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КІРІСПЕ

Екінші басылым оқырмандардың пікірлеріне сай ROBOTIS-тың жаңа 
аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз етуі негізіндегі түпнұсқа-
лық шығармашылық басылымы (190-дан астам қосымша беттер)  кеңей-
тілген түрде қайта құрастырылған. 11-тараудың барлығы өзгерістерді 
көрсету үшін қайта қарастырылып жаңартылды:

• 3-тарауда жаңа CM-50 және OpenCM-700-дің X сериясы динамик-
сельдің қосымша сипаттамаларын қамтиды.

• 4-тарауда ROBOPLUS V.2-ге кіріспе үшін   OLLOBOT SDK 
және R+SCRATCH сияқты жаңа құрылғыларға MIT-дің 
CRATCH2 бағдарламалық жасақтамасымен CM-50/150/200 және 
OpenCM-7.00/9.04 контроллерлеріне Firmware 2.0 арқылы бағы-
дарламалауды Android көмегімен қосты. 

• 5-тарау OpenCM-9.04/C жүйесінде 485-EXP кеңейту тақтасымен 
«Dynamixel Channel» атты жаңа функцияны пайдалану арқылы 
MANAGER және TASK V.2 құралдарын пайдалануды қарастыр-
ды. Сондай-ақ, ИК датчиктер жиынтығымен белгілі жолақпен 
жүретін SCRATCH2 конструкцияларын қашықтан басқаруға жаңа 
Smart Phone көлбеу датчиктерін пайдалануды ұсынды.

• Жаңа 6-тарауда бұрынғы  6 және 7-тараулар біріктірілді. Мұнда  
ROBOTIS басқарудағы динамиксель қосымшалар  Present Position, 
Goal Position, Goal Speed, Moment Limit, Present Load, Motion Page 
және Joint Offset сияқты параметрлер арасындағы өзара күрделі 
әрекеттерді көрсетті. PhantomX Reactor робот-колының жаңа қо-
сымшалары ретінде  CM-530 контроллерімен Avoider Arm және 
Mobile Manipulator Platform платформасын қашықтан басқаруды 
қосты.

• 9-тарауда мобильды манипулятордың платформасын қашықтан 
басқаруда ИК қашықтық датчиктерімен смартфонның бейнека-
мераларын үйлесімді пайдалануға арналған жаңа қосымшалар 
OpenCM-9.04/C+485-EXP контроллеріне біріктірілген С функция-
лары қарастырылады.

• 11-тарау толығымен жаңа болып табылады R+SCRATCH құра-
лын  PLAY 700 қосымшасының (2016 жылдың желтоқсанында 
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ROBOTIS-USA шығарылған) арнайы бағдарламалары  Arduino-
style з командалармен бірге OpenCM интеграцияланған ортасы-
ның көмегімен Arduino стильіндегі кодтардың көмегімен бейне 
камераларды, сенсорлық аймақтарды, аудио және бейне ойнату-
ды, мәтінді түрлендіру және сөйлеуді таныту, сияқты түрлі қыз-
меттерге қол жеткізу үшін пайдалану  жазылған.

• 12-тарауда толықтай жаңартылған  Android Studio арқылы 
Android құрылғысымен басқаруды қосу мақсатында 2016 тамыз 
айында шығарылған Ollobot Kit әзірлеуін қосты. Ол бастапқыда  
OLLOBOT SDK деп сипатталды. Барлық жерде ROBOTIS пайда-
ланушылары үшін SDK CM-50/150/200 және Open-CM7.00/9.04 
сияқты контроллерлеріне Firmware 2.0 қолданылды.   Бұл бөлімде 
пайдаланушылар жаңа Dynamixel Protocol 2.0 арқылы ROBOTIS-
тың роботтар жүйелерінің өзара әрекеттестігін реттейтін Android 
қолданбаларын жасауға арналған Java Android бағдарламасын 
ұсынды.

Тауар таңбасының сипаттамалары

Осы кітаптағы мазмұнға сәйкес төмендегі сауда белгілеріне сілтеме 
жасалды:

ROBOTIS өнімінің атаулары – ROBOTIS,Inc компаниясының сауда 
белгілері және ROBOTIS Co тіркелген сауда белгілері.

Google Inc. компаниясына тіркелген сауда белгілері: Android®, 
YouTube®, Chrome® және Android Studio® .

Atmel компаниясына тіркелген сауда белгілері: Atmel AVR®, 
WinAVR® және Atmel Studio® .

ARM Ltd компаниясына тіркелген сауда белгілері: ARM® және 
Cortex® 

Interbotix Labs компаниясыа тіркелген сауда белгілері: PhantomX 
Reactor, ArbotiX-M және WidowX.

Массачусетс технологиялық институтында «Scratch» командасына 
тіркелген сауда белгісі Scratch®.

Microsoft корпорациясына тіркелген сауда белгілері: Windows®, 
Kinect®, Visual Studio®.

Apple корпорациясына тіркелген сауда белгілері: iOS®, Mac OS® және 
iPhone®.

Torvalds компаниясына тіркелген сауда белгісі –  Linux ® - Linus.
Camtasia Studio - TechSmith компаниясының тіркелген сауда белгісі.
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Robai корпорациясына тіркелген сауда белгілері: Cyton® және Actin®.
HumaRobotics сауда белгісі Pixl Board ™.
Raspberry Pi қорына тіркелген сауда белгісі –  Raspberry Pi.
Oracle корпорациясының тіркелген сауда белгісі – Java®.
Arduino AG компаниясына тіркелген сауда белгісі –  Arduino®.
Xevelabs компаниясының сауда белгісі –  USB2AX ™.
Up Board ұйымының сауда белгісі  –  UP-Board ™.
Open Source Robotics Foundation сауда белгісі –  ROS ™.
Intel корпорациясының сауда белгілері: Intel® Joule ™ және 

RealSense™. 
MRT International Limited компаниясының сауда белгісі  – MRT3™.
LEGO Group компаниясының тіркелген сауда белгісі  – LEGO NXT®.
SHANGHAI XPARTNER ROBOTICS CO., LTD компаниясының тір-

келген сауда белгісі – ABILIX®.
Modular Robotics.Preface-ге тіркелген сауда белгісі –  CUBELETS®. 
ZigBee Альянсының тіркелген сауда белгісі  – ZigBee®.
Bluetooth SIG, Inc. компаниясына тіркелген сауда белгісі –  BlueTooth®.
Eclipse Foundation, Inc. компаниясына тіркелген сауда белгісі – Eclipse ®. 
Unity Technologies компаниясына тіркелген сауда белгісі –  Unity®.
SAMSUNG компаниясының тіркелген сауда белгісі –  Galaxy S4 ®.
ASUS компаниясына тіркелген сауда белгісі  – ZenPad S8®.
IFTTT корпорациясына тіркелген сауда белгісі –  IFTTT®.

Лоренсвилл, ГА, АҚШ                                                         Чи Н. Тай
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1-тарау
Мотивациялық (дәлелді) оқу-әдістемелік тәсіл

1.1 Мотивациялар

Менің арнайы роботтар жайлы саяхатым 2007-жылы жазда  Ga Tech 
компаниясы өткізген Rob TechCup-тан басталды. Гуманоидтық ро-
бототехникадағы жетістіктер маған қатты әсер етті және бұл Грузия 
университетінде инженерлік білім беруде маңызды компонент болуы 
мүмкін деп ойладым,  өйткені біз осы кезде биологиялық және ауыл-
шаруашылық техникасынан тыс машина жасауды кеңейтуге тырысып  
жатқан едік. 

2007-жылғы RoboCup-да Робот құраушы Джинуук Киммен кезде-
стім және онда ол биолоидтық (антропоидтық) роботтар жиынтығымен 
таныс тырды, сол кезде бұлар  дамытылған (тереңдетілген) әрі «қол-
жетімді» робототехникалық жүйелер  болды.

2008 жылы «Робототехниканы енгізу» курсына арналған оқу-әдіс-
темелерді әзірлеуде роботтан алынған ақпарат негізіндегі «Бағдарла-
малауы бойынша нұсқаулық» және «Тәжірибелік нұсқаулық тарын-
дағы» мәліметтерде жалғыз  әрі жылдам бастау  көзі болды. Сондай-ақ 
2005-жылы Бекейдің, 2006-жылы Брэйнлдің, 2007-жылы Матарич пен 
Миллер және т.б. жұмыстарынан да шабыт алдым. 2008 жылы өзімнің 
курсыма жобалық көзқарастар қалыптастырдым. Сондай-ақ, осы уақыт 
ішінде оқушыға бағытталған тәсілдер (2003 Финк, 2002 Уаймер) және 
TechSmith® Camtasia Studio  экранды  (2008-жылғы Тай және т.б.,) осы 
сияқты UGA оқыту мен білім беру орталығында бірнеше тренингтер 
өткіздім. Сондай-ақ, доктор Джозеф Бергиннің (2012 Бергин) «Spiral» 
моделін «Робототехниканы енгізу» курсында және осы кітапта ұсы-
нылған тақырыптар мен оқу материалдарды жобалауға пайдаландым. 
Өкінішке орай, сыныптағы оқытудың барлық әдістерін мәселен (2014 
Таиланд) студенттерге өздерінің жобаларын өздерінің мүдделеріне 
және белгілі бір мақсаттарға сәйкестендіруге мүмкіндік беру арқылы 
келісімді оқыту стилімен жүргізілгендіктен тікелей кітаптарға ауы-
стыруға болмайды. Алайда осы кітабымда, осы жобаларды ғана си-
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паттай аламын, ал оқушылардың жетістіктерін көрсету үшін тек веб  
сілтемелерді ұсындым.

Мен осы курсты дамыту барысында талантты оқушылардан көмек 
алғым келді:

• Алекс Фуракер мырзаның (BSAE сатылы дәрежесін қарастыруы) 
биолоид жинақтарын жасайтын мүмкіндіктерін зерттеуге ықпал 
етті;  Алекстің GERWALK көтерілу баспалдағындағы жұмыс 2014 
жылы 12 қазанда Роботис Галерея веб-сайт (2009 Таиланд) 255,192 
көрінісі бар ең қолжетімді пункт болып табылады.

• 2010 жылдан бастап  бұл курс Ышпрингерде алғаш рет оқытыл-
ды және оны нақты іске асыру үшін оқу-әдістемелік мәліметтер 
осы мақалалардан алынды ( 2010 Тай). Осы курс барысында Мэ-
тью Полисен мырза (сонымен қатар, BSAE дәрежесін зерттейтін) 
БИОЛОИД жобаларындағы  PC үшін компьютерде Visual C ++ 
және  Machine Vision мен бағдарламалау арқылы адымдаушы ро-
боттарды кеңейтті (2011 Тай). Содан бері бұл курс студенттердің 
пікірлерін пайдаланған әрі үнемі роботтардан  алынған аппарат-
тық және бағдарламалық жаңартуларға сәйкес жасалған. 

2012 жылдан  2013 жылдар арасында  Ышпрингерде менің UGA сы-
нып аудиторямда  Drs-пен бірге жазуға мүмкіндік алдым. Ол Ян-Фу Куо 
және Пинг-Ланг Йен Ұлттық Тайвань Университетінің  ауыспалы ау-
дитория моделіне негізделген қашықтықтан оқыту жобасы (Тай және 
т.б., 2013) болатын. Осы  жобада ұсынылған материалдардың құрылысы  
жаңа курстық жобалардағы мәліметтерді жаңартуға көмектесті. 

2007 жылдан бері роботтар өзінің Q&A веб-сайтына ие болды және 
2010 жылдың басында олардың электрондық нұсқаулығы (http://support.
robotis.com/) және 2011 жылдың соңында Robot Source™ (http://www.
robotsource.org/?na=en&pc_ver=1 ) веб сайттары болды. ROBOTIS 
YouTube-да бірнеше оқу арналарын қолданысқа берілді:

https://www.youtube.com/user/ROBOTISCHANNEL 
https://www.youtube.com/channel/UCJ9SxQelzEQobOEX_6a_8LA   

(Америка роботтары).
https://www.youtube.com/channel/UC0M8G5T34THKEgQbdtj1aug (CS 

роботтары). 
Бұдан басқа роботтардың биолоидтық жүйесін және премиум робо-

тының жиынтықтарына кіретін  нұсқаулықтардың дизайнын жақсар-
туды жалғастырады. Қазіргі уақытта RoboSavvy (https://robosavvy.com/
forum/viewforum.php?f=5) және Tresses Robotics сияқты бірнеше веб-фо-
румдар бар (http://forums.trossenrobotics.com/ ) бүкіл әлемде роботтарды 
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пайдаланушы байланысын қамтамасыз етеді және көптеген пайдалы 
функцияларды орындайды. Алайда, жоғарыда аталған веб-сайттардағы 
жаңалықтарды оқу кейбір жаңадан бастағандар үшін өте қиын әрі үй-
реніп жатқандардың кейбіреулері әлі де өз қажеттіліктеріне жауап бе-
руде қиыншылқтар туындағанын көрсетті. Бұл кітаптағы робототехни-
калық концепцияларды, кодты іске асыруда нақты нәтиже беру үшін, 
роботтың мінез-құлықтарын суреттеу үшін веб-сайтарға негізделген 
мультимедиалық әдіспен жазу менің басты ерекшелігім болды.  Сон-
дай-ақ бұл әдіс кітап көлемінің ықшамды болуына (видео мәтіні көп-
теген беттерден тұрады) және пайдаланушыларға қажет емес тақырып-
тарды өткізіп жіберуге мүмкіндік береді. Бұл кітап негізінен өзідігінен 
үйренушілерге арналған және бұл робототехникалық оқу құралы қағаз 
және веб-сайыттарына негізделген, сондай-ақ кітаптағы материалдар 
2008-2016 жылдар аралығындағы «Робототехниканы енгізу» курсын 
оқытуда қолданылған әртүрлі ақпарат көздерін ұйымдастыру арқылы  
алынған.  

2-ші басылымда мен 2015 жылдан бастап роботтар арқылы алынған 
мәліметтерді, сондай-ақ UGA да оқыту барысындағы пайдаланылған 
тиісті материалдармен 11-тараудың түпнұсқасын кеңейтіп, жаңарттым.  
Сонымен қатар, ескі  6 және 7-тараудағы позицияны бақылау бағдар-
ламаларын басқаруды қайта біріктіріп құрдым. Сондай-ақ  екі жаңа 
тарау қосылды 11 және 12-тараулар, онда телефондар мен планшеттер 
сияқты мобильді құрылғыларды қолданатын қолданбалар көрсетілген. 
2-ші басылымымен бірге  осы веб-сайтт (http://www.cntro-botics.com) 
құрдық, себебі осы кітапқа арналған серіктес (оның алдыңғы бірін-
ші басылымы) ретінде жұмыс істеу керек. Осы 2-ші басылыммен бір-
ге жүретін бейне материалдарды  мына веб-сайт арқылы  (https://www.
youtube.com/playlist?list=PLtix7rPAJwqz85vK-9Dl1nNKnD0xFB8J9)  
кіруге болады.

1.2 Оқыту әдістері

«Spiral» оқу-әдістемелік үлгісіне және жобаға негізделген тәсілге сәй-
кес, осы кітаптың қалған бөлігі келесі түрде құрылымдалған.

• 2-тарауда  Робототехниканың 1999 жылдан бастап 2017 жылдың 
ортасына дейін жалпы көрінісі берілген.

• 3-тарауда осы кітапта пайдаланылатын робот жүйелерінің аппа-
раттық сипаттамалары: контроллер, жетектер және датчиктер 
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(яғни PLAY700, DREAM, SMART III, IoT, BIOLOID, MINI және 
OLLOBOT) қарастырылады.

• 4-тарада 1999 жылдан бастап роботтардағы бағдарламалық 
құралдарының эволюциясын сипаттау және микробағдар-
ламаны жаңарту, сондай-ақ сымды және сымсыз басқару 
функцияларын бағалау, олардың негізгі пайдаланылуының  
суреттелуі.

• 5-тарауда Мобильді роботтарды пайдаланатын робототехни-
каның негізгі ұғымдары және басқарушы, тапсырма беруші 
құралдары туралы айтылады: Жетектер мен датчиктердің негіз-
гі қолдануы, реакциялық бақылау және мінез-құлықты бақылау 
тәсілдері, қашықтан басқару және басқару тұжырымдамалары 
арқылы қол жеткізілген автономды мінез-құлыққа кіріспе. Орын-
далған жобалар: Sequence Commander, Line Tracer және Smart  
Avoider.

• 6-тарауда көптеген роботтар, орындайтын тапсырмалары мен 
қозғалысы V.1 құралдарын қолданатын басқарушы ұстанымдар: 
пропорционалды-интегралдық (ПИ) іске асыру, Motion Pages және 
қашықтан басқару бағдарламалауына қажетті өзгерістер, «Load 
Limit», “Present Load” жәнe “Join Offset” және Callback функцияла-
рын пайдалану. Жүзеге асырылған жобалар: BugBot, Bipedal Bots, 
Rover Bot және Arm және NIR датчиктерімен, GERWALK және 
жүктемені сезгіш Gripper.

• 7-тарауда ZigBee аппараттық құралдарымен бірге «Remocon» па-
кеттерін пайдаланатын байланыс бағдарламалары: 1 ден -1 ге дей-
ін  тарату режимдері. Орындалған жобалар: bот-bot-бот пен PC-to-
bots қосымшаларында арнайы сигналдарды (жетекші және қадаға-
лаушы) енгізу үшін стандартты пакеттерге бағыдарламаланады.

• 8-тарауда жетілдірілген датчиктерді біріктіру, мәселен гироскоп 
сияқты, инерциалды өлшеуіш қондырғысы, аяқтағы қысым датчи-
гі және түсті бейне камералар. Іске асырылған жобалар: гумано-
ид роботының балансы, Carbot және GERWALK арқылы түстерді 
сұрыптау.

• 9-тарауда ROBOTIS SDK-ға пайдаланатын BIOLOID және 
OpenCM9.04-A/B/C жүйелері бойынша енгізілген C нұсқалары 
мен іске асырулары   және OpenCM IDE  мысалдары: телефон 
камерасын пайдаланып, SMART командалары арқылы қашықтан 
басқару пульті бар жүйелер. 
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• 10-тарауда ROBOTIS (DARWIN)-MINI жүйесі: PC сымсыз байла-
ныстар, MotionV.2-дегі жаңа қозғалыс тұжырымдары, TASK және 
MOTION-мен сенсорлық интеграциялу, екі MINI-ға хореографи-
ялық қосымшалар қолдану.

• 11-тарауда Firmware 2.0 жүйелерімен бірге мультимедианы пайда-
лану:

MIT SCRATCH арқылы  ROBOTIS ‘SMART жүйесін құру туралы ай-
тылады.

• 12-тарауда ROBOTIS ‘OLLOBOT құрылымы және оның CM-
50/150/ OpenCM9.04 жүйелеріне қолданылуы. Қашықтан басқару, 
дауыспен басқару,   борттық сенсорларды қосу берілген.

Осы тарауды аяқтау кезінде,   Шнайдерманның (2002 ж.) «Leonardo’s 
Laptop» кітабынан доктор Бэн Шнейдерманның сөзін келтіргім келеді:

… «collect-relate-create-donate» негізінде біз білім беруді қайта қара-
стыра аламыз. 

COLLECT – жаңартылған ақпарат көздерін жинау.
RELATE – бірлескен топтарда жұмыс істеу.
CREATE – үлкен жобаларды дамыту.
DONATE – сыныптан тыс адам қажетіне қарай маңызды нәтижелерді 

шығару негізінде.....
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2-тарау 
Робототехникадағы роботты жүйелері

2.1 Жалпы жүйелердің сипаттамасы

1999 жылы (Сеул, Оңтүстік Корея)да  ROBOTIS Co., Ltd-ды Билл 
Бойнг-Со-Кимм  басқа екі инженермен бірге отырып құрылды. Бастап-
қы командаданың бас атқарушы директор Бойнг-Со-Кимм  және ви-
це-президент Ин-ион-ха болды. ROBOTIS атауы «Робот дегеніміз не?» 
деген  туындаған сұрақтарға және оларды көру туралы мәліметті мына 
веб-сайттан (http://en.robotis.com/index/company_01.php ) оқуға бола-
ды. 2009 жылы АҚШ-тағы Ирвин қаласында ROBOTIS-тің кеңсесін 
ашты, 2016-жылы АҚШ офисін Калифорниядағы  Лакет Форсет кентіне 
көшірді.   Қазіргі уақытта ROBOTIS компаниясының әлемнің 40 елінде 
200-ден астам серіктестері бар.

«Динамиксель» – Робототехникадағы бірегей бренд. «Динамиксель» 
енгізілген есептеуіш және коммуникативті байланыс құралдарымен жаб-
дықталған датчиктер мен жетектерге қолданылатын бірнеше модуляция-
лау және стандарттау ұғымдарын қамтиды (2.1-суретті қараңыз). Шын 
мәнінде, Негізгі жабдық контроллері Динамиксель ретінде қарастырыл-
ды ID=200 және смартфон тәрізді бірлескен контроллер Динамиксель 
ID=100 болады (қосымша мәліметтер алу үшін 12-тарауды қараңыз).

1999 жылы робототехникада Didi және Titi деп аталатын алғашқы 
өнімді іске қосты (2.2-суретті қараңыз). Бұл веб-сілтеме Didi және Titi 
үшін теледидарлық коммерцияны көрсетеді (http://en.channel.pandora.
tv/channel/video.ptv?c1=05&ch_userid=do7minate&prgid=49759295&ref=
na). Содан бас робототехникада 27 ден астам өнім шығарды:

1. Тома (2002 жылы  Кореяда ғана арнап шығарылған).
 2. Динамиксель - AX-12 (2003).
3. Cycloid (2004 жылы  Кореяда ғана арнап шығарылған).
4. BIOLOID – кешенді және бастапқы (2005 ж.).

5. URIA (2006 жылы тек Кореяда шығарылатын).
6. Dynamixel – RX-64 (2006). 
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7. OLLO (2008).
8. Dynamixel – EX-106 (2008).
9. BIOLOID қарапайым нұсқасы (2009).
10. Dynamixel – MX сериясы (2011).

Тізбекті байланыс

(ID = N) нұсқаулық пакеті

Пакет  статусы (ID = N)

Дисплейдің  
жарық диоды

2.1-сурет. «Динамиксель» тұжырымдамасы (ROBOTIS компаниясының  
рұқсатымен).

2.2-сурет. Didi мен Titi 
(ROBOTICS қорынан)

 

11. 2011 жылғы DARWIN-OP, 2014 жылы қараша айында қайта 
ROBOTIS-OP деп жаңартылды.

12. BIOLOID жүйесі (2012).
13. IDEAS (2013).
14. THOR-MANG (2013).
15. Dynamixel-Pro H- сериялары (2013). 
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16. Dynamixel – XL-320 (2014).
17. ROBOTIS MINI мен  OpenCM-9.04 (2014). 
18. Dynamixel-Pro L- сериялары (2014).
19. DREAM және PLAY (2014).
20. SMART I (2015) және SMART II (2016). 
21. IoT (2016).
22. OLLOBOT (2016).
23. Dynamixel X- сериясы (2016).
24. TurtleBot3 және OpenCR (2016).
 25. PLAY 700 жүйесі (2016).
26. SMART III (2017).
27. OpenCM-9.04 (2017) негізіндегі MiCom оқу жинағы.

2.3-сурет. DREAM  
роботтары

 

Бұл тізімде ROBOTIS компаниясының даму мен жетілдіруге деген 
ұмтылысы, жас ерекшелігі және техникалық деңгейі бойынша өте көп 
клиентке қызмет етуді көрсеткен. Бұл өнімдерді барлық жастағы қы-
зығушылар, сондай-ақ дүниежүзіндегі мұғалімдер мен зерттеушілер 
пайдаланды (толығырақ ақпарат алу үшін http://www.ROBOTIS.com  то-
рабына кіріңіз).

Қазіргі кезде жас балаларға арналған  PLAY, DREAM, SMART 
және IоT деген жүйелер бар. бұлар балаларға арналған шығар-
машылық белсенділікті жеңілдету үшін оңтайлы реңкті тұжырымда-
маға бейімделген жылдам байланыс жүйесін пайдаланады (2.3-су-
ретті қараңыз). Олар қарапайым қозғалтқышты роботтар (PLAY 200- 
600 сериялары), сондай-ақ бағдарламаланатын роботтар (PLAY 700, 
DREAM, SMART және IоT) болуы мүмкін. Сонымен қатар, PLAY 
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700, DREAM, SMART және IoT жүйелері ұялы телефондар мен план-
шеттер сияқты мобильді құрылғылармен қолдануға арналған, толығы-
рақ мына веб-сайттан көре аласыз (https://play.google.com/store/apps/
developer?id=ROBOTIS&hl=en).   Оларға енгізілген STM контрол-
лері STM32F103C8 және STM32L151C8 сиақты микроконтролерге  
негізделген. 

PLAY 700 жүйесі 2016 жылдың соңында енгізілді және ол CM-50 
контроллеріндегі  екі бағдарламалық жасақтаманың біреуінде қолда-
нылуы мүмкін: MIT SCRATCH V.2 (HTTP кеңейтілген түрінде әрекет 
ететін ROBOTIS’ R + SCRATCH құралы арқылы) немесе ROBOTIS’ R 
+ TASK құралы арқылы тікелей CM-50-де орындалатын бағдарлама-
ларды құру және өзара әрекеттесуі Android®, iOS® амалдық жүйесінде 
компьютерде немесе ұялы телефонда, планшеттер арқылы орындалады 
(2.4-сурет, қозғалту тізімі келесіде көрсетілген https://www.youtube.com/
playlist?list=PLtix7rP AJwqzqvrI6nr4qI0FILYrLqbgb). 

DREAM жүйесі CM-150 деп аталатын контроллерді қолданды,  
SMART жүйесі CM-200-ді қолданды (2.5-суретті қараңыз). CM-150, CM-
200 екеуі де бірдей TASK бағдарламаларын іске асыруға қабілетті және 
ұқсас болғанымен, CM-200 сәл үлкенірек және оның сегіз GPIO порттары 
бар, осы секілді CM-150-ге қарағанда көп мүмкіндіктерге ие, сондай-ақ 
CM-200ді  CM-150 екеуінің орнына қолдануға болады. Тек CM-200-ді 
R+Motion V.2 құралы арқылы ұсынғанда ғана оған MOTION бағдарла-
малау мүмкіндіктерін қолдануға болады (4-тараудан R+Motion құралы 
туралы қосымша мәліметтерді қараңыз). DREAM жүйесі смартфонға 
SMART құралдарына кіру үшін R + m.PLAY700 Mobile App бағдарла-
масын пайдалана алады (толығырақ 11-тараудан және мына веб-сайт-
тан қарауға болады https://www.Youtube.com/watch?v=-O-vZhAH-bQ ). 
SMART III жүйесінде мобильді қосымшалар пакеті бар және ол SMART 
III жүйесі бірінші курс студенттеріне арналған тереңдетіп оқыйтындарға 
жарамсыз, дегенмен, бұл жүйе тек корей тілінде сөйлейтін қолданушы-
лар үшін қолжетімді.
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2.4-сурет. PLAY 700 
жүйесін пайдаланып 
дайындалған DOC 
робот

 

2.5-сурет. сол жақта  
CM-150 және оң 
жақта  CM-200

 

Автор орта және жоғарғы сынып оқушыларына апта сайынғы және 
апталық қысқа курстар арқылы роботтарға кіріспе үйрету үшін PLAY 
700, OLLO, DREAM және BIOLOID STEM жүйелерін пайдаланды. Қол-
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данылатын нұсқаулық тәсілдер мен материалдар келесі веб-сілтемелер-
де сипатталған:

UGA-дағы жазғы академия (https://www.cntrobotics.com/sauga).
Дьюк кеңесі жоғары академиялық талдаулары  (https://www.

cntrobotics.com/duke-tip-aa). 
Дьюк кеңесінің бос уақыттағы талдаулары (https://www.cntrobotics.

com/duke-tip-sw). 
IoT жүйесінде OpenCM7.0 контроллері (STM32L151C8)  пайдала-

нылды. осы сияқты CM-50, SCRATCH V.2 құралы арқылы «IoT Level 
1» (4.6-тақырыптан қараңыз) үшін MIT-ге интерфейс ретінде пайда-
ланылады немесе «IoT Level 2» үшін әдеттегі ROBOTIS R+TASK V.2 
құралы Android және iOS  мобильді қосымшасы арқылы (сонымен қатар, 
R+TASK құралы туралы қосымша ақпарат алу үшін 4-тараудан қараңыз) 
пайдаланылады. 2016 жылдың аяғына қарай IoT жүйелер тек корея тілін-
де сөйлейтін пайдаланушылар үшін қолжетімді болған (2.6-суретті қа-
раңыз).

БИОЛОИД жүйелері (BEGINNER, COMPREHENSIVE, STEM 
және PREMIUM) бұл білім кеңістігіне барған сайын тереңдетіп тал-
дау жасауды қалайтындар үшін робототехника алаңына әртүрлі кіру 
нүктелері (жоспарға, байланысты) болып есептеледі. Олар стандарт-
ты бұрандалар мен бекітпелерді мықты бекітіп қана қоймай,  кейбір 
бөліктерінде DREAM/SMART жүйесін қолдана біледі. Ескі жинақтар 
(BEGINNER және COMPREHENSIVE) Atmel AVR чипінен жасақталған, 
ал соңғы жүйелер (STEM және PREMIUM) STMicroelectronics-ден 
(2.7-суретті қараңыз) аталатын STM32F103C8 және STM32F103RE 
секілді контроллерлерді қолдану ARM архитектурасына  
сүйенеді. 

