ3 )
= 0,
dt
dt
co po obróceniu układu o kąt ϕ3 daje
− lU Z sin(ϕ1 )

− lU Z sin(ϕ1 − ϕ3 )

dϕ1
+ VE = 0.
dt

(2.34)

(2.35)

Następnie z rysunku 2.5 widać, że
lEW sin(γ + ξW ) + lW Z cos(ϕ2 ) − lU Z cos(ϕ1 ) − lEU cos(ϑU ) = 0.

(2.36)

Po zróżniczkowaniu (2.36) względem czasu i odjęciu ϕ2 od wszystkich kątów otrzymuje
się
dϕ1
= 0,
dt
z czego, po podstawieniu (2.35), (2.25) oraz (2.23) ostatecznie uzyskuje się
− lEW sin(γ + ξW − ϕ2 )ωE + lU Z sin(ϕ1 − ϕ2 )

ωE =

VE lZT sin(ϕ6 )
.
lEW lU T sin(γ + ξW − ϕ6 − ϕ1 ) sin(ϑU + ϑT − ϕ1 )

(2.37)

(2.38)

Wyprowadzone powyżej zależności pomiędzy położeniem tłoków w cylindrach siłowników hydraulicznych a kątami obrotu członów osprzętu koparki, a także zależności
łączące prędkości obrotowe wysięgnika, ramienia i łyżki z prędkościami liniowymi tłoków służą do wyznaczania charakterystyk kinematycznych mechanizmów napędowych
osprzętu podsiębiernego koparki.
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Człon napędzający
Jak zostało wcześniej napisane, w mechanizmach napędowych osprzętu koparek hydraulicznych do napędu członów używane są siłowniki (cylindry) hydrauliczne (rys. 2.6).
Wchodzą one w skład złożonych układów hydraulicznych, które oprócz elementów niezbędnych do realizowania typowych funkcji napędowych, coraz częściej zawierają także
złożone elementy sterujące. Układy stosowane w koparkach są zazwyczaj układami wieloobwodowymi, co oznacza, że możliwe jest jednoczesne wykonywanie ruchów paroma
członami osprzętu. Podstawowym elementem każdego układu hydraulicznego jest pompa, której zadaniem jest zamiana dostarczonej energii mechanicznej na energię kinetyczną cieczy roboczej. Energia cieczy jest następnie zamieniana na energię mechaniczną
ruchu postępowego w siłownikach lub ruchu obrotowego w silnikach hydraulicznych używanych do obracania nadwozia oraz napędu gąsienic.

Rysunek 2.6: Uproszczony schemat siłownika hydraulicznego
W koparkach stosuje się pompy o stałej wydajności lub takie, których wydajność
może być regulowana. W pierwszym przypadku praktycznie nie ma możliwości regulacji
natężenia strumienia cieczy hydraulicznej kierowanej do członu napędzającego, dlatego można przyjąć, że wartość tego strumienia jest równa zeru lub wydajności pompy.
W przypadku zastosowania pomp o regulowanej wydajności wartość ta może zmieniać
się od zera do wartości maksymalnej w sposób ciągły. Więcej na temat układów hydraulicznych można znaleźć w [2, 3, 4].
W koparce wyposażonej w układ z dwudrogowym regulatorem przepływu na dopływie do siłownika natężenie przepływu cieczy kierowanej do tego siłownika jest stabilizowane przez regulator i nie zależy od obciążenia wysięgnika. Tłok cylindra porusza
się wtedy ze stałą prędkością, która zależy tylko od nastaw regulatora i parametrów
siłownika. Zależność ta przedstawiona jest wzorem
V =

QR
F1

(2.39)

w przypadku, gdy zasilana jest komora tłoczyskowa siłownika lub
V =

QR
,
F2

(2.40)

jeśli ciecz tłoczona jest do komory beztłoczyskowej, gdzie V – prędkość ruchu tłoka,
QR – natężenie strumienia cieczy tłoczonej do siłownika, F1 – średnica tłoka od strony
tłoczyskowej, F2 – średnica tłoka od strony beztłoczyskowej.
Wzory te są wykorzystywane w równaniach (2.13), (2.14) oraz (2.38) podczas wyliczania prędkości obrotowych wysięgnika, ramienia i łyżki.
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Mechanizm obrotu nadwozia

W większości produkowanych obecnie koparek jednonaczyniowych mechanizm obrotu nadwozia umożliwia jego pełny obrót w obu kierunkach. Głównym przeznaczeniem
tego mechanizmu jest przemieszczanie urobku zawartego w łyżce do miejsca rozładunku
oraz pustej łyżki z powrotem do miejsca odspajania. Jest on odpowiedzialny również za
utrzymywanie nadwozia w żądanym położeniu podczas odspajania i w czasie przejazdów
koparki związanych ze zmianą miejsca pracy.
Mechanizm obrotu nadwozia składa się z układu hydraulicznego zawierającego silnik hydrauliczny, stanowiący napęd omawianego mechanizmu, reduktora oraz przekładni wieńcowej, będącej odmianą przekładni obiegowej. Do napędu mogą być stosowane
silniki wolno- lub szybkoobrotowe. W przypadku zastosowania silnika hydraulicznego
wolnoobrotowego reduktor nie jest konieczny.
Z punktu widzenia zastosowanego układu hydraulicznego wyróżnia się trzy typy
mechanizmów:
• mechanizm z nieregulowaną pompą i silnikiem o stałej chłonności,
• mechanizm z pompą o zmiennej wydajności, regulowaną za pomocą automatu
stałej mocy i silnikiem hydraulicznym stałej chłonności,
• mechanizm z zamkniętą przekładnią hydrostatyczną.
Koparki małej i średniej wielkości wyposażone są zazwyczaj w mechanizm z nieregulowaną pompą. Mechanizm z pompą o zmiennej wydajności stosuje się najczęściej
w maszynach średniej wielkości, natomiast mechanizm z zamkniętą przekładnią hydrostatyczną – w koparkach największych. Ponieważ w pracy tej skupiono się na koparkach
średniej wielkości, które zwykle wyposażone są w mechanizm drugiego typu, tylko on
zostanie przedstawiony szczegółowo. Więcej na temat odmian konstrukcyjnych mechanizmów obrotu nadwozia koparek hydraulicznych można znaleźć w [5].
Proces obrotu nadwozia składa się zawsze z trzech faz: rozruchu, ruchu ustalonego
i hamowania.
W fazie rozruchu prędkość kątowa nadwozia rośnie od zera do wartości nominalnej.
Charakter zmiany prędkości jest zależny od przebiegu wartości momentu obrotowego rozwijanego przez mechanizm napędowy. W przypadku mechanizmu wyposażonego w układ
hydrauliczny z pompą o zmiennej wydajności, regulowaną za pomocą automatu stałej
mocy, fazę rozruchu można podzielić na dwa dodatkowe etapy. W pierwszym z nich, ze
względu na występujące opory ruchu i bezwładności mas, wartość ciśnienia w obwodzie
roboczym silnika jest stała i równa nastawie zaworu bezpieczeństwa. Na tej podstawie
wartość momentu obrotowego rozwijanego przez silnik hydrauliczny można wyliczyć ze
wzoru
pqS ηhmh
,
(2.41)
2π
gdzie p – ciśnienie panujące w gałęzi roboczej silnika mechanizmu obrotu, qS – chłonność
jednostkowa silnika, ηhmh – sprawność hydrauliczno-mechaniczna silnika hydraulicznego.
Po uwzględnieniu wpływu przekładni wieńcowej oraz reduktora moment obrotowy
rozwijany przez cały mechanizm napędowy, zredukowany na oś obrotu nadwozia wyraża
się wzorem
M=
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η
,
(2.42)
iM
gdzie M – moment obrotowy rozwijany przez silnik hydrauliczny, η – sprawność ogólna
mechanizmu obrotu, iM – przełożenie całkowite mechanizmu obrotu.
Przyspieszenie kątowe ciała obracającego się wokół nieruchomej osi można wyliczyć
z równania ruchu obrotowego
MS = M

M = Jε,

(2.43)

w którym M – suma momentów sił zewnętrznych i reakcji sprowadzonych do osi obrotu,
J – masowy moment bezwładności względem tej osi, ε – przyspieszenie kątowe.
Na tej podstawie zależność prędkości obrotowej nadwozia od momentu obrotowego rozwijanego przez mechanizm napędowy w pierwszym etapie fazy rozruchu można
przedstawić następująco
dω
,
(2.44)
dt
gdzie MS – moment rozwijany przez mechanizm napędowy, J – masowy moment bezwładności nadwozia oraz elementów osprzętu względem osi obrotu, ω – prędkość obrotu
nadwozia.
Wzrost prędkości obrotu nadwozia w pierwszym etapie pociąga za sobą wzrost natężenia strumienia cieczy hydraulicznej przepływającej przez silnik. Gdy natężenie to
osiągnie wartość graniczną, odpowiadającą pewnej wartości prędkości obrotu nadwozia
ωg , rozpoczyna się drugi etap fazy rozruchu. Ze względu na zastosowanie w układzie hydraulicznym automatu stałej mocy, który wykorzystuje ciśnienie panujące w przewodzie
tłocznym pompy do sterowania jej wydajnością, w drugim etapie natężenie przepływu
i ciśnienie w układzie hydraulicznym są związane zasadą stałej mocy. Ponieważ z założenia iloczyn MS ω wyrażający moc mechanizmu w tym etapie jest stały, na podstawie
równań (2.43) i (2.44) można napisać
MS = J

MS ωg
dω
=
,
(2.45)
dt
J
gdzie ωg – wartość graniczna prędkości obrotu nadwozia, odpowiadająca początkowi
regulacji pompy. Ze względu na to, iż wartość momentu obrotowego jest odwrotnie
proporcjonalna do prędkości obrotu nadwozia, rozruch w tym etapie odbywa się płynnie.
Po osiągnięciu przez nadwozie prędkości nominalnej rozpoczyna się faza ruchu ustalonego, w której moment obrotowy rozwijany przez mechanizm napędowy jest równoważony przez momenty oporów ruchu. W tej fazie nadwozie obraca się ze stałą prędkością
kątową ω.
Fazą kończącą proces obrotu nadwozia jest faza hamowania, w której prędkość kątowa nadwozia zmienia się od wartości nominalnej do zera. Rozpoczyna się ona w momencie odcięcia strumienia oleju tłoczonego przez pompę do silnika hydraulicznego. Energia
kinetyczna nadwozia rozpraszana jest wówczas w zaworze krzyżowym, utrzymującym
stałe ciśnienie w gałęzi roboczej silnika, który napędzany przez rozpędzone nadwozie
zaczyna pracować jako pompa. W takim przypadku moment hamujący mechanizmu
obrotu nadwozia wyraża się wzorem
ω

MH = M

1
,
ηiM

(2.46)
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gdzie M – moment obrotowy rozwijany przez silnik hydrauliczny, η – sprawność ogólna mechanizmu obrotu, iM – przełożenie całkowite mechanizmu obrotu. Na podstawie
równania (2.43) zależność prędkości kątowej nadwozia od momentu hamującego w fazie
hamowania przedstawia równanie
dω
,
(2.47)
dt
gdzie ω – prędkość kątowa nadwozia, MS – moment hamujący mechanizmu obrotu, J –
masowy moment bezwładności nadwozia oraz elementów osprzętu względem osi obrotu.
Zależności (2.44), (2.45) oraz (2.47) stanowią równania ruchu obrotowego. Na ich
podstawie można wyliczyć chwilowe wartości prędkości oraz położenia nadwozia w poszczególnych fazach procesu obrotu.
MH = J

2.2.3

Mechanizm jazdy koparek gąsienicowych

Układ jezdny koparki gąsienicowej składa się z dwóch symetrycznych zestawów gąsienic. Umożliwia on przejazd koparki pomiędzy miejscami pracy, natomiast w trakcie
odspajania związuje maszynę z podłożem, co nie pozwala na jej przemieszczanie się.
Układ gąsienicowy koparki (rys. 2.7) składa się z gąsienicy, mechanizmu napędowego,
mechanizmu napinającego gąsienicę, zawierającego koło napinające, oraz rolek jezdnych
i podtrzymujących. We współczesnych koparkach najczęściej stosuje się gąsienice stalowe typu ciągnikowego składające się z łańcucha oraz płyt gąsienicowych przykręconych
do jego ogniw. W skład mechanizmu napędowego wchodzi silnik hydrauliczny, zespół
przekładni służący do przeniesienia napędu na gąsienice oraz koło napędzające. Mechanizm ten wyposaża się także w hamulec, najczęściej typu zamkniętego, co oznacza, że
podczas postoju koparki jest on zaciśnięty, a w momencie rozpoczęcia jazdy następuje
jego samoczynne zwolnienie.

Rysunek 2.7: Układ gąsienicowy koparki
Siły działające na układ gąsienicowy mają charakter sił czynnych oraz reakcji. Ponieważ układ ten tworzy zamknięty łańcuch kinematyczny, występują w nim także siły
wewnętrzne. Na tej podstawie można napisać
MR
MN
−
,
(2.48)
rN
rR
gdzie P – czynna siła napędzająca rozwijana przez układ napędowy, MN – moment
rozwijany przez mechanizm napędowy zredukowany do osi koła napędzającego, MR –
moment reprezentujący wewnętrzne opory ruchu układu gąsienicowego zredukowany do
osi koła napędzającego, rN – promień koła napędzającego, rR – promień koła napinającego.
P =
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Dodatkowo w trakcie jazdy sile napędzającej przeciwdziałają siły oporu ruchu oraz
składowa siły ciężkości w sytuacji, gdy koparka porusza się po podłożu pochyłym. Wynika z tego, że całkowita siła działająca na jedną gąsienicę podczas jazdy wynosi
P =

MR 1
MN
−
− [mg sin ψ + R0 ] ,
rN
rR
2

(2.49)

gdzie ψ – kąt nachylenia podłoża, po którym porusza się koparka, R0 – siła reprezentująca opory ruchu koparki.
Ze względu na niewielkie prędkości, jakie może rozwijać koparka gąsienicowa, siła
reprezentująca opory ruchu R0 jest zwykle obliczana jako iloczyn siły nacisku koparki
na podłoże i współczynnika oporów ruchu f .
R0 = mgf cos ψ

(2.50)

Zależność (2.49) przedstawia ostateczną postać równania ruchu układu napędowego
gąsienicy. Na jego podstawie można wyliczyć prędkość poruszania się koparki oraz jej pozycję. Więcej informacji dotyczących mechanizmów jazdy koparek oraz innych pojazdów
gąsienicowych można znaleźć w [5, 6].

2.3

Charakterystyka procesu odspajania

Podstawową fazą w cyklu roboczym koparki jest odspajanie, polegające na oddzielaniu części złoża na skutek oddziaływania na nie łyżki. W robotach ziemnych koparki są
używane do wykonywania wykopów głównie w gruntach nieskalistych, takich jak piaski,
żwiry, gliny. Podstawową metodą odspajania jest skrawanie, polegające na odcinaniu
porcji gruntu od calizny, realizowane najczęściej w wyniku ruchu ramienia. W przypadku kiedy urobisko, w którym pracuje koparka jest strome, obsypujący się grunt może
wypełnić łyżkę jeszcze przed ukończeniem procesu. Wtedy powstały nad lub przed łyżką nasyp zmienia charakter procesu i zamiast skrawania rozpoczyna się przepychanie
łyżki przez zwał. W szczególnych przypadkach, gdy ilość obsypującego się gruntu jest
bardzo duża, może on nawet powodować zatrzymanie procesu odspajania. Inną metodą odspajania jest wybieranie gruntu porcjami, realizowane przez obrót łyżki względem
ramienia.
Proces odspajania realizowany przez koparki hydrauliczne jest procesem bardzo złożonym. Ostrze łyżki porusza się po dowolnie zadanym torze, a prace są prowadzone
często w gruntach niejednorodnych. Wynika z tego, że siły działające na łyżkę koparki (rys. 2.8) w trakcie całego procesu są trudne do oszacowania. Zależą one głównie
od rodzaju gruntu, ciężaru urobku znajdującego się w łyżce oraz prędkości i ułożenia
łyżki względem urobiska, a także od jej kształtu. Na rodzaj gruntu wpływają m.in. jego wilgotność, uziarnienie, porowatość, spoistość, a także twardość. Właściwości te są
zazwyczaj zmienne podczas prowadzenia procesu odspajania.
Na początku procesu odspajania stykające się z urobiskiem ostrze łyżki wywiera na
nie siłę nacisku w celu pokonania spoistości złoża. W miejscu styku ostrza z urobiskiem
pojawiają się dwie równoważne sobie siły: czynna, pochodząca od mechanizmów napędowych osprzętu oraz siła reakcji urobiska RS . Po pokonaniu spoistości złoża oddzielony poprzez przemieszczające się względem urobiska ostrze i krawędzie boczne łyżki od
gruntu urobek wypełnia jej wnętrze. Pojawiają się wtedy dodatkowo siły tarcia ostrza,
krawędzi bocznych oraz ścian łyżki o urobisko RT i , siły oporu związane z napełnianiem
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Rysunek 2.8: Siły oporu działające na łyżkę podczas odspajania
łyżki urobkiem RN P , jak również siły ciężkości urobku zawartego w łyżce GU . W przypadku przepychania łyżki przez zwał pojawia się także ciężar nasypu powstałego nad
lub przed łyżką. Wszystkie te dodatkowe siły są siłami oporu i przeciwdziałają sile czynnej, będącej rezultatem działania mechanizmów napędowych osprzętu. Wypadkową sił
oporu oraz siły reakcji wynikającej ze spoistości złoża nazywa się siłą odspajania i jest
ona traktowana jako siła zewnętrzna działająca na łyżkę.
Koparka w procesie odspajania może być rozpatrywana jako nieswobodne ciało
sztywne, na które działają następujące siły zewnętrzne: siła ciężkości koparki, reakcja
podłoża oraz siła odspajania. W przypadku, kiedy na łyżkę nie działa siła odspajania,
koparka jest w stanie równowagi, w którym wartość reakcji podłoża wynika z rozkładu
masy maszyny i równoważy jej ciężar. W szczególnych przypadkach procesu odspajania, siła odspajania może doprowadzić do poślizgu koparki, jeśli jej składowa pozioma
pokona siły wynikające ze sprzężenia gąsienic z podłożem, jak również do oderwania
gąsienicy od ziemi.