2012 жылы роботтарды OpenCM жүйелерімен ашық аппарат-
тық-бағдарламалық қамтамасыз етуге көшу, робототехниканың страте-
гиялық бағытын өзгертті. Сонымен бірге пайдаланушылар бүкіл әлем 
бойынша аппараттық және бағдарламалық жасақтама әзірлеуде жұмыс 
істей алады (2.8-суретті қараңыз).

Сонымен қатар, робототехника ROBOTIS GP (http://en.robotis.com/
index/product.php?Cate_code=121510) сияқты бәсекеге қабілетті адам-
ның қимыл-қозғалысын орындайтын роботтарды зерттеуде жақсы да-
мыған, содай-ақ қатар  ROBOTIS OP (http://en.robotis.com/index/product.
php?Cate_code=111010), ROBOTIS OP2 (http://en.robotis.com/index/
product.php? Cate_code = 111310),  THOR -MANG3 (http://en.robotis.com/
index/prod-uct.php?cate_code=111410) бар. 
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2014 жылдың көктемінде ROBOTIS жүйесі OpenCM9.04-C кон-
троллері негізінде ROBOTIS MINI (http://en.robotis.com/index/product. 
php?cate code=121310) деп аталатын қолжетімді гуманоидтық робот 
шығарды, онда XL-320 сервo қозғалтқышы пайдаланылды. ROBOTIS 
MINI сыртқы көрінісі (2.9-сурет) көрсетілген, шамамен ROBOTIS OP-
тің жартысындай, бірақ аяқтың кинеметикалық қозғалысты орындау 
мүмкіндіктері шектеулі. Ол мобильді құрылғылармен (Android® және 
iOS®), сондай-ақ дербес компьютерлермен (MS Windows®) жұмыс 
істеуге және бағдарламалануға арналған. MINI жүйесі смартфондағы 
SMART қондырғылар арқылы R+m.PLAY700 мобильді қосымшасын 
қолдана алады (толығырақ ақпарат https://www.youtube.com/watch?v=-
O-vZhAH-bQ және 12-тараудағы бейнелерді қараңыз).

2.6-сурет. ROBOTIS 
IoT жүйесі  (1-дең-
гейі)

 

2.7-сурет.  Биолоид 
жүйесіндегі робот
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2.8-сурет. Сол жақта 
OpenCM-9.04-B 
контроллері, ор-
тада XL-320 сер-
вомотор, оң жақта 
USB2Dynamixel бай-
ланыс түрлендіргіші

 

2016 жылдың  шілде айында OLLOBOT әзірлеушілердің SHAPE AT 
және T Tech  көрмесінде ұсынған мобильді роботы (2.10-суретті қараңыз). 
Оны Android App (https://github.com/ROBOTIS-GIT/OLLOBOT) немесе 
IFTTT IF® қосымшасымен ұялы телефон (Android немесе iOS) арқылы 
басқаруға болады (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ifttt.
ifttt). ROS™ (http://www.ros.org/) әзірлеушілерге арналған TurtleBot3-ті  
2016 жылы ROSCon конференциясында университет магистранттары 
ұсынды және қазіргі уақытта «Spring 2017»-де оның екі модельі пайда 
болды: «Бургер» және «Вафли» (2.11-суретті қараңыз).

2.9-сурет. ROBOTIS MINI  
әрекетінің фигурасы
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2.10-сурет. Samsung 
S4 телефоны бар 
OLLOBOT жүйесі

 

Бұл кітап университеттің студенттеріне немесе өздігінен үйре-
нетін ізденушілерге арналып жасалғандықтан, BIOLOID BEGINNER, 
COMPREHENSIVE STEM және PREMIUM, OpenCM, PLAY700, 
ROBOTIS MINI және OLLOBOT сияқты қосымша жүйелерді  
қарастырды.

2.11-сурет.  
Ағымдағы TurtleBot 
3 модельдері: сол 
жақта бургер және 
оң жақта вафли 
(ROBOTIS компания-
сының рұқсаты)
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2.12-сурет.  CM-5 
контроллері  
(тоқтатылған)

 

2.2 Кітапта қарастырылған робот жинақтары

BIOLOID BEGINNER және COMPREHENSIVE жүйелерінде CM-5 
(2.12-суретті қараңыз) Atmel ATmega ™ 16 МГц және 128 кб флэш жа-
дысы басты контроллер ретінде пайдаланылады. Ол робот сенсорлары 
мен жетектеріне Dynamixel TTL үш ілмекшелі (үш пин)  арқылы қосы-
лады және ZIG-100 модульдері арқылы ZigBee сымсыз байланыспен қо-
сылу мүмкіндіктері бар.

Іс жүзінде 2005 және 2009 жылдар аралығында BIOLOID EXPERT 
деп аталатын тағы бір CM-5-ке негізделген жүйе болды. Ол жан-жақты 
базалық аппаратты пайдаланды, оның VisualC++V.6 кітапханасында 
сенсорларды, жетектерді, видеокамераны (2.13-сурет) басқаруға ар-
налған машинаны көруді өңдеу процедуралары  және ZigBee сымсыз 
байланыстарын орындайтын функциялары болды. 

BIOLOID PREMIUM жүйесі алғаш рет 2009 жылы шыққан кезде ол 
256 Кбайт флэш-жады бар 16 МГц Atmega CM-510 контроллерімен (сол-
жақтағы 2.14-суретті қараңыз) жасақталған, бірақ 2013 жылдан бастап 
ол CM-530-бен (оң жақтағы 2.14-сурет) құрастырылған, ол 512KB 
флеш-жадысымен 72МГц STM32F103RE негізделген. Олай болмаған 
жағдайда сыртынан қарағанда және функционалды түрде де CM-510 
және CM-530 бір-бірімен ұқсас. Екеуі де WinAVR (CM-510) немесе 
WinARM (CM-530) құралдар тізбектері арқылы енгізілген C қосымшала-
рын өңдеуге қабілетті (4 және 9-тараулардағы әрі қарай талқылауларды  
қараңыз).
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2.13-сурет. BIOLOID 
EXPERT сымсыз 
түсті бейнекамераға 
арналған жинағы 
(тоқтатылған)

 

2.14-сурет. Сол 
жақта CM-510 (тоқта-
тылған) және оң 
жақта CM-530

 

Екіншіден, Dynamixel-дің екі түрін қосып пайдаланған кезде, ATmega 
негізіндегі контроллерлер CM-2+ (тоқтатылған) және CM-700 (2.15-су-
ретті қараңыз) модульдерді сол контроллерде біріктіреді (яғни, үш-пин-
ді TTL және төрт пин RS-485, қосымша мәліметтер алу үшін 3-суретті 
қараңыз).  Енгізілген CM-700 үшін С қолжетімді.

BIOLOID жүйесінің соңғы нұсқасы 2012-жылғы аппаратты бірік-
тіретін құрастыру әдістері    BIOLOID жиынтықтарынан (бұрандалар 
мен бекітпелер)  және DREAM жиынтықтарынан ( платалар мен той-
тарма) тұрды. Сондай-ақ бұл  жүйеде жаңа байланыстарды қамтамасыз 
ететін істікшелі түйістерін (2.16-сурет), IR-датчиктердің құрамын (кей-
інірек 3-тарауда сипатталады) көрсетуге болады. Жүйе жиынтығында 
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CM-530 контроллері қолданылады. Ол стандартты және кеңейтілген 
екі бөлек жинақ ретінде беріледі.  Стандартты жинақ кеңейту жинағын 
дұрыс пайдалану үшін қажет.

2.15-сурет. Сол жақта  
CM-2+ (тоқтатылған) 
және оң жақта CM-
700 контроллерлері 
(ROBOTIS компания-
сының рұқсаты)

 

2.16-сурет. BIOLOID 
STEM-де жабдықтар-
ды бұрап бекіткен 
көрінісі

 
Барлық ROBOTIS BIOLOID жүйелері RoboPlus бағдарламасымен 

қамтамасыз ету үшін төрт негізгі әдісті пайдаланады:
1. MANAGER – контроллерлер мен динамикалық жүйелер үшін жал-

пы аппараттық ақауларды жою және микробағдарламалық жасақтаманы 
жаңарту үшін.

2. TASK – пайдаланушыға арналған жалпы бағдарламалау ортасы.
3. MOTION – көп қабатты роботтар қозғалысын бағдарламалау ортасы.
4. DYNAMIXEL WIZARD – Dynamixel орындаушы құралдарындағы 

және датчиктеріндегі микробағдарламаны жою және жаңарту.
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Басқару құралдары TASK және MOTION қандай контроллерлер қол-
данылатынына қарай екі нұсқада болады (қосымша мәліметтер үшін 3 
және 4-тарауларды қараңыз).

2014 жылдан бастап, OpenCM платформасы Робот  үшін MS 
Windows®, Mac OSX® және Linux® сияқты операциялық жүйелерде 
ашық аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету мақсаттарына 
қол жеткізуге арналған орындаушы драйвері құралы болып келеді. CM-
900 бета-платформасы алғаш рет 2012 жылы қол жетімді болды, бірақ 
енді оны ROBOTIS компаниясы сатпайды. Оның STM32F103C8 микро-
контроллеріне негізделген екі нұсқасы бар ES және V.1.0,  (2.17-сурет). 
Олар USB (1), CAN (1), USART (3), I2C (2), SPI (2) сияқты көптеген 
аппараттық стандартты интерфейстермен 64Кб флэш жадысы арқылы 
тасымалданады. ES нұсқасы AX/MX-TTL және RS-485 Dynamixel 
порттарын танйды, V.1 шығарылымы жаңа XL-TTL Dynamixel пор-
тын қосымша қолдауға болатынын көрсетті. Arduino-ға негізіндегі IDE 
(OpenCM IDE деп аталады) ZigBee және BlueTooth арқылы сымсыз бай-
ланысын қамтамасыз ететін бағдарламалық жасақтаманы қолдайды.   
Нақты уақытқа байланысты өңдеу (SWD және JTAG) ST-LINK/V2 және 
KeilμVision сияқты қосымша құралдарды пайдалану арқылы қолжетімді  
болады.

 
2.17-сурет. Сол жақта 
CM-900 ES және оң 
жақта V.1

 

Қазіргі таңда OpenCM-9.04 2.18-суретте көрсетілген A, B, C серияла-
ры тек коммерциялық тұрғыда қолжетімді. 9.04 серияларында бұрынғы 
9.00 сериясындағы тізімде көрсетілген жабдықтардың мүмкіндіктеріне 
ие, бірақ олардың физикалық форматы кішкентай әрі 128 кб флэш жады 
бар. Пайдаланушы AX/MX-TTL және XL-TTL Dynamixel модульдерінің 
қосып пайдалануды жоспарласа,  онда В нұсқасын пайдалануға бола-
ды, бірақ бұл коммерциялық қолжетімді емес. A нұсқасы – бұл пайда-
ланушыға теңелген B нұсқасы, ал пайдаланушы тек қажетті құралдарды 
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орнатады. A және B нұсқаларының екеуі де аппараттық және бағдарла-
малық жасақтама контроллері болып табылады, алайда пайдаланушылар 
өздері қалаған бағдарламалық жасақтаманы және жүктеушті бейімдей 
алады. OpenCM IDE бағдарламасын бағдарламалау интерфейсі ретінде 
пайдаланады.

2.18-сурет. OpenCM-
9.04-A/B/C контрол-
лері (солдан оңға 
қарай)

 

2.19-сурет. 
OpenCM-9.04 се-
риясына арналған 
OpenCM-485-EXP-
ның кеңейтілген 
жинағы (beta нұсқасы 
– жасыл, шығарылым 
нұсқасы – көк)
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Қазіргі уақытта C нұсқасы ROBOTIS MINI жинағына кіреді, сон-
дай-ақ  қолжетімді (http://www.robotis.us/opencm9-04-c-with-onboard-
xl-typeconnectors/ ). Ол XL-TTL қосқыштарына ғана орнатылған. Ең 
бастысы, ол R+Task және R+MotionV.2 бағдарламалық жасақтама 
жиынтығымен жұмыс істеуге мүмкіндік беретін меншікті микро-
бағдарламаға ие. Сонымен қатар, пайдаланушы C нұсқасымен OpenCM 
IDE-ны пайдалана алады, бірақ бұл режим меншікті микробағдарла-
маны өшіреді, осылайша пайдаланушы R+Task және R+Motion пакет-
терін қайта пайдаланғысы келсе, микробағдарламаны қалпына кел-
тіру процесін орындауы керек, толығырақ 4-тарауды қараңыз. Егер 
пайдаланушыға TTL және RS-485 Dynamixel порты қажет болса, онда 
OpenCM-485-EXP кеңейту тақтасы қолданылуы керек болуы мүмкін  
(2.19-сурет).

Робототехника компаниясы CM-50 PLAY700 жүйесін OpenCM-9.04/
C+ 485-EXP құралдармен бірге Android және iOS  мобильді құрылғы-
лармен жұмыс істеуге мүмкіндік беретін SMART құрылымын 
кеңінен қолданды (2.4-суретте көрсетілген, 9 және 11-тарауларда  
қарастырлған).

2.3 MiCom оқыту жиынтығы

2017 жылы робототехника компаниясы «MiCom оқыту жиынтығын» 
шығаруды жоспарлап отыр. Ол OpenCM9.04-C негізделген және пайда-
ланушының өздігінен ізденетін түріне бағытталған. 2.20-суретте оның 
негізгі компоненттерін көрсетеді:

• 2-mm басты орнатқымен бір OpenCM-9.04-C.
•	 Үш NIR датчик (5-істікшелі).
•	 Екі XL-320 орындаушы құрылғылар
•	 Бір жезсіз тақтайша және 100 мм жалғастырғыш сымдары бар. Ке-

дергілер (10 KΩ және 100 KΩ) сияқты кейбір электрлік және элек-
троника компоненттері бар, 1 қызыл светодиод, NIR жарық диод-
ты, таратқышы, қабылдағышы, 1 ажыратқыш, 1 айнымалы кедергі, 
микрофон және 7-сегментті LED дисплейі бар.

•	 Қара жолды (мысалы) қадағалау үшін қажетті NIR датчигі және 
дөңгелекті робот жасау үшін қосымша OLLO рамалары және дөң-
гелектері бар.
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2.20-сурет.  Micom 
оқу жиынтығы (2017 
жылғы)

 

 
Бұл жиынтықта өздігінен үйренушілерге жылдам оқыту әдісі үшін 

TASK құралын пайдалану арқылы бағдарламалауды бастауға болады, 
содан кейін төменгі деңгейлі бағдарламалау стилі үшін Arduino-ға не-
гізделген ROBOTIS IDE-ге C тілін және эксперименттік схемаларға ар-
налған тақтаны қолдануға болады:

•	 Қосқыштарды тікелей қосу және сандық шығысы (PWM және жұ-
мыс циклі) бар.

•	 Аналогтық кіріс және А/В түрленгзуі.
•	 Байланыстырушы 
•	 Dynamixel-ді бақылау және нұсқаулық пакеттік басқару.
•	 Жадыға қосу және т.б.
Осы жүйе  «Video 2.1»-де сипатталған, сондай-ақ аталған Arduino жо-

басы «MiCom_1.ino» Springer Extras материалдарына кіреді.

2.4 OLLOBOT

Салыстырмалы түрде айтсақ, OLLOBOT робототехниканың «тақ 
добы» деп санауға болады, бірақ ол әлі де танымал ARM контроллерін 
STM32F103RET6 (72 МГц, 512 Кб флэш-жады) пайдаланады (2.21-су-
ретті қараңыз). Келешекте GPIO сенсорлық интерфейстері үшін пайда-
ланылуы мүмкін тізбек тақтасының жоғарғы жағындағы бес істікшелі 
төрт қосқышты ескеріңіз?

2.22-суретте OLLOBOT контроллерлерінің тізбесі үшін «ағымдық» 
(2016 жылдың соңы) басқару кестесін ұсынды, оның бағдарламаланатын 
түрлі функциялары бар. Оқырман тек екі сервоэлементтің қолжетімділі-
гін көре алады, сондықтан сезімтал және жоғары деңгейлі логика дең-
гейінде  ұялы телефонмен орындалады. Осылайша OLLOBOT-пен жұ-
мыс істеу көрсетілген. 
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2.21-сурет.  
OLLOBOT-ты басқа-
ру тақтасы

 

тір-
кеу

Мекен 
жайы

Мөл-
шері 

[байт]
Атауы Сипаттамасы Кіру Әдепкі 

мәні
Мини-
малды 

мән

Мак-
си-

малды 
мән

0 0x0 2 Модель 
нөмірі Модель нөмірі R 440 … …

7 0x7 1 ID Динамиксель ID R 200 … …

79 0x4F 1 Жасыл 
ЖДИ

Жасыл ЖДИ
Қосу/өшу RW 0 0 1

80 0x50 1 Көк ЖДИ Көк ЖДИ Қосу/
өшу RW 0 0 1

97 0x61 1 Кіріс мән батарея кернеуі 
(0.1 бірлік) R … 0 255

112 0x70 1
Х-Axis 

контоллер 
мәні

Джойстиктің 
Х-координатасы RW 0 -100 100

113 0x71 1
Y-Axis 

контоллер 
мәні

Джойстиктің 
Y-координатасы RW 0 -100 100

128 0x80 1
1порт 
серво 

режимі

Сол жақ мотор 
режимін 

өзгертіңіз 
(дөңгелек 

немесе буын)

RW 0 0 1
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129 0x81 1
2 порт 
серво 

режимі

Оң жақ мотор 
режимін 

өзгертіңіз
(дөңгелек 

немесе буын)

RW 0 0 1

136 0x88 2

 1 порт  
қоғал-
тқыш 

жылдам-
дық

Сол жақ 
дөңгелек 

жылдамдығы
RW 0 -1024 1024

137 0x89 2

2 порт  
қоғал-
тқыш 

жылдам-
дық

Оң жақ дөңгелек 
жылдамдығы RW 0 -1024 1024

156 0x9c 2
1порт 
серво 

позициясы

Сол жақ 
дөңгелек серво

  позициясы
RW … -10240 10240

157 0x9D 2
2 порт 
серво 

позициясы

Оң жақ дөңгелек 
серво

  позициясы
RW … -10240 10240

2.22-сурет. OLLOBOT контроллерін бақылау кестесі (ROBOTIS рұқсатымен)

Android құрылғыларына арналған қосымшаларды әзірлеуді қарасты-
рады (қосымша ақпарат алу үшін 12-тарауды қараңыз). OLLOBOT үшін 
түрлі ROBOTIS SDK-лерді мына жерден алуға болады - http://www.
robotis.us/ollobotsdk/. 

2.5 Жүйелерді іріктеу критерийлері

2009 жылдың басында «Ендірілген робототехника» курсына арналған 
оқу материалдарымда алғаш рет дайындаған CM-5 негізделген жүйелер-
де жалғыз нұсқа болды: BIOLOID COMPREHENSIVE және BIOLOID 
EXPERT. Бірақ қазіргі кезде бұрынғы секцияларда көрсетілгендей, бізде 
осы «Робототехника» саяхатына кіру нүктелері үшін көп таңдау бар. Бұ-
дан басқа, ROBOTIS CM-5 негізделген жүйелер әлі де пайдалы болған-
дықтан, бағдарламалық жасақтаманың жаңартулары, жаңадан жасалған 
қозғалтқыштар мен датчиктер үшін кері үйлесімділікті сақтауға тырыса-
ды. Мысалы, CM-5 құрылғысы келесі құрылғылармен үйлесімді, бірақ 
олар Atmel AVR® чипіндегі 16 МГц жиіліктегі жылдамдықпен жұмыс 
істемеуі мүмкін:
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2012 жылғы IR датчигінің жинтығы (  sensor/ir_sensor_array.htm)
2011 жылғы MX-28T сервоқозғалтқыш (http://support.robotis. com/en/

product/actuator/dynamixel/mx_series/mx-28at_ar.htm) 
2010 жылғы HaViMo2 түсті бейнекамера (https://www. havisys.

com/?pageid=8)  

Сондықтан мені қолдап осы ұсыныстарды бөлісуге рұқсат етіңіз:
1. Өздігінен  ізденушілер  пайдалану үшін MiCom оқыту жиынтығы 

экономды тәсіл болып табылады, ал пайдаланушы TASK-тен бастап 
ROBOTIS IDE-ге дейін қол жеткізе алады. Бұл жиынтық ROBOTIS ро-
бототехника экологиясындағы алғашқы әрі  танымал  жиынтығы болуы 
мүмкін.

2. CM-530 STEM немесе PREMIUM жинақтарының  MCU @ 72 МГц 
және 5 істікшелі GPIO коннекторларымен байланысы жылдам, сон-
дай-ақ C енгізу оңай әрі қолжетімді (WinARM және Eclipse арқылы). 
Егер компьютеріңізде бағдарламалауды кері байланыстра алсаңыз, онда 
RoboPlus Suite V.1 немесе V.2 жүйесінде жұмыс істей аласыз, WinARM-
мен бірге C-ға көшіруге немесе қосымша SM-9.04-A-ға, B-ны Arduino 
™ үлгісі IDE-ге тасымалдай аласыз, себебі барлық жабдықтар әлі де 
үйлесімді болып тұрады. ROBOTIS электронды дүкенінде RoboPlus 
V.1 бағдарламалық жасақтамасын пайдалану әдісін көрсететін бағдар-
ламалау нұсқаулығы бар   (http://www.robotis-shop-en.com/?act=shop_
en.goods_view&GS=1486&GC=GD080400) .

3. Егер робототехникамен және Arduino®-мен таныс болсаңыз  
OpenCM9.04-C-ны басынан бастап пайдалануға негіз бар. Бірақ қажет-
ті барлық басқа бөліктерді бөлек сатып алуға тура келеді (http://www.
robotis-shop-en.com/?act=shop_en.goods_list&GC=GD0803). ROBOTIS 
роботтарын (BIOLOID COMPREHENSIVE және PREMIUM серияла-
рын қоспағанда) 3-D CAD құралында монтаждалған нұсқаулықтар мен 
бөліктері тізімдері  R+Design-ге қосылған ол  (http://support.robotis.com/
en/software/roboplus2/r+design/r+design.htm) көрсетілген (2.23-суретті 
қараңыз). OpenCM9.04-C контролері R+Design, R+Task, R+Motion және 
R+Manager төріт құралымен RoboPlus бағдарламалық жасақтамасының 
екінші буынымен жұмыс істеуге арналған:. Бұл таңдау пайдаланушы-
ларға ROBOTIS стилі мен Arduino стиліндегі интерфейстерінің арасында 
ауысудың ең икемді әдісін көрсетеді. Пайдаланушы роботқа камераны 
қосу, аудио-визуалды және хабар алмасу қызметтеріне қол жеткізу үшін 
одан әрі қызықтырса, онда смартфонмен OpenCM9.04-C бағдарлама-
сы арқылы  R+m.PLAY700 телефон қолданбасының көмегімен Android 
және iOS жүйелері негізінде бағдарламалауға жұмыс жасауға болады.
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4. SMART III жүйесі халықаралық деңгейде қолжетімді болғанда, бұл 
кіріспе робототехникадағы бірінші курс студенттеріне арналған 1-кре-
дит курсынан төмен баға жүйесі болар еді,  бірақ қиын тақырыптарды 
кеңейтіп оқытуға арналмаған.

2.23-сурет.  R+ құрал-
дарды құраструы

 

2.6 2-тарауды талқылауға арналған сұрақтар

1. ROBOTIS Co. компаниясына арналған өнім брендінің атауы қан-
дай? 

2. ROBOTIS-тің алғашқы коммерциялық өнімі қандай болды?
3. Роботтарды жасау жүйесі секілді роботты пайдаланатын ROBOTIS-

тың қандай робототехникалық жүйелер бар?
4. SCRATCH 2-мен  ROBOTIS жүйелерінің қандай байланысы бар?
5. ROBOTIS жүйелері R + MOTION-мен не байланыстырады?
6. ROBOTIS  жүйелерін смартфонмен қалай байланыстыруға болады?
7. R + m.PLAY700 телефонының қолданбасы DREAM жүйесімен қа-

лай жұмыс істейді?
8. ROBOTIS роботтарының көпшілігі үшін механикалық жинақтарды 

көрсететін құралдың аты қандай?
9. Қазіргі уақытта ROBOTIS-тың микроконтроллерлері қандай?
10. STMicrolectronics Co. компаниясының STM32 тобына негізделген 

роботтық жүйелерді атаңыз?
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11. Atmel Co компаниясынан ATmega AVR тобына негізделген ро-
боттық жүйелерді атаңыз?

12 ROBOTIS-тан ашық аппараттық-бағдарламалық қамтамасыз ету 
бастамасымен байланысқан контроллердің аты қандай?

13. Қандай CM-XXX контроллерлері C-негізіндегі компьютерлік 
бағдарламаларды пайдаланып жүзеге асырады?

14. Қандай CM-XXX контроллері 72 МГц жиілігінде жұмыс істейді?
15. RoboPlus бағдарламалық қамтамасыз ету ортасымен бірге келетін 

төрт бағдарламалық құралдың тізімін атаңыз?
16. ROBOTIS жүйелерін пайдалану үшін пайдаланушыға қолжетімді 

үш ықтимал байланыс және интерфейс хаттамаларын атаңыз?
17. Қолданушы негізінен қандай контроллер микробағдарламаны 

жүктеуішті қаже теді?
18. Arduino негізіндегі IDE қай контроллермен сәйкеседі?
19. Қандай контроллер (лер) кеңейту тақтасын қолдайды?
20. Типтік төрт байланыстырушы жүйесіндегі негізгі байланыстың 

төрт түрін атаңыз.
21.  __________ байланыстары ___________ сілтемесі деп аталады, ол 

360 ° бұрышы болуы мүмкін.
22. Төменде көрсетілгендей төрт байланыстың байланыс жүйесінің 

дұрыс тиісті сілтемелерін анықтаңыз немесе сызыңыз.
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3-тарау
Жабдықтар сипаттамасы

Бұл тарауда робототехника контроллерлерін, жетектер мен сенсор-
лардың негізгі аппараттық сипаттамаларын оқуға болады, сондықтан 
пайдаланушы өздерінің қажеттіліктеріне сәйкес робототехникалық 
жүйе ні жобалау кезінде олардың аппараттық нұсқаларын бағалай алады. 

Ағымдағы робототехника жүйелерін екі топқа бөлуге болады  
«Firmware 1.0» және «Firmware 2.0». «Firmware 1.0» жүйелерінде пай-
даланылатын микроконтроллерлері STMicroelectronics-ден ARM Cortex 
M3® чипіне негізделген, сондай-ақ  CM-530-ды қоспаған Atmel AVR 
чипіне негізделеді (3.1-сурет). «Firmware 2.0» жүйесі STMicroelectronics 
компаниясының ARM Cortex M3 чиптеріне негізделген  
(3.2-сурет).

Жалпы алғанда, барлық «Firmware 1.0» контроллері түпнұсқалық 
RoboPlus бағдарламалық жасақтама жиынтығы V.1 арқылы жұмыс 
істейді: Басқарушы TASK, MOTION, TERMINAL және   ДИНАМИК-
СЕЛЬ WIZARD (http://support.robotis.com/en/software/roboplus_main.
htm), ал барлық «Firmware 2.0» контроллері RoboPlus жинағының V.2 
нұсқасымен жұмыс істейді: R+MANAGER, R+TASK және R+MOTION 
(http://support.robotis.com/en/software/roboplus2.htm). Алайда, R+TASK 
V.2 және R+MOTION V.2 құралдарының екеуі де «Firmware» серия-
сымен жұмыс істейді (3.3-сурет),   пайдаланушыларға MANAGER V.1 
және  ДИНАМИКСЕЛЬ WIZARD құралдарын пайдалану қажет болған-
да түсінікті болуы керек.

TASK құралы барлық «Firmware 2.0» контроллері (CM-50, CM-150, 
CM-200, OpenCM9.04 және OpenCM7.00) мобильді құрылғылармен кең 
интерфейсті байланысқа ие (11-тараудан толығырақ ақпаратты қараңыз).

Бұл ROBOTIS e-Manual веб-сілтемесінде барлық үйлесімді аппарат-
тық құралдардың толық кестесі бар: контроллерлер, сенсорлар, жетек-
тер, байланыс құралдары және батареялар қуаты (http://support.robotis.
com/en/product/controller_main.htm).
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3.1-сурет. 
«Firmware 1.0»  
жүйелері

 

 

 

3.2-сурет. 
«Firmware 2.0»  
жүйелері

 

 

 

3.1 Atmel AVR® жиынтығы

3.1.1 CM-5 (тоқтатылған)

CM-5 контроллері (C.2005) 16 МГц жиілігінде ATmega128 құрылғы-
сына орнатуға негізделген және 128 Кбайт флэш-жады бар (3.4-сурет). 
Бұл BIOLOID BEGINNER және COMPREHENSIVE (BBC) жинақта-
рымен бірге жүреді.