2.3.1

Istniejące modele

Zagadnienie wyznaczenia oporów skrawania w maszynach do robót ziemnych było
przedmiotem badań już od lat trzydziestych poprzedniego stulecia. Jednak właściwy
rozwój tej dziedziny nauki nastąpił po drugiej wojnie światowej, wraz z szerokim rozwojem maszyn do robót ziemnych, m.in koparek. W tym czasie powstało wiele modeli
wzajemnego oddziaływania narzędzi skrawających z gruntem. Były to głównie modele
empiryczne (A. N. Zelenin, V. I. Balovnev, I. P. Kerov – lata osiemdziesiąte; A. Hemami, S. Goulet, M. Aubertin – lata dziewięćdziesiąte), oparte na badaniach doświadczalnych oraz analityczne (J. V. Perumpral, R. D. Grisso, C. S. Desai; E. McKyes – lata
osiemdziesiąte), w których całkowity opór był przedstawiany przy pomocy sił tarcia, sił
potrzebnych do pokonania spoistości gruntu oraz jego ciężaru. Oprócz przedstawionych
powyżej modeli, które opierały się na zasadach mechaniki gruntów, istnieją także modele
oparte na metodzie elementów skończonych oraz systemie masa-sprężyna-tłumik.
Zestawienie istniejących modeli wyznaczania sił oporu występujących podczas prac
koparek oraz innych maszyn do robót ziemnych można znaleźć w [7, 8, 9].
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Kinematyka procesu odspajania

Jak zostało wcześniej powiedziane, odspajanie urobku odbywa się wskutek ruchu
ostrza łyżki względem urobiska. Ruch ten jest spowodowany wzajemnymi przemieszczeniami członów osprzętu napędzanych przez siłowniki hydrauliczne. Jeśli czynny jest
tylko jeden mechanizm napędowy, to ruch ostrza łyżki określany jest jako elementarny
ruch roboczy.
Prędkość ostrza łyżki
W trakcie odspajania, a także podczas transportu łyżki wypełnionej urobkiem na
miejsce rozładunku oraz pustej z powrotem do urobiska, poszczególne człony osprzętu
poruszają się ruchem obrotowym z odpowiednimi prędkościami kątowymi ωC , ωD , ωE
odpowiednio dla wysięgnika, ramienia i łyżki. Wzory potrzebne do wyznaczenia ich
wartości zostały wyprowadzone w części 2.2.1 niniejszego opracowania.

Rysunek 2.9: Ogólny schemat kinematyczny osprzętu roboczego koparki
Wektor prędkości ostrza łyżki podczas wykonywania elementarnego ruchu roboczego
zależy od prędkości kątowej napędzanego członu osprzętu. Na podstawie rysunku 2.9,
w przypadku, gdy czynny jest tylko mechanizm napędowy wysięgnika, można napisać
VF C = ωC lCF

(2.51)

gdzie VF C – prędkość ostrza łyżki, ωC – prędkość kątowa wysięgnika, lCF – promień
wodzący prędkości.
Analogiczne zależności można napisać dla przypadków, kiedy czynne są tylko mechanizmy napędowe ramienia bądź łyżki.
VF D = ωD lDF

(2.52)

VF E = ωE lEF

(2.53)

Zgodnie z tym co zostało wcześniej napisane, w zależności od rodzaju zastosowanej pompy hydraulicznej, prędkość tłoka w siłowniku hydraulicznym może się zmieniać
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w sposób ciągły od zera do wartości nominalnej lub skokowo. Ponieważ wartość prędkości kątowej napędzanego osprzętu zależy od prędkości tłoka w siłowniku napędzającym,
podobnie zmieniać się będzie prędkość ostrza łyżki.
Większość produkowanych obecnie koparek wyposażona jest w wieloobwodowe układy hydrauliczne, co oznacza, że możliwe jest uruchomienie kilku mechanizmów napędowych osprzętu jednocześnie. Umożliwia to kojarzenie elementarnych ruchów roboczych
ostrza łyżki, z czego wynika, że całkowita prędkość ostrza łyżki jest sumą wektorową
prędkości uzyskiwanych podczas elementarnych ruchów roboczych i można wyrazić ją
następująco
VF = VF C + VF D + VF E .

(2.54)

Wyznaczoną w ten sposób prędkość ostrza łyżki nazywa się prędkością dyspozycyjną.
Jeśli jest ona zgodna z naturalnym kierunkiem działania łyżki, to określa się ją jako
prędkość użyteczną.
Ograniczenia kinematyczne
Elementem oddzielającym urobek od calizny jest ostrze łyżki. Posiada ono kształt
klina, a podczas odspajania jego wierzchołek przemieszcza się po linii nazywanej torem
ostrza, zgodnej z kierunkiem wektora prędkości VF . Zewnętrzna płaszczyzna ostrza wraz
ze styczną do tego toru tworzy kąt ϕ nazywany kątem przyłożenia (rys. 2.10).

Rysunek 2.10: Współpraca ostrza łyżki z urobiskiem
Aby proces odspajania przebiegał prawidłowo, konieczne jest spełnienie warunku
ϕ  0.

(2.55)

W przeciwnym wypadku, czyli gdy kąt ϕ będzie mniejszy od zera, podczas odspajania nastąpi wgniatanie dna łyżki w urobisko. Zjawisko to znacznie obniża skuteczność
procesu odspajania, a w szczególnych przypadkach może nawet prowadzić do jego zatrzymania.

Rozdział 3

Wprowadzenie do symulacji
ﬁzycznych
Rozdział ten stanowi wprowadzenie do symulacji komputerowych, w których, dla
zachowania realizmu, uwzględnione są podstawowe prawa ﬁzyki. Na początku przypomniane zostaną elementarne zasady obowiązujące w mechanice klasycznej, związane
z nimi podstawowe wielkości takie jak masa, prędkość, moment siły oraz wynikające
z nich równania ruchu bryły sztywnej. Następnie omówiony zostanie proces wykrywania
i obsługi kolizji, a na końcu przedstawiona zostanie przykładowa implementacja programu umożliwiającego symulację systemów ﬁzycznych, złożonych z brył sztywnych.

3.1

Mechanika bryły sztywnej

Działem ﬁzyki zajmującym się badaniem ruchu oraz oddziaływań między ciałami
materialnymi jest mechanika ogólna. Jednym z wyidealizowanych modeli tych ciał jest
bryła sztywna, stanowiąca układ nieskończenie wielu punktów materialnych, w którym
odległości pomiędzy tymi punktami są stałe.

3.1.1

Pozycja i orientacja

Aby jednoznacznie określić położenie bryły sztywnej w przestrzeni trójwymiarowej
należy wskazać jej pozycję oraz orientację (obrót). Pozycja takiej bryły w czasie t może
być zapisana jako wektor x(t), określający jej przesunięcie względem środka przyjętego
układu współrzędnych. Natomiast do określenia orientacji zazwyczaj wykorzystuje się
kwaternion1 q(t).
W przeciwieństwie do punktu materialnego, bryła sztywna zajmuje pewną objętość
w przestrzeni oraz posiada określony kształt. Jest on zazwyczaj zdeﬁniowany w lokalnym
układzie współrzędnych (związanym z ciałem), którego początek odpowiada środkowi
masy bryły sztywnej. Dla bryły sztywnej punkt ten jest równoważny z geometrycznym
środkiem ciała. Uwzględniając to, że kwaternion q(t) określa orientację ciała względem
jego środka masy, położenie pewnego punktu po zdeﬁniowanego we współrzędnych lokalnych, w układzie globalnym można wyliczyć ze wzoru
1

Kwaterniony, oprócz kątów Eulera oraz macierzy obrotu, są jednym ze sposobów reprezentacji orientacji brył sztywnych w przestrzeni trójwymiarowej. Porównanie wyżej wymienionych technik przedstawione zostało m.in. w [10].
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p(t) = q(t)po q −1 (t) + x(t),

(3.1)

gdzie q −1 (t) jest kwaternionem sprzężonym z q(t).
Ponieważ środek ciężkości bryły sztywnej leży w początku układu współrzędnych
związanego z ciałem, to x(t) oznacza jego położenie w układzie zewnętrznym.

3.1.2

Masa, środek masy, moment bezwładności

Właściwości bryły sztywnej takie jak masa, środek masy i moment bezwładności
mają podstawowe znaczenie w mechanice, gdyż wpływają na ruch oraz reakcje ciał na
działające na nie siły. Masa bryły sztywnej składającej się z punktów materialnych jest
sumą mas wszystkich tych punktów
m=

N
X

(3.2)

mi .

i=1

Środek masy bryły sztywnej w określonym układzie współrzędnych jest zdeﬁniowany
jako
P

mi r i
,
(3.3)
m
gdzie mi r i – iloczyn masy i-tego punku materialnego oraz jego pozycji w określonym
układzie współrzędnych, m – całkowita masa bryły. Ponieważ środek masy w przypadku
bryły sztywnej pokrywa się z jej środkiem geometrycznym, w celu jego wyznaczenia,
zamiast mas punktów materialnych, można użyć objętości poszczególnych elementów
składających się na tę bryłę. Metoda ta jest szczególnie przydatna, jeśli do reprezentacji
ciała sztywnego używa się siatki trójkątów.
Miarą rozkładu masy ciała względem jego środka masy jest moment bezwładności. Dla bryły sztywnej w przestrzeni trójwymiarowej wprowadza się tensor momentu
bezwładności jako macierz




Ixx −Ixy −Ixz


Iyy −Iyz  ,
I =  −Iyx
−Izx −Izy
Izz

w której
Ixx =

N
X

mi (ri2y + ri2z ),

Ixy = Iyx =

i=1

N
X

mi rix riy ,

(3.4)

...

i=1

gdzie mi – masa i-tego punktu materialnego ciała, rix , riy , riz – poszczególne współrzędne wektora określającego położenie tego punktu w wybranym układzie współrzędnych.
Jeśli składowe wektorów r i zostaną zapisane w lokalnym układzie współrzędnych, wtedy
macierz I także będzie zdeﬁniowana tym układzie (związanym z ciałem). Taka jej postać
jest bardzo przydatna, ponieważ wartości macierzy pozostają stałe w trakcie całej symulacji, są niezależne od czasu. Tensor momentu bezwładności w zewnętrznym układzie
współrzędnych przedstawia się następująco
I(t) = R(t)Io RT (t),

(3.5)
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gdzie R(t) – macierz obrotu ciała, wyznaczona bezpośrednio na podstawie jego orientacji, Io – tensor momentu bezwładności w układzie związanym z ciałem, RT (t) – macierz
transponowana do R(t).

3.1.3

Równania ruchu

Miarą zmiany położenia ciała w ruchu postępowym jest prędkość liniowa
v(t) = ẋ(t).

(3.6)

Ponieważ x(t) jest położeniem środka masy bryły sztywnej w czasie t w zewnętrznym
układzie współrzędnych, to v(t) określa jego prędkość.
W przypadku ruchu obrotowego miarą zmiany orientacji bryły sztywnej jest prędkość
kątowa ω(t). Dla bryły, której orientację zapisano w postaci kwaternionu q(t), zależność
związująca prędkość kątową przedstawia się następująco:
1
(3.7)
q̇(t) = ω(t)q(t).
2
Na podstawie równań (3.6) oraz (3.7) wyprowadzić można zależność określającą
prędkość dowolnego punktu P , należącego do bryły sztywnej. Przedstawia się ona następująco:
vp (t) = v(t) + (ω(t) × (p(t) − x(t))),

(3.8)

gdzie v(t) – prędkość środka masy bryły, ω(t) – prędkość kątowa bryły, p(t) – położenie
punktu P w układzie globalnym określone równaniem (3.1), x(t) – pozycja środka masy
bryły.
Kolejnymi ważnymi wielkościami związanymi z ruchem brył sztywnych są siła i moment siły. To właśnie te wielkości są przyczyną ich ruchu. Siły działające na bryłę
sztywną są wynikiem pewnych zewnętrznych oddziaływań (np. grawitacji, wiatru, reakcji podłoża). Pozycja punktu materialnego, na który działa siła, deﬁniuje jej punkt
przyłożenia. Niech F i (t) oznacza całkowitą zewnętrzną siłę działającą na i-ty punkt
materialny w czasie t, a τ i (t) – zewnętrzny moment siły działający na ten punkt zdeﬁniowany jako
τ i (t) = (r i (t) − x(t)) × F i (t),

(3.9)

gdzie r i (t) – położenie punktu przyłożenia siły F i (t) w układzie globalnym, x(t) –
pozycja środka masy bryły. Wtedy całkowitą siłę działającą na ciało określa się jako
F (t) =

N
X

F i (t).

(3.10)

τ i (t).

(3.11)

i=1

Podobnie, całkowity moment sił wynosi
τ (t) =

N
X
i=1

Pęd P (t) bryły sztywnej w danej chwili t zależy od jej masy oraz prędkości i oznaczany jest przez
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(3.12)

Zgodnie z drugą zasadą dynamiki Newtona można napisać, że całkowita siła działająca na ciało jest miarą zmiany pędu tego ciała w czasie
F (t) = Ṗ (t).

(3.13)

Analogicznie postępując dla ruchu obrotowego, kręt L(t) bryły sztywnej w czasie
t deﬁniuje się jako
L(t) = I(t)ω(t),

(3.14)

gdzie I(t) – tensor momentu bezwładności w zewnętrznym układzie współrzędnych, ω(t)
– prędkość obrotowa bryły. Podobnie jak w przypadku ruchu postępowego, moment siły
jest miarą zmiany krętu w czasie
τ (t) = L̇(t).

(3.15)

Na podstawie przedstawionych powyżej informacji można zapisać równania ruchu
bryły sztywnej w ostatecznej formie. I−1 (t) oznacza odwrotność macierzy momentu
bezwładności, pozostałe wielkości – zgodnie z wcześniejszymi oznaczeniami.
ẋ(t) = v(t)

v(t) =

p(t)
m

Ṗ (t) = F (t)

(3.16)

1
q̇(t) = ω(t)q(t)
ω(t) = I−1 (t)L(t)
L̇(t) = τ (t)
(3.17)
2
Wykorzystując powyższe równania ruchu i posługując się metodami całkowania numerycznego, można wyliczyć aktualny stan ciała w określonym czasie, przy założeniu,
że znany jest jego stan początkowy.

3.1.4

Siły zewnętrzne

Jak zostało wcześniej powiedziane, siły są pewną formą oddziaływań powodujących
ruch ciała. Aby możliwa była symulacja ruchu brył sztywnych, konieczne jest zidentyﬁkowanie działających nie sił zewnętrznych. Poniżej przedstawione zostaną podstawowe
siły uwzględniane podczas symulacji, które pozwolą na modelowanie ruchu ciał, w sposób
bardzo zbliżony do ich ruchu w rzeczywistości.
Siła grawitacji
Siła grawitacji wynika z prawa powszechnego ciążenia Newtona. Dla potrzeb symulacji można przyjąć, że
F g = mg,

(3.18)

gdzie m – masa bryły sztywnej, na którą działa siła, g – wektor przyspieszenia grawitacyjnego skierowany do dołu o wartości 9.81 sm2 . Założenie to jest prawdziwe z tego
względu, że pole grawitacyjne blisko powierzchni ziemi może być traktowane, w przybliżeniu, jako jednorodne.
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Tarcie
Tarcie jest siłą oporu powstającą podczas przesuwania jednego ciała po powierzchni
drugiego, a jego wektor jest styczny do tej powierzchni. Tarcie kinetyczne przeciwdziała
aktualnemu ruchowi dwóch obiektów w miejscu ich styku i może być przedstawione
następująco
Tk =

(

v
− |v|
µk N
0

gdy |v| =
6 0
,
gdy |v| = 0

(3.19)

v
– wektor jednostkowy skierowany zgodnie z wektorem prędkości v ciała, µk –
gdzie |v|
współczynnik tarcia kinetycznego, N – wartość siły nacisku wywieranej przez obiekt na
powierzchnię, po której jest przesuwany, prostopadłej do niej.
Drugim rodzajem tarcia jest tarcie statyczne, które uniemożliwia wprawienie ciała
w ruch. Można je traktować jako siłę ograniczoną w następujący sposób

T s ¬ µs N ,

(3.20)

gdzie µs – współczynnik tarcia statycznego. W momencie, gdy siła działająca na ciało
przekroczy wartość µs N , ciało zostanie wprawione w ruch, co pociągnie za sobą pojawienie się tarcia kinetycznego.
Opór aerodynamiczny
Siłę oddziaływującą na ciało swobodnie poruszające się w powietrzu, zalicza się do
sił oporu środowiska. Przedstawia się ona następująco:
1
Fs = − ρv|v|A Cd ,
(3.21)
2
gdzie ρ – gęstość powietrza, v – prędkość bryły sztywnej, A – powierzchnia czołowa,
liczona jako powierzchnia przekroju bryły w kierunku ruchu, Cd – współczynnik oporu
powietrza.

3.2

Oddziaływania między obiektami

Przedstawione w części 3.1 informacje pozwalają na symulowanie zachowania się
brył sztywnych poruszających się ruchem swobodnym, to jest takim, w którym ciała nie
podlegają żadnym oddziaływaniom ograniczającym ich możliwość ruchu. Jednak w rzeczywistości takie sytuacje są dość rzadkie i ciała wchodzą w skład złożonych układów
mechanicznych, w których są wzajemnie powiązane oraz dodatkowo występują w nich
oddziaływania otoczenia oraz obciążenia zewnętrzne i wewnętrzne.
Dlatego, aby przeprowadzić poprawną symulację układu mechanicznego, konieczne
jest znalezienie wszystkich punktów, w których wchodzące w skład tego układu ciała
się stykają oraz wyznaczenie w nich takich oddziaływań, które zapobiegną wzajemnemu
przenikaniu się ciał. Proces znajdowania punktów, w których ciała stykają się nazywany jest ogólnie wykrywaniem kolizji, natomiast proces wyznaczania w znalezionych
punktach wzajemnych oddziaływań między ciałami – obsługą kolizji.
Warto także zwrócić uwagę na różnicę pomiędzy kolizjami ciał, a ich kontaktem
spoczynkowym. Przez kolizję rozumie się zazwyczaj takie zdarzenie, w którym ciała
zderzają się ze sobą w wyniku względnego ruchu w swoim kierunku. Kontakt spoczynkowy
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określa taką sytuację, w której ciała pozostają w bezruchu lub jedno przesuwa się po
powierzchni drugiego.

3.2.1

Wykrywanie kolizji

Proces wykrywania kolizji jest problemem geometrycznym, którego złożoność w dużej mierze zależy od ilości symulowanych obiektów, ich kształtu i dokładności rozwiązania, jaką chce się uzyskać. W przypadku dużej ilości skomplikowanych obiektów oraz
zadanej wysokiej dokładności rozwiązania, wykrywanie kolizji jest procesem bardzo złożonym i czasochłonnym. Dla zachowania płynności symulacji przeprowadzanych w czasie
rzeczywistym, aktualizacja stanów ciał przeprowadzana musi być minimum od trzydziestu do sześćdziesięciu razy w ciągu każdej sekundy. Dlatego, aby wykrycie wszystkich
kolizji między obiektami przy zadanych założeniach początkowych było możliwe, konieczne jest stosowanie różnorodnych technik optymalizacyjnych przyspieszających ten
proces.
W celu przyspieszenia procesu wykrywania kolizji często przeprowadza się go w dwóch
fazach. Pierwsza z nich – wykrywanie wstępne – polega na odrzuceniu w prosty sposób
tych obiektów, między którymi kolizja na pewno nie wystąpi. W fazie drugiej – wykrywaniu dokładnym, operującym tylko na tych obiektach, które zostały zakwaliﬁkowane
w fazie pierwszej – wykrywanie kolizji jest bardziej precyzyjne oraz dodatkowo wyliczane
są szczegółowe dane dotyczące punktów kontaktu między obiektami kolidującymi.
Wykrywanie wstępne
Jedną ze struktur wykorzystywanych do reprezentacji geometrii obiektów są siatki
trójkątów (rys. 3.1). Czasami wykorzystuje się też siatki innych wielokątów, jednak te
pierwsze gwarantują to, że każda ich ściana jest ﬁgurą płaską. Ponadto dla obiektów
reprezentowanych za pomocą siatek trójkątów istnieje wiele algorytmów pozwalających
w prosty sposób wyliczyć ich właściwości, takie jak objętość, środek masy, moment
bezwładności [11].

Rysunek 3.1: Reprezentacja obiektów w postaci siatki trójkątów
Jak zostało wcześniej napisane, celem wstępnego wykrywania kolizji jest odrzucenie
w prosty i szybki sposób jak największej ilości obiektów, między którymi kolizje na
pewno nie wystąpią. W związku z tym, wykorzystywanie do tego celu siatek trójkątów
jest niewskazane, ponieważ obliczenia na nich są bardzo złożone i czasochłonne.
Z tego powodu do szybkiego wykrywania kolizji w trakcie symulacji zostały wykorzystane sfery otaczające (dla całych obiektów, składających się z jednej lub więcej siatek
trójkątów) oraz prostopadłościany ograniczające wyrównywane do osi (dla pojedynczych
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siatek). Są to struktury prostsze, a sprawdzanie kolizji przy ich użyciu jest stosunkowo
szybkie.
Sfera otaczająca jest najmniejszą możliwą bryłą, w której zawierają się wszystkie
siatki trójkątów deﬁniujące pojedynczy obiekt. Jej środek pokrywa się ze środkiem masy obiektu, a promień jest odległością od jej środka do najodleglejszego wierzchołka
należącego do jednej z siatek deﬁniujących obiekt. W przypadku obiektów składających
się z tylko jednej siatki lub takich, w których położenie siatek podczas symulacji pozostaje niezmienione, promień sfery wystarczy wyznaczyć tylko raz, co stanowi jej dodatkową
zaletę. Aby dwa obiekty ze sobą kolidowały, spełniona musi być następująca nierówność
rA + rB  |xA − xB |,

(3.22)

gdzie rA , rB – promienie sfer otaczających obiekty A i B, xA , xB – położenia środków
mas obiektów A i B w zewnętrznym układzie współrzędnych.
Drugi rodzaj wykorzystywanych brył stanowią prostopadłościany ograniczające, których ściany są ułożone równolegle do płaszczyzn xy, yz, xz wyznaczanych przez osie
zewnętrznego układu współrzędnych. Prostopadłościan ograniczający pojedynczą siatkę
trójkątów określony jest przez dwa punkty Pmin i Pmax , których współrzędne zawierają
minimalne i maksymalne wartości współrzędnych x, y, z wierzchołków siatki deﬁniującej
obiekt. Ze względu na to, że w trakcie symulacji obiekty zazwyczaj zmieniają swoją
orientację, wyznaczanie tych brył ograniczających należy przeprowadzać w każdym jej
kroku. Warunkiem wystąpienia kolizji między prostopadłościanami jest spełnienie zależności
∀i∈{x,y,z} [PA maxi  PB mini ∧ PA mini ¬ PB maxi ] ,

(3.23)

gdzie PA mini , PA maxi – współrzędne x, y, z punktów określających prostopadłościan ograniczający siatkę obiektu A, PB mini , PB maxi – współrzędne punktów określających prostopadłościan ograniczający dla siatki obiektu B.
Przebieg pierwszej fazy procesu wykrywania kolizji przedstawia algorytm 3.1, który
sprawdza możliwość wystąpienia kolizji dla wszystkich par obiektów biorących udział
w symulacji, z wyjątkiem par ciał statycznych. Następnie wykonywany jest test na podstawie sfer otaczających i, w przypadku wyniku pozytywnego, sprawdzane są kolizje
między prostopadłościanami ograniczającymi dla wszystkich siatek trójkątów deﬁniujących obiekty. Dopiero w przypadku pozytywnego wyniku drugiego testu uruchamiane
są procedury fazy wykrywania dokładnego.
Złożoność przedstawionego algorytmu zależy od ilości obiektów i wynosi O(n2 ), gdzie
n oznacza ich ilość. W celu obniżenia złożoności należałoby wprowadzić hierarchiczny
podział przestrzeni zajmowanej przez obiekty poddane symulacji. Do tego celu stosowane
są najczęściej drzewa ósemkowe lub binarny podział powierzchni. Jednak z powodu
niedużej ilości obiektów symulowanych, techniki te nie zostały zastosowane w niniejszej
pracy, gdyż nie poprawiłyby w znaczący sposób czasu symulacji.
Wykrywanie dokładne
W fazie dokładnego wykrywania kolizji przeprowadzanie są precyzyjne obliczenia
na siatkach reprezentujących obiekty z dokładnością do pojedynczych trójkątów. Dodatkowo gromadzone są punkty kontaktów, w których podczas obsługi kolizji wyznaczone zostaną oddziaływania zapewniające prawidłowy przebieg symulacji. Ze względu
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for (i = 0; i < objects.lenght(); ++i) {
for (j = i+1; j < objects.lenght(); ++j) {
if (!A.moveable && !B.moveable)
continue;
if (!sphereCollide(objects[i], objects[j])
continue;
for (k = 0; k < objects[i].meshes.lenght(); ++k) {
for (l = 0; l < objects[j].meshes.lenght(); ++l) {
if (boxCollide(objects[i].meshes[k],
objects[j].meshes[l]) {
...
}
}
}
}
}
Algorytm 3.1: Algorytm wstępnego wykrywania kolizji
na przyjętą reprezentację geometrii obiektów, w celu usprawnienia procesu wykrywania
kolizji w tej fazie, warto wśród wszystkich krawędzi siatki trójkątów wyróżnić krawędzie wewnętrzne (rys. 3.2), to jest takie, które powstały w wyniku triangulacji ścian nie
będących trójkątami.

Rysunek 3.2: Reprezentacja obiektów w postaci siatki trójkątów z zaznaczonymi krawędziami wewnętrznymi (linie przerywane)
Aby krawędź e została zakwaliﬁkowana jako wewnętrzna, musi być spełniony następujący warunek
ne · (nT1 × e + e × nT2 )  0,

(3.24)

gdzie nT1 , nT2 – normalne do powierzchni trójkątów T1 , T2 zawierających krawędź e, ne
– normalna do krawędzi wyznaczająca kierunek na zewnątrz dla bryły reprezentowanej
przez siatkę trójkątów, równa sumie normalnych nT1 oraz nT2 . Dla trójkąta zdeﬁniowanego przez punkty o współrzędnych p1 , p2 , p3 , ułożone w kolejności przeciwnie do
ruchu wskazówek zegara, normalna jest określona następująco

Rozdział 3. Wprowadzenie do symulacji ﬁzycznych

nT = (p2 − p1 ) × (p3 − p1 ).

31

(3.25)

Algorytm 3.2 przedstawia przebieg drugiej fazy procesu wykrywania kolizji, w której
przeprowadzane są obliczenia kolejno na parach trójkątów należących do dwóch siatek
reprezentujących kolidujące obiekty. Na początku sprawdzana jest możliwość wystąpienia zderzenia na podstawie sfer otaczających trójkąty. Test ten pozwala w prosty i szybki
sposób na odrzucenie nieprzecinających się ﬁgur, a wykorzystywane w nim sfery wyliczane są tylko raz, przed rozpoczęciem symulacji.
foreach (T1 in meshA.triangles) {
foreach (T2 in meshB.triangles) {
if (!triangleSphereCollide(T1, T2))
continue;
if (!triangleCollide(T1, T2))
continue;
foreach (V in T1.vertices) {
if (pointTriangleCollide(V, T2)) {
contacts += V;
}
}
foreach (V in T2.vertices) {
if (pointTriangleCollide(V, T1)) {
contacts += V;
}
}
foreach (E1 in T1.edges) {
foreach (E2 in T2.edges) {
if (edgeEdgeCollide(E1, E2)) {
if (!isInner(E1) && !isInner(E2)) {
contacts += intersectionPoint(E1, E2);
}
}
}
}
}
}
Algorytm 3.2: Algorytm dokładnego wykrywania kolizji
Do wyznaczenia sfery otaczającej wykorzystywany jest prostopadłościan ograniczający dany trójkąt. Jego środek, dany wzorem
pmin + pmax
,
(3.26)
2
gdzie pmin , pmax – pozycje punktów deﬁniujących dany prostopadłościan, określa środek sfery otaczającej, natomiast jej promień jest odległością od tego punktu do najodpp =
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leglejszego wierzchołka trójkąta. Kolejnym krokiem algorytmu jest dokładne sprawdzenie kolizji pomiędzy trójkątami. Szczegółowy opis zastosowanego algorytmu znajduje
się w [12]. Jeśli kolizja nie zostanie wykryta, algorytm przechodzi do następnej pary
trójkątów. W przeciwnym wypadku możliwe są dwie sytuacje: albo trójkąty przecinają się, co oznacza wzajemną penetrację obiektów, albo przylegają do siebie, co jest
równoważne z możliwością wyznaczenia między nimi punktów kontaktu. W związku
z powyższym, kolejnym krokiem algorytmu jest próba znalezienia i zapamiętania tych
punktów. W przypadku niepowodzenia algorytm kończy działanie, zwracając informacje
o wzajemnej penetracji obiektów. Podczas wyznaczania punktów kontaktów rozpatrywane są tylko kontakty typu punkt-trójkąt i krawędź-krawędź. Pozostałe rodzaje, takie
jak punkt-punkt, punkt-krawędź, nie zostały uwzględnione, ponieważ stanowią tak zwane
kontakty zdegenerowane. Poza tym reprezentowane przez nie punkty mogą zostać zawarte w zbiorze kontaktów typu punkt-trójkąt oraz krawędź-krawędź. Szczegółowe informacje
dotyczące wykrywania w przestrzeni trójwymiarowej kolizji typu punkt-trójkąt można
znaleźć w [13, 14], natomiast sposób szybkiego sprawdzania przecinania się dwóch odcinków opisuje [15]. Ze względu na skończoną precyzję obliczeń wykonywanych na liczbach
zmiennopozycyjnych w komputerach, procedury wykrywania kolizji między trójkątami
oraz znajdowania punktów kontaktów przeprowadzane są z pewną tolerancją εc , pozwalającą na minimalne penetracje obiektów.
Jak zostało wcześniej napisane, w fazie dokładnego wykrywania kolizji gromadzone są
znalezione punkty kontaktów. Wraz z nimi zapisuje się dodatkowe informacje niezbędne
podczas wyznaczania oddziaływań między obiektami, takie jak:
• n – normalna jednostkowa do powierzchni zderzenia wskazująca od obiektu B do
A; dla kontaktów typu punkt-trójkąt jest to normalna do powierzchni tego trójkąta,
dla kontaktów typu krawędź-krawędź jest to normalna do płaszczyzny wyznaczonej
przez przecinające się krawędzie,
• δ – głębokość penetracji w granicach tolerancji εc , z jaką znaleziony został punkt
kontaktu; dla kontaktów typu punkt-trójkąt jest to odległość punktu od powierzchni tego trójkąta, dla kontaktów typu krawędź-krawędź jest to odległość między
przecinającymi się krawędziami,
• pc – współrzędne punktu kontaktu; dla kontaktów typu krawędź-krawędź jest to
punkt znajdujący się pomiędzy przecinającymi się krawędziami,
• vrel – prędkość względna, charakteryzująca ruch dwóch zderzających się ciał względem siebie, dana wzorem
vrel = n · (v A − v B ),

(3.27)

gdzie n – normalna jednostkowa do powierzchni zderzenia, v A , v B – prędkości ciał
A i B w punkcie zderzenia, określone równaniem (3.8),
• obiekty A oraz B biorące udział w zderzeniu, a także ich siatki trójkątów, do
których należą kolidujące krawędzie lub punkt i trójkąt.
Dla siatek, pomiędzy którymi wzajemna penetracja nie wystąpiła, algorytm kończy
działanie po wzajemnym sprawdzeniu wszystkich par trójkątów. Po skończeniu procesu
wykrywania kolizji dla wszystkich symulowanych obiektów, w przypadku znalezienia
punktów kontaktu, przeprowadzana jest procedura obsługi kolizji.
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Obsługa kolizji