Бұған үш TTL-динамиксельдің 3-байланыстырғыш (пин) қосымшасы 
бар, оларды келесідей пайдалана алады:

1. AX және MX жетектерінің түрлері, бірақ ол  AX-12A жетектері 
BBC жинақтарымен бірге жүреді.
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3.3-сурет.  
R+TASK V.2 бағдар-
ламалық құралы

 

3.4-сурет. 
CM-5-тің ішкі 
көрінісі

 

2. BBC жиынтығы – бұл белсенді және пассивті режимде қолданы-
ла алатын 3 NIR датчиктерінен (оң, орталық және сол жақта) тұратын 
AX-S1 интеграцияланған сенсоры.  Сондай-ақ, NIR режимінде RC-100 
қашықтан басқару құралымен пайдалануға болатын NIR қабылдағышы 
(IR-10) бар.

 3. Аяқтың қысымы, 3 өсті қозғалту,  түсті бейнекамера сияқты  
өлшеу дің басқа түрлері үшін  динамиксель негізіндегі  датчиктерге ар-
налған 3-істік (пин) пайдаланылады, ол 3.3-тақырыпта  егжей-тегжейлі 
талқыланған. 

Ол 9 істікшелі RS-232 коннекторы арқылы компьютермен байланы-
су үшін mini-jack коннектор кабелін (BSC-10) пайдаланады. Егер сіздің 
компьютеріңізде USB порттары болса, USB2 динамиксель модулін USB 
портымен CM-5 байланыс порты арасындағы интерфейс ретінде пайда-
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лану керек. Жетілдірілген қосымшаны қолданушылар компьютермен 
тікелей жетектер мен сенсорларды  басқаруға үшін  USB2 динамиксель-
дің 3-істікшелі (TTL) және 4-істікті (RS-485) түрлерін пайдаланады  (C/
C++ бағдарламалау білімі талап етіледі және бірнеше веб-сайттар тиісті 
ақпарат береді, мәселен softwaresouls.com және forum.trossenrobotics.
com немесе robosavvy.com/forum-ында сияқты оқулықтар бар). CM-5 
ZIG-100 қосқыш карточкасы арқылы сымсыз байланыс орнатуға болады 
(3.5-сурет).   Дегенмен, кез келген уақытта тек екеуін бірдей емес біреу-
ін ғана бірыңғай сымсыз байланыс режимінде орналастыруға болады. 
«Сымды» байланыс арқылы микроконтроллерге кодты жүктеуге бола-
ды, сондай-ақ «қашықтан басқару» пәрмендерін CM-5-ге Virtual RC-100 
контроллері арқылы жібере аласыз. 2012 жылдан бастап RC-100A/B-ға 
қосымша BlueTooth® коммуникациялық мүмкіндіктерін орнатты RC-
100-ді тоқтатты, (http://www.robotis.us/rc-100b/). Қазіргі уақытта тек RC-
100B-қа  қана қолжетімді. ZigBee® және BlueTooth®-лардың коммуни-
кациялық бағдарламаларына толығырақ 5.6-тақырыпшада және 7-тарау-
да талқыланды.

Егер сіздің компьютеріңізде 9-істікті RS-232 коннекторы болса 
(COM1 деп есептелсе), бағдарламалау және күйге келтіру үшін «сымды» 
қосылымды пайдалану үшін келесі схеманы қолдануға болады, содан 
кейін роботты іске қосу кезінде «сымсыз» режимге ауыстырып қоямыз:

1. COM1-ге жалғастырылған mini-jack сериялық кабелін қара 9 істікті 
қолдану арқылы TSK бағдарламасына  TASK V.1 құралын пайдаланып, 
оны CM-5 контроллеріне жүктейміз,   дұрыс кодталғанын тексеру үшін 
қалыпты жағдайында RC-100 виртуалды контроллерін пайдаланыңыз 
(3.6-сурет). 

2. Қосалқы модульді (USB2 динамиксель-Zig2Serial-ZIG-100, 3.7-су-
рет) қосу үшін қосалқы USB портын пайдаланамыз, ол шын мәнінде 
COM34 болып шығады. Одан кейін UNPLUG mini-jack шағын сымды 
сериялы кабелін CM-5-ке қосамыз (егер сіз осы mini-jack қосқышын CM-
5-ке жалғаған болсаңыз, оның ZigBee схемасы өшеді), ол 3.4-суретте 
көрсетілген.

3. TASK tool (V.1) құралына COM34-т қосқаныңызды тексеріңіз, 
содан кейін мәзір жолағында «View Output of Program»-ды басамыз 
(3.8-суретті қараңыз), одан кейін Virtual RC-100-ді қалыпты жағдайда 
қолданыңыз, ол тек COM34 арқылы сымсыз түрде бағытталады, со-
нымен қатар сіз ойнату режиміндегі CM-5-ке ие болдыңыз және жүктел-
ген бағдарламаның қалыпты жағдайда екенін тексеріңіз.
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3.5-сурет. 
Сол жақта CM-5 және 
оң жақта ZIG-100 
карточкасы

 

3.6-сурет.  
Сымды қосылым 
арқылы CM-5-ке  
COM1-ді пайдалану

 

3.7-сурет.  
USB2 динамик-
сель-Zig 2 сери-
ясымен ZIG-100 
құрамы
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3.8-сурет. 
CM-5-ке COM34-ті 
сымсыз қосылым ара-
лықта пайдалану

 

3.1.2 CM-510 (тоқтатылған)

CM-510 контроллері (C.2009) ATmega 256 құрылғысына негізделген, 
бірақ әлі де 16 МГц жиілігінде жұмыс жасайды,  256 Кбайт флэш-жады 
бар (3.9-сурет). Ол 2009 жылдан 2012 жылға дейін BIOLOID PREMIUM 
(BP) жиынтығымен бірге жұмыс жасап келеді. 2012 жылдан кейін CM-
510 BP жиынтығы үшін CM-530-ке ауыстырылады.

Бұл  динамиксель I/O және байланыс порттарының кеңейтілген 
жиынтығына ие:

1.  3 істікшелі  бес TTL  динамиксель портты бар (AX және MX жетек-
ті және басқа да  динамиксель негізделген датчиктермен жұмыс жасауға 
арналған).

 2. 5 істікшелі GPIO алты порты (мысалы, NIR-ге негізделген, 
қашықтықтан өлшеу және NIR арқылы бұрыштық шағылысу) темпера-
тура, ультрадыбыстық және қозғалыс тану датчиктері гироскоп, жанасу, 
түстер анықтау, магниттік  датчиктермен жұмыс жасауға арналған.

3. ZIG-100A-ніың 4 істікшелі бір байланыс порты бар (3.10-сурет), 
ол ZIG-100-ге тең келеді. CM-5 үшін бұрын талқыланған компьютер-
лік коммуникация нұсқалары бұрынғыдай CM-510 үшін қолданылады 
(3.1.1-тақырыпшада айтылады). ZIG-100/110A үшін ең жоғары өткізу 
қабілеті 250 кбит/с.
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3.9-сурет. 
CM-510-ның ішкі 
көріністері

 

3.10-сурет. 
 ZIG-100 және ZIG-
110A ZigBee байла-
ныс модульдері

 

4. 2012 жылдан бастап BlueTooth арқылы алыстан басқаруға ар-
налған BT-100/110A және BT-210 (3.11-сурет) құрылғылары  қосылды. 
BT-100/110A/210 үшін  ең жоғары өткізу қабілеті 250 кбит/с. Олармен 
бірге  4 істікшелі байланыс порты бар СМ-510-ды пайдалануға болады, 
бірақ BlueTooth сипаттамасына тән ерекшеліктерімен сәйкес келуі ке-
рек. BT-100/A тек қана RC-100A/B-ны қашықтан басқару құралында жұ-
мыс істейді. BT модульдерін қолданғанда, пайдаланушы PC-ке пайдала-
нылған әрбір BT модуліне байланыстырғыш 2 COM (OUT-GOING және 
IN-COMING пайдаланушы бұл ақпаратты Windows® Device Manager 
арқылы тексере алады) портын пайдалануды ескеруі керек. Осылайша, 
PC тарапынан ROBOTIS қолданбалы бағдарламалық жасақтамасын пай-
даланғанда, пайдаланушы OUT-GOING COM портын таңдауды қамта-
масыз етуі керек.

5. CM-510 дыбыс генераторы мен детекторы  тақта схемасына орна-
тылған және PC-пен «сымды» байланыс жасау үшін mini-jack сериялық 
кабелін пайдаланады.
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3.11-сурет. 
BT100/110A және BT-
210 Bluetooth байла-
ныс құрылғылары

 

3.1.3 CM-700

CM-700 контроллері (2009 ж.) ATmega 256 (16 МГц, 256 КБ) негіз-
делген және әлі де коммерциялық қолжетімді. Ол 2 тақтадан тұрады: 
CM-700 контроллер тақтасы  TTL (3-істікшелі коннектор) және RS-485 
(4 істікшелі ағытпа) арқылы байланысуға мүмкіндік беретін кеңейтілген 
тақтадан тұрады (3.12-суретті қараңыз). CM-700 функционалды түрде 
CM-700-ді DX/LX/EX  динамиксель (RS485 протоколы) мен қосымша 
бақылауға болатын болса, CM-510-ға тең (3.1.2-тақырыпта берлген). 
CM-700 мен  OpenCM-9.04/C+485EXP-ның комбинациялық функция-
сына ұқсас (3.2.5-тақырыпты қараңыз), бірақ OpenCM-9.04/C-ді ARM 
Cortex M3 контроллерінде жұмыс істеген кезде CM-700 Atmel контрол-
лерімен жұмыс істейді.

3.2 STM ARM® Cortex M3® топтамасы

3.2.1 CM-150

CM-150 контроллері (C 2014) STM32F103C8 құрылғысына негіздел-
ген, 72 МГц жиілігінде жұмыс жасайтын 256 Кбайттық флэш-жады бар 
(3.13-сурет). Бұл жүйе DREAM жүйесімен бірге келеді, бірақ сонымен 
қатар жеке түрде қолжетімді. Бағдарламалау үшін USB2 кабелі (A ми-
кро B-ға дейін) арқылы host PC-мен байланысу үшін тікелей USB пор-
тын пайдаланады. Сондай-ақ,  ZIG-110A (ZigBee), BT-110A/210/410 
(BlueTooth) сияқты басқа байланыс құралдарын қолдануға мүмкіндік 
беретін 4 істікшелі  байланыс порты бар және сымдық байланыс үшін 
LN-101 бар (3.14-сурет).
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CM-150 мен бірге LBS050 Li  3.7 вольттық аккумуляторды пайда-
ланып жұмыс істейді. Ішкі NIR дистанциялық сенсорлар мен GM-12A 
сияқты үздіксіз бұрылыс жетектері үшін екі арнайы порт (1-порт  және 
2-порт) бар, сондай-ақ әртүрлі сенсорларға (NIR, Touch сияқты) және 
серво жетектерге (SM-10A сияқты) арналған екі GPIO порты (3 және 4 
порт) бар.

3.12-сурет.  
CM-700 контроллері, 
оның кеңейту тақта-
сы (сол жақта) және 
CM-510 (оң жақта)

 

3.13-сурет.  
CM-150 контроллері
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3.14-сурет.  
LN-101 USB жүкте-
ушісі

 

Бағдарламалық қамтамасыз етуде бұл R+MANAGER және R+TASK 
құралдарымен (V.2) жұмыс істейді, осылайша Android немесе iOS жүйе-
лерінде орнатылған R+m.PLAY700 мобильді бағдарламасымен жанама 
түрде жұмыс жасайды.

3.2.2 CM-200

CM-200 контроллері (мысалы 2015-жылғы) 72 МГц жиіліктегі 
STM32F103C8-ге негізделген және 256 Кбайт флэш-жады бар (3.15-су-
рет). Онда тек ZIG-110A (ZigBee), BT-110A / 210/410 (BlueTooth) сияқты 
байланыс құралдарын қолдануға мүмкіндік беретін немесе LN-101 host 
PC-пен сымдық байланыс  және басқа роботтармен байланыс үшін қа-
жетті  4 істікшелі  байланыс порты бар.

CM-200 жетекті және сенсорлық жүктемеге байланысты бір неме-
се екі LBS050 Li-ионды батареяларымен жұмыс жасайды. CM-150-
мен салыстырғанда, GM-12A сияқты үздіксіз бұрылыс жетектеріне ар-
налған үш ішкі NIR қашықтығы датчигі және екі арнайы порт (1-порт 
және 2-порт) бар және де сегіз GPIO порты бар (3-портан  10-портқа 
дейін) түрлі сенсорлар (NIR, Touch сияқты) мен сервожетектерге (SM-
10A сияқты) арналған. Бағдарламалық қамтамасыз етуде ол R+TASK, 
R+MANAGER және R+MOTION (V.2) үшеуінің барлығымен жұмыс 
жасайды, сондай-ақ R + m.PLAY700 мобильді қосымшасымен жұ-
мыс істейді. Ол SMART I, II және III жүйелерімен сәйкес келеді, сон-
дай-ақ қазіргі уақытта коммерциялық  бөлек зат ретінде қолжетімді  
емес.
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3.15-сурет.
CM-200 контроллері

 

3.16-сурет. 
CM-530-дың ішкі 
көріністері

 

3.2.3 CM-530

CM-530 контроллері (2012 жылғы) STM32F103RE құрылғысына 
негізделген, оның 72 МГц жиілігінде  256 Кбайттық флэш-жады бар 
(3.16-сурет). Ол USB портын тікелей пайдаланады (яғни, USB2 динамик-
сель модулін қажет етпейді) және USB2 кабелін (A-дан В миниге дейін) 
қажет етеді. Әйтпесе ол функционалды тұрғыдан  CM-510-мен бірдей.

Ол  динамиксель I/O және байланыс порттары  кеңейтілген тақтасы 
бар СМ-510 сияқты:

1. Бес 3 істікшелі TTL  динамиксель порты бар.
2. Алты 5 істікшелі GPIO порты бар.
3. Бір 4 істікшелі байланыс порты және бір USB-кіші порты бар
Бұрын CM-510 үшін (3.1.2-тақырыпта) талқыланған барлық атқа-

рушы құрылғылар, сенсорлар, ZigBee және BlueTooth модульдері MCU-
тың 16 МГц орнына 72 МГц артқан жылдамдықпен CM-530 құрылғы-
сында жұмыс істейді.
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Сондай-ақ, 3.1.1-тақырыпта сипатталған рәсімдерді де атап өту қа-
жет, CM-530 үшін CM-5-і «сымды» және «сымсыз» байланыстарды бір 
мезгілде пайдалану, оның USB байланысына және оның сымсыз бай-
ланыстарына (ZigBee немесе BlueTooth) қатысты болмайды. Басқаша 
айтқанда, CM-530-ды пайдаланушы тек USB арқылы сымды немесе 
Bluetooth ZigBee арқылы сымсыз байланыс орната алады (сонымен қа-
тар, BlueTooth тек компьютерден ТАСК бағдарламаларын роботқа жүк-
тей алатындығын атап өту керек).

3.2.4 CM-900 (тоқтатылған)

CM-900 сериясы ROBOTIS-тің ашық аппараттық және бағдарлама-
лық жасақтамаға кіруге болды, сонымен қатар, CM-900 контроллері 
2012 жылдың қазан айынан 2013 жылдың шілдесіне дейін бета-тестілеу 
қоғамдастығында қолжетімді болды. Оның екі нұсқасы ES және V.1 бар 
(2.17-суретті қараңыз),  екеуі де 72 МГц жиілікпен жұмыс жасайды. V.1 
тек 2013 жылы сатылымға шығарылды.

CM-900 V.1-дің  негізгі техникалық сипаттамалары төменде келтіріл-
ген:

CM-900 V.1
CPU STM32F103C8 (ARM Cortex-M3)
Op кернеуі 5–35 V (USB 5 V, DXL 12 V, 7.4 V)
Flash 64 KB
3-Pin DXL TTL 2
4-Pin DXL RS485 2
Mini 3-Pin DXL
TTL

1

Жоғарыда көрсетілген DXL коннекторы мен жұмыс кернеуінің пара-
метрлері CM-900-дің AX-тен  динамиксель Pro-ға дейінгі Динамиксель-
дік атқарушы құрылғылардың толық нұсқаларын басқаруға әбден мүм-
кін екенін көре аламыз. Ол қазіргі уақытта 1.0.4 нұсқасында OpenCM 
IDE деп аталатын Arduino-ға негізделген IDE-ні пайдаланады (3.17-су-
ретті қараңыз).



51Робототехниканы ROBOTIS жүйелерімен  зерттеу

3.17-сурет.   
OpenCM IDE V.1.0.4

 

Бұл кітапта қосымша файлда CM-900 сериясы (OpenCM-900.zip) үшін 
пайдаланушы нұсқаулықтары мен басқа да техникалық ақпараттар бар. 
Бұл файлдар CM-9 Developer’s World Circle™ сайтынан шыққан http://
www.robotsource.org/bs/bd.php?bt=forum_CM9DeveloperWorld. Өкінішке 
орай, бұл веб-сайт 2017 жылдың шілдесінде жабылды. Бета-тестілеу қа-
уымдастығынан кері байланыспен CM-900 2013 жылдың шілде айында 
OpenCM-9.04-ке өзгертілді.

3.2.5 OpenCM-9.04 сериясы

ROBOTIS бастапқыда сегменттелген нарық көрінісін суреттейтін 
OpenCM-9.04 сериясының 3-нұсқасын ұсынды, олар OpenCM-9.04 (A, B 
және C) мынадай негізгі техникалық сипаттамалары бар:

 
CM-9.04-A/B/C

CPU STM32F103CB (ARM Cortex-M3)
Op кернеуі 5–16 V (USB 5 V, DXL 12 V, 7.4 V)
Flash 128 KB
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OpenCM-9.04-A (3.18-сурет) пайдаланушыға өз жобасына қажет қуат 
қосқышынан бастап компоненттерді AX/MX-TTL немесе XL үшін қажет 
-TTL (3-істікшелі) және GPIO (5 істікшелі), ( тіпті JTAG/SWD интерфейс-
тің түрлері мен сандарына дейін монтаждауға толық мүмкіндік береді.

OpenCM-9.04-B-да (сурет 3.19)  қуат қосқышы, батарея қосылымда-
ры және басқа да қосқыштар үшін алдын ала AX/MX-TTL (2),  XL-TTL 
(2), GPIO (4), JTAG/ SWD (4-істікше) және сымды немесе сымсыз байла-
ныс үшін (4-істікше) орнатылған. 

A және B нұсқаларында ашық бағдарлама бар және тек ROBOTIS 
IDE бағдарламалық жасақтамасымен жұмыс істеуге арналған. Бұл 
кітапта қысқартылған файлды пайдалану нұсқаулықтары бар және 
ROBOTIS e-Manual веб-торабынан шыққан OpenCM-9.04-A/B серияла-
ры (OpenCM-904.zip) үшін басқа техникалық ақпараттар http://support.
robotis.com/en/product/controller/opencm9.04.htm берілген.  Мұнда мүд-
делі пайдаланушылар жаңартылған ақпаратты ала алады. Сонымен қатар, 
жоғары дәрежелі пайдаланушылар ST-LINK/V2 (http://www.st.com/web/
en/catalog/tools/PF251168) бағдарламасында жұмыс істеуді графикалық 
күйге келтіру мен бағдарламалауда жаңалық енгізгісі келуі мүмкін, Keil 
μVision IDE (http://www.keil.com/arm/mdk.asp) бағдарламалық қамтама-
сыз етуді және бағдарламаларды жүктеуді өзгертуге көмектеседі (http://
www.keil.com/arm/mdk.asp). B нұсқасы коммерциялық қолжетімді емес.

OpenCM-9.04-C-ге (3.20-сурет) қуат қосқышы, батареялық қо-
сылымдары үшін   XL-TTL (4), GPIO (4) және JTAG / SWD (4-pin) және 
сымды немесе сымсыз байланыс үшін (4-істікшелі)  қосқыштар алдын 
ала қосылады.

Сонымен қатар, пайдаланушы OpenCM IDE нұсқасын C нұсқасымен 
пайдалана алады, бірақ бұл режим меншікті микробағдарламаны тиімді 
түрде жояды, осылайша пайдаланушы R + пакеттерін қайта пайдаланғысы 
келсе, микробағдарламаны қалпына келтіру процесі орындалуы керек.
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3.18-сурет. 
OpenCM-9.04-A кон-
троллері

 3.19-сурет. 
OpenCM-9.04-B кон-
троллері
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3.20 –сурет. 
OpenCM-9.04-C кон-
троллері

 

3.21-сурет. 
485-EXP орнатылған 
OpenCM-9.04-C

 

Пайдаланушыға қосымша AX/MX-TTL және  RS-485  динамиксель 
порты қажет болса (қосымша қуат қажеттіліктерімен) (OpenCM-485-
EXP), кеңейту тақтасын қолдануға болады. Пайдаланушыға қосым-
ша  тақырыптар (қосымша жиынтықтан) қажет болса, OpenCM-9.04-ке 
(3.21-суретті қараңыз) толтыру енгізу қажет, қосымша ақпарат алу үшін 
төмендегі веб-сілтемелерге кіріңіз:
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• http://support.robotis.com/en/product/controller/opencm_485_exp.htm 
• http://www.robotis-shop-en.com/?act=shop_en.goods_view&GS= 

1623 & GC = GD080201  
• http://www.robotis-shop-en.com/?act=shop_en.goods_view&GS 

=1490 &GC= GD080201 

3.22-сурет. 
OpenCM-9.04 серия-
сының функционал-
дық блоктық схемасы 
(ROBOTIS компания-
сының рұқсатымен)

 

CM-5XX сериясымен салыстырғанда, OpenCM-9.04 сериялары PC-тің 
қосылымдарына қатысты қосымша параметрлерге ие: жай USB2 кабелі 
(А-дан микроға дейінгі)  немесе LN-101, ZigBee/BlueTooth арқылы Serial 
2 (USART CH 2) (3.22-суретті). Сериялық USART CH 1 әлі күнге дейін 
жергілікті OpenCM-904-де  динамиксель TTL тасымалдаушысы  ретінде 
сақталған. Сериялық 3 «жаңа» және динамиксель жетектерінің AX/MX/
DX/RX/PRO түрлеріне қол жеткізу үшін OpenCM 485 кеңейту тақтасына 
қосылған.

Бақытымызға орай, барлық ROBOTIS өнімдері үшін үйлесімділік кес-
тесін мына веб-сайттан  http://support.robotis.com/kz/product/controller_
main.htm  табуға болады, бірақ бұл тізімді пайдалану кезінде байланыс-
тыру мысалы:

• ROBOTIS IDE (Arduino-ға негізделген) функциясын пайдалан-
саңыз, OpenCM-9.04-A/B контроллері үшін қарапайым USB қо-
сылымы жақсы жұмыс істейді,   бірақ RoboPlus Manager (V.1) құра-
лымен оның микробағдарламасын жаңарту үшін пайдалануға ты-
рыссаңыз, ол жұмыс істемейді. Дегенмен, пайдаланушы OpenCM-
9.04-C микробағдарламасымен осы USB кабелі мен RoboPlus 
Manager (V.1 & 2) арқылы жаңарта алады (4.2.2-тақырыпшаны 
қараңыз). LN-101  динамиксель икемді құралы CM-9.04-C және 
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оған қосылған XL-320 құрылғыларындағы микробағдарламаны 
жаңартуға мүмкіндік беретін жан-жақты модуль болып табыла-
ды (4.1.2.1-тақырыпшаны қараңыз).  LN-101-ді MANAGER-дің 
нұсқаларында да қолдануға болады,  автор ұсынған мысалдар-
ды мынадан (http://www.robotis-shop-en.com/?act=shop-en.goods_
view&GS=1277&keyword=LN-101 ) көруге болады.

3.23-сурет. BT-410 
сериясы

 

• ZigBee (ZIG-110A) және BlueTooth (BT-110A және BT-210) модуль-
дері 9.04-C-мен үйлесімді, бірақ мен осы уақытқа дейін ZigBee қо-
сылудың кідірісі мен пакеттік өнімділігі тұрғысынан BlueTooth-қа 
қарағанда, жақсы жұмыс істейтінін білдім (толығырақ бұл 4-тарау).

Алайда осы мәселелердің бір бөлігі ROBOTIS аппараттық және 
бағдарламалық жасақтама жүйелерінің дамуын жалғастыруға ұмтыла-
ды, сондықтан бағдарламалық жасақтама командасы аппараттық коман-
даға әрдайым қатысады, осы кітаптатың 5-тарауын  «нақты» пайдалану 
туралы толығырақ сипатталады.

Сонымен қатар, 2015 жылдың жазынан бастап ROBOTIS BlueTooth 
4.0 Low Energy (BLE) стандартына негізделген BlueTooth модульдерінің 
(BT-410) жаңа сериясын шығарды. Бұл серия ұялы құрылғыларға бағыт-
талған және 1-ден 1-ге дейін (1:1) және 1-ден N(1:N) байланыстарын 
(2017 жылдың көктеміне дейін орындалмаған) басқара алады (3.23-су-
рет). Бұл веб-сілтеме http://support.robotis.com/en/product/auxdevice/
communication/bt-410main.htm ROBOTIS ұсынған ZigBee және BlueTooth 
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байланыс құрылғыларының мүмкіндіктерін салыстырады. BT-410s 
үшін ең жоғары өткізу жылдамдығы 128 кбит/с және қазіргі уақытта 
(2016-жылдың күзі) BT-410s MS Windows орталарында үйлесімді емес.

3.2.6 OpenCM-7.00 (IoT)

OpenCM-7.0 контроллері (CM-700-ды 3.1-тақырыпшамен шатастыр-
мау керек) ROBOTIS IoT жүйесімен бірге үйде автоматтандыруды үйре-
нуге арналған (3.24-сурет).

Ол STM32L151C8 чипін пайдаланады және ол  3.25-суреттің жоғарғы 
жағында көрсетілген: қуат қосқышы (ортаңғы және сол жағы), бағдарла-
маны қалпына келтіру қосқышы (жоғарғы оң жақ бұрышы),  бір 4 істік-
шелі байланыс порты (ақ қосқыш), 1 USB2 порты (микро B - сол жақ 
жиек), RGB жарық диодтары жиынтығы (жоғарғы сол жақта) және ми-
крофон (төменгі оң жақта) бар.

3.24-сурет. ROBOTIS 
IoT жүйесі

 

3.25-сурет. ROBOTIS 
OpenCM-7.0 контрол-
лері (бета нұсқасы)
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Сондай-ақ, жалпы I/O 6 порт бар:
• 1 және 2 порттары (ортаңғы желінің оң жағында 2-істікті қара 

қосқыштар) GM-12A сияқты үздіксіз  қозғалтқыш түрлеріне  ар-
налған. 

• 3-тен 6-ға дейінгі порттар 4 GPIO порты (5-істікті қара қосқыштар, 
2 жоғары және төменгі 2 «BTN 0327» деп белгіленген құрамдас 
бөлік). Олар серво қозғалтқыш (SM-10A)  температура, ылғал-
дылық, жарықтандыру, пассивті IR, түс, ультрадыбыстық, магнит-
тік және «пайдаланушы құрылғысы» сияқты әртүрлі датчиктерге 
қосуға арналған.  Сондай-ақ, порты 3  ИК датчиктерінің құрамын-
дағы 5 датчикті (әлі де коммерциялық емес) басқара алады.

3.2.7 CM-50 (PLAY 700)

СМ-50 контроллері (3.1.1-тақырыптағы CM-5-пен шатастырмау ке-
рек) жас бастаушыға арналған ROBOTIS PLAY 700 жүйесімен бірге кел-
ді (3.26-суретті қараңыз).  

3.26-сурет.  
T-210-бен біріккен 
ROBOTIS CM-50 
контроллері

 

Бұл жүйе мобильді Android және iOS құралдарымен үйлесімді бо-
латын BT-410 құрылғысымен келді. MS Windows орталарында CM-50 
бағдарламасын бағдарламалау үшін олар BT-210 немесе LN-101 модулін 
қолдануы керек,   алайда LN-101 байланыс кабелін аяқталған роботпен 
қалдырып кетуі керек, өйткені ол батареяның артына орналасқан қазіргі 
коннектордың конструкциясы (3.26-сурет). BT-210 Android телефонда-
ры мен планшеттерімен де үйлесімді болды.
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Ол дыбыстық және NIR сезгіштік мүмкіндіктері бойынша құра-
стырлады және үздіксіз айналмалы екі қозғалтқышты қолдай алады. 
SCRATCH V.2 құралымен (R+SCRATCH көмекші бағдарламасы арқылы 
MS Windows жүйесінде) немесе TASK V.2 құралымен (ұялы немесе 
Windows-та) камераға қол жеткізуге мүмкіндік беретін  телефон немесе 
планшет сияқты мобильді құрылғылардың мультимедиалық диапазо-
нымен қимыл тану мүмкіндіктеріне ие болуға болады. Өкінішке орай 
R+SCRATCH және TASK бағдарламалық пәкеттердің бағдарламалық 
құралы арасындағы байланыс хаттамаларының сәйкес келмеуіне байла-
нысты бір уақытта пайдаланылануға мүмкіндік жоқ.

3.3 Динамиксель жетектер құрамы

ROBOTIS жетектерінің кең мәліметтеріне ие және осы веб-сілтеме 
(http://support.robotis.com/en/product/actuator_ main.htm) бойынша техни-
калық ақпаратпен қамтамасыз етеді. Қазіргі уақытта ROBOTIS жетек-
терінің көпшілігі  динамиксель X қоспағанда Protocol 1 (http://support.
robotis.com/en/product/actuator/ динамиксель/dxl_commu-ication.htm) 
байланысын пайдаланады және Protocol 2 (http://support.robotis.com/en/
product/actuator/ динамиксель_pro/communication.htm)  байланысы  ди-
намиксель PRO серияларын пайдаланады. 

3.27-сурет. 
MIKATA™ роботы 
(жасуша Yoshihiro 
Shibata рұқсатымен)
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Бұл бөлімнің мақсаты – жоғарыда келтірілген мәліметтердің қайта-
лау емес, ізденушіге AX-12 және MX-28-ді қолдануды мысал ретінде  
қосымша ақпаратпен қамтамасыз ету.

MX-28 позицияны басқару режимінде 0-360 градусты орындай-
тын түрлердің өкілі ретінде таңдалды,   ал AX-12 позицияны басқару 
режимінде және тек PID басқару мүмкіндіктері бар пропорционалдық 
бақылаумен 0-ден 300 градусқа дейінгі қозғалыстың шектеулі ауқымына 
ие түрлердің өкілі ретінде таңдалған.

Соңғы шыққан жетектерден  X сериясы (http://support.robotis.com/en/
product/actuator/ динамиксель_x_main.htm), мысалы ROBOTIS MINI-да 
қолданылған XL-320 және XM/XH тобының келесі ұрпақтары Йоши-
хиро Шибата жобалаған MIKATA™ сияқты жетектер қолданылады 
(3.27-суретті және https://www.youtube.com/watch?v=focanpe3eok сай-
тындағы бейнені қараңыз).

XM/XH қозғалтқыш құрылғылары алдағы ROBOTIS OP3 гума-
ноидтық роботын әзірлеуде қолданылады (https://www.youtube.com/
watch?v=9YtiereseaI).

3.3.1  AX сериясы

Алғашқы ROBOTIS Динамикселде  l жетегі 1.5 нм ( Ньютонна ме-
тр)-де ұстап тұрып, 59 айн/мин-да жұмыс істейтін AX-12 (2003 жылғы) 
болды. Бұл жетектер жылсайын жаңаланып отырды  AX-12-ден кейін 
AX-12A шықты (ағымдағы нұсқа), жаңартылды. Оның екі «нұсқасы» 
бар:

 
3.28-сурет. 
Murata SV01A103 
(көгілдір алты-
бұрышты қорапты) 
және негізгі AX-12 
PCB беріліс білігі

 

1. AX-18F/AX-18A, 1.8 н.м сәл жоғары көтеру моменті бар және 97 
айналым/мин дан  жылдамырақ жұмыс істейді.



61Робототехниканы ROBOTIS жүйелерімен  зерттеу

2. AX-12W дөңгелек ретінде үздіксіз айналдыруға арналған. Дөңге-
лек 470 айн/мин   және біріккен  кезінде  54 айн/мин режимде айнала ала-
ды. Оның тоқтау моменті ROBOTIS тарапынан қамтамасыз етілмеген.

Олардың барлығы тұрақты электр қозғалтқыштарын пайдаланады 
және Atmel AVR микроконтроллерінде (16 МГц және 8 Кб жад) меншік-
ті микробағдарламаға ие. Олардың микробағдарламасы  динамиксель 
Wizard бағдарламалық құралы арқылы USB2 динамиксель модулін пай-
даланып, бөлек қуатты қажет ете алады (мысалы, SMPS2 динамиксель 
арқылы).  Қосымша мәлімет алу үшін осы веб-сілтемені қараңыз (http://
support.robotis.com/en/software/roboplus/ динамиксель_ wizard.htm). Опе-
рацияларда жетектер әрбір 8  m/с-қа негізгі контроллер арқылы  дина-
миксель жеткізгіштерімен жаңартылып отырады. AX тобының TTL-мен 
байланыс жылдамдығы 7,8 Кбит/с және 1 Мбит/с арасында орындалуы 
мүмкін.

Ирландиялық робототехника жайлы жақсы ізденетін адамдар  AX-12 
қозғалтқышы мен процессоры үшін схемалар ұсынды, тіпті CM-5 үшін 
де арналған келесі сілтемелерде көрсетіледі:

http://robosavvy.com/Builders/Chris.H/AX12Motor.pdf  
http://robosavvy.com/Builders/Chris.H/AX12Processor.pdf 
http://robosavvy.com/Builders/Chris.H/CM5.pdf 
Пайдаланушыларды ең қызықтыратын AX-12-нің бір ерекшелігі, AX-

12 дөңгелектер режимінде 360 градусқа айналуы мүмкін, бірақ позиция-
ны басқару режимінде болғанда 300 градуспен шектелгендігі. AX-12-те 
қолданылған позициондық координаторы  Murata SV01A103 болып та-
былады, ол  333 градусты тиімді диапазоны бар потенциометр (3.28-су-
ретті қараңыз). Зауытта құрастыру кезінде негізгі беріліс білігі (қара 
пластиктен) Murata бөлігінің жартылай айналмалы ақ роторына қосыла-
ды да одан кейін электр қозғалтқышы арқылы  қосылады (3.28-суреттің 
оң жақтағы күміс цилиндріне) . Осылайша, қозғалтқыш айналған кезде, 
ротордың айналуы  беріліс коэффициентіне байланысты баяу жылдам-
дықпен айналады. Ақ ротордың SV01A103 ішіндегі резистивтік эле-
ментіне қарсы «сүлгілері»  және AX12Motor.pdf құжатына сілтеме жасай 
отырып, «12 сағат» ұстанымынан 60 градусқа қалдырған кезде, ротор (2 
істікшелі) AX-12 микроконтроллері 5 В-ты оқитын болады содан кей-
ін оны 1023 сандық мәніне цифрлайды. Сол сияқты ротордың «6 сағат» 
күйінен 60 градусқа жететін кезінде, 2 істікше 0 сандық мәніне цифрлан-
дырылғанда 0 В оқуды қамтамасыз етеді. Осылайша «9 сағат» позиция-
сының айналасында ±30 градустық аймақ бар, онда істікше 2 резистивті 
элементке қосылмаған, сондықтан кернеуді оқу мүмкін емес, демек, AX-
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12 микроконтроллеріне қажетті сандық годтар келмейді (яғни, ол қайда 
екенін білмейді). Сондықтан AX-12-ге сигнал беретін құралы «I» белгісі 
бар (3.29-суретті қараңыз), пайдаланушы оны «512» позициясына жақын 
жерде қоюға (3 сағатта) роботтардың көпшілігі үшін монтаждау нұсқау-
ларында, кез келген бағдарламаланған әрекет жасамас бұрын бастапқы 
поза ретінде қолдануға болады.

3.29-сурет. 
АХ-12 жетегінің сиг-
нал бергіш құралын-
да «I» белгісі

 
Сондай-ақ, олар қаптаманы пайдалану кезінде ротор белгілі позиция-

ларда AX-12 контроллері әлсіз кернеуді оқитын болса онда соның салда-
рынан серво жетектің ұмтылысы әлсіз күйде қалуға бұйырылады да осы 
кезде «дірілдеу» процесі байқалады.

Пластикалық механизмдер кейде үзілуі мүмкін болғандықтан, пай-
даланушылар ауысымдық жинақтарға (http://www.robotis-shop-en.
com/?act=shop_en.goods_view&GS=1397&GC=GD080307) мекенжайы 
бойынша тапсырыс бере алады.

Пластикалық механизмдердің үзілуі тез болғандықтан, пайдала-
нушылар  жинақтарды ауыстыруға мына  (http://www.robotis-shop-en.
com/?act=shop_en.goods_view&GS=1397&GC=GD080307) мекенжай 
бойынша тапсырыс бере алады. YouTube қызметіндегі DIY бейне-
лерінде осы қызмет көрсету тапсырмаларын орындау үшін қажетті 
толық қадамдар мен құралдар сипатталған (http://www.youtube.com/
watch?v=W1sOavdmIus).

MX-28 сияқты жоғары дәрежелі жетек құралдарында металлы тісті 
дөңгелектер мен жоғары сапалы біліктері таңдалады және маңыздысы 
байланыссыз магниттік-позициялық кодтауыштар қолданылады.
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3.3.2 MX сериясы 

MX сериясы ROBOTIS-OP (2011-жылғы) үшін әзірленген MX-28-ден 
басталды,  ол 12 В да  2,5 Nm және 55айн/мин тұрақтылықты қамтамасыз 
етеді. Бұл серия STM32F103C8 @ 72 МГц контроллерінде пайдаланы-
лады және оларда барлық тетіктер металдан жасалған (3.30а-суретті қа-
раңыз). Жылдам оқыту жойылғаннан кейін,  білікшенің ішінен AS5045 
магниттік годтаушы чипін көруге болады (3.30b-сурет).

3.30-суреттің оң жағындағы үлкен күміс тетіктің (серво жетекте 
байланыс құралы орнатылатын болса) білігінің екінші жағында 2-маг-
нит өрісі бар, ол 3.30b-суретте көрсетілген AS5045 кодтаушы чип.
(3.17-суретің 24-парағын қарау керек (http://www.ams.com/eng/Products/
Position-Sensors/Magnetic-Rotary-Position-Sensors/AS5045). Қозғалтқыш 
айналғанда бұл магнит айналған жылдамдыққа байланысты айналады, 
осылайша магнит өрісінің сипаттамаларын AS5045 сезгендей өзгереді, 
ол 360 градусқа толық бұрылыс кезінде тиісті PWM сигналын шығаруға 
арналған өзінің жеке бағдарламалық жасақтамасын пайдаланады.

3.30-сур. 
(A, b) MX-28T ішкі 
көріністері

 

3.31-сурет. 
(a, b) MX-28T-дің 
PCB-нің екі түрі

 

3.31а, b -сурет типтік MX-28T-тың  PCB пішіміндегі екі көрінісі. 
3.30a-суретте негізгі STM контроллері, 3.31b-суретте AS5045 магнит-
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тік кодтаушы көрсетілген. Бұл магниттік кодтаушы MX жетектеріне 
0-360 градустық диапазонды 0.088 градустық (яғни 12 бит) ажыратым-
дылықпен позицияны басқаруға мүмкіндігін береді.

Толық MX топтамалары туралы ақпаратты мына сілтемеден табуға 
болады:(http://support.robotis.com/en/product/actuator/ динамиксель/dxl_
mx_main.htm). MX тобының TTL-ге байланыс жылдамдығы 7,8 Кбит/с 
және 4,5 Мбит/с арасында орнатылуы мүмкін. MX-28-те үш «типі»  
бар:

1. MX-12 W, ол  470 айн/мин кезінде жұмыс істейтін дөңгелек ретінде 
қолдануға арналған.

2. MX-64, 6,0 Nm және 63 айн/мин-да тоқтау моменті бар.
3. MX-106, 8,4 Nm және 45 айн/мин-да тоқтау моменті бар.
PID басқару элементтерінің әсері (MX-28) немесе олардың  (AX-12) 

жетіспеуіндегі позицияны басқару әрекеті туралы мысалдар,  жетектер 
туралы қосымша мәліметтер 6-тарауда келтірілген.

Серво қозғалтқышының конструкциясы мен басқаруын оқырман-
дарды неғұрлым кең түсінуі үшін, Кларк пен Оуингке (2003), Канни-
ах(2014)  және басқаларына сілтеме жасағым келеді. Португалиядағы 
«Гуманоид робот лабораториясы» Bioloid Comprehensive kit және AX-
12 (http://humanoids.dem.ist.utl.pt/humanoid/over-view.html) бойынша то-
лық зерттеу жүргізді. Сондай-ақ, ROBOTIS өнімдерімен басқалардың 
білімімен және тәжірибесімен бөлісетін көптеген интернет-сайттар бар. 
Сондай-ақ, ROBOTIS әртүрлі техникалық қызмет көрсету тапсырмала-
ры үшін көптеген бейнелерді көрсететін YouTube-та ROBOTIS арнасы 
бар (http://www.youtube.com/user/ROBOTISCHANNEL/videos ).

3.3.3 X сериясы

2014 жылы X топтамасының бірінші мүшесін ROBOTIS MINI-ге  XL-
320 жетегін қолданды.  AX-12A-ға ұқсас 300 градусқа арналған меха-
никалық позициялды дизайнды годтаушы болды (3.32-суретті қараңыз).

Дегенмен, XL-320 ол  MX-18-ге ұқсас PID-ді басқара алды,  әрбір 
тиісті P-I-D басқару параметрін пайдаланушы компьютерлік бағдарла-
масынан мақсатты орынын, жылдамдығын және моментін осы үш па-
раметрді шұғыл түрде өзгертуге болады (TASK құралы мысалындағы 
3.33-суретті қараңыз).



65Робототехниканы ROBOTIS жүйелерімен  зерттеу

3.32-сурет.  
PCB пішіміндегі   
XL-320

 

3.33-сурет. 
XL-320 құрылғысы-
ның PID мүмкіндік-
тері

 

3.34-сурет.  
XM-430 жетегі
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X-сериясының соңғы мүшелері 2016 жылдың басында шыққан XM 
және XH жетектері болды (3.34-суретті қараңыз). Олар RS-485 протоко-
лына (4 істікшелі қосқыш) пайдаланып, USB2 динамиксель модулімен 
және 485-EXP тақтасымен үйлесімді болды.

XM/XH жетектері PXM басқару элементі сияқты төмен деңгей-
лі бақылаудан жоғары деңгейдегі бақылаудың алты режимін ұсынды. 
(http://support.robotis.com/en/product/actuator/ динамиксель_x/xm_series/
xm430-w210.htm ):

•	 Мерзімді бақылау
•	 Позицияны басқару
•	 Жылдамдықты бақылау
•	 Кеңейтілген позицияны басқару (көп айналым)
•	 Ағымдағы күйді басқару
•	 PWM бақылауы
Олар MX-28-дерге ұқсас 12 биттік ажыратымдылық пен 360 гра-

дусқа позицияны басқару ауқымы бар магниттік кодтаушыны қолдана-
ды. Сондай-ақ, Smooth Motion Planning жоспарын басқаруды ұсынды. 
Оны TASK бағдарламасында орнатуға болатын басқарушы параметрлер 
3.35-суретте көрсетілген.

3.35-сурет. 
TASK құралы ішінде 
қолжетімді XM-430 
жетегі құрылғысы-
ның басқару параме-
трлері

 

3.4 ROBOTIS датчиктерінің топтамасы

Қазіргі уақытта ROBOTIS және үшінші тарап серіктестерінің қол-
жетімді сенсорларын екі топқа бөлуге болады:
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1. Динамиксельді үйлесімді датчиктер (3 TTL-істікшелі) 
CM/510/530/700 сияқты контроллерлермен бірге 485-EXP кеңейту 
тақтасында орналасады (ROBOTIS IDE бағдарламалық құралы арқылы 
OpenCM9.04-C-мен  басқарылады). Олар  динамиксель тасымалдағышы-
на тізбектелген болуы мүмкін және олар бірегей ID1-де тағайындалады   
(0-253 шамасында  ID 200 негізіндегі микроконтроллер үшін сақталған) 
және ID 100 смартфон сияқты қашықтан басқаратын құрылғы үшін 
сақталған:

a) ROBOTIS-тегі AX-S1 датчиктер жиынтығы негізінде NIR датчик 
(қысқа және ұзақ уақыт белсенді режимдер немесе пассивті режим), ды-
быстық дүмпулердің детекторы және қашықтан басқаратын NIR датчи-
тер жинтығы мына вебсайтта көрсетілген (http://support.robotis.com/en/
product/aux-device/sensor/dxl_ax_s1.scm ).

ә) ROBOTIS-тің  IRSA датчиктер жиынтығы, (Зарядтау құрылғысы 
бар)    Зарядтау функциясы бар NIR негізіндегі 7 интенсивті сенсор-
лар бар (http://support.robotis.com/en/product/auxdevice/sensor/ir_ sensor_
array.htm ).

б) ROBOTIS-ты алғашқы инерцияны өлшеу құралы AX-S20, 3-D же-
делдету компоненттері және XYZ айналу бұрыштары, сондай-ақ маг-
нитті позициялау датчигі бар.

в) Аяқ қысымын өлшейтін датчик (HUV Robotics-тен). Қазіргі уақыт-
та коммерциялық қолжетімді емес.

г) HaViMo2™ және HaViMo3™, Еуропада, Мексикада және Оңтүстік-
Шығыс Азияда сатылатын борттық өңдеу мүмкіндіктері бар (https://
www.havisys.com) түсті бейнекамера.

2. GPIO негізіндегі датчиктер (5 істікті). Бұл датчиктерде ашық ар-
хитектура бар және әртүрлі CM және OpenCM контроллерлерінде қол-
жетімді арнайы порттарға қосылады, мысалы:

a) CM-510 және CM 530 құрылғысында алты GPIO порты бар, 
OpenCM7.00 және OpenCM9.04 тек төрт GPIO порты бар.

б) ROBOTIS  ИҚС  алысты өлшеу, АӨ гироскоп, Жанасу сезімтал-
дығы, түстер айыру, магнитті  және температура, ультрадыбыстық,  тем-
брлерді тану сияқты датчик түрлерін кеңейтіп жатыр.

3.4.1 AX-S1 және IRSA

Екі NIR сенсоры жарықтың 38 кГц импульстерін жіберу қағидаты 
бойынша жұмыс істейді (адамның көзіне көрінбейтін), содан кейін NIR 
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қарқындылықпен өз жолындағы көрген объектілерді өңдейді. Осылай-
ша, сенсорға жақындаған зат  одан алыстағысына қарағанда NIR-дың  
энергиясы көп болады (микроконтроллерге үлкен сандық мән ретінде 
ұсынылады).

3.36-суретте «таза» LED (оң жақтағы LED) NIR импульстарды жібе-
реді және «қара» LED (сол жақтағы LED) кері жарықтың шағылуынан 
NIR-де интенсивтілік (сезу) пайда болады. Бір-біріне кедергілерді азайту 
үшін осы LED-ті «дұрыс орнату» монтажын ескеру керек.

Роботтың түрлі жарықтығы бар объектілермен жұмыс істеуі керек бо-
латын сенсордың бұл түрі мынадай кемшіліктерге ие болады, мәселен, 
әдетте түссіз объектілер «жарықты қабылдайды» сондықтан «алыс ара-
лық» болып көрінеді бірақ олар «шын мәнінде» физикалық қашықтығы 
бірдей болуы мүмкін. Бұдан басқада олардың қайта жауап беруі сызықты 
емес оның үстіне  өте жақын қашықтықта жауап қайтарады (3.37-суретті 
қараңыз).

3.36-сурет. 
AX-S1-дегі алдын 
қарауға арналған NIR 
жарық диодты

 

3.37-сурет. 
IR-LED сенсорының 
типтік қашықтықтағы 
сызықты емес
реакциясы

 

Д
атчиктен алы

нған мән

Қашықтық
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3.38-сурет. 
IRSA-ны күрделі қара 
жолда пайдалану

 

Дегенмен, бұл әдіс 3.38-суретте көрсетілгендей, IR сенсор құрамын 
(IRSA) пайдаланып, күрделі жолдағы қара және ақ түсті анықтауда өте 
тиімді (5-тарауда толығырақ айтылады). Қазіргі уақытта IRSA BIOLOID 
STEM STANDARD жиынтығымен ғана келеді және ол бөлек қолжетімді 
емес.

AX-S1 бағдарлама параметрі арқылы қысқа ауқымды анықтау (1-3 
см-ге дейін) және ұзын диапазонды анықтау 10-12 см-ге дейін ауыса ала-
ды. Сондай-ақ, жарық көздерін анықтауға арналған пассивті режим бар. 
AX-S1 микрофоны 3,8 кГц қол шапалақтағанмен бірдей, бірақ олар кем 
дегенде 80 мс алыс арақашықтықта бөлек тұру керек.

Бұл  динамиксель үйлесімді датчиктері осы ROBOTIS веб-сілтеме-
лерінде жақсы құжатталған:

• http://support.robotis.com/en/product/auxdevice/sensor/dxl_ax_
s1.htm. 

• http://support.robotis.com/en/product/auxdevice/sensor/ir_sensor_
array.ht.

Бұл датчиктерді толығырақ бағдарламалау 5-тарауда көрсетіледі. 

3.4.2 AX-S20 (Тоқтатылған)

Бұл өнімді толық көрмегенімен, бірақ мұны оқу оқырманның жұмы-
сына қажет болуы мүмкін. Сондықтан  AX-S20 контроллер үшін пайда-
ланылатын ATmega8 (динамиксель үйлесімді) магнитты датчикт  (http://
www.motionsense.net/kor/index/AMS0805WAH%20DataSheet%201.3%20
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%28AMOSENSE%29.pdf ) 3 өсті  өрістеріне магнит ағынына сезімтал 
сенсоры AMS0805WAH, AMS0805WAH оларда калибрлеу алгоритмі 
бар, оларды калибрлеу қажеттілігін  және қозғалыс деректерін барлық 
орталарда дәл есептейді. Оның Roll, Pitch және Azimuth бұрыштары 
үшін 1 градусқа ауытқу рұқсаты бар. Іс жүзінде, ол CM-510 үлгісіндегі 
20 Гц таңбалау жылдамдығында болады. 3.39-суретте PREMIUM Гума-
ноид А роботының бас бөлігінде орнатылған AX-S20 алынған коорди-
наттар жүйесі  (AX-S20-ты магнитометрімен бірге операциялық жетек-
тердің мүмкіндігінше электромагниттік кедергілерден аулақ болу үшін 
роботтың басына орнатылды).

3.40-суретте AX-S20 (ID=105) гуманоид А роботына пайдаланған  
RoboPlus Manager V.1 сериясының экрандық көрінісінде  бағдарлама-
лауда пайдалануға болатын түрлі инерция параметрлерін көре аламыз.

3.39-сурет. 
AX-S20 PREMIUM 
гуманоид А робо-
тының басында ор-
натылған және одан 
алынған координат-
тар жүйесі

 

Әзірге біз AX-S20-ның RoboPlus бағдарламалық жасақтамасы арқылы 
тестілеу мүмкіндігіне ие болдық және осы бағдарлама жобалары кей-
інірек 8-тарауда  талқыланды. 

3.40-сурет. 
PREMIUM Гумано-
идте A роботында 
қолданылған AX-S20 
(ID = 105)  RoboPlus 
менеджерінің экра-
нынан түсірген 
көрініс
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Гироскоппен, акселерометрмен және компастың құрамдас бөліктері 
(әрқайсысы үш осьтері бар) жаңа IMU (MPU-9150) Spark-Fun Electronics 
(https://wwwsparkfun.com/products/11486 ) сайтында  OpenCM-9.04 құра-
мында жұмыс істейді.

3.4.3 Робот аяқтарындағы қысым сенсоры  
(АҚС: HUV роботтарымен бірге)

Бұл HUV Robotics өнімі  динамиксельге сай өзгереді, бірақ қазіргі 
уақытта коммерциялық емес.  3.41-суретте PREMIUM Biped компания-
сының робот аяқтарына арнап жасаған төрт бұрышында аяқтағы қысым-
ды өлшейтін сенсор жиынтығының орналасуы көрсетілген сызба.

Әрбір қысым сенсоры оған келтірілген қысымға байланысты оның 
электр кедергісін (мысалы, оның кернеуінің шамалары) өзгерте алатын 
материалға сүйенеді. Бұл АҚС-на қанағаттанарлық өнімділік үшін те-
гіс қатты бетті талап етеді. 3.42-суретте осы мәндерге қол жеткізу үшін 
адрестік схеманың типтік TASK бағдарламасы көрсетілген.

Әзірге HUV АҚС-ны RoboPlus бағдарламалық жасақтама жиынтығы 
арқылы тестілеу мүмкіндігіне ие болдық және осы қолданбаны бағдар-
ламалау жобалары кейінірек 8-тарауда сипатталған.

ROBOTIS ұқсас өнімді HUV FPS-қа ұсынады, бірақ тек ROBOTIS-
OP (DARwIn-OP) үшін FSR деп атайды. (http://www.robotis-shop-en.
com/?act=shop_en.goods_view&GS=1442&keyword=FSR).

 

3.4.4 Түсті бейнекамералар HaViMo 2.0 және 3.0

Бұл түсті бейнекамералары (3.43-сурет және 3.44-сурет) Ұлыбрита-
ния мен Оңтүстік-Шығыс Азиядағы электронды дүкендерінде арқылы 
қолжетімді олардың веб-сайты: (https://www.havisys.com/?page_id=8  
және https://www.havisys.com/?page_id=222). 
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3.41-сурет. 
PREMIUM BiPed ро-
ботының аяғына ор-
натылған HUV FPS

 

3.42-сурет. 
TASK бағдарлама-
сынан аяқ қысымы 
сенсоры (FPS) дерек-
теріне қол жеткізу 
схемасы

 

3.43-сурет. 
PREMIUM BiPed 
құрылғысына орна-
тылған HaViMo 2.0 
бейнекамералары

 

3.44-сурет. HaViMo 
3.0 бейнекамерасы
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HaViMo 2.0   динамиксельге үйлесімді болып табылады және онда 
12 биттік YCrCb түс тереңдігі 160×20 пиксельды (19кадр/с)  бейнекадр 
түсіруге рұқсаты бар. Көп түсті блоктарын қадағалауға арналған көпте-
ген қуатты имиджді өңдеу функциялары бар.

Әзірге біз осы камераны RoboPlus TASK және CM-510 және CM-
530-да нәтижелі тестіледік. Бұл камера MCU жылдамдығы есебінен 
OpenCM-9.00 және OpenCM-9.04-B сияқты жаңа контроллерлерде жақ-
сы жұмыс істеді.

HaViMo 3.0-те  динамиксель үйлесімді болып табылады және  12 бит-
тік YCrCb түс тереңдігі бар, 160×120 пиксель (20 кадр/с) бейне кадрлық 
ажыратымдылығы бар. HaViMo 2.0-де сызықтық өңдеу сияқты төменгі 
ресурстарды өңдеу қажеттіліктері үшін On-Line Gradient Vector Gridding 
және Image Орташа сияқты қосымша сурет өңдеу функциялары бар.

Осы камералар үшін қолданбалы бағдарламалау жобалары кейінірек 
8-тарауда сипатталады. 

3.4.5 GPIO (5-істікшелі) DMS сенсоры

Бұл сенсор шағылыстырылған жарық сәулесінің бұрыштық жыл-
жуын анықтау үшін триангуляция техникасын және Position Sensitive 
Detector-ды пайдаланады және осылайша объектіге дейінгі қашықтықты 
теңестіреді. Ол AX-S1-ге қарағанда (10-80 см) алысты қадағалау мақ-
сатына жете алады әрі негізінен объектілердің шиеленісіне тәуелсіз 
(3.45-суретті қараңыз).

Gray  paper (reflective ratio:18%)- сұр қағаз (шағылысу коэффициенті: 
18%)

3.45-сурет. 
DMS және қашықтық 
кестесімен салыстыр-
ғандағы шығыс мәні 
(ROBOTIS компания-
сының рұқсатымен)
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3.46-сурет. 
MEMS негізіндегі 
гироскопты сенсор 
(GS-12) (ROBOTIS 
компаниясының рұқ-
сатымен)

 

Y өстік бұрыштық 
жылдамдық өсетін 
бағыт

X өстік бұрыштық жылдам-
дық өсетін бағыт

3.4.6 GPIO (5-істікшелі) гироскоп сенсоры GS-12

Бұл датчик (3.46-суретті қараңыз) – MEMS-ке негізделген 2-өсті ги-
роскоп, 45 және 455 арасындағы сандық шығыс мәндері бар, сәйкесін-
ше, 300 градус/с және +300 градусқа тең (яғни, сіздің робот өте жылдам 
қозғалыста айналаны жылдам қадағалайды).

Гуманоидалды роботтарды тұрақтандыруды CallBack бағдарлама-
сында өңдеуге болады. Ол әдетте Роботтың ауырлық  орталығына жақын 
орналасады және бұл MEMS-ке негізделген, ол электр жетектерінің 
электромагниттік кедергілеріне қатыссыз жұмыс жасайды. Кейбір гиро-
скоптарды бағдарламалау 8-тарауда келтіріледі.

3.4.7 Басқа GPIO (5-істікшелі) датчиктер және шығыс 
құрылғылары

OLLO жүйесі 2008 жылы шыққан кезде бірнеше GPIO датчиктері, 
жетектер және шығыс құрылғылары қолжетімді болды: IR, Touch, Servo 
Motor және LED дисплейі (3.47-суретті қараңыз).

GPIO сенсорларының ең соңғы өнімі 2014 жылы ROBOTIS-MINI-мен 
бірге ұсынылды: Түстерді, магнитті, температураys, ультрадыбыстық 
объектіні анықтайтын  датчиктер (3.48-суретті қараңыз).