Kolejnym etapem symulacji wykonywanym zaraz po wykryciu kolizji jest ich obsługa, polegająca na wyznaczeniu w znalezionych punktach kontaktów takich oddziaływań, które nie pozwolą na wzajemne penetracje obiektów. Ze względu na stabilność
i powszechność wykorzystania w symulacjach ﬁzycznych zastosowana została metoda
impulsowa, oparta na klasycznych zasadach dynamiki Newtona.
W zależności od wartości prędkości względnej vrel wyróżnić można następujące sytuacje:
• vrel > 0 – zderzające się obiekty oddajają się od siebie; z tego powodu nie ma
potrzeby przeprowadzania obsługi kolizji, ponieważ w następnym kroku symulacji
ciała całkowicie się rozdzielą,
• vrel = 0 – obiekty pozostają w kontakcie spoczynkowym; sytuacji tej poświęcony
będzie następny punkt niniejszego rozdziału,
• vrel < 0 – zderzające się obiekty zbliżają się do siebie; z tego powodu, w celu
uniknięcia ich wzajemnej penetracji, konieczne jest przeprowadzenie obsługi kolizji.
Przyrównywanie prędkości względnej vrel do zera powinno być przeprowadzane z pewną tolerancją ε równą
ε=

2gεc ,

p

(3.28)

gdzie g – wartość przyspieszenia ziemskiego, εc – tolerancja wykrywania kolizji. Zależność
tą zaproponował Brian V. Mirtich w pracy [16].
Jak zostało wcześniej powiedziane, do obsługi kolizji wybrana została metoda impulsowa, w której wartość wyliczonego popędu używana jest do aktualizowania wartości
pędu i krętu zderzających się obiektów. Wzór na popęd J przedstawia równanie (3.29),
natomiast wyprowadzenie tej zależności można znaleźć w [17, 10].
J=

m−1
A

+

m−1
B

−(1 + ǫ)vrel
,
−1
+ n · ((r A × n)I−1
A ) × r A + n · ((r B × n)IB ) × r B

(3.29)

gdzie ǫ – współczynnik restytucji, vrel – prędkość względna, określona równaniem (3.27),
mA , mB – masy obiektów A i B, n – normalna jednostkowa do powierzchni zderzenia,
r A , r B – wektory poprowadzone od środków mas obiektów A i B do punktu zderzenia
−1
pc , I−1
A , IB – odwrotności tensorów momentu bezwładności obiektów A i B, określonych
równaniem (3.5).
Współczynnik restytucji jest wielkością bezwymiarową, zależną od rodzaju materiału, budowy i geometrii obiektu. Podczas wyliczania popędu J jego wartość można
przyjąć jako minimum z współczynników ciał A i B.
Tarcie dynamiczne, pojawiające się między dwoma ciałami podczas ich kolizji, zależy
od popędu J i może istnieć tylko wtedy, gdy wartość prędkości względnej v relt , stycznej
do powierzchni zderzających się ciał, jest różna od zera.
v relt = (v A − v B ) − vrel n,

(3.30)

gdzie v A , v B – prędkości ciał A i B w punkcie zderzenia, vrel – prędkość względna,
określona równaniem (3.27), n – normalna jednostkowa do powierzchni zderzenia.
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Popęd styczny używany do symulacji zjawiska tarcia dany jest wzorem
Js = −µk J,

(3.31)

gdzie µk – współczynnik tarcia kinetycznego równy maksimum z wartości współczynników ciał A i B. Ponieważ siła tarcia może powodować tylko spowolnienie ciał, na
popęd styczny Js należy nałożyć dodatkowe ograniczenie zapobiegające zmianie kierunku względnej prędkości stycznej do powierzchni zderzenia. Popęd styczny powodujący
wyzerowanie tej prędkości wyraża się następująco:
Jsmax =

m−1
A

+

m−1
B

−vrelt · t
,
−1
+ t · ((r A × t)I−1
A ) × r A + t · ((r B × t)IB ) × r B

(3.32)

gdzie t – jednostkowy wektor styczny do powierzchni w punkcie zderzenia dany wzorem
t=

v relt
.
|v relt |

(3.33)

Uwzględniając zależność (3.32), ostateczna postać równania określającego popęd
styczny przedstawia się następująco:
Js =

(

−µk J
Jsmax

gdy Jsmax < −µk J
w pozostałych przypadkach

(3.34)

Korzystając z wyliczonych wartości J oraz Js można wyznaczyć nowe wartości pędu
i krętu zderzających się ciał, zapewniające ich poprawną symulację. Służą do tego wzory
od (3.35) do (3.38), w których P A− , P B − oznaczają pędy ciał A i B przed zderzeniem,
LA− , LB − – kręty ciał A i B przed zderzeniem.

3.2.3

P A = P A− + (Jn + Js t)

(3.35)

P B = P B − − (Jn + Js t)

(3.36)

LA = LA− + (r A × (Jn + Js t))

(3.37)

LB = LB − − (r B × (Jn + Js t)).

(3.38)

Kontakt spoczynkowy

Kontakt spoczynkowy jest sytuacją, w której obiekty stykają się ze sobą, ale nie
występuje między nimi zderzenie, co jest równoważne z tym, że ich prędkość względna,
dana równaniem (3.27), w punkcie kolizji jest równa zeru. Pomiędzy takimi ciałami
działa siła reakcji, zapobiegająca ich wzajemnej penetracji. Na przykład dla obiektu
spoczywającego na stałym, nieruchomym podłożu, siła reakcji działająca na ten obiekt
równoważy siłę grawitacji i obiekt pozostaje w bezruchu.
W rzeczywistości wyznaczenie sił kontaktowych w symulacjach ﬁzycznych jest trudnym zadaniem. Po pierwsze, ze względu na reprezentacje obiektów i proces wykrywania
kolizji, liczba punktów kontaktów jest ograniczona, a działające w nich siły zazwyczaj są
różne. Pociąga to za sobą konieczność wyznaczenia takiej siły wypadkowej, która równoważyć będzie siły zewnętrzne działające na obiekt we wszystkich punktach kontaktu.
Ponadto jeśli w symulacji ma być uwzględnione zjawisko tarcia, wyliczenie takiej siły
może okazać się po prostu niemożliwe. Kolejnym utrudnieniem jest ograniczona precyzja
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obliczeń zmiennopozycyjnych przeprowadzanych na komputerach, co może prowadzić do
kumulacji błędów i nierzeczywistych zachowań symulowanych obiektów.
Z tego powodu nie istnieje jedna, uniwersalna metoda symulowania kontaktów pomiędzy obiektami. Metody analityczne [17, 18, 19] polegają ogólnie na zbudowaniu układu nierówności, wykorzystując dane znalezionych punktów kontaktów, i rozwiązaniu go
w celu wyznaczenia sił reakcji. Do rozwiązania układu stosowane mogą być m.in. metody programowania liniowego lub kwadratowego. Ich wadą, z punktu widzenia symulacji
czasu rzeczywistego, jest długi czas wykonania, co wyklucza możliwość ich zastosowania.
Kolejnymi metodami używanymi do symulacji kontaktu spoczynkowego są metody
funkcji kary [20, 21], polegające na umieszczaniu w punktach kontaktów wirtualnych
sprężyn zapobiegających wzajemnym penetracjom obiektów. Mimo stosunkowo prostej
implementacji, główną wadą tych metod jest numeryczna niestabilność i wymagany
krótki krok czasowy symulacji, dlatego też nie były rozpatrywane w niniejszej pracy.
Ostatnimi z przedstawionych są metody impulsowe [16, 22, 23, 24]. Ich głównym
założeniem jest symulacja kontaktu spoczynkowego przy pomocy impulsów, podobnie
jak w przypadku obsługi kolizji. Brian Mirtich [16] używał impulsów z zerowym współczynnikiem restytucji proporcjonalnym do głębokości penetracji (w granicach pewnej
tolerancji). Ponieważ w każdym kroku symulacji rozpatrywany był tylko jeden punkt
kontaktu, prowadziło to do drgań powodujących nienaturalny przebieg symulacji. Inne
podejście zastosowali w swoich pracach Eran Guendelman et al. [22] oraz Jan Bender [23].
Podczas symulacji, podobnie jak w metodach analitycznych, w każdym kroku rozpatrywane były wszystkie punkty kontaktów. Dodatkowo, również w każdym kroku, obsługa
kontaktów przeprowadzana była iteracyjnie w celu poprawienia dokładności. Prace te
różniły się jednak sposobem wyliczania impulsów. W pierwszej z nich stosowany był
zarówno zerowy współczynnik restytucji, jak i jego wartości ujemne. Bender natomiast
wyliczał impulsy na podstawie przewidywanej głębokości penetracji w następnym kroku
symulacji. Erin Catto [24] wprowadził impulsy skumulowane, zależące od wartości impulsów z poszczególnych punktów kontaktów. Dodatkowo, ponieważ symulacja dopuszczała
penetracje obiektów, podczas wyliczania impulsów oprócz zerowego współczynnika restytucji uwzględniana była głębokość penetracji. We wszystkich z przedstawionych prac
zostało uwzględnione zjawisko tarcia.
Obszerniejszy przegląd oraz bardziej szczegółowy opis przedstawionych metod można
znaleźć w pracach [25, 26].
W początkowej fazie rozwoju symulatora ﬁzycznego, utworzonego na potrzeby niniejszej pracy, zaimplementowana została metoda analityczna przedstawiona w [17]. Powstały układ nierówności, sprowadzony do zagadnienia programowania kwadratowego, był
rozwiązywany przy użyciu algorytmu [27]. Po przeprowadzeniu kilku testów okazało się,
że metoda ta nie spełnia oczekiwań, z powodu niedopuszczalnie długiego czasu wykonania. Dodatkowo przedstawiony algorytm miał trudności z wyliczaniem sił w przypadku
obecności więcej niż trzech punktów kontaktu między dwoma obiektami, a symulacja
przeprowadzana przy jego pomocy nie uwzględniała zjawiska tarcia.
Z tego powodu, w celu spełnienia podstawowego założenia symulatora, którym była
możliwości przeprowadzania symulacji w czasie rzeczywistym, ostatecznie zaimplementowana została metoda impulsowa. Podstawami przy jej tworzeniu były informacje zawarte
w przedstawionych pracach dotyczących metod impulsowych, omówionych powyżej.
Przebieg zastosowanego algorytmu do obsługi kontaktu spoczynkowego przedstawia
się następująco: punkty znalezione w procesie wykrywania kolizji (punkt 3.2.1), spełniające zależność
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(3.39)

vrel ¬ ε,

gdzie vrel , ε – zgodnie z wcześniejszymi oznaczeniami, pogrupowane są po parach stykających się ciał, między którymi występują. Algorytm działa w dwóch zagnieżdżonych
pętlach: zewnętrznej, przebiegającej po zbiorze wszystkich par obiektów, oraz wewnętrznej, iterującej po wszystkich punktach kontaktów należących do tych par. Pierwszym
krokiem pętli wewnętrznej jest wyznaczenie nowej wartości prędkości względnej, danej
równaniem (3.27), dla punktu kontaktu. Jeśli prędkość ta jest większa od prędkości
vrel wyliczonej podczas wykrywania kolizji, algorytm przechodzi do następnego punktu.
W przeciwnym wypadku obliczana jest wartość popędu normalnego, danego wzorem

Jn =



δ
− min(0, vrel ) + β ∆t



−1
−1
−1
m−1
A + mB + n · ((r A × n)IA ) × r A + n · ((r B × n)IB ) × r B

,

(3.40)

gdzie β – współczynnik określający stopień uwzględnienia prędkości likwidującej penetrację obiektów, dobrany doświadczalnie jako 0.3, δ – głębokość penetracji w punkcie
zderzenia, ∆t – długość kroku symulacji, pozostałe symbole – zgodnie z oznaczeniami
jak we wzorze (3.29).
Wyliczony w ten sposób popęd używany jest do wyznaczenia nowych wartości pędu
i krętu ciał A i B, zgodnie ze wzorami (3.35) – (3.38). Popęd styczny, związany ze
zjawiskiem tarcia, wyliczany jest analogicznie jak w przypadku obsługi kolizji.
Przedstawiona powyżej metoda okazała się dość dobrym rozwiązaniem do symulowania kontaktów spoczynkowych pomiędzy obiektami. Jednak z powodu braku implementacji mechanizmu grafu kontaktów, opisanego w pracach [22, 23], symulacja kontaktów
między wieloma obiektami jednocześnie jest ograniczona.

3.3

Opis przykładowej implementacji

Na podstawie przedstawionych dotychczas w tym rozdziale informacji, zaimplementowany został program umożliwiający symulację brył sztywnych w wirtualnym świecie
(rys. 3.3). Główne założenia, jakie zostały mu postawione, m.in. przeprowadzanie symulacji w czasie rzeczywistym oraz poprawne zachowanie się dynamicznej bryły sztywnej
w statycznym otoczeniu, zostały spełnione.
W skład programu wchodzą trzy główne moduły: inicjalizacji, pętli symulacji oraz
wizualizacji. Dodatkowym elementem jest wykorzystywany przez nie zbiór modeli ﬁzycznych symulowanych obiektów.

3.3.1

Inicjalizacja

Głównym zadaniem tej części programu jest inicjalizacja symulowanych obiektów
oraz wyliczenie ich podstawowych parametrów wykorzystywanych później, podczas symulacji. Jak zostało wcześniej wspomniane, geometria brył sztywnych (symulowanych
obiektów) reprezentowana jest przez siatki trójkątów. Program wczytuje je z pliku zapisanego w formacie OBJ 2 na początku inicjalizacji, a następnie, na podstawie wyliczonego środka masy obiektu, przekształca i zapamiętuje w układach lokalnych (związanych
2

format pliku używany do zapisu geometrii wprowadzony przez Wavefront Technologies
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Rysunek 3.3: Schemat blokowy programu symulatora ﬁzycznego
z poszczególnymi bryłami). Dodatkowo wyliczane są również sfery i prostopadłościany
otaczające, krawędzie wewnętrzne oraz ich normalne, a także sfery otaczające trójkąty,
co zostało omówione w części poświęconej wykrywaniu kolizji niniejszego rozdziału. Ponadto, na podstawie podanej masy oraz wyliczonego prostopadłościanu otaczającego, dla
każdego obiektu wyznaczany jest przybliżony tensor momentu bezwładności (w podstawowej wersji programu pojedyncze obiekty mogły być reprezentowane przez jedną siatkę
trójkątów).

3.3.2

Pętla symulacji

Najważniejszą częścią omawianego programu jest pętla symulacji, uruchamiana w celu aktualizacji stanów wszystkich symulowanych obiektów. Implementacja modułów odpowiedzialnych za wykrywanie kolizji, ich obsługę oraz poprawne zachowanie się brył
pozostających w kontakcie spoczynkowym została opisana w poprzedniej części rozdziału. Zawarte w nich procedury wywoływane są wielokrotnie podczas przebiegu całej
symulacji.
Przebieg zastosowanej pętli jest bardzo podobny do opisanego przez Erana Guendelmana et al. w pracy [22]. Kolejne jej kroki przedstawiają się następująco:
1. Wykrywanie i obsługa kolizji.
2. Wyliczenie sił zewnętrznych.
3. Aktualizacja prędkości.
4. Obsługa kontaktu spoczynkowego.
5. Aktualizacja pozycji i orientacji.
Na początku pętli wykonywane są procedury wykrywania i obsługi kolizji. Ich celem
jest wyznaczenie wszystkich punktów kontaktów miedzy bryłami sztywnymi. Ponieważ
symulacja nie dopuszcza wzajemnych penetracji obiektów, poza tymi w granicach niewielkiej tolerancji εc , w przypadku wystąpienia penetracji wyznaczany jest nowy krok
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czasowy przy użyciu metody bisekcji, opisanej m.in. w [17], i wykrywanie kolizji rozpoczynane jest od początku. Położenia obiektów, w których wyznaczane są kolizje, wyliczane są na podstawie ich prędkości z poprzedniego kroku symulacji. Po znalezieniu
wszystkich punktów kontaktów przeprowadzana jest obsługa kolizji. Ze względu na to,
że podczas jej wykonywania zmieniane są prędkości obiektów, co może prowadzić do
powstania nowych kolizji, krok ten jest powtarzany w pętli dopóki wszystkie kolizje nie
zostaną wykryte i obsłużone.
W drugim kroku wyliczane są wszystkie oddziaływania zewnętrzne, którym podlegają obiekty, takie jak siła grawitacji oraz opór aerodynamiczny. Siły te są następnie
używane w kroku trzecim do wyznaczenia nowych prędkości obiektów. W tym celu wykorzystywane są równania ruchu bryły sztywnej przedstawione w punkcie 3.1.3 niniejszego rozdziału. Ich całkowanie przeprowadzone jest przy użyciu metody Rungego-Kutty
czwartego rzędu, ze względu na jej większą dokładność w stosunku do metody Eulera.
Więcej informacji na temat całkowania numerycznego można znaleźć w [10].
W czwartym kroku pętli symulacji przeprowadzana jest obsługa kontaktów spoczynkowych w punktach znalezionych podczas wykrywania kolizji, przeprowadzonego
w pierwszym kroku pętli. Dokładny przebieg algorytmu opisany został w poprzedniej
części rozdziału (3.2.3).
Ostatnim krokiem pętli jest wyznaczenie nowych wartości pozycji i orientacji obiektów wynikających z ich prędkości, wyliczonych na podstawie nowych wartości pędu i krętu brył. Do całkowania równań ruchu, podobnie jak w punkcie trzecim, użyta została
metoda Rungego-Kutty.
W celu przeprowadzenia symulacji w czasie rzeczywistym, procedura zawierająca
opisaną powyżej pętlę symulacji, wywoływana jest ze stałym krokiem czasowym równym 0.003s co minimum trzy milisekundy. Jest to prawdziwe przy założeniu, że średni
czas wykonania tej procedury nie przekracza tego okresu. Inną techniką umożliwiającą symulację w czasie rzeczywistym jest wywoływanie procedury aktualizującej stan
obiektów ze zmiennym krokiem czasowym, równym okresowi, jaki minął od ostatniego
wywołania procedury. Metoda ta jednak nie dała zadowalających rezultatów, ze względu
na mniejszą stabilność symulacji.