 
3.47-сурет. 
GPIO модульдері: IR, 
Touch, Servo Motor 
және LED дисплейі 
(ROBOTIS компания-
сының рұқсатымен)
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3.48-сурет. 
Түсті, магнит, тем-
пература, ультрады-
быстық, объектіні 
табу датчиктері 
(ROBOTICS комания-
сы рұқсатымен)

 

3.4.8 Смартфонның ерекшеліктері сай соңғы бейімделулер

2014-жылы ROBOTIS смартфондар мен планшеттер сияқты мобильді 
құрылғыларды «Firmware 2.0» технологияларымен CM-50, CM-150, CM-
200, OpenCM-7.00 және OpenCM-9.04 секілді контроллерлеріне бірік-
тіруді бастады. Төмендегі 3.49-суретте көрсетілгендей жаңа мүмкіндік-
тері пайда болады. Осы мүмкіндіктерді Android және iOS құрылғыла-
рында қолданылатын бағдарламалары 11-тарауда ұсынылды.

3.5 Басқада бір-бірімен сәйкс жұмыс жасайтын жабдықтар

Басқа компаниялар ROBOTIS аппараттық құралдарын пайдалана 
отырып, әртүрлі технологияларды әзірледі төменде тек ішінара тізім 
берілген:

1. АрботиX-M ™ (3.50-суретті қараңыз) және ArbotiX-Pro 
Robocontrollers ™ - ArbotiX-M сияқты «Open-Hardware» контроллеріне 
Atmel AVR чипіне негізделген, ал ArbotiX-Pro STM32F103 чипі (https://
interbotix.com/arbotixrobocontroller)  негізінде болған. Trossen Robotics 
компаниясының ArbotiX контроллері - PhantomX™ (AX-12A жетек-
терін пайдаланатын) және WidowX™ (MX-64, MX-28 және AX-12 же-
тектерінің қоспаларын пайдаланатын) (http://www.trossenro-botics.com/
robotic-arms.aspx).  Ванадиум зертханасының http://vanadiumlabs.github.
io/arbotix/  сайтында бағдарламалық қамтамасыз етуді қолдайтын мате-
риалдар бар. PhantomX робот қолын пайдаланып бағдарламалар жасауы 
6 және 9-тарауларда сипатталған. 

2. USB2AX қосқышы – USB2 динамиксель модулінің «кішкентай аға-
сы» (http://www.xevelabs.com/doku.php?id=product:usb2ax:usb2ax). Алай-
да ол тек TTL (3-істікті) қосымшасын қолдай алады, ROBAI компаниясы 
өздерінің Cyton® робот қолдарына (http://www.robai.com/) USB2AX®-ді 
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пайдаланып, ACTIN® (http://www.robai.com/robots/actin-robot-control-
software/) атты өздігінен басқарылатын басқару бағдарламасын жасады 
(https://www.youtube.com/watch?v=OFMmZg-YiZM) .

3.49-сурет.  
Smart мобильді 
технологияларды 
R+Task құралына 
біріктірудің ішінара 
тізімі
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3.50-сурет. 
ArbotiX-M контрол-
лері

 

3.51-сурет. 
Raspberry Pi үшін 
Pixl тақтасы, XL-320 
қалқаншасы

 

3. Pixl® тақтасы (3.51-сурет) Raspberry Pi бірыңғай компьютерлік 
тақтасы 6 интерфейсті XL-320 жетектеріне басқаруға арналған (http://
www.genera-tionrobots.com/en/402420-carte-pixl.html). 

4. ROBOTIS-те Dynamicsel-дер үшін пайдаланатын OpenCM-9.04-
қосалқы контроллерінде  TTL және RS-485 қосымшалар үшін өз RPi 
қалқаншасы бар (3.52-суретті қараңыз). Бұл RPi қалқаны беталық тестте 
болған, сондықтан ол 2017 жылы қолданысқа берлген.
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3.52-сурет. 
ROBOTIS RPi қосым-
шасы (жасыл) және 
OpenCM9.04 (көк)

 

3.53-сурет. 
Raspberry Pi 3 (сол 
жақта) және UP 
(оң жақта) біртұтас 
басқару тақтасы

 

5. Үйлесімді борттық компьютерлердің арасында (3.53-суретті қа-
раңыз) Linux® немесе толық Windows 10®-де жұмыс істейтін Linux® 
және UP® тақтасы үшін Raspberry Pi 3 бар.

6. ROBOTIS OpenCR тақтасы TurtleBot 3 ішіндегі ROS2-ге ендіріл-
ген құрылымды қолдайтын аппараттық контроллерге арналған. (https://
github.com/ROBOTIS-GIT/OpenCR; https://github.com/ROBOTIS-GIT/
turtlebot3). 

Ол STM32F746NGH 6 контроллер (1 МБ флэш жады 320 Кбайт 
RAM) үшін интеграцияланған акселерометрлер және гироскоптар дат-
чиктеріне ие. Екі нұсқа (Basic және Premium) 2017 жылдың соңына 
дейін қолжетімді болды (http://turtlebot3.readthed-ocs.io/en/latest/about/
index.html#). Basic version-ды Raspberry Pi 3 Model B негізгі контрол-
лері  (https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-3-model-b/) үшін 
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пайдаланады, ал Premium version-ды Intel® Joule™  негізгі контроллерін 
және  RGBD сенсорлары үшін Intel® Realsense™ R200 (http://ark.intel.
com/products/96414/Intel-Joule-570x-Developer-Kit)  пайдаланады.

3.6  3-тарауды шолуға арналған  сұрақтар 

1. CM-530 қандай бағдарламалық жасақтама тобына кіреді?
2. CM-200 қандай микробағдарламалар тобына жатады?
3. OpenCM-9.04 қандай бағдарламалау тобына тиесілі?
4. Қандай контролер  PC-мен қосылу үшін мини-джек коннекторын 

(BSC-10) пайдаланады?
5.  PC-мен байланыс орнату үшін қандай контроллер  микро-B USB 

қосқышын пайдаланады?
6. Қандай контроллерллер PC қосылу үшін 4 істікшелі коннекторды 

пайдаланады?
7. Қандай контроллер «сымды» және «сымсыз» байланыстарға бір 

уақытта жұмыс істеуге мүмкіндік береді?
8. OpenCM9.04-тен бастап тізімнен алынған  контроллерлер.
9. ROBOTIS контроллері Turtlebot3-пен бірге келді ме?
10. PLAY 700 жүйесімен бірге ROBOTIS-те қандай контроллері пайда 

болды.
11. Қандай CM контроллерлер РС-мен бір уақытта сымды және сым-

сыз байланыстарға мүмкіндік береді? 
12. ROBOTІS қанша «сымсыз» интерфейсті модульдерге қолдау көр-

сетеді? Олардың атаулары қандай?
13. ROBOTІS қанша «сымды» интерфейсті модульдерге қолдау көр-

сетеді? Олардың атаулары қандай?
14. Әрбір сымсыз модульді пайдаланғанда PC жағында қандай екі 

сымсыз байланыс қосымшалары COM портын ашады?
15. Қандай модуль  динамиксельды тікелей байланыстыруды қамта-

масыз етеді?
16. CM-5XX контроллер тобының қайсысында 128 Кбайт жедел жады 

бар?
17. CM-5XX контроллер тобының қайсысы 72 МГц жиілігінде жұмыс 

жасайды?
18. Atmel AVR контроллері ретінде қандай контроллерлерді пайда-

ланады?
19. ARM Cortex M3 жобасы қандай контроллерді пайдаланады?
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20.  Динамиксельде аппараттық жүйелер 4 істікшелі интерфейсі 
қосқышты пайдаланады?   3-істікшелі қосқышты қай жүйеге пайдала-
нады?

21. Қалыпты GPIO портында қанша байланыс істікшесі бар?
22. Байланыс портында қанша істікшелі байланыс бар? Бұл порт LN-

101, ZIG-110A немесе BT-210 сияқты модульдерді қосу үшін пайдала-
нылады.

23. Қандай контроллер (лер) пайдаланушыға бір уақытта сымды және 
сымсыз қосылуларға қол жеткізе алады?

24. Аппараттық бөліктер және бағдарламалық жасақтаманы пайдала-
нушы РС-ы CM-5 негізіндегі роботқа қалай сымсыз қоса алады?

25. Аппараттық бөліктерді және бағдарламалық жасақтаманы пайда-
ланушы РС-дан CM-510 негізіндегі роботқа қалай сымсыз қоса алады?

26. Аппараттық бөліктерді және бағдарламалық жасақтаманы пайда-
ланушы РС-дан CM-530 негізіндегі роботқа қалай сымсыз қоса алады?

27. Аппараттық бөліктер және бағдарламалық жасақтаманы пайдала-
нушы РС-ы OpenCM-9.04 негізіндегі роботқа қалай сымсыз қоса алады?

28. Пайдаланушы Virtual RC-100 контроллеріне қанша жолмен қосы-
ла алады? Қай құралдармен?

29. Қашықтықты өлшеу үшін қай сенсор модулін пайдалануға бола-
ды?

30. Қай контроллерде орнатылған микрофоны бар?  қайсысында жоқ?
31. OpenCM-9.04 контроллер нұсқаларының RoboPlus Software Suite-

мен бірге пайдаланылуы мүмкін бе?
32. Қандай контроллер(лер) нақты уақыт режимінде жөндеу мүмкін-

діктері не ие (JTAG / SWD)?
33. OpenCM-9.04-тің A-B-C үш нұсқасының арасындағы айыр-

машылық қандай?
34. OpenCM9.04 қолдауын қанша сериялық байланыс порттары қолдана 

алады?
35. ROBOTIS контроллерлерінің GPIO порттарына қандай сенсорлық 

интерфейсі бар?
36. AX-12, MX-28 немесе XL-320 сияқты жұмыс істейтін кезіндегі типтік  

жетектің позициялық деректерін алу үшін қандай датчиктер қолданылады?
37.  Динамиксельдегі үйлесімді үш сенсорды тізімі.
38.  Днамиксельдегі үйлесімді үш атқарушы элементті атаңыз.
39. GPIO порттарындағы пайдалануға арналған үш сенсор тізімі.
40. Қандай датчик модулінде қашықтықтан өлшеу тапсырмасына ар-

налған екі бағдарламаланатын диапазон бар?
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41. Аппараттық схема тұрғысынан, сервоэлектр қозғалтқышы айналу 
бағытын қалай қосады?

42. Пайдаланушы  ДИНАМИКСЕЛЬ-PRO атқарушы құрылғыларын 
басқаратын жүйені қалай өңдейді?

43. Қандай  динамиксельді жетектерді ПИД тәсілімен басқаруға бо-
лады?

44. ROBOTIS жетектегіштеріндегі «W» атауының ерекшелігі қандай?
45.  Динамиксель үшін жабдықты жаңарту циклінің уақыты қандай?
46. AX-12 жетектің бұрыштық күйін беру үшін қолданылатын физи-

калық құрылғының түрі қандай?
47. MX-28 жетектің бұрыштық күйін беру үшін қолданылатын физи-

калық құрылғының түрі қандай?
48. Неліктен объектілер NIR-LED сезгіш элементіне тым жақын 

болғанда ғана AX-S1 қашықтыққа кері жауап береді?
49. AX-S1 дыбыстық клапандарды ерекше аудио оқиғалар ретінде 

ажырату үшін қажетті дыбыс  арасындағы ең аз уақыт аралығы қандай?
50. Жылдамдықтар мен айналмалы жылдамдықтар сияқты инерция-

мен байланысты параметрлерінің пайдаланушылары қандай ағымдағы 
нұсқаларын пайдалана алады?

51. Робот пен тірек беті арасындағы байланыс қысымы күштерін өл-
шеуді қалайтын пайдаланушының ағымдағы нұсқалары қандай?

52. CM-5XX және OpenCM жүйелеріне кірістірілген көру жабдығы-
ның қайсысы қолжетімді?

 Әдебиеттер 

Clark D, Owings D (2003) Building robot drive trains. McGraw-Hill, New York
Kanniah J et al (2014) Practical robot design: game playing robots. CRC Press, 

Boca Raton
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4-тарау.
Негізгі бағдарламалық құралдар

Бұл тараудағы негізгі мақсат екі сервомоторы бар, бірақ қажеттілігіне 
байланысты әр түрлі контроллерлерді (CM-5, CM-50, CM-510, CM-530 
және CM-9.04-B/C) алмастыратын қарапайым демонстрациялық жүйе 
пайдаланылатын ROBOTIS негізгі бағдарламалық құралдарды көрсету 
болып табылады. ROBOTIS сондай-ақ Android және iOS құрылғыла-
рында ұялы қосымшалар немесе басқа да бағдарламалық құрал-сайман-
дар ретінде пайдаланылады (олардың қосымшалары туралы толығырақ  
11 және 12 тараулардан қараңыздар).

ROBOTIS өзінің бағдарламалық құралдарын тегін ұсынады және 
CM-9.04-A/B/C (Arduino негізделген) жүйелеріне арналған ROBOTIS 
OpenCM IDE-де сондай басқа да көптеген құралдарының өзінің жеке 
бастапқы кодтары немесе прошивкасы болады.

Жоғарыда 3-тарауда айтылғандай, ROBOTIS-тың қолданыстағы жүй-
елері екі топқа бөлінеді:

• «Firmware 1.0» тобына CM-100, CM-5, CM-510, CM-530 және  
CM-700 сияқты контроллерлер кіреді.

• Ал «Firmware 2.0» тобына CM-50, CM-150, CM-200, OpenCM9.04 
және OpenCM7.00 сияқты контроллерлер, сонымен қатар, 
Dynamixel X және PRO сериясының контроллерлері кіреді.

Сәйкесінше, прошивкалардың әр нақты тобы үшін арналған бағдар-
ламалық құралдардың екі жиынтығы болады:

• Группа «Firmware 1.0» тобы RoboPlus (ары қарай RoboPlus V.1 
осы кітапта  4.1-суретті қараңыз) түпнұсқа жиынтығын пайдала-
нуы керек.

• «Firmware 2.0» тобы осы бағдарламалық пакеттің 2 нұсқасын пай-
далануы керек (ары қарай осы кітапта R + V.2 деп аталады - 4.2-су-
ретті қараңыз).

Тарихи жағдайлармен, ROBOTIS бірінші бағдарламалық пакеті 
(2005 ж. бастап) «Әрекетті басқару бағдарламасымен» және «Қозғалыс 
редакторы» BIOLOID болған. Ол 2009 жылы BIOLOID PREMIUM ен-
гізумен байланысты RoboPlusV.1.0.8-бен алмастырылған. Қазіргі 1.1.3.0 
(7/8/2014) нұсқасында RoboPlusV.1 пакеті тек қана MS Windows-пен 
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жұмыс істейді немесе Mac OS құрылғыларында жақсы эмуляторда жұ-
мыс істейді. оны жүктеу (http://en.robotis.com/BlueAD/board.php?bbs_
id=downloads&mode=view&bbs_no=1152561&page=1&key=&keyword=
&sort=&scate=) сілтеме бойынша қолжетімді болып табылады. Орнатқан 
кезде ол 4.1-суретте көрсетілгендей, бес бағдарламалық құрал-сай-
мандарға (MANAGER, TASK, MOTION, TERMINAL и DYNAMIXEL 
WIZARD) арналған портал болып табылады. Сонымен қатар осы бес 
құрал-сайманның әрқайсысын орнатқаннан кейін ROBOTIS оларды 
ығыстырған кезде автоматты түрде өздігінен жаңару алып отырады. 
Қазіргі уақытта 2017 жылдың көктемінен бастап V.1 құрал-сайманда-
ры MANAGER үшін V.1.0.34.1, TASK үшін V.1.1.2.7, MOTION үшін 
V.1.0.29.0 және DYNAMIXEL WIZARD үшін V.1.0.19.21 әзірленген.

4.1-сурет. 
RoboPlus V.1 порталы

 

(Бағдарлама терезесі онысызда тексте түсіндірлген оны аударудың 
қажеті жоқ. Пайдаланушылар тұпнұсқада көруі керек)

R+V.2 құрал-саймандары қазіргі уақытта MANAGER үшін V.2.1.12, 
TASK үшін V.2.1.4, MOTION үшін V.2.4.1, DESIGN ™ үшін V.1.2.3 
және R + SCRATCH™ үшін V.1.0.6 қолданылады. Олар жүктеу үшін 
http://en.robotis.com/BlueAD/board.php?bbs_id=downloads&page=1
&key=&keyword=&bbs_opt1=&scate сілтеме бойынша қолжетімді.  
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Орнатқаннан кейін олар да қолжетімді болған кезде автоматты түрде 
жаңартылып отырады.

Сондай-ақ осы бағдарламалық құралдарды жүктеу үшін (https://
play.google.com/store/apps/developer?id=ROBOTIS&hl=ru, 4.3-сурет-
ті қараңыз) немесе (https://itunes.apple.com/us/developer/robotis-co-ltd/
id948481761) сілтеме бойынша қолжетімді ұялы нұсқалары V.2 (Android 
және iOS) бар. Бұл қосымшалар, әсіресе R + m.Task және R + m.Motion 
заманауи смартфондар мен планшеттер үшін қолжетімді қолданыстағы 
есептегіш және мултимедиялық технологияларды кеңінен пайдалана-
ды. SMART, MINI, IoT және PLAY700 сияқты ұялы қосымшалар пай-
даланушылар компьютерлік бағдарламалау саласында кәсіби білімі 
болмаса да роботтардың нақты мысалдарымен жұмыс істей алатын-
дай әзірленген, ал TASK және MOTION сияқты қосымшалар бағдар-
ламалаудың әмбебап құрал-саймандары болып табылады. Бұл ұялы 
құрал-саймандар сондай-ақ TASK дейінгі құрал-саймандарының муль-
тимедиялық мүмкіндіктерін кеңейтті, олар туралы Android және iOS 
құрылғыларын пайдалана отырып, қосымша 11 және 12-тарауда толық  
тоқталамыз.

4.2-сурет. 
RoboPlus (R +) V.2 (т. 
Е. R + LAUNCHER 
V.2) порталы
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4.3-сурет. 
ROBOTIS бағдарла-
малық құралдарының 
ұялы нұсқалары 
(ROBOTIS ұсынған)

 

Embedded C саласында пайдаланушыларға арналған екі нұсқа бар.  
1 нұсқа кәсіби мамандарға сәйкес келеді, себебі ол пайдаланушыдан ап-
параттық, бағдарламалық кәсіби білімді талап етеді және микроконтрол-
лерлердің өндірушілері ұсынатын компиляторлар негізінде құрал-сай-
мандардың күрделі тізбегін пайдаланады. Бұл бағдарламалық құралдар, 
орнату шаралары және кейбір оқу құралдары (http://support.robotis.com/
en/software/embeded_c_main.htm) сілтемесі бойынша ұсынылады және 
олар CM-510/CM-700/CM- 530-ға да арналған бірнеше SDK ROBOTIS-
те пайдалануға болады. Қосымша бейне сабақтар YouTube ROBOTIS CS 
каналында берілген (https://www.youtube.com/playlist?list=PLEf1s0tzVSn
SgVzf4AREpat_P_HRLSiDn).

2-нұсқада Arduino интерфейсіне негізделген қосуға арналған  тех-
никалық істікшелер бар және ол OpenCM IDE деп аталады, оны мына 
веб-сайттан (http://support.robotis.com/en/software/robotis_opencm/
robotis_opencm.htm)  жүктеуге болады. Тағы да басқа бейнесабақтар 
YouTube ROBOTIS CS https://www.youtube.com/playlist?list=PLEf1s0tzV
SnRgF2Cu9r91bU3bHuZU8Fxu каналында ұсынылған. OpenCM арналған 
техникалық нұсқаулықтар және оқу материалдары жоғарыда 2-тарауда 
ZIP файлдар түрінде ұсынылған. Embedded C екі нұсқасы да 9-тарауда 
талқыланады.

ROBOTIS 2016 жылы жаз мезгілінде OLLOBOT үшін арналған (2.4 
және 4.7-тақырыпты қараңыз) Android үшін (мысалы, Java Programming) 
қосымшаларын әзірлеу мақсатында үшін пайдалануға болатын 
OLLOBOT SDK әзірлеп шығарды. Бұл SDK жалпы 2.0 прошивка жүйе-
леріне қолдануға жарамды болып шықты (толығырақ 12-тарауды қа-
раңыз).
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4.1 DYNAMIXEL WIZARD құрал-жабдықтары

Егер сіз жаңа контроллерлер немесе Dynamixel жетектерін немесе 
датчиктерін жақын уақытта сатып алған болсаңыз, бұл құрал-сайманды 
пайдаланудың қажеті жоқ, себебі олардың зауытта орнатылған соңғы 
прошивкасы болады. Жалпы Dynamixel прошивкасы DYNAMIXEL 
WIZARD арқылы жаңартылады, контроллер прошивкасы MANAGER 
құрал-сайманының көмегімен жаңартылады, OpenCM-9.04-C үшін ар-
налған нақты іс-шаралар үшін 4.1.2.1-бөлімін қараңыз.

Сізге алдымен пайдаланылатын контроллерлер типіне тәу-
елді USB2 Dynamixel (http://www.robotisshop-en.com/?act=shop_
en.goods_view&GS=1289&GC=GD080300) модулін немесе 
LN-101 (http: //www.robotis-shop- en.com/?act=shop_en.goods_
view&GS=1277&GC=GD080300) модулін алу керек болады, оны (http://
support.robotis.com/ru/product/controller_main.htm парақшасындағы диа-
грамманы қараңыз).

4.1.1 TTL (3-контактілі) және RS-485  
(4-контактілі) Dynamixels

Сізге арналған ең жақсы нұсқа - USB2 Dynamixel модулімен бару, сізге 
сондай-ақ SMPS2 Dynamixel (http://www.robotis-shop-en.com/?act=shop_
en.goods_view&GS=1267&GC=GD080303) арқылы Dynamixels тәуелсіз 
қуатын ұйымдастыру қажет немесе қорек көзі ретінде контроллер мо-
дулін пайдаланыңыз (CM-530 және 2 AX-12A орнату үшін арналған 
мысал көрсетілген 4.4-суретті қараңыз). Егер сіз CM-5, CM-510 немесе  
CM-700 пайдаланатын болсаңыз, сол баптаманы пайдалана аласыз неме-
се контроллерді ауыстырасыз.

4.4-суретте LiPo батареяның CM-530 контрллерді және 3 контактілі 
Dynamixel шина арқылы AX-12A жанама қоректендіретіндігі көрсетіл-
ген, ал ДК (яғни, Мастер Dynamixel Wizard) «USB»>> USB2Dynamixel 
>> AX-12As “ тізбек арқылы AX-12A мәліметтермен алмасады. 

Осы қондырғы дұрыс жұмыс істеуі үшін USB2Dynamixel модуліндегі 
бүйірлік ауыстырғыштың TTL (немесе RS-485) орында орнатылуы ке-
ректігіне назар аударыңыз!

Егер сіз өзіңіздің Dynamixels прошивкасын «жаңартатын болсаңыз», 
сіз оларды 4.4-суретте көрсетілгендей, тізбекке қоссаңыз болады, себебі 
«Мастер» инструменті осы айналым ішінде бірнеше Dynamixels (қа-
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уіпсіздікті қамтамасыз ету үшін бір типті) жаңарта алады. Алайда егер 
нақты Dynamixels-те «қолайсыз жағдай» орын алса және ақаудың алдын 
алу процесінің бір бөлігі ретінде сіз прошивканы «қалпына келтірудің» 
көмектесе алатындығын анықтауға тырыссаңыз, сізге уақытша бір ғана 
Dynamixel қосу керек болады. Прошивканы жаңарту, қалпына келтіру 
және сынау іс-шаралары (http://support.robotis.com/en/software/roboplus/
dynamixel_wizard.htm) сілтеме бойынша қолжетімді болып табылады. 
Процестің кейіннен жасалған жаңа видеоларын көру үшін «Видео 4.1» 
видеофайлын қарасаңыз болады. Егер қалпына келтіру процесі сәтті 
өтсе, Dynamixel идентификаторын сіз бұрын пайдаланған нұсқасына ор-
натуды ұмытпаңыз, себебі қалпына келтіру процесі идентификаторды 
«1» дейін қалпына келтіреді.

4.4-сурет. 
CM-530 және 2 AX-
12A пайдаланып, 
Dynamixel прошив-
касын жаңартудың 
қарапайым баптауы

 

4.1.2 XL-TTL (3-контактілі) динамикс

Қазіргі уақытта жалғыз XL-TTL Dynamixel OpenCM-9.04-A/B/C кон-
троллерлерімен жұмыс істейтін XL-320 болып табылады. Осы кітаптың 
бірінші басылымын жазған сәтте ROBOTIS OpenCM жүйелерімен жұ-
мыс істеу үшін өзінің RoboPlus құрал-саймандарымен жұмысын жалғас-
тырды, сондықтан осы жерде сипатталған іс-шараларды автор бұрын 
жасалынған (2016 ж дейін) эксперименттерден алған. А/В және С нұсқа-
ларында пайдаланылатын прошивкалардағы айырмашылықтар үшін 
прошивканы жаңартудың сәйкес процестері әр түрлі болды. Алайда, 
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2016 жылдың ортасынан бастап MANAGER V.2 енгізгеннен кейін XL-
320 үшін прошивканы жаңарту процесі жеңілдей түсті.

4.1.2.1 OpenCM-9.04-C

9.04-C контроллерінің прошивкасы және оған қосылған XL Dynamixels 
прошивкасы бір уақытта 4-контактілі байланыс порты арқылы жаңар-
тылуы мүмкін. Пайдаланушыда байланысты аппаратты қамтамасыз ету-
дің бірнеше нұсқасы болады, мысалы, LN-101 арқылы «сымды» немесе 
ZIG-110 және BT-110/210 арқылы «сымсыз» (қазіргі уақытта BT-410 
нұсқасының MS Windows орталарымен сәйкес келмейтіндігіне назар 
аударыңыз). LN-101 маршруты осы күрделі операция үшін жеткілікті 
деңгейде сенімді болып табылады, бірақ оқулықты пайдаланып отырған 
пайдаланушы тәжірибені зерттеп көру үшін басқа нұсқаларды да пайда-
ланып көруі керек. 

Қазіргі уақытта прошивканы жаңарту тапсырмасы DYNAMIXEL 
WIZARD (RoboPlus V.1 яғни) инструментінің көмегімен немесе R + 
MANAGER V.2 инструментінің көмегімен орындалуы мүмкін.

4.5-суретте 9.04-C және 2 XL-320 сервожетектермен LN-101 пайдала-
нып орындалатын орнату сипатталған.

Егер DYNAMIXEL WIZARD (қазіргі уақытта V.1.0.19.21) инстру-
менті пайдаланылса және оны іске қосқаннан кейін пайдаланушы «XL-
320 прошивкасын басқару» (4.6-суретті қараңыз) батырмасын басып 
және қажеттілігіне байланысты «Жаңарту» немесе «Қалпына келтіру» 
таңдай алатын болса, ары қарай экрандағы нұсқаулықтарды орындау  
керек.

Егер R + MANAGER V.2 инструменті пайдаланылып және бір рет 
іске қосылса, пайдаланушы бас мәзірден «ROBOTIS MINI» өнімін 
таңдап және экрандағы нұсқаулықты орындай алады. Екі іс-шара туралы 
толығырақ «Видео 4.2» видеоролигінен қараңыз.

Бұл инструменттердің контроллердің 9.04-C прошивкасын соңғы 
нұсқаға дейін қосымша жаңартатындығына назар аударыңыз.

3-тарауда 3.21-суретте AX/MX-TTL және RS-485 динамикалық ди-
намиктермен қосымша басқаруға мүмкіндік беру үшін 485-EXP пла-
тасының OpenCM9.04-C контроллері көмегімен кеңейтуге болады. 
Dynamixel каналы MANAGER V.2 арқылы 1 каналға бапталғаннан кейін 
Dynamixel Wizard инструменті 485-EXP платасына қосылған Dynamixels 
«1.0 Хаттамасына» қолжетімділікті алуы үшін ағымдық 1.0.19.21 нұсқа-
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сын кеңейтуге болатындығы көрсетілген. Қазіргі уақытта (2017 көк-
тем) MANAGER V.2 инструменті ғана 485-EXP платасына физикалық 
бекітілген (XM / XH Dynamixels ғана – 5.2.2 бөлімдегі қосымша ақпарат-
ты қараңыз) динамиектерге жүгіне алады. Сонымен қатар, ROBOTIS IDE 
ғана OpenCM9.04-C және 485-EXP платаларына бекітілген Dynamixels 
қоспасын бір уақытта басқара алады (9.2-тақырыпты қараңыз). Қысқаша 
айтқанда барлық бағдарламалық инструменттер жаңа жабдықты қуып 
жетіп, жаңарғанға дейін пайдаланушыларды күту керек.

4.5-сурет. 
OpenCM-9.04-C пай-
даланып, Dynamixel 
прошивкасын жаңар-
тудың қарапайым 
баптауы

 

4.6-сурет. 
«XL-320 прошивка-
сын басқару» батыр-
масы үшін арналған 
түсетін мәзір

 

4.1.2.2 OpenCM-9.04-B

Егер пайдаланушыда OpenCM-9.04-B контроллері ғана болса, 
Dynamixel прошивкасын жаңарту процесі күрделі болады, себебі В 
нұсқасында «XL-320 прошивкасын басқару» алдыңғы инструментімен 
өзара әрекеттесу үшін «қолайлы» прошивкасы болмайды (4.1.2.1 қа-
раңыз). Белгілі бір шамада пайдаланушы USB2Dynamixel модулімен 
4.1.1 бөлімде көрсетілген сияқты қадамдарды пайдалануы керек болады. 
4.7-суретте жабдықтың талап етілетін баптауы көрсетілген:
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• USB2Dynamixel модуль ДК USB-порты мен Dynamixel порты-
ның арасында OpenCM-9.04-B үшін интерфейс қызметін атқарады 
(USB2Dynamixel бүйірлік ауыстырғыш 4.1.1 бөлімге сәйкес TTL 
орнатылған).