3.3.3

Wizualizacja

Ostatni z omawianych modułów odpowiedzialny jest za wizualizację wyników symulacji. Do tego celu wykorzystywana została biblioteka OpenGL [28], a samo rysowanie
symulowanych obiektów odbywa się na podstawie tych samych siatek, które wykorzystywane są do reprezentacji geometrii. Warto zaznaczyć, że procedura odpowiedzialna
za wizualizację nie musi być uruchamiana synchronicznie z pętlą symulacji, jednak w celu zapewnienia płynności wyświetlania wyników, musi być wywoływana przynajmniej
trzydzieści razy na sekundę.

3.4

Podsumowanie

Przedstawione w niniejszym rozdziale informacje z dziedziny ﬁzyki oraz mechaniki
stanowiły wprowadzenie do symulacji ﬁzycznych czasu rzeczywistego. Na ich podstawie
powstał program umożliwiający modelowanie zachowania brył sztywnych w wirtualnym
świecie. Zawarte w nim algorytmy mogą być solidną podstawą do stworzenia zaawansowanego silnika ﬁzycznego. Warto również wspomnieć, że symulacje układów ﬁzycznych
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są bardzo obszerną, jak również interesującą dziedziną nauki, a przedstawione w tym
rozdziale wiadomości stanowią niewielki ułamek całości.
Zaimplementowany program został rozbudowany i wykorzystany podczas tworzenia
symulatora koparki, któremu poświęcony jest kolejny rozdział niniejszej pracy.

Rozdział 4

Symulator koparki
W rozdziale tym główną uwagę poświęcono programowi umożliwiającemu symulację
pracy koparki. Na początku, po krótkim wprowadzeniu w tematykę symulatorów, zaprezentowane zostaną istniejące programy służące do symulacji tych maszyn oraz wstępne
założenia odnoszące się do tworzonego symulatora. Następnie opisany będzie proces modelowania koparki i środowiska, w którym pracuje, natomiast ostatnia część rozdziału
poświęcona zostanie szczegółom implementacyjnym dotyczącym programu symulatora
oraz otrzymanym wynikom.

4.1

Wiadomości ogólne

Symulatory urządzeń są szeroko stosowane w przemyśle maszynowym oraz środków transportu, m.in. maszyn budowlanych, samochodowym, lotniczym, stoczniowym,
głównie w celu obniżenia kosztów i czasu produkcji, a także dla usprawnienia procesu
szkolenia. Wykorzystanie symulatorów operujących na modelach urządzeń do badania
pewnych parametrów konstrukcyjnych, takich jak wytrzymałość, właściwości aerodynamiczne, nie wymaga kosztownych prototypów, a obliczenia mogą być przeprowadzane
przy użyciu komputerów. Także w procesie szkolenia kierowców, pilotów oraz operatorów
maszyn symulatory pozwalają wyrobić odpowiednie nawyki, zapewniają bezpieczeństwo
w pierwszych etapach szkolenia i, co najważniejsze, ponieważ nie wymagają pracy na
rzeczywistych urządzeniach, eliminują tym samym koszty paliwa i eksploatacji. Coraz
częściej symulatory stosowane są również w jako pomoc w podejmowaniu decyzji w czasie
rzeczywistym, a także w rozrywce, w postaci gier komputerowych.
Ze względu na szerokie zastosowanie pojęcia jakim jest symulator warto doprecyzować je w odniesieniu do niniejszej pracy. Deﬁnicja według encyklopedii i słownika języka
polskiego przedstawia się następująco:
symulator [łac.], urządzenie pozwalające na odtwarzanie przebiegów rzeczywistych w warunkach sztucznie wytworzonych; służy do badania zjawisk
i procesów (modelowania) oraz szkolenia i treningu np.: pilotów, astronautów, kierowców, czołgistów, strzelców, operatorów radarowych [29]
symulator 1. urządzenie imitujące działanie innego urządzenia lub przebieg określonych procesów 2. program komputerowy odtwarzający działanie
pewnych urządzeń lub przebieg określonych procesów [30]
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W odniesieniu do przedstawionych powyżej informacji, symulator będący tematem
niniejszego rozdziału jest systemem złożonym z programu komputerowego oraz urządzenia wejściowego, umożliwiającego użytkownikowi interakcję z programem. W odpowiedzi
na dane wejściowe, program komputerowy przeprowadza obliczenia w czasie rzeczywistym (wykorzystując do tego modele ﬁzyczne) oraz przedstawia użytkownikowi wyniki
w formie trójwymiarowej wizualizacji symulowanych obiektów.
W dalszej części rozdziału zostanie opisana część programowa symulatora wraz z zastosowanymi modelami koparki oraz terenu, natomiast następny rozdział będzie poświecony urządzeniu wejściowemu.

4.1.1

Istniejące rozwiązania

Pomimo powszechnego wykorzystywania koparek w robotach budowlanych, rozwój
symulatorów wykorzystywanych w produkcji tych maszyn oraz podczas szkoleń operatorów nie jest bardzo popularnym tematem badań naukowych.
Większość z opisanych dotychczas symulatorów rozwijanych w środowiskach uniwersyteckich [31, 32, 33, 34] stanowią symulatory ﬁzyczne, w których, w celu zapewnienia
odpowiedniego realizmu, uwzględnione zostały modele ﬁzyczne. Borinara Park na początku dwudziestego wieku w swojej pracy [31] skupił się głównie na modelu koparki
oraz oddziaływaniach łyżki z urobiskiem, uwzględniając takie zjawiska jak separacja,
penetracja oraz separacja wtórna, a także zaproponował architekturę wraz z metodami
obliczeniowymi części programowej symulatora. Simon DiMaio et al. [32] pod koniec
lat dziewięćdziesiątych stworzyli symulator, który dla zwiększenia realizmu operowania
osprzętem, jako urządzenie wejściowe wykorzystywał joystick uwzględniający sprzężenie zwrotne. W tym celu wykorzystywana była siła wypadkowa, wyliczana przy użyciu
zastosowanego modelu ﬁzycznego koparki i środowiska. W obu omówionych powyżej
pracach nie uwzględniono oddziaływania gąsienic koparki z terenem. Ron Wakeﬁeld et
al. w połowie lat dziewięćdziesiątych w swojej pracy [33] zaproponowali kompletny symulator, uwzględniający model matematyczny koparki, interakcji gąsienic z podłożem
oraz model oddziaływania łyżki z terenem, umożliwiający wykonywanie prostych czynności związanych z kopaniem. Urządzenia wejściowe były rozmieszczone podobnie jak
w prawdziwej kabinie koparki, a w celu dodatkowego podniesienia realizmu zastosowane
zostały efekty dzwiękowe. Zarówno w [33], jak i [32] przebieg pracy koparki był prezentowany w formie graﬁcznej, w czasie rzeczywistym. Robert Lipman et al. [34] stworzyli
symulator graﬁczny używając języka VRML. Ponieważ jego głównym założeniem była wizualizacja pracy maszyn budowlanych, w symulatorze nie został zastosowany ani
model ﬁzyczny koparki, ani model oddziaływania łyżki z urobiskiem.
Odrębną grupę stanowić mogą symulatory komercyjne [35, 36], używane do profesjonalnego szkolenia operatorów. Narzędzie ﬁrmy Immersive Technologies [35], oprócz różnych typów koparek, może symulować również pracę innych, większych maszyn budowlanych. Podczas jego rozwoju dużą uwagę poświęcono realistycznej wizualizacji z uwzględnieniem zarówno wybranego środowiska pracy (np. określona kopalnia), jak i efektów
atmosferycznych (np. deszcz, mgła, zapylenie). Użytkownik symulatora ma do dyspozycji stanowisko, w którym urządzenia sterujące, pracujące w pętli sprzężenia zwrotnego,
rozmieszczone są analogicznie jak w prawdziwej kabinie, a odpowiednio usytuowane monitory zapewniają widok, z jakim ma do czynienia operator w rzeczywistości. Symulator
ﬁrmy VISTA Training [36] nie jest aż tak zaawansowany. Główną cechą odróżniającą
go od produktu opisanego powyżej jest możliwość wykorzystania w nim jako urządze-

Rozdział 4. Symulator koparki

42

nie sterujące ogólnodostępnych joysticków. Zalety takiego rozwiązania stanowi to, że
oferowany symulator jest przenośny i może być uruchomiony na dowolnym komputerze
spełniającym określone wymagania części programowej.
Ostatnią grupą, o której również warto wspomnieć, zawierającą mniej lub bardziej
skomplikowane symulatory koparek są gry komputerowe. Wśród przykładowych tytułów
można wymienić, takie jak: Construction Destruction, Power Shovel oraz Kensetsu Kikai
Simulator Kenki Ippai.

4.1.2

Założenia podstawowe

Podstawą podczas tworzenia symulatora, był program umożliwiający symulacje ﬁzyczne brył sztywnych, opisany w części poświęconej przykładowej implementacji poprzedniego rozdziału. Rozszerzony o dodatkowe elementy schemat symulatora przedstawiony został na rysunku 4.1.

inicjalizacja
modele
fizyczne
system wejœcia

pêtla symulacji

wizualizacja

modele
graficzne

Rysunek 4.1: Schemat blokowy programu symulatora koparki
Główną zmianą, w porównaniu do poprzedniej wersji programu, jest dodany system wejścia, odpowiedzialny za pobieranie danych z urządzeń wejściowych oraz, na ich
podstawie, aktualizację stanu modelu ﬁzycznego koparki. Dodatkowo dołączona została
baza danych modeli graﬁcznych, rozszerzających modele ﬁzyczne o tekstury oraz bardziej szczegółowe siatki trójkątów, wykorzystywane podczas wizualizacji obiektów.
Moduł inicjalizacji i pętli symulacji pozostał praktycznie niezmieniony. Jednak ze
względu na wprowadzenie bardziej złożonych modeli ﬁzycznych koparki oraz terenu,
częściowo zmieniły się procedury wykrywania kolizji oraz inicjalizacji obiektów, co zostanie opisane w dalszej części rozdziału poświeconej modelowaniu.
Jedną z charakterystycznych własności symulatorów jest to, że nie odwzorowują
one wszystkich zjawisk zachodzących w obiektach, tylko pewien ich wybrany podzbiór,
ważny z punktu widzenia zastosowania danego symulatora. Jak zostało wcześniej powiedziane, obliczenia przeprowadzane podczas symulacji nie wykorzystują rzeczywistych
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obiektów, tylko modele ﬁzyczne, będące ich pewną abstrakcją. Na tej podstawie sformułowane zostały podstawowe wymagania, jakie powinien spełniać omawiany symulator
koparki.
1. Obliczenia wykonywane przez program muszą być przeprowadzane w czasie rzeczywistym, aby wyniki otrzymywane w odpowiedzi na sterowanie użytkownika
prezentowane były na bieżąco.
2. Zachowanie koparki powinno być jak najbardziej zbliżone do takiego, jakie występuje w rzeczywistości. W tym celu jej model ﬁzyczny powinien umożliwiać
poprawną symulację maszyny podczas jazdy po nierównym terenie oraz ruchów
wysięgnika, ramienia i łyżki, będących wynikiem zmian w układzie hydraulicznym.
3. Użytkownik symulatora musi mieć możliwość wykonywania wykopów oraz wysypywania odspojonego urobku, realizowanego przy pomocy urządzenia sterującego,
jak to ma miejsce w rzeczywistej maszynie.
4. Całość powinna przypominać scenerię podobną do prawdziwego środowiska pracy
koparki oraz umożliwiać jej oddziaływanie ze statycznymi elementami krajobrazu.

4.2

Model koparki i jej środowiska pracy

Jak przedstawiono na rysunku 4.1, modele ﬁzyczne są wykorzystywane podczas obliczeń przez wszystkie moduły programu, natomiast modele graﬁczne – przez moduł
wizualizacji. Ze względu na symulowane obiekty oraz ich funkcjonalność wyróżnić można następujące modele: koparki, terenu oraz otoczenia.
Model koparki uwzględnia jej podstawowe układy oraz mechanizmy, a także pozwala
na opis zachodzących w nich procesów przy użyciu podstawowych wielkości ﬁzycznych.
Podłoże oraz urobisko opisywane są przez model terenu, który jest wykorzystywany
do symulacji takich czynności jak wykonywanie wykopów, wysypywanie odspojonego
urobku oraz przemieszczanie się koparki. Natomiast model otoczenia stanowi elementy
krajobrazu takie jak las, skały, drzewa.

4.2.1

Koparka

Na model ﬁzyczny (obliczeniowy) koparki składają się istotne elementy wewnętrzne
oraz zewnętrzne typowej koparki hydraulicznej, co umożliwia generowanie poprawnego
ﬁzycznie zachowania maszyny. Zewnętrzne części konstrukcyjne koparki (nadwozie, elementy podwozia oraz osprzętu) reprezentowane są przez bryły sztywne, jak to zostało
przedstawione na rysunku 4.2.
Lokalne układy współrzędnych brył podwozia (obu gąsienic oraz ramy) związane są
ze środkami mas tych elementów, natomiast początki układów brył nadwozia, wysięgnika, ramienia i łyżki przesunięte zostały dodatkowo tak, aby należały do osi obrotu
tych elementów. Wzajemną konﬁgurację członów osprzętu określają kąty α, β, γ, zgodnie z tym, co zostało napisane w punkcie 2.2.1 rozdziału 2. Kąt θ jest miarą obrotu
nadwozia koparki względem jej podwozia.
Układ lokalny całej koparki związany jest z jej środkiem masy, wyznaczanym na
podstawie położenia środków mas wszystkich jej brył składowych, zgodnie ze wzorem
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Rysunek 4.2: Reprezentacja koparki w postaci brył sztywnych
3.3. Tensor momentu bezwładności koparki liczony jest jako suma przekształconych
momentów bezwładności poszczególnych brył, według wzoru
ri2 + ri2z
 y