• OpenCM-9.04-B контроллер Dynamixel ортақ шинасының рөлін 
атқарады, себебі AX / MX-TTL және XL-TTL екі ойығы болады. 
Сондай-ақ ол XL-320 жектектеріне арналған қорек көзінің қыз-
метін атқарады.

Сонымен бірге бұл баптау «DxlTosser» сұлбасының алдын ала жүк-
теліп және 9.04-B іске қосылуын талап етеді (толығырақ 9-тарауды 
қараңыз). Одан кейін Dynamixel Wizard мастер инструментін іске қо-
суға және XL-320 жетектері үшін Dynamixels AX / MX-TTL 4.1.1 Sect. 
Бөлімінде сипатталған сияқты іс-шараларды қолдануға, яғни осындай 
типті бірнеше динамикті «жаңартуға» немесе бір ғана Dynamixel «қал-
пына келтіруге» болады (толығырақ «Видео 4.3» видеосынан қараңыз).

4.7-сурет. 
OpenCM-9.04-B пай-
даланып, Dynamixel 
прошивкасын жаңар-
тудың қарапайым 
баптауы

 

9.04-B контроллерінің прошивкасын жаңарту осы кітаптан тыс қарас-
тырылатын JTAG / SWD іс-шараларынан тұрады.

4.2 MANAGER инструменті

4.2.1 CM-5, CM-510, CM-530

Қазіргі уақытта V.1.0.34.1 деген нұсқамен белгілі MANAGER V.1 
инс трументі CM-5, CM-510 және CM-530 контроллерлері үшін жарамды 
және пайдаланушы USB2Dynamixel>> BSC-10 (CM- 5 и CM-510) немесе 
USB-мини-кабель (CM-530) арқылы сыммен байланысты таңдауы керек.



91Робототехниканы ROBOTIS жүйелерімен  зерттеу

«Видео 4.4» видеороликте менеджердің AX-S20 сияқты қосымша 
датчиктермен, гироскоптары мен тіреуіштері бар қысым датчиктерімен 
жабдықталған Bioloid Premium Humanoid A жылдам тексеріс орындай 
алатындығы көрсетіледі (4.8-сурет).

MANAGER инструменті үшін қосымша интерактивті ресурстарды 
(http://support.robotis.com/en/software/roboplus/roboplus_manager_main.
htm) мекенжай бойынша табуға болады.

4.2.2 OpenCM-9.04-A/B/C

Біріншіден, OpenCM-9.04-A / B контроллерлері IDE ROBOTIS 
Arduino жұмыс істеу үшін әзірленген, сондықтан олар MANAGER V.1 
немесе V.2 инструменттерімен мүлде жұмыс істемейді. OpenCM-9.04-C 
екі инструменттермен де жұмыс істейді, бірақ төменде көрсетілгендей, 
белгілі бір айырмашылықтары болады.

MANAGER V.1 инструменті 9.04-C прошивкасын ғана жаңарта ала-
ды (оны сондай-ақ DYNAMIXEL WIZARD инструменттің көмегімен 
орындауға болады – 4.1.2.1 тақырыпты қараңыз). Эксперименттер жүр-
гізе отырып, автор LN-101 модулінің осы іс-шараның көмегімен сенімді 
нәтижелерді алу үшін пайдаланылу керектігін айтқан.

4.8-сурет.  
«Баль’Акт» Гуманоид 
Робот
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4.9-суретте LN-101 пайдаланылатын OpenCM-9.04-C контроллерінің 
прошивкасын жаңарту үшін қажетті аппаратты баптау көрсетілген.

Келесі қадам - MANAGER V.1 инструментін іске қосу. Бас мәзір 
жолағынан LN-101 сәйкес келетін дұрыс СОМ-портты таңдаңыз және 
«Контроллер прошивкасын басқару» батырмасын басыңыз («?» таң-
басының сол жағында) және 9.04-C контроллерді прошивканың соңғы 
нұсқасына жаңарту үшін экрандағы нұсқаулықтарды орындаңыз (толық 
ақпарат алу үшін «Видео 4.5» видео-файлды қараңыз).

Егер пайдаланушы BT-210 жеткізілетін ROBOTIS MINI жиынтығын 
сатып алса және егер ДК мен ВТ-210 жалғау үшін OUT-GOING СОМ-
порт таңдалынса жоғарыда көрсетілген іс-шара жарамды болады.

Егер пайдаланушы USB A-to -micro-B жеткізілетін «еркін» OpenCM-
9.04-C (http://www.robotis.us/opencm9-04-c-with-onboard-xl-type-
connectors/) сатып алса, жоғарыда сипатталған іс-шара сәйкес СОМ-порт-
ты пайдаланған кезде қанағаттанарлық жұмыс істейді.

2016 жылдан бастап сіз R + MANAGER V.2 арқылы прошивканы 
Dynamixels ден X-ты және PROseries жаңарту үшін OpenCM-9.04-C + 
OpenCM-485EXP аппараттық комбинациясын пайдалана аласыз.

4.9-сурет 
OpenCM-9.04-C үшін 
контроллер прошив-
касын жаңартудың 
қарапайым баптауы

 

Автор MANAGER V.2 жаңа инструментті пайдалануды ұсынады, 
себебі ол толықтай OpenCM-9.04-C + 485EXP комбинациясымен жұ-
мыс істейді («Видео 4.5» екінші бөлігінде көрсетілгендей). Алайда жеке 
тәжірибесінен автор егер пайдаланушы ROBOTIS IDE OpenCM-9.04-C 
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пайдалануға ауысса, OpenCM-9.04-C үшін прошивканы қалпына келтіру 
үшін MANAGER V.1 инструменттің MANAGER V.2 қарағанда сенімді 
екендігін анықтаған, бірақ біз TASK және MOTION қайтадан қол-
жетімділік алу үшін ROBOTIS басым прошивкасына қайтып ораламыз.

4.10-сурет. 
R + MANAGER 
V.2 прошивканы 
Dynamixel X және 
PRO жаңарта алады

 

4.3 TASK Tool

Қазіргі уақытта V.1.1.2.7 болып табылатын TASK V.1 инструменті 
жаңа пайдаланушыларға бақыланатын синтаксиспен көмектесу үшін 
арналған таңбалардың негізінде стандартты мәтіндік IDE мен таза IDE 
арасында қиылыс болып табылады. Ол барлық стандартты басқару 
құрылымдарына (тізбектей, қайталанатын және шартты) ие және айны-
малылардың және функциялардың анықтамасын ұсынады. Сондай-ақ ол 
CallBack функциясын ұсынады, бірақ айнымалы массалары болмайды.

2013 жылдан бастап TASKV.1 инструменті Bioloid Premium жиын-
тығын бағдарламалық қамтамасын етуі бойынша нұсқаулықта жақ-
сы құжаттандырылған. Егер сізде пайдаланушының осы нұсқаулығы 
болмай, осы жиынтықтың ескілеу нұсқасы болса, онда пайдаланушы-
ларға алдымен оны http://www.robotis-shop-en.com/?act=shop_en.goods_
view&GS=1486&GC = GD080400 сілтеме бойынша алуды ұсынар едім. 
Сонымен бірге ROBOTIS e-Manual веб-сайтында http://support.robotis.
com/en/software/roboplus/roboplus_task_main.htm мекен-жай бойынша 
TASK инструменті үшін арналған көптеген техникалық ақпараты бар. 
Осылайша, осы барлық ақпаратты осы жерде қайтадан ұсынудың ор-
нына, екі AX-12A немесе XL-320 бар демонстрациялық қондырғыны 
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пайдалана отырып, «сымды» және «сымсыз» байланысты (ZigBee және 
BlueTooth), Виртуалды RC-100 пайдаланып, әр түрлі контроллерлер 
бойынша «салыстырмалы зерттеумен» бөліскенді дұрыс деп ойлаймын.

4.3.1 TASK V.1 және CM-5/510/530 контроллерлер

CM-5XX тобын көрсетуге арналған демонстрациялық қондырғылар 
4.11-суретте көрсетілген.

TASK V.1 (TestVRC-100_CMs.tsk) тесттің коды 4.12-суретте көр-
сетілген. Ол өте оңай:

• Virtual RC-100 батырмасы басылғандығын немесе басылмаған-
дығын тексеретін Wait_While бастапқы айналымы бар жалпы қа-
рапайым Endless_Loop (5 жол).

• Батырма басылған кезде, келесілерді тексеріңіз:
- «Жоғары», одан кейін 1 және 16 сервожетектер үшін Goal_Position 

«1023» деңгейіне орнатыңыз (8-12 жолдар).
- «Төмен», одан кейін 1 және 16 сервожетектер үшін Goal_Position 

«0» деңгейіне орнатыңыз (13-17 жолдар).
- «Ешнәрсе», яғни RC-100 батырмаларының кез келген батырмасын 

жібергеннен кейін 1 және 16 сервожетектерге Goal_Position «512» дең-
гейге ауысуын хабарлаңыз (18-22 жолдар). Автор бұл шартты орындау-
ды дұрыс деп шешкен, себебі RC-100 «0» сигналын (18 сұраныс) тек 
бір-ақ рет жіберетіндігі белгілі болған, сондықтан бағдарламалық қамта-
масыз етуді кез келген «ұтымды» аппаратты-бағдарламалық жүзеге асы-
ру бір реттік жағдай болуы керек. Бұл функция төмендегі бөлімдерде 
көрсетілген сияқты сымды және сымсыз байланыстардың арасындағы 
өнімділікті бағалау үшін пайдаланылған.

4.11-сурет. 
TASK V.1 салыстыр-
малы зерттеу үшін 
арналған демонстра-
циялық қондырғылар 
(сол жақтан оңға қа-
рай - CM-5, CM-510 
және CM-530)
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4.12-сурет. 
Демонстрация-
лық тестілік код 
(TestVRC-100_CMs.
tsk)

 

«Видео 4.6» видеофайлы бұл тестілік кодтың «сымды» жалғауды 
пайдаланып (мысалы USB>> USB2Dynamixel>> BSC-10>> CM-5) не-
месе «сымсыз» жалғауды пайдаланып (яғни USB>> USB2Dynamixel>> 
Zig2Serial>> ZIG-100- 1>> ZIG-100-2 на CM-5>> CM-5), CM-5 қалай 
орындалғандығын көрсетеді. Екі нұсқа да қандай да бір елеулі мәселесіз 
тиімді өнімділікпен жақсы жұмыс істейді.

Бұл тестілік код сондай-ақ «сымды» және «сымсыз» жалғауды пай-
даланып СМ-510 жүйесіне ұқсас пайдаланылған. СМ-510 үшін үш түрлі 
«сымсыз» нұсқа болған: ZIG-110, BT-110 немесе BT-210. «Видео 4.7» ви-
деофайл барлық үш сымсыз опционның қолданысқа жарамды екендігін 
көрсетті, бірақ олардың өнімділігінде өте аз шамада айырмашылықтар 
болды:

• ZigBee байланыстары бағдарламаны іске қосқаннан кейін 1 се-
кундқа кейін жасалған, ал ВТ-байланыстар 3-4 секундқа созылуы 
мүмкін, сондықтан пайдаланушылар өздерінің қосымшалары үшін 
осы бөгелісті ескеруі қажет.

• ZigBee мәліметтер буферлері ВТ мәліметтер буферлеріне қараған-
да тиімдірек жаңартылады, себебі ВТ жүйелері VRC-100 қандай да 
бір батырмасы 2-3 секунд бөгелген кезде «тоқтап қалатын» болған. 
Бұл компьютерге қатысты мәселеме немесе BT модульдерінен бе 
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әлде  BlueTooth протоколдарының күтілетін әрекеті ме, ол жағы 
нақты белгілі емес.

• ВТ-210 өнімділігі жоғарыда көрсетілген сынау шарттарында ВТ-
110 төмен болған.

Сынау СМ-530 жүйесінде («сымды» және оған қоса алдыңғы үш 
«сымсыз» нұсқалар) барлық сымды және сымсыз байланыстар жұмыс 
істеп тұрды, бірақ жоғарыда айтылған мәселелер СМ-530 анықталған 
жоқ («Видео 4.8» видеофайлын қараңыз).

4.3.2 TASK V.1 және OpenCM-9.04-C

Салыстырмалы зерттеуді аяқтау үшін TASK бір коды Sect. 4.3.1 сол 
төрт байланыс хаттамаларымен OpenCM-9.04-C жүйесінде сыналды, 
бірақ XL-320 сервомашиналардың орнына келесілер қолданылды:

• LN-101 арқылы сымды.
• ZIG-110, BT-110 және BT-210 арқылы сымсыз байланыс.
«Видео 4.9» видеофайлы сымсыз байланыспен алдыңғы мәселелердің 

OpenCM-9.04-C үшін де орын алатындығын көрсетті.
(Ескерту: V1.1.2.4 жаңарған сәттен бастап TASK (9/5/2014) үшін 

BlueTooth алдыңғы мәселелері қанағаттанарлық деңгейде шешіледі).
Осылайша, қазіргі уақытта ZigBee ROBOTIS роботталған жүйелерін 

басқару үшін сымсыз байланыстың ең жақсы нұсқасы болып табылады, 
алайда BlueTooth ДК және ұялы құрылғылар үшін кеңінен қолданыла-
тындығы мойындалған, ол пайдаланушылар үшін қосымша жабдықтар-
ды талап етпейді. TSK коды RoboPlus үйлесімді платформаларында та-
сымалданатындықтан,  кодтарды құрастыру және жүктеу алдында кон-
троллер «дұрыс» таңдалған болу керек.

4.3.3 R + TASK V.2 жаңа функциялары

4.3-тақырыпты аяқтай отырып, автор «EXTRA MATERIALS.ZIP» 
файлына (яғни R + TASK V.2 инструменті үшін) оқырман 4.3.2-тақы-
рыпша соңында айтылған тұжырымдарды тексеріп көре алуы үшін 4.3.1 
және 4.3.2 пайдаланылатын TSK алдыңғы тестілік кодтарына сәйкес 
келетін TSKX нұсқасын қосқан. TASK V.2 ескі TSK-файлдарда есепте-
летіндігіне, одан кейін оларды тұрақты негізде TSKX форматына түр-
лендіре алатындығына назар аударыңыз, яғни TASK V.2 Firmware 1.0 
және 2.0 контроллерлерімен жұмыс істейді.
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Пайдаланушыларға арналған TASK V.2 жаңа интерфейсі келесідей 
бірқатар пайдалы функцияларға ие:

• Жиі пайдаланылатын «ИНСТРУКЦИЯЛАР», «АЙНЫМАЛЫ-
ЛАР» және «ФУНКЦИЯЛАР» инструменттері оң жақта қосымша 
түрінде әрқашан қолжетімді болады (4.13-сурет).

• «ТАБУ» жаңа инструменті – бұл ыңғайлы функция (4.14-сурет), 
сондай-ақ «ҚАТЕЛІК» жаңа инструменті де бар (4.15-сурет).

• «DEBUG» экраны RC-100  виртуалды контроллерді кез келген 
уақытта көрсете отырып, толықтай түрлендірілген (4.16-сурет).

4.13-сурет. 
TASK V.2 бар жаңа 
пайдаланушы интер-
фейсі

 

4.14-сурет. 
TASK V.2 бар жаңа 
FIND инструменті
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4.15-сурет. 
TASK V.2 бар жаңа 
ERROR инструменті

 

4.16-сурет. 
TASK V.24.4 
MOTION Tools (V.1 
and V.2) бар жаңа 
DEBUG экраны

 

4.4 MOTION (V.1 және V.2) құралдары 

TASK инструменті дөңгелекті роботтардың орындаушы механизмдер 
мен датчиктерінен аз мөлшердегі мәліметтерді – пәрмендерді оқу және 
жазу үшін тиімді, себебі осы пәрмендер тізбектей орындалуда (4.11-су-
ретте көрсетілген сияқты жолақтардан тұрады) жақсы өнімділікті қамта-
масыз етеді. Алайда жүру сияқты әрекеттерді орындау үшін бір уақытта 
жұмыс істеуге міндетті 18 орындаушы механизмдері бар адам сияқты 
робот әрекетіне арналған барысындағы 18 параллель жетектің жұмысын 
орындау мақсатындағы жиынтықтарды түрлендіруде орындаудың басқа 



99Робототехниканы ROBOTIS жүйелерімен  зерттеу

тәсілі қолданылуы керек. ROBOTIS осы мақсатта BIOLOID Motion 
Editor (2005 бастап) RoboPlus Motion V.1 (2009 дейінгі) инструменттерін 
R+Motion V.2 (2014 бастап) инструменттерін жасады (4.17-суретті қа-
раңыз). Motion осы инструменттердің қозғалыс иллюзиясын (жанданды-
ру) жасау үшін әр түрлі орында белгілі бір вариациямен уақыт сызығы 
шегінде қарастырылып отырған кейіпкердің (роботтың) орналасу ретін 
қайталап жандандыру болып табылатын мульфильмдерді (немесе кадр-
ларды) анимациялауға негізделгендігі түсінікті.

BIOLOID қозғалыс редакторы үш өлшемді роботтың алдыңғы 
жағынан көрінісін ғана ұсынды және олар жер бетіне қатысты емес, не-
гізгі контроллерге «қатысты» көрсетілді. RoboPlus MOTION V.1 бірге 
роботтың 3D графиктері қолжетімді (бұрынғыша контроллер/денеге қа-
тысты), бірақ робот рөлінің анимациясын құрастыру мен өзгерту үшін 
емес, оны тексеру үшін пайдаланылған. 2013 жылдан бастап Bioloid 
Premium жиынтығына кіретін (SPG) бағдарламалық қамтамасыз етуді 
бағдарламалау бойынша басқарма MOTION (V.1) инструментін қалай 
пайдалануды зерттеу үшін арналған жақсы оқу материалдарына ие. Мен 
жаңадан үйренушілерге оны (http://www.robotis-shop-en.com/?act=shop_
en.goods_view&GS=1486&GC=GD080400) сілтемесі бойынша алуға 
және оны тиімді пайдалануға ұсынар едім. ROBOTIS электронды нұсқау-
лығында сондай-ақ MOTION V.1 (http://support.robotis.com/en/software/
roboplus/roboplus_motion_main. Htm) инструменті үшін көптеген ақпарат 
бар, бірақ SPG материалдар үйренушілердің өздігімен үйреніп, оқуына 
жақсы бейімделіп жасалған. Қосымша берілетін «Видео 4.10» видео-
файлда PREMIUM GERWALK роботында RoboPlus MOTION V.1 қалай 
пайдалану керектігі көрсетілген. Осы инструменттің басқа да қосымша-
лары 6-тарауда беріледі.

R + Motion V.2 2014 жылдың көктемінде шығарылған және PREMIUM, 
STEM, SMART және MINI сәйкес келеді (қазіргі уақытта ол V.2.4.1 ор-
наласқан). RoboPlus V.1 бұрынғыша СМ-5 және СМ-510 пайдаланып 
роботтарды қолдау үшін қолжетімді, бірақ ол СМ-5 және СМ-510 бірге 
бірнеше жылдан кейін біртіндеп қысқартылуы мүмкін. R + MOTION V.2 
үш негізгі ерекшеліктерін айта кету керек (4.18-суретті қараңыз):
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4.17-сурет. 
2005 жылдан бастап 
2014 жылдың ара-
лығындағы MOTION 
инструменттерінің 
эволюциясы

 

4.18-сурет. 
R + MOTION V.2 не-
гізгі ерекшеліктері

 

1. Әрбір «қозғалыс блогы» үшін жаһандық уақыт сызығын көрсету.
2. V.1-ге сәйкес емес «Физика» қозғалтқышты роботтың корпусы-

на қатыссыз, «жер» бетіне қатысты роботтың үш өлшемді қозғалысын 
басқаруға  қолдану.Алайда бұл «физикалық» қозғалтқыш денені ау-
дару немесе жиыру сияқты жоғары ырғақты қозғалыстарды орындай  
алмайды!

3. Роботтың қозғалысы осы уақытта ДК немесе ұялы құрылғыға қо-
сылған шынайы нақты роботтың үш өлшемді моделінде өзгертіліп және 
орындалуы мүмкін.

4. Жылдам графикалық дисплейде графикалық қозғалтқыш роботтың 
модельденетін қозғалыстарын физикалық әлемде роботтардың нақты 
шынайы қозғалыстарымен синхрондай алады.

R + MOTION V.2 инструменті үшін пайдаланушыға арналған 
веб-нұсқаулықты http://support.robotis.com/en/software/roboplus2/
r+motion2/rplus_motion2.htm мекен-жайы бойынша табуға болады. 
Enclosed – бұл XL-320 сервомоторлары бар OpenCM-9.04-C R + MOTION 
V.2 кейбір негізгі қолданыстарын көрсететін видео (4.11-видео). Осы 
инс трументтің басқа да көптеген қосымшалары 10-тарауда көрсетіледі.

4.5 R + DESIGN инструменті

2014 жылдың көктемінде, MS Windows бар ДК үшін R + DESIGN 
(V.1.1) бірінші инструменті шығарылды (4.19-суретті қараңыз), ол R 
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+ m .Task и R + m.Design (2012 бастап) жиынтығының бөлігі ретінде 
ұялы жүйелер мен OLLO жүйесі үшін алғаш рет әзірленген. R + DESIGN 
V.1.2.3 ағымдық нұсқасы OLLO, PLAY, IDEAS, DREAM, SMART I / II, 
STEM және ROBOTIS-MINI сияқты жүйелерге сәйкес келеді (өкінішке 
орай, PREMIUM жиынтығы қазіргі уақытта қосылмаған). Қазіргі уақыт-
та R + DESIGN тек қана ROBOTIS тетіктерін үш өлшемді конструкция-
лауды және құрастыруды қолдайды, сонымен бірге R + DESIGN және 
MOTION инструменттері жеке пайдаланушылар үшін, робототехника 
бойынша дизайнерлер мен инструкторлардың қоғамдастығы үшін (ком-
пьютерде) жобалаудан модельдеуге, бақылауға,  сынауға ROBOTIS ин-
теграциялауды көрсетеді. Бүгінгі таңда бұл әрекет STEAM http://www.
steamcup.org/new/?mid=main_eng#) білім беру ассоциациясы сияқты 
веб-сайттардан басталады.

4.19-сурет. 
SMART роботы бар 
R + DESIGN инстру-
менті

 

Қазіргі таңда R + DESIGN үшін пайдаланушы нұсқаулығының http://
support.robotis.com/ko/software/r+design_main.htm мекенжайы бойынша 
корейлік нұсқасы ғана қолжетімді болып табылады. Алайда, егер ағыл-
шынша білетін оқырман веб-браузер үшін Google Chrome® пайдалана-
тын болса, ол осы веб-парақшаларда тінтуірдің оң жақ батырмасын ба-
сып олардың ағылшын тіліне аударылуын таңдай алады (Google Chrome 
жасайтын сияқты).

Өзім оқушыларыммен бірге (5-6 жас) OLLO / DREAM жиынтығы 
үшін R + DESIGN пайдаландым және олар қағаз бойынша нұсқаулыққа 
қарағанда R + DESIGN тиімді деп таңдады, себебі олар компьютер экра-
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нынан әр түрлі шолу бұрышынан үшөлшемді конструкцияларды «көре 
алады». Дегенмен, студенттерден қағаз нұсқаулықтарға сілтемені талап 
ететін бір мәселе орын алды, яғни кабельді маршруттандыру (қазіргі 
уақытта тек қана қағаз нұсқаулықтарда құрастыру барысында кабельді 
«дұрыс» маршруттандырудың дұрыс иллюстрациялары болады).

4.6 R+SCRATCH инструменті

R+SCRATCH инструменті 2016 жылы шығарылған және нақты іс 
жүзінде MIT (https://scratch.mit.edu/scratch2download/) SCRATCH 2.0 
бағдарламалық инструмент үшін HTTP кеңейтетін мүмкіндік ретін-
де қызмет атқаратын «қосалқы қосымша» болды. Қазіргі уақытта 
R+SCRATCH (v1.0.6) нұсқасы үш контроллерді қолдайды: CAR_CONT, 
OpenCM-7.0 және CM-50, бұл СОМ5 (мысал ретінде) OpenCM-7.0 қо-
сылғандығын көрсететін 4.20-суреттің оң жағындағы ортасындағы кіш-
кентай сұр-көгілдір терезе болып табылады.

4.20-сурет. 
R+SCRATCH ин-
струмент және MIT 
SCRATCH 2.0 авто-
номды редактор

 

4.20-суреттегі фондық кескін HTTP-порт 8099 арқылы R + SCRATCH 
қосымшасы арқылы OpenCM-7.0 платаға жіберілген жоғарғы оң 
жақтағы бөлікте бағдарламалаудың кішігірім сценариімен SCRATCH 
2.0 автономды редактор болып табылады. Пайдаланушы қолдарын ша-
палақтағаннан кейін, «дыбысты анықтау көрсеткіші» параметр мәнін 
SCRATCH 2.0 сценарийіне жібереді («count» айнымалысына сақтала-
тын) одан кейін мәтіндік «санағыш» «1» артық болса, «Cat» спрайты-
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ның жанында «Stage» 2 секунд ішінде «Hello!» көрсетеді.  4.20-сурет-
тегі төменгі ортаңғы баған бағдарламалаушы SCRATCH 2.0 сценарийін 
құрастырған кезде пайдалана алатын, OpenCM7_0 V01 кеңейту бөлігі 
болатын барлық ағымдық кодтық блоктарды көрсетті. Пайдаланушы ды-
быстық сигналдың және дыбыстық детектордың, сонымен бірге үзіліссіз 
қозғалтқыштар және сервомоторлар сияқты «порттық» құрылғыларды 
және басқа GPIO датчиктерін пайдалануға болатындығын көре алады.

4.21a, b-суретте OpenCM7.00 салыстырғанда шектеулі CM-50 (сол 
жақтағы) және CAR_CONT (оң жақтағы) контроллерлер үшін қол-
жетімді HTTP кеңейту блоктары көрсетілген.

R+SCRATCH пайдаланушы нұсқаулығын http://support.robotis.com/
en/software/roboplus2/r+scratch/r+_scratch.htm мекен-жай бойынша та-
буға болады.

R + SCRATCH және SCRATCH 2 инструментінің қосалқы қосымша-
лары 5 және 11-тарауларда толық сипатталады.

4.21-сурет. 
(a, b) CM-50 (сол 
жақтағы) және CAR_
CONT (оң жақтағы) 
үшін SCRATCH 
кеңейтулер

 

4.7 OLLOBOT SDK

ROBOTIS 2016 жылдың жазында Android-бағдарламалауда (https://
github.com/ROBOTIS-GIT/OLLOBOT) қандай да бір тәжірибесі болған 
білікті пайдаланушылар үшін OLLOBOT SDK шығарған. Бұл инструмент 
CM-50/150/200 және OpenCM-7.00 / 9.04 сияқты Firmware 2.0 контрол-
лерлеріне кеңінен қолданылатындығы анықталды. 12 тарауда SDK-нің 
OLLOBOT-қа CM-50 және CM-150 контроллерлеріне Firmware 2.0 қол-
данбалары таңдаған, сонымен қатар, OLLOBOT MINI-ге OpenLM-9.04, 
XL-320 және бірнеше OLLO сенсорларын қолданған.
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4.8 Егер қайта іске қосу керек болатын жағдай болса...

Егер қазіргі уақыттағы робототехника бойынша саяхатты қайта-
дан жаңғырту керек болса, онда CM-530 контроллерінің көмегімен 
BIOLOID PREMIUM жүйесінен бастайтын едім. Одан кейін мен СМ-530 
контроллерін 12V LiPo және AX / MX Dynamixels батареясын пайда-
лануды жалғастыра алу үшін OpenCM-9.04-C бірге OpenCM-485 экра-
нын алмастырдым. Бірақ енді мен Android планшеттерімен және R + V.2 
бағдарламалық пакет арқылы ұсынылатын мультимедиялық функция-
ларға қолжетімділік ала алдым. ARM контроллерге жуық қолжетімділік 
OpenCM IDE ауыса алдым. Соңында Android-бағдарламалаумен жоға-
ры тәжірибе алу үшін және Dynamixel және Remocon пакеттерінің 
ерекшеліктерін анықтау үшін OLLOBOT SDK жұмысты жалғастыра  
алдым.

4.9. 4-тарауды талқылауға арналған сұрақтар

1. Пайдаланушы Mac OS басқарылатын компьютерлерде ROBOTIS 
бағдарламалық қамтамасыз етудің қандай нұсқасын іске қосқаны дұрыс?

2. Windows платформаларында немесе Android/iOS ұялы платформа-
ларында ROBOPLUS бағдарламалық қамтамасыз етумен қандай бағдар-
ламалық құралдар қолжетімді?