I=
Ii + mi  riy rix
i=0
riz rix
n
X





rix riy
ri2x + ri2z
riz riy



rix riz

riy riz  ,
ri2x + ri2z

(4.1)

gdzie Ii – moment bezwładności w lokalnym układzie współrzędnych i-tej bryły, obrócony zgodnie z jej orientacją przy użyciu wzoru (3.5), rix , riy , riz – współrzędne odległości
środka masy i-tej bryły od środka masy koparki, mi – masa i-tej bryły. Aktualizacja
wyżej wymienionych właściwości masy koparki dokonywana jest po każdej zmianie konﬁguracji jej elementów (wartości kątów α, β, γ, θ).
Źródłami napędów w mechanizmach występujących w koparce są elementy wykonawcze układu hydraulicznego. Wartości natężenia strumienia i ciśnienia panujące w gałęziach zasilających siłowników oraz silników hydraulicznych, zadawane przy pomocy elementów sterowniczych, wpływają na prędkości tłoków w cylindrach (równania (2.39),
(2.40)) oraz momenty obrotowe na wałach silników (równanie (2.41)). Na tej podstawie,
wyprowadzone w rozdziale 2 równania (2.13), (2.14) oraz (2.38), określające charakter
zmian wartości kątów α, β i γ, pozwalają na wyliczenie aktualnej konﬁguracji członów
osprzętu koparki podczas symulacji. Analogicznie, na podstawie zależności (2.44), (2.45)
oraz (2.47), stanowiących równania ruchu obrotowego nadwozia, wyliczana jest aktualna
wartość kąta θ.
W celu poprawnej symulacji poruszania się koparki po terenie, poza oddziaływaniem
grawitacyjnym oraz oporem aerodynamicznym, w modelu uwzględniane zostały także
siły pochodzące od układu gąsienicowego, działające na koparkę podczas jazdy (równanie
(2.49)). Wielkości te uwzględniane są podczas obliczeń w równaniach (3.10) i (3.11).
Kolejnym rozszerzeniem modelu koparki, w porównaniu z modelem bryły sztywnej,
są zmiany pozwalające na poprawne wykrywanie kolizji i reagowanie na zderzenia koparki z innymi bryłami. Większość procedur procesu wykrywania kolizji przebiega tak
samo jak w przypadku brył sztywnych (punkt 3.2.1, rozdział 3) z tą różnicą, że podczas
liczenia prędkości punktu kontaktu należącego do koparki, uwzględniane są dodatkowo
prędkości obrotu nadwozia oraz mechanizmów napędowych osprzętu. Przykładowo, jeśli
punkt zderzenia należy do wysięgnika, przy wyliczaniu jego prędkości brana jest także
pod uwagę prędkość tłoka w siłowniku używanym do jego napędu oraz obrotu nadwozia. Dodatkowe składowe prędkości punktu należącego do i-tej bryły wyznaczane są ze
wzoru
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w którym ω i (t) – prędkość obrotu nadwozia, wysięgnika, ramienia lub łyżki, pc (t) –
współrzędne punktu zderzenia, xi (t) – początek lokalnego układu współrzędnych i-tej
bryły (pokrywający się z jej osią obrotu), a następnie dodawane są do prędkości punktu,
wynikającej z prędkości przemieszczania się całej koparki (obliczanej z równania (3.8)).
Wszystkie wielkości występujące w powyższym wzorze zapisane zostały we współrzędnych globalnych.
W celu zapobiegnięcia penetracji, podczas przeprowadzania procedury odpowiedzi
zderzenia, zatrzymywane są wszystkie elementy napędowe, które mogły spowodować
ruch zderzającej się bryły. Na przykład, jeśli punkt zderzenia należy do wysięgnika,
odcinany jest dopływ cieczy hydraulicznej zarówno do siłownika napędzającego ten element, jak i silnika powodującego obrót nadwozia.
Wykorzystywany podczas wizualizacji model graﬁczny (rys. 4.3) został wykonany na
podstawie rzeczywistej koparki typu LC240, produkowanej przez ﬁrmę Terex [37].

Rysunek 4.3: Model graﬁczny koparki
Siatki zdeﬁniowane w modelu graﬁcznym wyświetlane są przez moduł wizualizacji
zamiast tych, używanych do reprezentacji brył sztywnych w modelu ﬁzycznym. Dodatkowo dodane zostały siłowniki, elementy służące do przeniesienia napędu na osprzęt oraz
części układów gąsienicowych, m.in. koła napędzające i napinające, rolki podtrzymujące oraz pasy gąsienic. Model wykonano w programie graﬁcznym 3ds Max, a następnie
został on wyeksportowany do pliku w formacie OBJ wraz z właściwościami materiałów
i teksturami. Głównym powodem wyboru tego formatu była jego prostota oraz tekstowa
reprezentacja, co umożliwiło na zaimplementowanie modułu wczytującego siatki do symulatora bez znacznych komplikacji. Ten sam moduł został użyty wcześniej w programie
umożliwiającym symulację brył sztywnych, do wczytywania siatek trójkątów reprezentujących obiekty.
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Teren

W modelu terenu podłoże reprezentowane jest przez siatki trójkątów, podobnie jak
w przypadku brył sztywnych. W celu przyspieszenia procesu wykrywania kolizji, powierzchnia terenu została podzielona na kwadratowe obszary, z których każdy zawiera
pojedynczą siatkę trójkątów (rys. 4.4). Przy takiej reprezentacji, podczas inicjalizacji
modelu, konieczne jest wykrywanie krawędzi wewnętrznych znajdujących się na styku
sąsiadujących ze sobą siatek. Współrzędne poszczególnych wierzchołków trójkątów wyznaczane są na podstawie mapy wysokości, co umożliwia przeprowadzanie symulacji
w wirtualnym terenie, odwzorowującym miejsca znajdujące się w rzeczywistości.

Rysunek 4.4: Reprezentacja terenu przy użyciu siatki trójkątów
Dodatkowo każdemu obszarowi odpowiada prostopadłościan zbudowany z niepodzielnych elementów (małych sześcianów) reprezentujących jednakowe objętości przestrzeni. Na rysunku 4.5 zostały zaznaczone tylko te sześciany, które zajmowane są przez
grunt. Stan poszczególnych elementów wyznaczany jest podczas inicjalizacji modelu. Jeśli pojedynczy element (punkt będący środkiem geometrycznym sześcianu) znajduje się
pod siatką reprezentującą powierzchnię terenu w danym obszarze, to jest on oznaczany
jako grunt, w przeciwnym wypadku – pozostaje pusty.
Ze względu na przyjętą reprezentację terenu zmodyﬁkowana została procedura wykrywania kolizji. Po znalezieniu punktu kontaktu między dwoma siatkami sprawdzany
jest stan elementu przestrzeni, w którym ten punkt się znajduje. W przypadku gdy element nie jest oznaczony jako grunt, punkt nie zostaje zapamiętany. Dzięki temu, jeśli
pod punktem kontaktu znajduje się wolna przestrzeń, impuls zapobiegający wzajemnej
penetracji nie jest liczony, co pozwala na umieszczenie zderzającego się obiektu w wolnym miejscu.
Dodatkowo, dla obiektów znajdujących się w wolnej przestrzeni (częściowo lub całkowicie pod siatką trójkątów terenu) sprawdzane jest, czy wewnątrz ich siatki nie znajduje
się element oznaczany jako grunt. W takim przypadku, środek tego elementu jest traktowany jak punkt kontaktu. Normalna w tym punkcie jest liczona jako suma wektora
wskazującego do góry oraz wektorów wskazujących od tego elementu do elementów sąsiednich, jeśli są puste.
Model procesu odspajania
Jednym z najważniejszych i zarazem najtrudniejszym problemem podczas tworzenia
symulatora koparki jest modelowanie procesu odspajania (podstawowe informacje dotyczące tego procesu przedstawione zostały w części 2.3 rozdziału 2). Model zastosowany
na potrzeby niniejszej pracy można określić jako kinematyczno-geometryczny. Jest to
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Rysunek 4.5: Reprezentacja terenu przy użyciu małych sześcianów
model uproszczony, głównie z tego powodu, że nie uwzględnia sił występujących podczas odspajania urobku. Jednak mimo swojej prostoty pozwala na całkiem realistyczną
symulację tego procesu.
Podstawowym założeniem modelu są określone warunki, które muszą być spełnione,
aby odspajanie było możliwe.
1. Ostrze łyżki powinno znajdować się poniżej płaszczyzny terenu. Sprawdzanie tego
warunku następuje podczas wykrywania kolizji między trójkątami siatek terenu
oraz łyżki koparki i, jeśli którykolwiek z punktów krawędzi tnącej łyżki znajduje
się po ujemnej stronie powierzchni trójkąta siatki terenu w elemencie oznaczonym
jako pusty, jest on spełniony.
2. Element terenu oznaczony jako grunt znajduje się w otoczeniu krawędzi tnącej
łyżki. Warunek ten jest sprawdzany dla elementów terenu, które nie są oznaczone
jako puste i jest on spełniony, jeśli odległość środka elementu od krawędzi ostrza
jest mniejsza od długości boku sześcianu (rozmiaru elementu).
3. Kierunek wektora prędkości ostrza łyżki jest zgodny z jej naturalnym kierunkiem
działania. Na rysunku 4.6 oznaczono strefę prędkości zgodnych z naturalnym kierunkiem działania łyżki (1) oraz prędkości przeciwnych temu kierunkowi (2). Warto również wspomnieć, że warunek ten nie jest spełniony, jeśli prędkość obrotu
nadwozia jest różna od zera.
Przedstawione powyżej warunki sprawdzane są wielokrotnie podczas wykonania algorytmu przeprowadzającego symulację procesu odspajania, którego przebieg przedstawia
się następująco. Po zakończeniu procedury wykrywania kolizji pomiędzy siatką terenu
a siatką łyżki koparki sprawdzany jest pierwszy warunek i, w przypadku gdy nie jest on
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Rysunek 4.6: Strefy prędkości odspajania
spełniony, algorytm kończy działanie. W przeciwnym razie, dla wszystkich elementów
terenu znajdujących się w otoczeniu łyżki koparki oraz oznaczonych jako grunt sprawdzane są dwa pozostałe warunki (otoczenie łyżki określone jest przez prostopadłościan
ograniczający siatkę reprezentującą jej bryłę). W przypadku pozytywnego wyniku obu
testów, jeśli dodatkowo element terenu znajduje się wewnątrz siatki łyżki oraz ta nie jest
pełna, rozpatrywany element jest oznaczany jako pusty i dodawany do łyżki koparki.
Algorytm kończy działanie po sprawdzeniu wszystkich elementów.
W celu poprawieniu realizmu w modelu został w prosty sposób uwzględniony opór
środowiska (gruntu) stawiany łyżce. W tym celu podczas odspajania, jeśli jest ono możliwe, zmniejszane są wartości prędkości członów napędzających osprzętu.
Głównym ograniczeniem zastosowanego modelu jest brak modyﬁkowania siatki terenu, co skutkuje tym, że koparka nie ma możliwości poruszania się wewnątrz wykopów
oraz po wysypanym urobku.
Model obsypywania się gruntu
Jak zostało wcześniej napisane, do opisu terenu używane są trójwymiarowe prostopadłościany składające się z niepodzielnych elementów (małych sześcianów). Taka
reprezentacja pozwala na modelowanie obsypywania się ziemi przy użyciu automatu komórkowego1 . Głównym założeniem takiego modelu jest symulacja zachowania się gruntu
poprzez zmianę stanu poszczególnych elementów terenu na podstawie prostych reguł.
Podczas procesu odspajania łyżka zostaje wypełniona elementami terenu i następnie,
w wyniku zmiany konﬁguracji członów osprzętu, następuje ich transport oraz rozładunek nad miejscem składowania. Ponieważ w początkowej fazie rozładunku wysypane
elementy poruszają się swobodnie pod wpływem siły grawitacji, do symulacji ich ruchu
używane są równania ruchu postępowego (3.16). Jednak, w momencie gdy pod spadającym elementem znajdzie się element oznaczony jako grunt, przebieg algorytmu zmienia
się i stan elementu modyﬁkowany jest w pętli w sposób następujący. Jeśli stan któregokolwiek z czterech sąsiadów elementu znajdującego się pod elementem obsypującym
się wskazuje, że jest on pusty, wtedy zostaje on oznaczony jako grunt, a stan elementu
aktualnego oznaczany jest jako pusty (przez sąsiadów elementu rozumie się elementy posiadające z nim wspólną płaszczyznę oraz znajdujące się na tej samej co on wysokości).
1

Wprowadzenie w tematykę modelowania zjawisk ﬁzycznych przy użyciu automatów komórkowych
można znaleźć w [38].
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Jeśli algorytm nie znajdzie pustego miejsca, spełniającego powyższy warunek, aktualny
element zostaje unieruchomiony i nie jest już więcej rozpatrywany.
Przy zastosowaniu bardzo podobnego modelu symulowane może być także zachowanie gruntu znajdującego się w łyżce koparki. Różni się on jednak tym, że wprowadzone
zostały dwa dodatkowe stany elementów. Pierwszy z nich oznacza ścianę łyżki, drugi –
przestrzeń znajdującą się ponad nią, przez którą elementy mogą się wysypywać. Kolejną
zmianą jest modyﬁkacja działania algorytmu w przypadku, gdy stan elementu znajdującego się pod aktualnie rozpatrywanym oznaczony jest jako pusty. Nie są stosowane
wtedy równania ruchu, jak to zostało opisane powyżej, tylko stan obu elementów jest
zamieniany (element aktualny przesuwany jest w wolne miejsce). Dodatkowo komórki
oznaczone jako ściana łyżki uniemożliwiają dalszy ruch elementu, natomiast gdy element
znajdzie się w komórce będącej przestrzenią nad łyżką, jest z niej usuwany, a następnie
dodawany do terenu.
Wizualizacja
Ponieważ podczas procesu odspajania teren jest modyﬁkowany na poziomie pojedynczych elementów, siatki trójkątów używane dotychczas do modelowania jego geometrii
nie są wystarczające w procesie wizualizacji. Z tego powodu opracowany został model
graﬁczny, w którym, w miejscach gdzie stan elementów terenu uległ zmianie, zwiększany
jest poziom szczegółowości (ang. LOD) siatki wykorzystywanej do wizualizacji (rys. 4.7).

Rysunek 4.7: Model terenu uwzględniający różne poziomy szczegółowości
Renato Pajarola et al. w pracy [39] porównali różne modele wykorzystywane do wizualizacji rozległych terenów w czasie rzeczywistym. Na tej podstawie wybrany i zaimplementowany został model oparty na drzewie czwórkowym, w którym poziomy sąsiednich
obszarów różnią się co najwyżej o jeden.
Siatka używana do wizualizacji terenu na początku symulacji wygląda tak samo, jak
siatki wykorzystywane w modelu ﬁzycznym. Dopiero w momencie, gdy stan któregoś
z elementów ulegnie zmianie, poziom szczegółowości siatki jest zwiększany, aby możliwe
było wyświetlenie terenu z uwzględnieniem modyﬁkacji będących wynikiem odspajania
lub rozładunku urobku. Ponieważ do wizualizacji używana jest mapa wysokości, w momencie zmiany stanu elementu, wymagana jest jej aktualizacja. W pierwszej kolejności
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zmniejszana lub zwiększana jest wysokość punktu należącego do mapy wysokości, w zależności od tego, czy element został wykopany, czy wysypany oraz wyliczane są ponownie
normalne używane do obliczeń oświetlenia. Zastosowaną metodę przeliczania normalnych przedstawiono w pracy [40]. Dodatkowo zmieniane zostają współrzędne tekstury
trójwymiarowej pokrywającej teren, tak aby jego zmodyﬁkowane obszary przypominały
wyglądem grunt i wyróżniały się od pozostałych (pokrytych trawą).

4.2.3

Otoczenie

Na model otoczenia składają się podstawowe elementy krajobrazu takie jak las, skały i drzewa. Do ich reprezentacji ﬁzycznej zostały użyte, tak samo jak w przypadku
pozostałych symulowanych obiektów, bryły sztywne. Wszystkie elementy krajobrazu są
elementami statycznymi, więc ich ruch nie jest możliwy.
Podczas wizualizacji skał zostały wykorzystane te same siatki, które są używane do
reprezentacji geometrii brył sztywnych. Właściwości materiałów oraz tekstury, zapisane
razem z siatkami, wczytywane są z pliku przy użyciu tego samego modułu, który jest
wykorzystywany do wczytywania siatek reprezentujących obiekty oraz modelu graﬁcznego koparki. Do wizualizacji drzew zastosowana została technika plakatowania. Polega
ona na tym, że obiekty rysowane są przy pomocy tekstury na płaszczyźnie ustawionej
zawsze prostopadle do kierunku patrzenia.

4.3

Szczegóły implementacyjne

Opisywany w niniejszym rozdziale program umożliwiający symulację pracy koparki
został napisany w formie samodzielnej aplikacji, uruchamianej pod kontrolą systemu operacyjnego. Dodatkowym wymaganiem dotyczącym implementowanego programu, oprócz
tych wymienionych w części dotyczącej podstawowych założeń, była możliwość działania symulatora pod różnymi systemami operacyjnymi, co ostatecznie przyczyniło się do
wyboru takich, a nie innych narzędzi programistycznych. Warto również nadmienić, że
celem tej części rozdziału nie jest zaprezentowanie całości kodu źródłowego, lecz omówienie co ciekawszych problemów związanych z wyborem języka programowania, bibliotek,
a także przedstawienie działania programu oraz otrzymanych wyników.
Podczas implementacji programu główną uwagę przyłożono do tworzenia części odpowiedzialnej za obliczenia prowadzące do poprawnego zachowania się koparki. Nie było
natomiast potrzeby przeprowadzania zaawansowanej optymalizacji modułu wizualizacji,
ponieważ nie stanowił on znaczącego ograniczenia prędkości działania programu.