3. MANAGER инструменті қандай міндеттер ұсына алады?
4. TASK инструменті қандай міндеттер ұсына алады?
5. USB2Dynamixel немесе LN-101 модулімен бірге пайдаланушы 

үшін DYNAMIXEL WIZARD инструменті қандай міндеттерді орындай 
алады?

6. MANAGER инструментінің көмегімен қандай контроллерлер про-
шивканы жаңарта алады?

7. Dynamixel жетек үшін прошивканы жаңарту/қалпына келтіруді қа-
лай орындау керек?

8. ZigBee модульдерінің идентификаторларын орнату үшін 
MANAGER инструментін немесе TASK инструментінің көмегімен қай-
сысын пайдалануға болады?

9. ZIG2SERIAL модулінің көмегімен ZigBee басқару тапсырмаларын 
пайдаланушы қандай инструменттерден орындай алады?

10. Пайдаланушы батырманың біреуін жіберсе, RC-100 «физикалық» 
қашықтықтан басқару тетігі қандай сигнал типін жібереді?
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11. Пайдаланушы батырманың біреуін жіберсе, RC-100 «виртуалды» 
қашықтықтан басқару тетігі қандай сигнал типін (егер болса) жібереді?

12. ROBOTIS MOTION инструменттері үшін 1 және 2 нұсқалардың 
арасындағы айырмашылықтары қандай?

13. R + MOTION V. 2 негізіндегі қандай графикалық қозғалтқыш инс-
трумент болып табылады?

14. R + MOTION V. 2 инструментінің негізгі функцияларын атаңыз.
15. R+DESIGN инструментін қалай пайдалануға болады?
16. Қандай робооттехникалық ROBOTIS жүйесі R+DESIGN инстру-

ментіне сәйкес келеді?
17. R+SCRATCH инструменті не үшін пайдаланылады?
18. R+SCRATCH қосымшасымен байланыс үшін пайдаланылатын 

MIT SCRATCH 2.0 бағдарламалық инструмент қандай HTTP-порт бо-
лып табылады?

19. Қазіргі уақытта R+SCRATCH контроллерлердің қандай тип-
терімен қолданылады?

20. Пайдаланушы үшін кіріктірілген С параметрлері қандай?
21. Android Studio бірге жұмыс істейтін SDK қалай аталады?
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5-тарау 
Негізгі түсініктер

Бұл тарауда оқырман робототехника саласында әлі түсінігі қалыптас-
паған, бірақ таңбалар мен мәтіндік қосымшалар негізінде әзірлеу орта-
сын пайдалана отырып, компьютерлік бағдарламалауда қандай да бір 
хабары бар жас маман ретінде қарастырылады. Төменде осы тараудың 
негізгі тақырыптары келтірілген:

• «Sense-Think-Act» парадигмасы және робототехниканың 
таңдалған жүйелерін пайдаланып, аппараттық және бағдарлама-
лық жүйелерді әзірлеген кездегі оның әртүрлі интерпретациясы-
ның иллюстрациясы.

• «Commquence Commander» CarBot, «Тізбекті қайталау-таңдау» 
және «функциялық ыдырату» концепциясын басқару элемент-
терін түсіндіру үшін базалық автоматтандырылған бағдарламалау.

• «реактивті» және «басқарылатын әрекет» басқару архитектурала-
рын көрсетуге арналған CarBot «Smart Avoider».

• CarBot «Line Tracer» «тура келтірілген» және «шартты» маневр-
лерді, «өздігінен оқшаулау» концепциясын және робот дизайны 
мен робот өнімділігін баптау арасындағы байланысты көрсетеді.

• Виртуалды және физикалық қашықтықтан басқару тетіктерін пай-
даланып, қашықтықтан басқарудың кіріспе концепциялары, со-
нымен бірге смартфонды көлбеулету датчигін пайдалану сияқты.

Жоғарыдағы тақырыптар ROBOTIS MANAGER және TASK инстру-
менттерін пайдаланып,  MIT SCRATCH 2 (https://scratch.mit.edu/scratch-
2download/) бағдарламалық қамтамасыз ету көмегімен әзірленеді. 
SCRATCH 2.0 бағдарламалау үшін екі жақсы ұсыныс Ford (2014) және 
Warner (2015) болып табылады. Дөңгелекті роботтарда дамыған тақы-
рыптарға оқырмандарға Campion мен Chung (2008), Dudek мен Jenkin 
(2010), Cook (2011) ұсынылады.
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5.1 «Sense-Think-Act» парадигмасы

Winfield (2012) роботқа келесідей анықтама берді:
1. Өзінің қоршаған ортасын сезе алатын, осы ортаға немесе сол орта-

да мақсатты әрекет ете алатын қолдан жасалған құрылғы;
2. Қолдан жасалған жасанды интеллект;
3. Автономды түрде пайдалы жұмыс атқара алатын машина.
Nourbakhsh (2013) робототехника саласында зерттеулер мен иннова-

циялық екі көрінісі (5.1-сурет) адамзат интеллектінлігінен алғандығын  
айтып өткен:

1. Әлеммен екі жақты маңызды байланыс; бұл – «қабылдау» деп ата-
латын кіріске ие байланысты әрекет деп аталатын (біздің денемізден не-
месе инструменттерден құрастырылған) әлемге қайтадан шығарады.

2. Біздің сенсорлы материалдарымызды мақсатты әрекеттерде көрсе-
тетін «таным» деп аталатын шешім қабылдаудың ішкі процесі.

Әлемдік роботтармен өзара әрекеттесу саласына өткен кезде біз 
«Sense-Think-Act» таныс парадигманы алдық (5.2-сурет).

Әлем

Құралдар

Әрекет
Қабылдау

Таным

5.1-сурет. Адам мен адамның арасындағы өзара әрекеттесу

5.1 және 5.2-суреттерде көрсетілген «шексіз айналымды» айта кету 
керек, себебі бұл робототехниканың барлық компьютерлік бағдарла-
маларында анықталған негізгі сипаттама болып табылады. Бұл әдетте 
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жаңадан айналысып жатқандар үшін бірінші «концептуалды» бөгет бо-
лып табылады, себебі біз барлығымыз тек қана бір рет іске қосылатын 
бағдарламаларды әзірлеп және құрастыра отырып, базалық компьютер-
лік бағдарламалауды қалай жасау керектігін білдік. Жақында жасалған 
кішкентай робототехниктер  роботтың уақыт жүйесіне арналған MRT3® 
арқылы жасырын «шексіз циклды» жасады оны мына веб-сайыттан қа-
раңыз (http://www.myrobottime.com/#!proudt/c8hd).

Әлем

Атқарушы 
тетiктер (шығу)

Әрекет

Қабылдау

Таным

Датчиктер 
(кіріс)

Робот  
(компьютер)

5.2-сурет. Әлемдік роботтар

5.3-суретте Input >> Output (яғни реактивті бақылау) шектелген тәсілі 
пайдаланылған MRT3 бағдарламалау интерфейсінің экраны көрсетіл-
ген. Қызығушылық танытқан оқырман MRT3 жүйенін бағдарламалау 
көрініс терін сипаттайтын бейнеклипті қарай алады (5.1-видео).

Көптеген жылдар бойы роботтардың жас мамандары үшін тасымал-
дайтын графикалық интерфейсті ұсынудағы көшбасшы болып келген, 
бірақ жуықта пайда болған ABILIX® роботталған өнім С әзірлеу тілінің 
интерфейсімен бірге блок-схемалардың (http: // www. abilix.com/support.
php) стандартты таңбаларын пайдалана отырып, жаңа графикалық тәсіл 
ұсынды (5.4-суретті және 5.2-видеоны қараңыз).

Робототехника үшін тағы бір жаңа инновациялық өнім Modular 
Robotics жасалған CUBELETS® деп аталады (http://www.modrobotics.
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com/cubelets/) және осылайша ол жеткілікті «Think», «Sense» және 
«Action» текшелерінің арасындағы екінші «ішкі» ілгекті қамтамасыз ету 
үшін стандартты «Sense-Think-Act» парадигмасының «Sense» және «Act» 
құраушыларына қабілетті бере отырып, бағдарламалық интерфейс тен 
толық құтыла алады (5.5-суретті және 5.3-видеоны қараңыз).

 

5.3-сурет. MRT3 жүйесінің бағдарламалық интерфейсі

 

5.4-сурет. ABILIX жүйесінің бағдарламалық интерфейсі
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Әлем

Әрекет және 
сараланған 
таным

Қаблетті  
іс әрекет

Датчик 
қаблеті

Арнайы 
маманданды
рыл ған 
қабылдау

Ойлау 
қаблеті

5.5-сурет. CUBELETS робототехника жүйесі

 

5.6-сурет. ROBOTIS TASK V.1 инструменталды интерфейс
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ROBOTIS TASK (V.1 және V.2) инструменттерін «мәнмәтіндік-тәу-
елді» мәтіндік редактор ретінде сипаттауға болады және ол бағдарлама-
лау стилі бойынша Visual Studio® сияқты кәсіби инструменттерге ұқ-
сайды (5.6 және 5.7-суретті қараңыз). Осылайша, бұл үшін тәжірибелі 
мамандарға қарағанда салыстырмалы түрде ұзақ уақыт қажет, бірақ ол 
кезде олар Arduino типті интерфейсіне жылдам ауыса алады (9-тарауды 
қараңыз).

Соңғы пайдаланушы тұрғысынан қарай отырып, мен кемелденудің 
әртүрлі деңгейіне және біз осы саяхаттың барысында пайдаланатын инс-
трументтерді тұрақты реттеуді талап ете отырып, саяхаттың ұзақ және 
кең болатындығын түсінетін әр жаңа келген адамның біліктілік деңгей-
леріне бейімделе алу үшін «роботика бойынша саяхатқа» мүмкін бола-
тын «ену нүктелерінің» диапазоны болғандығы жақсы деп ойлаймын.

 

5.7-сурет. ROOBTIS TASK V.2 инструменталды интерфейс
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5.2 MANAGER және TASK инструменттеріне  
арналған праймер

Тәжірибеде MANAGER және TASK бірге өте жақсы жұмыс істейді. 
MANAGER – контроллер прошивкасын жаңарту және ZigBee байла-
ныс баптауларын басқару сияқты кейбір арнайы операциялармен бар-
лық аппараттық құраушыларды мұқият, бірақ жылдам тексеретін тиімді 
инструмент. TASK – бұл барлық стандартты логикалық құрылымдарды 
(тізбектей, шартты және қайталанатын) және функцияларды қолдайтын, 
бірақ массивтер мен кеңейтілген математикалық функцияларды қол-
дамайтын құрал (бұл функцияларды пайдалану  9-тарауда сипатталған 
С-ға немесе OpenCM IDE кіріктірілген инструменттерді пайдалану қа-
жет) бұл алгоритмдерді әзірлеудің негізгі инструменті.

Жоғарыда 4-тарауда көрсетілгендей, MANAGER V.1 CM-5, CM-510, 
CM-530 және CM-700 сияқты ескі СМ-контроллерлерді өңдеу үшін әзір-
ленген, ал MANAGER V.2 CM-50, CM -150, CM-200, OpenCM 7.0 және 
OpenCM 9.04 сияқты жаңа контроллерлерді ғана өңдейді.

5.2.1 MANAGER V.1 мүмкіндіктері

Осы бөлімде MANAGER V.1 инструментінің пайдаланылуын көр-
сету үшін CM-510 CarBot (5.8-сурет) таңдалған. Бұл CarBot дөңгелек 
режимінде төрт АХ-12А (сол жағынан ID 1 және 3, оң жағынан ID 2 
және 4) және біреуі алдыға (1-порт), біреуі төмен қаратылған (2 порт) 
екі ИК-датчикті пайдаланады. Сондай-ақ, оның 1-ден 1-ге байланыс ре-
жимінде орнатылған ZigBee (ZIG-110A) модулі болды.

MANAGER V.1 іске қосылып, сәйкес СОМ-портқа қосылғаннан 
кейін пайдаланушы 5.9-суретте көрсетілген кескінге ұқсас интерфейсті 
көреді (олардың қайсысы нақты робот екендігіне тәуелді). Dynamixel 
(3-істікше) сәйкес келетін барлық орындау механизмдері мен датчиктері 
Controller элементінен төмен сол жақтағы панельде көрсетіледі.

«Контроллер» панелінде оң жақта «Менің қашықтықтағы идентифи-
каторым» параметрі (36 мекенжайы) пайдаланылатын ZIG-110A модуль-
дің ZigBee нақты идентификаторына (тек қана оқу үшін) сәйкес келеді 
(мысалы, 11090). «Қашықтықтағы идентификатор» параметрі (34 мекен-
жайы) өзгертуге қолжетімді болды және ZigBee модулінің «басқа» мо-
дулінің идентификаторына сәйкес келді (мысалы, 11091). ZIG-110A осы 
модулі кең хабарлау режиміне ауысуы үшін пайдаланушы 34 мекенжай-
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ға «65535» енгізуі қажет. Басқа ZigBee-модуль СМ контроллердің ішіне 
орнатылған (яғни басқа роботпен) немесе RC-100 қашықтықтан басқа-
ру тетігінің ішіне орнатылған ZIG-100 модуль болуы мүмкін (қосымша 
ақпаратты http://support.robotis.com/ru/product/auxdevice/communication/
zigbee_manual.htm веб-сілтеме бойынша қараңыз). «Басқа» ZigBee-мо-
дуль СМ-510 немесе СМ-530 қосылған басқа ZIG-110A болуы мүмкін. 
ZigBee басқарудың басқа да нұсқалары болады, олар 7-тарауда толық 
талқыланады.

Егер пайдаланушы BT-110A немесе BT-210 пайдаланса, онда 
MANAGER басқару панелі 5.10а-суретте көрсетілген сияқты бола-
ды, BlueTooth байланысы Windows құрылғы диспетчерінің деңгейінде 
басқарылатындықтан, пайдаланушы ВТ модульдері пайдаланылған кез-
де 34 мекенжайын мүлде ауыстырмауы керек.

 

5.8-сурет. CarBot CM-510 пайдаланылады
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5.9-сурет. MANAGER V.1 басқару панелі (1-ден 1-ге режимінде ZIG-110A)

 

5.10-сурет. «Контроллер» панельдері (BT-110A немесе BT-210 бар).
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5.11-сурет. 
«Басқа құрылғылар» 
панелі (1 және 2 
порттарда ИК-дат-
чиктері бар)

 

 

5.12-сурет. Жедел есте сақтау құрылғыларының «АХ-12» кіріктірілген іс-шаралары

«Басқа құрылғылар» панелінде пайдаланушы СМ-510 және СМ-530 
қолжетімді алты порттарда пайдаланылатын GPIO (5-pin) жетектері мен 
датчиктерінің жағдайын тексере алады. Осы нақты жағдайда ИК-датчик-
тер 1 және 2 порттарда пайдаланылған. Егер MANAGER V.1 алғашқы 
уақытта кез келген GPIO аппаратты конфигурациясымен пайдаланыл-
са, пайдаланушы нақты портқа контоллердің флэш-жадының ішіндегіні 
жаңарту үшін пайдаланылатын дұрыс датчикті қолмен тағайындауға 
тура келетін еді.

MANAGER V.1 сондай-ақ олқылықтарды жою үшін және орындау 
механизмдерінің функцияларын тексеру үшін пайдаланылуы мүмкін 
(5.12-суретті қараңыз және 5.4-видеоны көріңіз). (http://support.robotis.
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com/en/product/actuator/dynamixel/ax_series/dxl_ax_actuator.htm) веб-сіл-
темесінде жедел есте сақтау құрылғысының (ЖЕСҚ) кіріктірілген іс-ша-
ралары туралы толық ақпарат бар.

Сонымен бірге MANAGER V.1 Windows құрылғы диспетчеріне 
(5.13-сурет), ZIG2SERIAL модулі арқылы ZigBee басқаруға (5.14-су-
рет және толық ақпарат 8-тарауда өзара мәнді және кең хабарлау бай-
ланыс режимдерін пайдалану үшін 8-тарауда беріледі) басқаруға, кон-
троллер прошивкасын басқаруға (5.15-сурет және 4-тарауда жоғарыда 
OpenCM-9.04 контроллерлері үшін көрсетілген) қолжетімділік берді.

 

5.13-сурет. MANAGER V.1 Windows құрылғыларының диспетчеріне қол-
жетімділік
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5.14-сурет. MANAGER V.1 ZigBee басқаруына қолжетімділік

 

5.15-сурет. MANAGER V.1 контроллер прошивкасын басқаруға қолжетімділік
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5.2.2 MANAGER V.2 мүмкіндіктері

Бұл бөлімде MANAGER V.2 инструментін пайдалануды көрсету үшін 
СМ-150 автомобилі таңдалған (5.16-сурет). Бұл сынама автомобилінде 
1 және 2-порттар арқылы (GM-12A) үзіліссіз қозғалатын екі қозғалт-
қышты және 3 пен 4-порттар арқылы (SM-10A) 2 сервоқозғалтқышы 
пайдаланылады.

ДК мен СМ-150 арасындағы байланыстың барлық үш режимі осы 
баптаманы тиімді пайдаланған (қарапайым USB-кабель, LN-101 және 
BT-210).

(v.2.1.12) R + MANAGER V.2 ағымдық нұсқасы тек екі функцияны 
атқара алады: «Жаңарту және сынау» және «Орнатылған БҚЕ-ні қал-
пына келтіру». Жуырда болашақта кебір басқа функциялар қарастыры-
лады: «Пакеттік терминал», «Қашықтықтан басқару тетігі», «Өзін-өзі 
тексерудің бақылау тізімі» және «Динамиктерді калибрлеу» (толығырақ 
http://support.robotis.com/en/software /roboplus2/r+manager2/quickstart/
menu_description.htm веб-сілтемесін қараңыз).

5.16-сурет. 
MANAGER V.2-мен бірге 
пайдалануға (СМ-150) автомобильді 
құралы
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5.17-суретте СМ-150 LN-101 модулі арқылы толықтай MANAGER 
V.2 қосылған кездегі терезенің соңғы түрі көрсетілген. Егер СМ-150 про-
шивкасы ескірсе, MANAGER V.2 ДК 5.17-суретте көрсетілген сияқты 
соңғы терезеге ауысқанға дейін автоматты түрде прошивканы жаңарту-
дың процедурасына ауысады.

5.17-суретте сол жақтағы үшінші панель (бақылау кестесі) қолжетімді 
параметрлерді көрсетті:

• 0-ден бастап 11-ге дейінгі мекенжай  параметрлері EEPROM ай-
мағында болады, ал 21-ден бастап 129-ға дейінгі мекенжайлар 
ЖЕСҚ аймағында болады.

• Сонымен қатар, «сұрдың» параметрлері оқылады, ал қалғандары 
USER-ASSIGNABLE болып табылады.

• Пайдаланушы физикалық жылдамдықты және 3 порттарға қо-
сылған SM-10A сервомашиналар үшін 1 мен 2-порттарға қосылған 
GM-12A қозғалтқыштарының айналу бағытын орнатуы мүмкін 
болғанымен, мақсат позициясын емес, тек қана жұмыс режимін 
(дөңгелек немесе байланыс) және 4 орнатуға болады. Бұл кемшілік 
GPIO порттары ретінде 3 және 4 порттардың конструкциясына не-
гізделген (ол жерде басқа жетіктерді / датчиктерді қосуға болады), 
оның бір себебі – АХ-12А сияқты динамикалық болмағандығы.

5.18-суретте көрсетілгендей, OpenCM9.04-C (көк) және OpenCM-
485-EXP (жасыл) аппарат комбинациясын пайдалану өте қызықты мы-
сал болып табылады. OpenCM9.04-C өзінің LiPo-батарей батареяла-
рынан (5.18-суретте сол жақтағы жоғары бөлікте) қорек алу керектігіне, 
ал OpenCM-485-EXP өзінің LiPo-батареясымен жабдықталғандығына 
(5.18-суретте оң жақта төмен жағында) назар аударыңыз.

5.18-суретте BIOLOID STEM Hexapod (оң жақта жоғары бөлікте) 485-
EXP платасына қосылған (оның AX / MX-TTL концентраторы арқылы), 
оның AX-12A үшін сервожетектері (3, 4 және 5 идентификаторлары бар) 
MANAGER V.2 үшін қолжетімді болды, ал бір XL-320 (ID = 1, сол жақта 
төмен бөлікте) XL-TTL OpenCM9.04-C концентраторына қосылған.

OpenCM9.04 контроллердің бақылау кестесі MANAGER V.2 ішінде 
16 мекенжай бойынша «Dynamixel Channel» атаулы жаңа параметрлер 
типіне ие болды (5.19-сурет).

Бұл «1» параметріне орнатылған кезде MANAGER V.2 Dynamixels 
485-ЕХР физикалық платасына қосылғандығын көре алды, бұл жағдайда 
ол 3-5 идентификаторлары бар үш АХ-12А болып табылады (5.19-су-
ретте көрсетілгендей «Құрылғы» панелінің ішінде). Алайда MANAGER 
V.2 қазіргі уақытта (2017 жылдың көктемінде) оларды «белгісіз» ретін-
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де жіктейді, себебі оның (V. 2.1.12) ағымдық нұсқасы тек ХМ және ХН 
сервомоторлармен ғана жұмыс істей алады. Осылайша, 48-ЕХР плата-
сына қосылған АХ және МХ сервомашиналардың пайдаланушылары өз-
дерінің қажеттіліктеріне сай MANAGER V.2-ні толықтай пайдалануды 
2017 жылдың жазына дейін күтуге тура келді.

 

5.17-сурет. LN-101 арқылы CM-150 қосылған MANAGER V.2

Басқа жағынан бұл параметр «0»-ге қосылған кезде MANAGER V.2 
5.20-суретте көрсетілгендей,  «Құрылғы» және «Бақылау кестесі» па-
нелінің ішінде 9.04-С платасына қосылған жалғыз XL-320ны (сондай-ақ, 
ID = 1) көре алды.
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5.18-сурет. OpenCM9.04C (көк) және OpenCM-485-EXP (жасыл) платаларын 
пайдаланып баптау

 

5.19-сурет. OpenCM9.04C + 485-EXP (Dynamixel каналы 1-ге орнатылған) пла-
таларына арналған бақылау кестесі
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5.20-сурет. OpenCM9.04C + 485-EXP. (Dynamixel каналы 0-ге орнатылған) пла-
таларына арналған бақылау кестесі

 

5.21-сурет. MANAGER V.2 көмегімен XM-430 және XL-320 жетектерін сынау-
ға арналған баптау
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5.20-суретте XL-320 Dynamixel толықтай MANAGER V.2 ішінде та-
нылғаннан кейін оның барлық жұмыс параметрлері ескі MANAGER V.1 
пайдаланған жағдайдағы оның барлық жұмыс параметрлері қолжетімді 
болатындығын көрсетті (Goal Position панелінің оң жағын қараңыз). 
Пайдаланушыға қазіргі уақытта кезігетін қолайсыздықтардың бірі жүйе 
қуатының Dynamixel каналын кері әр өзгерткен кезде өшірілу керектігі 
болды.

Осы бөлім үшін соңғы жаттығу 5.21-суретте көрсетілген баптауды 
пайдаланған, ал XM-430-W210-R қосымша 485-EXP қосылған.

Dynamixel Channel OpenCM-904 1-ге орнатқаннан кейін және жоғары-
да көрсетілген баптауды қайтадан қосқаннан кейін MANAGER ХМ-430 
жетегімен және 5.22-суретте көрсетілгендей, оның бақылау үстелімен 
байланысын көрсетеді. Одан кейін пайдаланушы ХМ-430 жетегіне то-
лық қолжетімділікке ие болды.

 

5.22-сурет. XM-430 жетегі бар басқару тақтасының кестесі
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5.22-сурет XM-430 жетегіне қолжетімділікті көрсететін бақылау ке-
стесі

Осы сатыда жетік пайдаланушыда Dynamixel каналының осы па-
раметрі платалардың кез келгеніне (OpenCM9.04-C немесе 485 -EXP) 
бекітілген Dynamixels басқаруға «бір уақытта» қолжеткізуге бола-
тындай TSKX (яғни TASK V.2.1.3 немесе жаңарақ) бағдарламасын-
да орната ала ма деген сұрақ туындайды? Және оның жылдам жа-
уабы «Ия» болады, бірақ «Бір уақытта» емес, ал OpenCM9.04 про-
шивкасы V.16 немесе одан жоғары болуы керек. Осы функцияны 
зерттеу үшін бірге берілетін «CM904_DynamixelChannel.tskx» коды 
құрастырылған (TSKX осы кодтың үзіндісіне арналған 5.23-суретті  
қараңыз).

Осы функцияны үйрену үшін бірге ұсынылатын «CM904_
DynamixelChannel.tskx» код құрылды (осы TSKX кодтың үзіндісі үшін 
арналған 5.23-суретті қараңыз).

Жалпы бұл код пайдаланушыға OpenCM9.04C қосылған XL-320 (ID 
= 1) басқару үшін виртуалды RC-100 1 батырмасын баса алуы үшін жа-
зылған және егер пайдаланушы 2 батырманы басса, 485-ЕХР платасы-
на қосылған ХМ-430 (сондай-ақ, ID=1) пайдаланушы бағдарламалау-
дың басқаруында болады. Автор 16 және 33 орындардың Dynamixel 
сәйкес каналына OpenCM 9.04-C шынымен орнатқандығын және осы-
лайша, TASK бағдарламасына 9.04С немесе 48-ЕХР-платаға қосылған 
сәйкес Dynamixels кез келген уақытта басқаруға мүмкіндік беретінді-
гін тұжырымдады. Қазіргі уақытта АХ және МХ жетектері егер TASK 
V.2 пайдаланылса, 485-ЕХР платасында орнатылмайды (оларды ор-
нату кешірек жүргізілуі мүмкін). Осылайша, қазіргі уақытта егер XL, 
AX немесе MX орындау механизмдерінің жиынтықтары пайдаланыл-
са, ROBOTIS IDE пайдаланып аралас каналмен/аралас хаттамамен 
басқару процедурасын пайдалануға болады (аралас каналдар, XL-320 
және AX-12A басқару хаттамасы мысалындағы 9.2-бөлімді қараңыз). 
Сондай-ақ ROBOTIS IDE әзірлеу бойынша жұмыстың Dynamixel Pro 
сериясында тоқтатылғандығына назар аударыңыз, сондықтан қазір-
гі уақытта Dynamixels Х-сериясының ROBOTIS IDE ауыстырылуы  
белгісіз.
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5.23-сурет. «Dynamixel каналы» параметрін орнату үшін «CM904_
DynamixelChannel.tskx» бағдарламасының үзіндісі

5.2.3. TASK (V.1 және V.2) негізгі пайдаланылуы

Егер сіз TASK (V.1 немесе V.2) инструментімен осыған дейін мүл-
де жұмыс істеп көрмесеңіз, осы бөлімнің қалған бөлігін оқудан бұрын 
алдымен 5.5-видеоны көріп шығыңыз. Бұл видео негізгі сатыларды 
көрсетті: TSK немесе TSKX бағдарламасын CarBot CM-510/530-да іске 
қосқанға дейін оны  нөлден бастап құру (5.8-сурет). Ол параметрлерді 
қалай белгілеу керектігін және баспа құралдарын қалай пайдалануды, 
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сондай-ақ басқару құрылымын (реттілік, ілгектер және шарттар) пайда-
лануды талқылауды көрсетті. Сонымен қатар, ол кодтауды модуляция-
лауға арналған функцияны қалай пайдалану керектігін көрсетті. Сон-
дай-ақ «IR-Sensors-1.tsk / tskx» и «IR-Sensors-2.tsk / tskx» код файлдары-
ның үлгілерін қараңыз.

«IR-Motor.tsk / tskx» келесі мысал «Sense-Think-Act» жабық айналы-
мын көрсетті және «Реактивті бақылауды» пайдаланатын бірінші үлгі 
болды (Матаричтің (2007) 14-тарауында жақсы сипатталған), 5.6-видео-
роликте «Реактивті бақылау» тәсіліне арналған негізгі қадамдар көр-
сетілген:

1. Бот жұмыс істеу барысында кезігетін «өзара шектеуші шарттарды» 
анықтаңыз.

2. Осы шарттардың әрқайсысын «сәйкес» әрекеттермен салысты-
рыңыз. Шешімін табу талап етілетін мәселенің ағымдық ойлауын бақы-
лап отыру үшін сәйкестіктер шарты мен әрекеттер кестесін құрасты-
рыңыз.

3. «Condition|Action» кестесінен бот конструкциясында пайдаланы-
латын нақты датчиктер мен орындаушы механизмдерге сәйкес келетін 
«Input|Output» немесе «Sensor|Actuator» кестесін құрастырыңыз. 5. 24 a, 
b-суретті қараңыз).

а                                                   ә

 

5.24-сурет. (a) іс-әрекет кестесі; (ә) атқарушы элемент датчик кестесі

4. Одан кейін «Sensor|Actuator» кестесін бағдарламалық қамтамасыз 
етуді әзірлеу ортасымен таңдалып ұсынылған кодтау ортасына ауысты-
рыңыз (5.3, 5.4 және 5.6-суреттердегі мысалдарды қараңыз).