4.3.1

Narzędzia programistyczne

Głównymi czynnikami, które ostatecznie wpłynęły na wybór określonych narzędzi,
były właściwości aplikacji, bardzo zbliżone do tych, jakimi charakteryzują się współczesne gry komputerowe. W książce [41] wyróżnione zostały niektóre cechy odróżniające
ten rodzaj aplikacji od zwyczajnego oprogramowania, m.in.
• interaktywne reakcje w czasie rzeczywistym, bez opóźnień,
• utrzymywanie minimalnej akceptowalnej szybkości animacji na poziomie od trzydziestu do sześćdziesięciu klatek na sekundę,
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• operowanie na bardzo dużych ilościach zasobów, głównie graﬁcznych,
• projektowanie i programowanie wieloplatformowe.
Na podstawie powyższych wymagań, wybrany został język C++, będący najlepszym obecnie dostępnym narzędziem. To właśnie takie jego właściwości jak generowanie
wysoce wydajnego kodu wynikowego, niezależność od platformy systemowej oraz umożliwienie wysokopoziomowego programowania zorientowanego obiektowo powodują, że
C++ jest językiem powszechnie stosowanym w programowaniu gier komputerowych.
Większość współcześnie produkowanych kart graﬁcznych posiada wbudowane funkcje
sprzętowe, wspomagające tworzenie zaawansowanych obrazów w przestrzeni trójwymiarowej. W celu udostępnienia ich w programie symulatora wykorzystana została biblioteka
OpenGL, będąca niskopoziomową biblioteką umożliwiającą m.in. modelowanie obiektów
przy pomocy punktów, linii i wielokątów, poddawanie ich przekształceniom, generowanie oświetlenia, odwzorowanie tekstur oraz stosowanie innych zaawansowanych efektów.
Głównym powodem wyboru tej biblioteki jest jej stabilność, niezależność od platformy
programowej (systemu operacyjnego) oraz ogromna popularność wśród programistów
gier komputerowych oraz innych programów graﬁcznych.
Dodatkowo podczas tworzenia aplikacji zastosowana została biblioteka SDL2 , umożliwiająca niskopoziomowy dostęp do zasobów komputera takich jak mysz, klawiatura,
systemu graﬁcznego (przy użyciu OpenGL), niezależnie od wykorzystywanego systemu
operacyjnego.

4.3.2

Opis działania programu

Program symulatora zaimplementowany został w formie samodzielnej aplikacji, pracującej w trybie pełnoekranowym (rys. 4.8). Po uruchomieniu użytkownik ma do dyspozycji jeden z dwóch możliwych trybów widoku. Pierwszy (domyślny) przedstawia koparkę z zewnątrz, drugi – zapewnia widok z kabiny operatora.
Sterowanie koparką możliwe jest przy użyciu urządzenia sterującego, bądź w przypadku jego braku, przy pomocy klawiatury. Działanie poszczególnych klawiszy zostało
przedstawione poniżej, natomiast dokładne działanie oraz sposób operowania koparką
za pomocą urządzenia sterującego przedstawione zostanie w następnym rozdziale.
• klawisze w, s – sterowanie ramieniem
• klawisze a, d – obrót nadwozia
• klawisze i, k – sterowanie wysięgnikiem
• klawisze j, l – sterowanie łyżką
• klawisze 5 , 2 – napęd lewej gąsienicy
• klawisze 6 , 3 – napęd prawej gąsienicy
Dodatkowo przy użyciu myszy możliwa jest zmiana położenia kamery w widoku domyślnym (ruchy pionowe i poziome myszą, przy wciśniętym lewym klawiszu) oraz jej
odległości od obiektu obserwowanego (ruchy pionowe przy wciśniętym prawym klawiszu). Do zmiany trybu widoku służy kółko.
2

Simple DirectMedia Layer
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Wyniki

Zaprezentowane poniżej obrazy są wynikiem działania programu symulatora koparki,
będącego tematem niniejszego rozdziału. Podczas implementacji oraz testowania programu używany był komputer AMD Athlon 2100+, 1GB RAM, NVIDIA GeForce 6600LE
z systemem operacyjnym Fedora Core 4.
Aplikacja była uruchamiana przy różnych ustawieniach rozdzielczości ekranu, w dwóch
konﬁguracjach. W pierwszej z nich obliczenia ﬁzyczne były wykonywane naprzemiennie
z procedurą wizualizacji, w jednym wątku, natomiast w drugiej – w wątkach osobnych,
po jednym na wizualizację i obliczenia ﬁzyczne. W przypadku uruchomienia programu
w konﬁguracji z dwoma wątkami, zarówno w rozdzielczości 1280 × 1024 jak i 1024 × 768,
aktualizacja stanów symulowanych obiektów przeprowadzana była 315 − 325 razy na
sekundę przy zadanej prędkości wizualizacji na poziomie ok. 60fps3 , natomiast przy wizualizacji z prędkością ok. 30fps – średnio 330 razy na sekundę. Symulację z prędkościami na takim poziome, w przybliżeniu można traktować jako symulację przeprowadzaną
w czasie rzeczywistym (teoretycznie przy kroku czasowym równym 0.003s aktualizacja
stanów symulowanych obiektów powinna być przeprowadzana 333 razy na sekundę).
Jednak podczas uruchomienia programu w tylko jednym wątku, procedura wizualizacji
stanowiła ograniczenie prędkości symulacji, która utrzymywała się wtedy na poziomie
75− 90 klatek na sekundę przy rozdzielczości 1280× 1024 oraz 115− 120 przy 1024× 768.
Na tej podstawie widać, że ograniczeniem dla programu symulatora była zainstalowana
w komputerze karta graﬁczna.
Zamieszczone na rysunkach 4.8 – 4.13 obrazy przedstawiają niektóre fazy cyklu roboczego koparki, m.in.: odspajanie oraz rozładunek urobku, a także proces poruszania
się maszyny po nierównym terenie.

Rysunek 4.8: Jazda koparki po nierównym terenie – widok ogólny
3

ang. frames per second
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Rysunek 4.9: Faza odspajania – widok z kabiny operatora

Rysunek 4.10: Faza odspajania – widok ogólny z boku
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Rysunek 4.11: Faza odspajania – widok ogólny od przodu

Rysunek 4.12: Faza rozładunku urobku – widok ogólny
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Rysunek 4.13: Faza rozładunku urobku – widok z kabiny operatora
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Rozdział 5

Urządzenie sterujące
Tematem tego rozdziału jest urządzenie umożliwiające sterowanie pojazdami różnych
rodzajów w symulatorach komputerowych m.in. koparką. Na początku omówione zostaną zagadnienia dotyczące elementów sterowniczych typowych koparek hydraulicznych
oraz przykładowych, dostępnych na rynku przyrządów pozwalających na kierowanie tego typu maszynami. Następna część poświęcona będzie budowie urządzenia, a na końcu
przestawione zostaną kwestie dotyczące jego oprogramowania.

5.1

Uwagi ogólne

Urządzenie sterujące, będące tematem niniejszego rozdziału, jest wejściowym urządzeniem peryferyjnym komputera. Głównymi założeniami postawionymi podczas jego
projektowania było użycie do konstrukcji ogólnodostępnych elementów, a także samodzielne wykonanie go niewielkim nakładem środków ﬁnansowych. Zaprojektowane urządzenie zostało wykonane głównie pod kątem zastosowania go w stworzonym symulatorze
do sterowania koparką, jednak ze względu na elementy, z których jest ono zbudowane,
z powodzeniem może być stosowane także do kierowania innymi maszynami lub pojazdami, takimi jak żurawie, czołgi, czy nawet samoloty.

5.1.1

Sterowanie w koparce

Wymagania dotyczące podstawowych elementów sterowniczych stosowanych w koparkach gąsienicowych oraz ich rozmieszczenie określone zostały w polskiej normie PNISO 10968:20001 . Przedstawiono je obrazowo na rysunku 5.1.

Rysunek 5.1: Układ elementów sterowniczych zalecany przez PN-ISO 10968:2000
1

zob. [42]
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Zgodnie ze wskazaniami normy, jednym z zalecanych sposobów sterowania osprzętem oraz obrotem nadwozia koparki jest zastosowanie dwóch wielofunkcyjnych dźwigni
(joysticków). Pierwsza z nich, znajdująca się z lewej strony operatora, używana jest do
kontrolowania obrotu nadwozia oraz ruchów ramienia. Wychylenie dźwigni w prawo powoduje obrót nadwozia zgodny z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, wychylenie w lewo
– ruch w kierunku przeciwnym. Wychylenie dźwigni do przodu powoduje ruch ramienia
do przodu (od wysięgnika), wychylenie do tyłu – ruch ramienia w kierunku przeciwnym.
Druga z dźwigni, znajdująca się z prawej strony operatora, używana jest do kontrolowania ruchów wysięgnika i łyżki. Wychylenie dźwigni do przodu powoduje podniesienie
wysięgnika, wychylenie do tyłu – jego opuszczenie. Wychylenie dźwigni w lewo powoduje ruch łyżki zgodny z kierunkiem działania siły czynnej, prowadzącej do odspajania
urobku, wychylenie dźwigni w prawo – ruch w kierunku przeciwnym. Opisane powyżej
dźwignie powinny powracać do położenia neutralnego, gdy operator przestanie na nie
oddziaływać.
Jednym ze sposobów sterowania prędkością i kierunkiem jazdy koparki jest wykorzystanie dwóch pedałów, poruszanych przy pomocy stóp operatora. Ruch przodów obu
pedałów do dołu powoduje ruch koparki do przodu oraz zwiększenie prędkości jazdy,
ruch tyłów obu pedałów do dołu – ruch koparki do tyłu oraz zwiększenie prędkości jazdy. Ruch przodu lewego pedału i tyłu prawego do dołu powoduje skręt w prawo, ruch
przodu prawego pedału i tyłu lewego do dołu – skręt w lewo. Zgodnie z zaleceniami
normy pedały powinny wychylać się pod stopą operatora i pozostawać w zadanym położeniu do przestawienia ich w położenie neutralne. Warto pamiętać także o tym, że
w przypadku, gdy nadwozie koparki jest obrócone, przedstawione powyżej ruchy pedałów powodują ruchy koparki w kierunkach przeciwnych.
Oprócz wymienionych elementów sterowniczych, w typowych koparkach znajduje się
dodatkowo wiele innych przycisków, przełączników i dźwigni. Elementy te nie zostały
omówione, ponieważ ich układ i funkcje zależą w dużej mierze od modelu produkowanej
koparki, a także nie uwzględniono ich w projektowanym urządzeniu sterującym.

5.1.2

Gotowe rozwiązania

Ze względu na bardzo wysoką popularność gier komputerowych w dzisiejszych czasach, oferta różnego rodzaju urządzeń peryferyjnych, m.in. joysticków, gamepadów,
kierownic, umożliwiających sterowanie ruchem postaci, pojazdów lub innych obiektów
w grach jest bardzo szeroka (rys. 5.2).

Rysunek 5.2: Przykładowe urządzenia peryferyjne stosowane w grach komputerowych.
Źródło: materiały reklamowe ﬁrmy Saitek (www.saitek.com)
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W zależności od wymagań graczy, wśród produkowanych urządzeń można znaleźć zarówno proste gamepady oraz joysticki, bardziej zaawansowane pedały stosowane w wyścigach samochodowych, a także kierownice i joysticki pracujące w pętli sprzężenia
zwrotnego oraz specjalistyczne urządzenia używane w symulatorach lotu. Jednak, mimo
tak szerokiej oferty, nie są produkowane pedały podobne do tych, stosowanych w koparkach gąsienicowych.
Drugą grupą omawianych urządzeń sterujących są elementy używane do kontrolowania różnego rodzaju maszyn przemysłowych oraz procesów technologicznych. W ofercie
produkowanych urządzeń znaleźć już można takie pedały, które umożliwiłyby kierowanie koparką w sposób, jaki został opisany w poprzednim punkcie. Są to jednak części
bardzo drogie i trudno dostępne.

5.2

Budowa urządzenia

Jak zostało powiedziane we wstępie, opisywane urządzenie sterujące jest zewnętrznym urządzeniem wejściowym, podłączanym do komputera. Składa się ono obudowy,
zawierającej przymocowane do niej dwa pedały, oraz dwóch dźwigni. W urządzeniu
zostały uwzględnione tylko te elementy sterownicze, które przedstawiono w punkcie dotyczącym sterowania w koparce.
Z powodu braku dostępu do gotowych pedałów, takich jakie wykorzystywane są
w koparkach gąsienicowych, zostały one zaprojektowane i wykonane na potrzeby niniejszej pracy, co zostanie opisane w dalszej części tego rozdziału. Wchodzące w skład
urządzenia sterującego dźwignie są joystickami cyfrowymi starego typu. Zastosowanie
gotowych rozwiązań podyktowane było głównie ich skomplikowaną budową (znacznie
utrudniającą wykonanie), a także niską ceną. Znajdujące się na joystickach dodatkowe
przyciski nie zostały wykorzystane w symulatorze koparki, jednakże istnieje możliwość
ich użycia w innych projektach.
Ze względów konstrukcyjnych w urządzeniu wydzielić można dwie części: elektroniczną oraz mechaniczną.
Część elektroniczna składa się z układu mikroprocesorowego odpowiedzialnego za
pobieranie sygnałów z elementów sterowniczych, przetwarzanie ich z postaci analogowej
na cyfrową oraz komunikację z komputerem. Część mechaniczna zawiera dwa mechanizmy, z których każdy wykorzystywany jest do zamiany ruchu obrotowego pedału na
ruch posuwisty suwaka potencjometru, używanego jako czujnik położenia zamieniający
położenie suwaka na odpowiadającą mu wielkość elektryczną.
Do komunikacji urządzenia sterującego z komputerem wykorzystany został interfejs
USB2 . Głównym powodem wyboru takiego rozwiązania jest to, że stał się on obecnie jednym z podstawowych standardów, zastępując takie złącza jak port szeregowy, równoległy
czy port gier, oraz jest wspierany przez większość aktualnie produkowanych systemów
operacyjnych, zapewniających gotowe sterowniki dla typowych urządzeń. Dodatkowo,
interfejs USB jest wykorzystywany w komunikacji z komputerem przez zdecydowaną
większość obecnie produkowanych urządzeń takich jak myszy, klawiatury, joysticki, aparaty fotograﬁczne, drukarki czy przenośne urządzenia pamięci masowej.
2
ang. Universal Serial Bus (uniwersalna magistrala szeregowa) – interfejs pozwalający na podłączenie do komputera różnych urządzeń peryferyjnych, opracowany początkowo przez ﬁrmy Compaq, Intel,
Microsoft i NEC. Umożliwia obsługę dużej ilości urządzeń oraz ich automatyczne wykrywanie i konﬁgurację bez konieczności ponownego uruchamiania komputera. Zapewnia różne prędkości transmisji i typy
transferów, a także pozwala na zasilanie urządzeń bezpośrednio z portu [43].
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Układ mikroprocesorowy

Główną funkcją układu mikroprocesorowego jest pobieranie i przetwarzanie sygnałów wyjściowych pochodzących od elementów sterowniczych oraz ich wysyłanie do komputera. Na wyjściach joysticków występują sygnały cyfrowe, których poziom zmienia
się w zależności od wychylenia dźwigni lub stanu przycisków. Sygnały wyjściowe czujników położenia, wchodzących w skład mechanizmów pedałów, są sygnałami analogowymi
i wymagają dodatkowo przetworzenia na postać cyfrową. Poziom każdego z nich zależy
od stopnia wychylenia pedału. Zgromadzone w ten sposób dane wysyłane są następnie
do komputera przy użyciu interfejsu USB.
Uwzględniając przedstawione powyżej funkcje układu mikroprocesora oraz wcześniejsze informacje na temat elementów sterowniczych, mikrokontroler, aby mógł zostać
użyty w projekcie, musi posiadać następujące cechy:
• 14 wejść cyfrowych i 2 wejścia analogowe,
• 2-kanałowy przetwornik analogowo-cyfrowy dużej rozdzielczości,
• sprzętowa obsługa interfejsu USB.
Na podstawie sformułowanych powyżej minimalnych wymagań wybrany został mikrokontroler PIC18F4550 ﬁrmy Microchip. Jest to układ należący do rodziny 8-bitowych
kontrolerów, wykorzystujący architekturę Harwardzką, charakteryzujący się m.in. tym,
że posiada do 35 portów wejścia/wyjścia, 13-kanałowy, 10-bitowy przetwornik analogowocyfrowy, sprzętowy interfejs USB zgodny ze specyﬁkacją USB w wersji 2.0, umożliwiający
transfer kontrolny, przerwaniowy, izochroniczny lub masowy z małą lub pełną prędkością transmisji, moduł transmisji szeregowej EUSART, 32KB pamięci programu i 2KB
pamięci danych, dostępny w obudowach PDIP, QFN, TQFP.
Więcej na temat mikrokontrolerów PIC ﬁrmy Mikrochip znaleźć można w książce [44], natomiast szczegółowe informacje dotyczące wybranego układu przedstawione
zostały w specyﬁkacji technicznej produktu [45].
Skonstruowany układ mikroprocesorowy składa się z płytki mikrokontrolera, do której podłączone są joysticki oraz czujniki położenia. Całość zasilana jest z portu USB,
używanego do komunikacji z komputerem. Gotowy układ pokazany został na rysunku
5.3.

(a) płytka mikrokontrolera

(b) podłączenia gniazd joysticków i USB

Rysunek 5.3: Układ mikroprocesorowy – widok ogólny
Schemat ideowy płytki mikrokontrolera przedstawiony jest na rysunku 5.4.
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Rysunek 5.4: Schemat ideowy płytki mikrokontrolera
Widoczne na nim złącza JP1 i JP2 wykorzystane zostały do podłączenia potencjometrów suwakowych o oporności 10kΩ (liniowych), będących czujnikami położenia.
Złącza JP7, JP6, JP8 oraz JP3 używane są do pobierania sygnałów z joysticków, natomiast złącze JP4 służy do komunikacji urządzenia z komputerem poprzez interfejs USB.
Gniazdo SV1 umożliwia podłączenie programatora. Szczegóły dotyczące wyprowadzeń
poszczególnych złączy przedstawione zostały w tabeli A.1 w dodatku A.
W celu dopasowania układu do zastosowanych w projekcie joysticków, podłączane
są one dodatkowo przez złącze DB-9 typu męskiego. Zastosowany układ wyprowadzeń
pokazany został w tabeli 5.1. Przy podłączaniu urządzenia do komputera używane jest
standardowe złącze USB serii B.
W dodatku A zamieszczony został dodatkowo gotowy do wykorzystania projekt płytki mikrokontrolera wraz ze schematami montażowymi. Płytka zastosowana w opisywanym urządzeniu została wykonana samodzielnie przez autora pracy.
Nr
1
2
3

Opis
ruch do przodu
ruch do tyłu
ruch w lewo

Nr
4
5
6

Opis
ruch w prawo
przycisk 3
przycisk 1

Nr
7
8
9

Opis
masa
nie podłączony
przycisk 2

Tabela 5.1: Opis wyprowadzeń złącza DB-9 używanego do podłączania joysticków
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Mechanizm pedałów

Podstawowym zadaniem mechanizmu pedałów jest przeniesienie ruchu pedału na suwak potencjometru. Pedał, w wyniku nacisku stopy operatora, może wychylać się w dwie
strony, wykonując tym samym ruch obrotowy względem określonej osi obrotu. Z uwagi
na budowę potencjometru, użytego jako czujnik położenia, suwak może wykonywać ruch
posuwisty.
Oprócz przedstawionej powyżej głównej funkcji, jaką musi spełniać projektowany
mechanizm, sformułowane zostały dodatkowe wymagania projektowe.
1. Zakres kąta wychylenia pedału ∆α powinien wynosić około 20 stopni w każdą
stronę. Wybór takiej wartości podyktowany został tym, że zapewnia on wygodę
pracy, a także odpowiada w przybliżeniu wartościom kątów, jakie są stosowane
w produkowanych pedałach.
2. Zakres przesunięcia suwaka ∆y musi być równy 45mm. Wartość ta odpowiada
długości suwu produkowanego potencjometru, zastosowanego w projekcie.
Na podstawie przedstawionych powyżej założeń zaprojektowany został mechanizm,
którego schemat kinematyczny przedstawiono na rysunku 5.5(a).

(a) schemat kinematyczny

(b) charakterystyka przesunięciowa

Rysunek 5.5: Mechanizm pedału
Podczas projektowania omawianego mechanizmu posługiwano się programem komputerowym SAM3 . Ustalone wymiary poszczególnych członów wynoszą: l2 = 186mm,
l2a = 93mm, l2b = 22mm, l2c = 68mm, l3 = 62.36mm, l4 = 60mm, l4a = 73mm.
Charakterystyka przesunięciowa mechanizmu (rys. 5.5(b)) określa zależność pomiędzy
wychyleniem pedału (2) a położeniem suwaka potencjometru (4). Można zauważyć, że
zależność ta jest bardzo zbliżona do liniowej, co stanowi dużą zaletę mechanizmu oraz
świadczy o tym, że jest on uniwersalny.
Na podstawie schematu kinematycznego skonstruowany został mechanizm, do budowy którego wykorzystano gotowe elementy stalowe, takie jak kątowniki oraz płaskowniki.
Do ich łączenia użyto śrub. Widok gotowego mechanizmu przedstawiono na rysunku 5.6.
Dokumentacja konstrukcyjna w postaci rysunków złożeniowych zamieszczona została
w dodatku B.
3
Simulation and Analysis of Mechanisms – program komputerowy ﬁrmy ARTAS – Engineering Software (www.artas.nl) umożliwiający projektowanie, analizę (kinematyczną i dynamiczną) oraz optymalizację mechanizmów płaskich.
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(b) podłączenia czujników położenia

Rysunek 5.6: Mechanizm pedałów – widok ogólny

5.2.3

Obudowa

Obudowa urządzenia sterującego stanowi podstawę dla mechanizmów pedałów. Dodatkową jej funkcją jest ochrona umieszczonego w niej układu elektronicznego przed
oddziaływaniami z zewnątrz.
Konstrukcja obudowy wykonana została z płyty wiórowej, natomiast do łączenia
poszczególnych jej elementów użyto wkrętów typu konﬁrmat. Dodatkowo w tylnej ścianie
obudowy znajdują się gniazda portów DB-9, służących do podłączania joysticków, oraz
portu USB (rys. 5.7(b)). Ostateczny wygląd urządzenia sterującego przedstawiono na
rysunku 5.7(a). Rysunki konstrukcyjne obudowy zamieszczone zostały w dodatku B.

(a) obudowa wraz z joystickami

(b) gniazda portów DB-9 oraz USB

Rysunek 5.7: Urządzenie sterujące – widok ogólny

5.3

Oprogramowanie mikrokontrolera

Program mikrokontrolera składa się modułu komunikacji USB oraz części odpowiedzialnej za pobieranie sygnałów wejściowych i ich przetwarzanie z postaci analogowej
na cyfrową. Zgromadzone w ten sposób dane wysyłane są następnie do komputera przy
użyciu modułu komunikacji, który wykorzystuje w tym celu sprzętowy interfejs USB
mikrokontrolera.
Podczas implementacji programu użyte zostało środowisko programistyczne MPLAB
IDE wraz ze zintegrowanym kompilatorem MPLAB C18, dostarczane przez ﬁrmę Mi-
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crochip. Głównym powodem wyboru języka C była konieczność oprogramowania skomplikowanej komunikacji USB korzystającej z wielu struktur danych. Napisanie takiego
samego programu w języku asemblera byłoby bardziej skomplikowane, a sam kod byłby
mniej czytelny i trudniejszy w utrzymaniu. Do programowania mikrokontrolera wykorzystany został programator PICPgm LVISP współpracujący z programem PICPgm
Programmer.

5.3.1

Komunikacja USB

Urządzenie sterujące, będące tematem niniejszego rozdziału, zostało wykonane jako
urządzenie USB klasy HID4 . Do klasy tej należą w szczególności myszy, klawiatury oraz
joysticki, a także inne urządzenia interfejsu użytkownika, komunikujące się z komputerem w określonych odstępach czasowych i wysyłające niewielkie porcje danych, przy
użyciu transferu kontrolnego lub przerwaniowego. Do wymiany danych z komputerem
wykorzystywane są specjalne raporty.
Ze względu na dużą popularność urządzeń klasy HID, w większości aktualnie produkowanych systemów operacyjnych wymagane sterowniki dostarczane są zazwyczaj razem
z systemem. Ułatwia to znacznie projektowanie nowych urządzeń tej klasy, ponieważ nie
ma konieczności samodzielnej implementacji sterowników, wymaganych do ich obsługi.
Więcej wiadomości na temat klasy HID można znaleźć w [43, 46], natomiast [47] zawiera
szczegółowe informacje dotyczące budowy raportów.
Jedną z charakterystycznych cech systemu USB jest to, że umożliwia on automatyczne wykrywanie i konﬁguracje urządzeń. W tym celu uruchamiana jest procedura enumeracji polegająca na pobraniu informacji o nowo podłączonym urządzeniu, przydzieleniu
mu unikalnego adresu, wyborze odpowiedniej konﬁguracji i instalacji odpowiedniego dla
urządzenia sterownika po stronie systemu operacyjnego. Procedura enumeracji może się
nie powieść w przypadku braku odpowiednich zasobów, na przykład zasilania lub, gdy
system nie może zapewnić transferu na wymaganym poziomie.
Zaimplementowany moduł USB umożliwia poprawną konﬁgurację urządzenia w systemie operacyjnym oraz jego komunikację z komputerem przy użyciu raportów klasy
HID. Podczas procedury enumeracji pobierane są odpowiednie deskryptory, urządzeniu
przypisuje się unikatowy adres oraz wybierana jest odpowiednia konﬁguracja. Cała procedura przeprowadzana jest przy użyciu standardowych rozkazów transferu kontrolnego. Szczegółowy opis kolejnych kroków procedury enumeracji, a także więcej informacji
związanych z interfejsem USB można znaleźć w [48].
Po poprawnym zainstalowaniu urządzenia w systemie, możliwy jest transfer danych.
Wykorzystywany w tym celu raport dla opisywanego urządzenia sterującego zamieszczony został w tabeli 5.2.
Bajt
0
1
3
3

7
6
Obrót Y

5

4

Obrót X
Przycisk 6 Przycisk 5

Bit
3

2
Oś Y
Przycisk 4 Przycisk 3
Przepustnica
Suwak

1

0
Oś X
Przycisk 2 Przycisk 1

Tabela 5.2: Raport używany do wysyłania danych z urządzenia sterującego
4

ang. Human Interface Device
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Przedstawione w tabeli pola zawierają dane z elementów sterowniczych. Stany wychylenia dźwigni lewego joysticka wysyłane są w polach Oś X i Oś Y, przycisków –
w polach Przycisk 1 do Przycisk 3. Pola Obrót X, Obrót Y zawierają stany wychylenia dźwigni prawego joysticka, natomiast stan jego przycisków zawarty jest w polach
Przycisk 4 do Przycisk 6. Wartości określające wychylenie lewego i prawego pedału
przesyłane są w polach Przepustnica i Suwak.
Poprawnie skonﬁgurowane urządzenie sterujące widoczne jest w systemie operacyjnym pod nazwą Excavator Console 1.0. W przypadku systemu WindowsXP, właściwości
urządzenia można zobaczyć w panelu sterowania w zakładce dotyczącej kontrolerów gier
(rys. 5.8).

Rysunek 5.8: Właściwości urządzenia w systemie WindowsXP

5.3.2

Działanie programu

Jak zostało wcześniej powiedziane, główną funkcją programu jest pobieranie i przetwarzanie danych wejściowych oraz wysyłanie ich do komputera, przy użyciu modułu
opisanego w poprzednim punkcie.
Pierwszym krokiem programu mikrokontrolera, wykonywanym zaraz po podłączeniu
urządzenia sterującego do komputera, jest konﬁguracja wszystkich wykorzystywanych
bloków funkcjonalnych m.in. portów wejścia, przetwornika analogowo-cyfrowego, a także
modułu komunikacji USB. Następnie program w nieskończonej pętli pobiera sygnały
z portów, zamienia ich postać na cyfrową i wypełnia raport HID, który przekazywany
jest do modułu komunikacji USB. W celu zaoszczędzenia pasma raport zostaje wysłany
do komputera tylko w przypadku, gdy wartość któregoś z jego pól ulegnie zmianie.

Rozdział 6

Podsumowanie
W ramach realizacji tematu niniejszej pracy stworzony został pełnowartościowy symulator koparki, umożliwiający interaktywną symulację jej pracy w czasie rzeczywistym. Dzięki zastosowanym modelom ﬁzycznym maszyny oraz terenu, generowane wyniki w dużym stopniu odpowiadają rzeczywistemu zachowaniu koparki.
Zaprojektowane i skonstruowane urządzenie peryferyjne umożliwia sterowanie różnymi pojazdami, co zostało pokazane na przykładzie wykorzystania go w stworzonym
symulatorze. Dzięki zastosowaniu urządzenia, sterowanie koparką jest bardziej złożone
i zbliżone do rzeczywistego, a także pomaga ono rozwijać umiejętności psychomotoryczne użytkowników oraz dostarcza więcej przyjemności, w porównaniu ze sterowaniem
przy użyciu samej klawiatury.
Dodatkowo w ramach pracy powstał program, który umożliwia symulację brył sztywnych, stanowiący solidne podstawy do stworzenia profesjonalnego silnika ﬁzycznego.
Ze względu na szeroki zakres poruszanych zagadnień, w zrealizowanym projekcie istnieją pewne ograniczenia. Zaproponowany model odspajania nie uwzględnia sił występujących podczas prowadzenia tego procesu, a ze względu na przyjęty sposób wykrywania
kolizji koparka nie ma możliwości poruszania się wewnątrz wykopów oraz po wysypanym urobku. Są to główne elementy, które można by udoskonalić w pierwszej kolejności.
Dodatkowo w rzeczywistych koparkach prędkości poszczególnych członów osprzętu zależą od ilości uruchomionych aktualnie członów napędzających, co również nie zostało
uwzględnione.
Kolejnym uniedogodnieniem są zastosowane w urządzeniu sterującym joysticki, które nie pozwalają na pomiar stopnia wychylenia drążka, w konsekwencji czego osprzęt
koparki może się poruszać tylko ze stałą prędkością.
Z powodu powyższych ograniczeń ciężko jest ocenić, czy powstały symulator mógłby
być wykorzystywany podczas szkoleń operatorów koparek. O jego przydatności musiałaby się wypowiedzieć osoba zajmująca się takimi szkoleniami. Z pewnością jednak można
stwierdzić, że w chwili obecnej polskie ośrodki szkoleniowe nie dysponują takimi ani
podobnymi narzędziami.
Mimo trudów i ciągłych przeszkód, jakie pojawiały się podczas rozwiązywania coraz
to nowych, licznych problemów w trakcie realizacji projektu, praca ta ostatecznie przyniosła autorowi wiele radości, a także pozwoliła na wszechstronne poszerzenie wiedzy
i spojrzenie na symulacje komputerowe z szerszego punktu widzenia.
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Dodatek A

Układ mikroprocesorowy
W załączniku tym zostały zamieszczone szczegółowe opisy wyprowadzeń złącz znajdujących się na płytce mikrokontrolera oraz jej projekt i schematy montażowe.

A.1

Opis wyprowadzeń
Złącze
JP1
JP1
JP2
JP2
JP7
JP7
JP7
JP7
JP6
JP6
JP6
JP8
JP8
JP8
JP8
JP3
JP3
JP3
JP4
JP4
JP4
JP4

Nr
1
2
1
2
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
4

Sygnał
AN1
AN0
GND
VCC
RD7
RD6
RD5
RD4
RA5
RA4
RA3
RD3
RD2
RD1
RD0
RC2
RC1
RC0
GND
D+
D−
VCC

Opis
Sygnał wejściowy z czujnika przemieszczenia nr 1
Sygnał wejściowy z czujnika przemieszczenia nr 2
Masa (zasilanie czujników)
Zasilanie +5V (zasilanie czujników)
Sygnał wejściowy z joysticka nr 1, przycisk 3
Sygnał wejściowy z joysticka nr 1, ruch w prawo
Sygnał wejściowy z joysticka nr 1, ruch w lewo
Sygnał wejściowy z joysticka nr 1, ruch do przodu
Sygnał wejściowy z joysticka nr 1, przycisk 2
Sygnał wejściowy z joysticka nr 1, ruch do tyłu
Sygnał wejściowy z joysticka nr 1, przycisk 1
Sygnał wejściowy z joysticka nr 2, przycisk 3
Sygnał wejściowy z joysticka nr 2, ruch w prawo
Sygnał wejściowy z joysticka nr 2, ruch w lewo
Sygnał wejściowy z joysticka nr 2, ruch do przodu
Sygnał wejściowy z joysticka nr 2, przycisk 2
Sygnał wejściowy z joysticka nr 2, ruch do tyłu
Sygnał wejściowy z joysticka nr 2, przycisk 1
Masa
Linia danych DATA+
Linia danych DATA−
Zasilanie +5V

Tabela A.1: Opis wyprowadzeń złączy płytki mikrokontrolera
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A.2

Projekt płytki i schematy montażowe

Rysunek A.1: Projekt płytki mikrokontrolera – układ ścieżek

Rysunek A.2: Schemat montażowy płytki mikrokontrolera – strona wierzchnia
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Rysunek A.3: Schemat montażowy płytki mikrokontrolera – strona spodnia
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Dodatek B

Dokumentacja konstrukcyjna
W dodatku tym zawarte zostały rysunki złożeniowe stanowiące dokumentację konstrukcyjną urządzenia sterującego.
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