5. Олар 1-ден  бастап 4-ке дейінгі қадамдардың қанағаттанарлық 
шешім алғанға дейін қайталануын күтуі мүмкін.
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5.3 «Sequence Commander» жобасы

Бұл жоба 5.8-суретте сипатталған CarBot-ты пайдаланған және бұл 
BIOLOID STEM жүйесіне тиесілі 2-WD Sequence Racer роботының 
4-WD адаптациясы болды. «SequenceCommander_CM-510-530.tsk / tskx» 
кодының мысалы СМ-510/530 контроллерлерімен жұмыс жасау үшін 
әзірленген, ал «SequenceCommander_CM-5». tsk / tskx» басқа нұсқасы 
AX-S1 (ID = 100) кіріктірілген датчигін пайдаланып СМ-5 контроллер-
лері үшін жасалынған.

«Sequence Commander» роботы екі түрлі фазада жұмыс істеді:
1. Бұл робот үйрету режимінде басталған, ол жерде робот пайдала-

нушы контроллерде кез келген комбинацияда немесе кез келген ретпен 
«Жоғары-Солға-Оңға» батырмаларының кез келгенін басқанға дейін 
күтіп тұрады, бірақ бес батырмадан артық басылмайды (1 батырма қалай 
өңделгенін көрсететін код фрагментіне арналған 5.25-суретті қараңыз, 
сондай-ақ толық ақпарат алу үшін 5.7-видеоны қараңыз). Пайдаланушы 
алтыншы батырманы басқан кезде робот «қателік» сигналын шығарады, 
барлық алдыңғы кірістерді тазалайды және оны үйрету сатысына кел-
тіріп, қайта қосады (5.26-суретті қараңыз).

2. Пайдаланушы батырмаларды басудың «заңды» реттілігін (<= бес 
батырма) енгізгеннен кейін пайдаланушы роботты «Қайталау» режиміне 
ауыстыру мақсатында «СТАРТ» батырмасын басады. Одан кейін робот 
пайдаланушы үйрену барысында жасаған реттілікте жазылған бағытта 
қозғалады. Алдыға немесе артқа жасалған әр қадам 1с созылады, солға 
және оңға жасалған маневрлер бар болғаны 0,5 с созылады (5.27-сурет).

 

5.25-сурет. Үйрету айналымының басталуы және 1-батырманың жазылу сызба-
сы (контроллер батырмасынан)
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5.26-сурет. 6-батырма қателік пен үйрету айналымының қайта қосылуын 
шақырды (артқа 1-ге дейін ButtonNumber лақтыру)

 

5.27-сурет. 1 бастап 5-батырмалармен жазылған сәйкестікке сай карбот қозға-
лысының қайталануы

Ары қарай бағдарламаны әзірлеудің басқа функциялары талқыланады:
a) АХ-12 төрт қозғалтқышының әрбіреуі өзінің жеке жылдамдық па-

раметрімен жабдықталған (Speed1 - Speed4). Бұл функция пайдаланушы 
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робот бұйрық берген кезде «жеткілікті дәрежеде» қозғалмаған жағдайда 
осы параметрлерді дәл баптау үшін ұсынылған. Бұл мәселе робот конс-
трукциясының сәйкессіздігінен немесе төрт қозғалтқыш арасындағы әр-
келкі жұмыстың салдарынан туындауы мүмкін. Тәжірибеде бұл робот 
жұмыс істейтін беттің әркелкі қасиеттерінен де орын алуы мүмкін, бірақ 
бұл мәселе пайдаланушының бақылау шегінде болады (5.28-суретті қа-
раңыз).

 

5.28-сурет. Speed4 арқылы Speed1 тәуелсіз параметрлерімен алдығы функциясы

 

5.29-сурет. «debouncing» батырмасын басуға көмектесетін функция

b) «Button_Standby» функциясы (5.29-суретті қараңыз) өте қысқа 
болды, бірақ ол әр тапсырманы орындады: контроллерді өңдеудің 
өте жоғары жылдамдығын адамның өте баяу қозғалыс жылдамдығы-
на сәйкестендіру (пайдаланушы осы батырманы басып, жіберген  
кезде).
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Осы функцияны орындар алдында контроллер (негізі 131 оператор) 
пайдаланушы «Button» аталатын параметрде басқан контроллер батыр-
масының мәнін анықтап, сақтап қояды (TASK-кодтарда 33 оператор). 
Дегенмен пайдаланушының саусағы басылған батырманың үстінде әлі 
белгілі бір уақыт тұруы мүмкін, адам реакциясы секундтың оннан бір 
үлесін құрайды, ал контроллер команданы микросекунд уақытта орын-
дай алады. «WAIT WHILE» осы конструкция кейбір батырмалар әлі 
басылып тұрғандығын анықтағанша контроллердің прогресін айтар-
лықтай тоқтатты. Осы мақсатқа қол жеткізу үшін бізге «қосарланған 
теріске шығаруды» пайдалануға тура келгендігіне назар аударыңыз, се-
бебі «NOT (No Button Pressed)» «Кейбір батырмалар басылған» жағдайға 
баламалы болды. Сондай-ақ «НЕМЕСЕ» операторлары қатысқан және 
төменде көрсетілгендей U-D-L-R батырмаларының әрқайсысының күйі 
логикалық баламалы болғандығына қарамастан, WAIT WHILE шартын 
пайдаланудың «сандық тиімсіз» болатындығына да назар аударыңыз.

 

«5.7-видео» видеофайлы кодты толық сипаттайды және осы робот-
тың әрекетінің веб-камерамен жазылған жазбасын көрсетеді.

5.4 «Smart Avoider» жобасы

Бұл жобада 5.30-суретте сипатталған CARBot СМ-5 пайдаланылған 
және ол алдындағы бөгеттерді анықтау үшін AX-S1 пайдаланған.

«Integrated Sensor» тезисінен ауытқымайтын AX-S1 5.31-суретте көр-
сетілгендей, көптеген функцияларға ие:

1. «IR Fire Data» көмегімен NIR белсенді анықтау [0-255] (нақты Left-
Center-Right датчиктер үшін 26-28-мекенжай лар). Бұл мәндер 52-ме-
кенжай да орнатылған (үнсіз келісім бойынша 32) шекті мәннен жоғары 
болған кезде 3-биттік (RCL) жалауы 32-мекенжай да орнатылады.

2. «Жарық мәліметтері» арқылы пассивті NIR сезімталдылығы [0-255] 
(Left-Center-Right нақты датчиктер үшін 29-31 мекенжай лары). Белсенді 
режимдегі сияқты бұл мәндер 53-мекенжай да орнатылған шекті мәннен 
жоғары болған кезде 3-биттік (RCL) жалауы 53-мекенжай бойынша ор-
натылады.

3. 35-37-мекенжайлар бойынша параметрлер арқылы дыбыс бөгет-
терін анықтау.
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4. Зуммер арқылы дыбысты генерациялау (40 және 41 мекенжайлар).
5. NIR анықтау үшін белсенді және пассивті режимдер үшін шекті 

анықтау (сәйкесінше 52 және 53 мекенжай лар. 52 мекенжай 0-ге орна-
тылғанда NIR белсенді датчиктері аз қашықтық режиміне ауысады және 
олар әр ашық датчиктен 12 см шектегі нысанды ғана анықтай алады. 
Бірақ егер 52 мекенжай  нөлдік емес санға орнатылса, NIR белсенді дат-
чиктері алыс режимге ауысады, сол кезде олар саңылауларынан 37 см-ге 
дейінгі арақашықтықтағы нысандарды анықтай алады.

Бұл бөлімде бір физикалық CarBot басқарудың екі тәсілін көрсету 
мақсаты көзделген (5.8-сурет). «Реактивті бақылау» тәсілі TASK бағдар-
ламасы ұсынған «ObstacleDetectionCar». tsk / tskx» шешімді берді, ал 
әрекетті басқаруға негізделген тәсіл «SmartAvoider.tsk / tskx» шешімін 
берді.

Жоғарыда 5.2.3-бөлімде талқыланғандай, «Реактивті бақылау» тәсілі 
шарттардың әрқайсысы шын болған кезде іске қосылатын нақты және 
сәйкес әрекеттермен бірге роботты бақылау үшін «өзара шектеу» шарт-
тарын генерациялауды талап етті. 5.32-суретте AX-S1 нысанын анықтау 
мүмкіндіктерін талдаған кезде құрылған Condition-Action кестесі кел-
тірілген (NIR қашықтықтан анықтау режимінде).

 

5.30-сурет. CarBot CM-5 пайдаланылады
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Осы Condition-Action кестені TASK-бағдарламаға ауыстыру 5.33-су-
ретте көрсетілгендей, жалау «Анықталған нысан» мониторингке 
жатқызылатын сегіз мүмкін болатын шарттарды ұсыну үшін пайдала-
нылатын код фрагментін келтірді. «Реактивті бақылау» тәсілінің әдет-
те IF-ELSE-IF логикалық құрылымына алып келетіндігіне назар ауда-
рыңыз. «Видео 5.8» видеоклипта бағдарлама дизайнына және бөгеттерге 
соғылмау үшін робот тиімділігінің веб-камерада толық түсіндірмелер  
берілген.

«5.8-видео» видеосын қарап отырып, оқырман алдыңғы бөгетпен 
байланысты әрекеттің қанағаттанарлық болмайтындығын байқайды, 
себебі ол қайталана береді, яғни бұл интеллектуалды әрекетке жатпай-
ды. Тағы бір мүмкін болатын құрал MovFrd функциясына солға немесе 
оңға қарай бұрылу болады (бұл оқырманға жаттығу жасауға мүмкіндік  
береді).

 

5.31-сурет. CM-5 с AX-S1-ге арналған MANAGER V.1 дисплейі
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5.32-сурет. 
CM-5 / AX-S1 
CarBot-қа арналған 
шарттар кестесі

 

5.33-сурет. 
5.31-суреттегі әрекет-
тер шарты кестесіне 
сәйкес келетін IF-
ELSE-IF құрылымы

 

Матарич (2007) (ВВС) әрекетіне негізделген тәсілге ықшам кіріс пе 
ұсынған (16-тарау), бірақ бұл саладағы негізгі жұмыстарды Аркин (1998) 
орындаған. Матарич ВВС «Әрекетті бақылау үшін модуль ретінде пай-
далану» деп және «әрекет нақты мақсаттарға жетеді» деп сипаттаған. 
SmartAvoider шешіміне ауыстырылған кезде үш әрекет қарастырылған:

1. Алға қарай қалай қозғалу қажет.
2. Басқа жақтан келетін бөгеттен қалай қашу керек?
3. Тығырықтан қалай құтылу керек.
5.34-суретте «SmartAvoider.tsk/tskx» бағдарламасының негізгі логи-

касын көрсететін кодтың негізгі фрагменті көрсетілген, бұл жерде робот 
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алдыға қарай үнсіз келісім бойынша қозғалады, бірақ сондай-ақ бүйір-
лік бөгеттерден құтылу үшін және олқылықтардың алдын алу үшін сәй-
кесінше әрекет етеді.

Оқырман 5.33 және 5.34-суреттердің арасындағы кодтаудың айыр-
машылығын байқайды (яғни GO_forward функциясын шақырғандағы 
«IF-ELSE-IF» және үнсіз келісім бойынша «параллель IFs»).

 

5.34-сурет. SmartAvoider қолданылатын ВВС сәйкес келетін кодтық фрагмент

 

5.35-сурет. BIOLOID STEM жолағының сызығы

5.9-видеода әрекеттің осы үш типін кодтауға қатысты қосымша түсін-
дірмелер және NIR датчиктерін пайдалану үшін қабылданған қосымша 
бағдарламалық шешімдер беріледі. Бұл видеоклип лабиринт бойынша 
қозғалатын SmartAvoider «өзгертілмеген» роботының әрекетін көрсе-
теді, алайда бастапқыда бұл робот ол мақсатқа арналмаған. Бұл «туын-
дайтын әрекет» концепциясын көрсетеді (осы мысалда тиімді көр-
сетіледі, себебі робот барлық күшімен тығырықтан шығуға талпынады). 
Қызығушылық танытқан оқырман басқа лабиринттегі сол CM-5 CarBot 
басқа қозғалыстарын көру үшін YouTube желісіне кіріп видеоларды қа-
рай алады (http://www.youtube.com/watch?v=tR0dWVppFFM және http: //
www.youtube.comwatch? V = iFgVpc5U7Rg).
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5.5 «Line Tracer» жобасы

Бұл жоба BIOLOID STEM STANDARD (CM-530) жиынтығынан 
шығады және өте күрделі сызықты жолда өзінің жолын табу үшін мотор-
ландырылған дөңгелектерге арналған екі AX-12W және IR Sensor Array 
(IRSA) пайдаланған (5.35-суретті қараңыз).

Ол маневрлерді жақсы орындау үшін механикалық тиімді жоба-
ланған, сондай-ақ уақыттық бұрылу мен шартты бұрылуларды дұрыс 
пайдаланады.

5.5.1 Конструкциясының механикалық ерекшеліктері

Жақсы ойластырылған кейбір конструкциялық ерекшеліктерді айта 
кету керек:

1. Батареялар мен AX-12Ws (ең ауыр компоненттер) роботтың ауыр-
лық центрі дөңгелектермен жанасу сызығынан аз шамаға озатындай ор-
наластырылады (5.36-сурет). Бұл Line Tracer маневрлігінің жоғары бо-
луына көмектесті.

2. 5.37-сурет арт жақтан 1 мм жіңішке саңылауды көрсетті, ал ал-
дыңғы салмақ екі үлкен IRSA жарық диодтарында орналасқан. Осылай-
ша, бұл робот қозғалыс бетіне қатысты төрт жанама нүктесіне ие, ал ал-
дыңғы жарық диодтары минимум үйкелісті қамтамасыз етеді.

 

5.36-сурет. Сызықты трассирлеу сызығы және дөңгелекпен жанасу сызығы
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Дизайн бойынша жаттығу ретінде автор IRSA пайдаланып сызықты 
бақылау мүмкіндігіне ие болу үшін BIOLOID STEM Avoider роботын 
бейімдеген (5.38-суретті қараңыз). Алайда CG-ды LineTracer-мен салы-
стырғанда қозғалысы жақсы болды, мұнда  модификацияланған Avoider 
бұрылысты орындалған кезде «үлкенірек» металл жарты шар тіреуішіне 
сүйенуге бейімділігі анықталды.

 

5.37-сурет. Tracer сызығының қозғалыс бетімен жанасу нүктесі

 

5.38-сурет. Tracer сызығының қозғалыс бетімен жанасу нүктесі

5.5.2 ИК-датчик (IRSA)

IRSA жарықтылықтың өзгерісін анықтау үшін NIR жеті жарық диод-
ты жиынтығы болды, яғни олар бұл жолақтың қара болғандығын немесе 
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қара болмағандығын анықтайды. Жарық диод жиынтықтары IRSA қара 
трек енімен сәйкес орналасқан, сондай-ақ дөңгелек және диагональ тар-
мақтарды анықтау үшін орналастырылған (5.39-сурет).

«5.10-видео» видеофайлы IRSA IR Obstacle Detected (7-биттік пара-
метр) жалауын дұрыс баптауға келтіру үшін NIR жарық диодтарының 
әр жиынтығына шекті мәндерді қалай баптау керектігін көрсетеді, ол 
5.39-суретте көрсетілгендей, күрделі сызықты жолда пайдаланушы жолы 
бойынша навигация үшін немесе келесі 5.5.3-тақырыптарда 5.40-сурет-
те көрсетілгендей, кез келген еркін жалғыз сызықты жол үшін роботпен 
қажетті маневрлерді бағдарламау кезінде маңызды параметр болды. Осы 
баптаулардың барлығы роботты қоректендіретін батареялық блоктың 
қуатының «ағымдық» деңгейіне тәуелді болатындығын көрсетті (басқа 
сөзбен айтқанда роботтың батарейкасын жиі жаңартып отыруды ұмыт-
паңыз).

 

5.39-сурет. Күрделі сызықты жолдағы Avoider роботы

5.5.3 Еркін бір сызықты тректер үшін бағдарламау маневрлері

Осы бөлімде пайдаланылатын TASK бағдарламалары «LineFollower» 
деп аталатын роботтар үшін олардың (http://support.robotis.com/en/product/
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bioloid/stemkit/download/bio_stem_standard_apps.htm) вебсайтында көр-
сетілген ROBOTIS бастапқы TSK / TSKX кодтарынан бейімделген.

TASK «LineTracer_ODR.tskx» бағдарламасында А және В маневрлау-
дың екі алгоритмі көрсетілген: А алгоритмінде carbot қоңыр түсті қағазға 
қойылған электрлік қара таспамен жасалынған еркін тректің артынан 
жүреді (5.40-суретті қараңыз), ал В алгоритмінде carbot алдында бөгет 
шыққан кезде тербеліп, басқа жолмен жүреді (қара жолдың бойымен).

Бірақ пайдаланылатын алгоритмдердің логикалық ерекшеліктерін 
қарастырмастан бұрын IRSA мен қара жолдың арасындағы мүмкін бо-
латын физикалық өзара әрекеттесуді, яғни нақтырақ айтсақ жолдың ені 
мен IRSA жеті ИК-датчиктерінің орналасуының арасындағы өзара әре-
кеттесуді толығырақ қарастырайық (5.41-суретті қараңыз).

Оқырман қара таспаның ені IRSA3 пен IRSA5 арасындағы 
арақашықтықтан біршама қысқа екендігін көре алады. Осылайша, IRSA 
модулі жолмен толықтай бірдей орналасады, сонда ғана IRSA4 «қара» 
жолақты көре алады. Одан кейін егер carbot осы түзуден аз шамаға солға 
немесе оңға ауытқыса, бізде бірін-бірі өзара шектейтін екі шарт болады: 
(IRSA4 пен IRSA5) немесе (IRSA4 пен IRSA3) «қара» жолақты көреді. 
Тура осы сияқты егер IRSA ары қарай жол болмаса, бізде екі қосымша 
және бірін-бірі өзара шектеуші шарт болады: (IRSA6) немесе (IRSA2) 
ақ қара жолақты көреді. IRSA1 мен IRSA7 5.41-суретте көрсетілмеген, 
бірақ олар да тура осылар сияқты болады. Осы маңызды физикалық 
нәтижелер А және В алгоритмдерін әзірлеген кезде пайдаланылады.

 

5.40-сурет. Сarbot қара сызықтар ізімен еркін жүруі
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5.41-сурет. IRSA және бір қара жолдың үлкейтілген жоспары

В алгоритмі бірінші кезекте әрқайсысы IRSA жеті ИК-датчиктері-
не сәйкес келетін жеті бинарлы жалауларға негізделген. «detect_black» 
функциясы осы жеті жеке жалауларды «IR Obstacle Detected» деген жаз-
басы бар үлкен жалаудан шығарумен байланысты есептеуіш мәлімет-
терін көрсетті (5.42-суретте көрсетілген код фрагментіндегі 166-жолақ). 
«IR Obstacle Detected» жалауы «black_result» параметрінде (166-жолақ) 
сақталған кезде келесі тапсырма осы 7-биттік параметрді өзінің жеке 
«black_1», «black_7» құраушыларына алу болып табылады. Мысалы, 
«black_result» параметрі «0010011» екілік номеріне тең болды дейік, бұл 
1, 2 және 5-датчиктердің қара сызықтың бөліктерін «көретіндігін» көр-
сетті, яғни бұл ретік сан оң жақтан солға қарай «оқылуы керек».

 

5.42-сурет. “detect_black” функциясына арналған код
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Алдын ала анықталған тұрақты болатын «және» логикалық опера-
циялары болған 168-бастап 174 дейінгі жеті тұжырымды орындағаннан 
кейін нәтижелер келесідей болды:

• «black_1» «0000001» тең болады.
• «black_2» «0000010» тең болады.
• «black_3» «0000000» тең болады.
• «black_4» «0000000» тең болады.
• «black_5» «0010000» тең болады.
• «black_6» «0000000» тең болады.
• «black_7» «0000000» тең болады.
Қысқаша айтқанда, егер «black_N» қандай да бір нақты параметрі 

нөлден жоғары болса, сәйкес N ИК-датчик «қара» жолақты көреді.
ОА алгоритмін, яғни  «follow_line» функциясын орындаған бірін-

ші әрекет 86 жолақтағы осы жеті параметрлердің ағымдық статусын 
анықтау үшін жасалған (5.43-суретті қараңыз). Осы мән алынғаннан 
кейін carbot (ID = 1) сол жақтағы қозғалтқышты (ID=2) бірінші қозғалт-
қышқа қарағанда баяу немесе жылдам іске қосу керектігін анықтауға 
талпынады, яғни carbot қара жолмен жүріп отыратындай (5.40-суретті 
қараңыз) етіп іске қосылады. Осы «басқарушы» тапсырманы орындау 
үшін carbot «бірін-бірі өзара шектейтін» бес негізгі шартты бақылауы 
керек:

1. 1-шарт: IRSA4 «қара» жолақты көріп орналаса ма (IRSA ортаңғы 
сызығында орналасқан)»? Егер солай болса, carbot баяу қозғалыста бо-
луы мүмкін немесе тоқтатылуы мүмкін, сондықтан дөңгелекті ішкі бұру 
жылдамдығының 100% немесе 75% жоғары болуы мүмкін (5.43-сурет-
тегі 103-104-сұраныстар) – қажеттілігі бойынша солға немесе оңға бұру 
үшін (5.43-суреттегі 93 және 99-нұсқаулықтарды қараңыз).

2. Егер 1-шарт жалған болса, (яғни 2-шарт шын болса), IRSA4 «қара-
ны» көрмейтін еді, сондықтан carbot жолсызбен жүре алатын еді, одан 
кейін IRSA3 немесе IRSA5 «қара» болуын тексеру керек (5.44-суретті 
қараңыз) және дөңгелекті ішкі бұру максималды жылдамдығының 62%-
ы баяулауы керек (5.44-суреттегі 113 және 119-тұжырымдар).

3. Егер 2-шарт жалған болса, (яғни 3-шарт шын болса), carbot тағы 
біраз жолсызбен жүріп, IRSA2 немесе IRSA6 «қара» болуын тексеруі ке-
рек (5.45-суретті қараңыз) және ол дөңгелекті ішкі бұрудың максимал-
ды жылдамдығының 50%-ына дейін баяулауы керек (5.55-суреттегі 128 
және 133-сұраныстар).

4. Егер 3-шарт жалған болса (яғни 4-шарт шын болса), carbot дұрыс 
болмайды, сондықтан ол барлық IRSA1 немесе IRSA7 «қараны» көруін 
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тексеруі керек (5.46-сурет) және енді дөңгелектің ішкі айналмалы дөңге-
легі осы бұғатталған дөңгелекті бұрылу нүктесі ретінде пайдалана оты-
рып, тығыз бұрылыс жасай алатындай жабылуы керек (5.46-суреттегі 
143 және 149 сұраныстар).

5. Соңында егер 4-шарт та жалған болса (яғни 5-шарт шын болса), 
carbot трегін толық жоғалтып, 75% максималды жылдамдықпен алға 
қозғала отырып, оның кейінгі уақытта болса да «қара тректі» қайтадан 
көретіндігіне үміттенеді (5.47-суреттегі 156-157-тұжырымдарды қа-
раңыз).

 

5.43-сурет. А алгоритмінің 1-шарты үшін код фрагменті (екі дөңгелектегі жыл-
дамдық «ішкі» бұрылыс дөңгелегінің максималды жылдамдығының 75%-ға тең)
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5.44-сурет. А алгоритмінің 2-шарты үшін код фрагменті (ішкі бұрылыс дөңгеле-
гінің максималды 62% жылдамдығы)

В алгоритмін А алгоритміне қарағанда түсіндіру оңай. Carbot алдынан 
бөгет көрген кезде оның IRSS-10 датчигі арқылы 6 портта «SwingAround» 
функция шақырады (5.48-суреттегі 24 жолақты қараңыз).

«SwingAround» функциясы (5.49 және 5.50-суреттер) «бөгетті» қара 
жолда, мысалы, 5.40-суретте көрсетілген кез келген жерде анықтауға/
табуға болатындығын ескеру үшін «уақытша» және «шартты» оңға 
бұрылыстардың комбинациясын көрсетеді. Алдымен 0,125 с  бұрылыс 
қолданылған (5.49-сурет), себебі осы сәтте carbot қара жолақпен тү-
зетілген және бізге IRSA4 «қараларды» көрмегендігіне көз жеткізу үшін 
carbot оңға қарай итеру жеткілікті болады.

Кодтың келесі бөлімінде 5.50-суретте көрсетілгендей, оқырман carbot 
бұру үшін алдыңғы командалардың (229-230 жолақтар) әлі орындал-
мағандығын есте сақтауы керек. WHILE төрт ілгегі (235-253 сызықтар) 
«шартты» ілгектер болады, сондықтан carbot «SwingAround» маневрі 
орындалатын қисық сызықты жолдың кез келген бөлігіне бейімделе ала-
ды. Осы төрт ілгек IRSA7 сыртқы датчигінен IRSA4 центрлік датчикке 
дейін «ақты» немесе «қараны» көретін IRSA датчиктерінің ағымдық күй-
ін анықтау үшін реттелген процесті қамтамасыз ету үшін пайдаланылды:

• Бірінші айналым (235-238-сызықтар) IRSA7 «ақты» көрген уақыт-
та, яғни әлі қара трекке ауысқанға дейін белсенді болады.

• Одан кейін екінші айналым (240-243-сызықтар) алдыңғы маневрге 
IRSA76 пайдалана отырып жетеді.
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• Осыдан кейін IRSA5 пен IRSA4 сияқты (245-253-сызықтар). Бұл 
кезде carbot қара жолақпен негізінен түзуленуі керек (бірақ кері 
бағытта), сондықтан шақырылатын келесі функция «FollowLine» 
болып табылады (5.48-суретте 25-жолақ).

 

5.45-сурет. А алгоритмінің 3-шарты үшін код фрагменті (ішкі бұрылыс дөңге-
легінің максималды 50% жылдамдығы)

 

5.46-сурет. А алгоритмінің 4-шарты үшін код фрагменті (ішкі бұрылыс дөңге-
легі бұғатталған, яғни жылдамдық = 0)
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5.47-сурет.  A алгоритмінің 5-шарты үшін код фрагменті

Жаттығу ретінде оқырманға параметрлері «black_7», «black_6» және 
«black_5» болатын үш ілгектің қажет екендігін анықтау керек.

5.11-видео екі трек үшін осы екі алгоритмдердің нақты іс жүзінде-
гі сипаттамаларын көрсетті: олардың біреуі 5.40-суретте көрсетілген, ал 
екіншісі О сияқты деформацияланған. 5.11-видео осы тректерге қолданы-
латын А алгоритмінің соңында тек қана IRSA Sensors 1 немесе 7 ғана пай-
даланып (яғни сыртқы датчикті) «бөгеліп қалғандығын», сондай-ақ оның 
90-градусқа жуық сүйір қисықтарды өңдей алмайтындығын көрсетті.

 

5.48-сурет. Бөгетті IRSS-10 датчигі 6 портты анықтаған кезде «SwingAround» 
шақыруға арналған код фрагменті
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5.49-сурет. Қара жолды тазалау үшін бастапқы уақытша оң бұрылысқа арналған 
код фрагменті

 

5.50-сурет. Carbot сызығы қара жол ізімен қарама-қарсы бағытта жүруге ар-
налған,  көрсетілгендей төрт шартты айналымға арналған код фрагменті
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Осы кемшілікті жою үшін А алгоритмінің сәйкес сатыларына «Цен-
трлеу» функциясын қосып, TASK «LineTracer_ODR_C.tskx» бағдарла-
масы құрылған (5.51-суретте 122 және 138-жолақтар).

 

5.51-сурет. А алгоритміне «Центрлеу» функциясының сәйкес шақыруларын 
қосу
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«Центрлеу» функциясына арналған нақты іс жүзіндегі код 5.52-сурет-
те көрсетілген және критикалық логика WHILE айналымында «black_4» 
негізінде жүзеге асырылған (186-191-жолақтар және 195-200-жолақтар), 
ал негізі carbot егер 2-3 немесе 5-6 сияқты IRSA «жақын» датчиктері әлі 
«қараны» көріп тұрса, өзінің IRSA4 датчигіне «ақты» көруге рұқсат етіл-
мейді. Басқа сөзбен айтқанда, маневрлеу стратегиясы «траекторияның 
ауытқу» стратегиясы IRSA1 немесе 7 ең алыстағы датчиктерін қатысты-
ру болып табылмайды, себебі қандайда бір түзету жасауға кеш болады. 
5.12-видео «Центрлеу» функциясы пайдаланылған кезде сынау жолдары 
бірдей сол carbot өнімділігі «қанағаттанарлық» көрсеткішін көрсетті.

 

5.52-сурет. Кодты «Центрлеу» функциясы
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Сондай-ақ, жоғарыда аталған алгоритмдердің 5.40-суретте көрсетіл-
ген сияқты «еркін», бірақ «бір жақты» жолдарға арнап әзірленгендігін 
айта кету керек. 5.39-суреттегідей бір-бірімен қиылысатын бірнеше сы-
зықтары бар жолдар үшін келесі бөлімде сипатталған сияқты «түйіндер» 
түсінігі пайдаланылып, әртүрлі тәсілдер қолданылуы керек.

5.5.4 Бірнеше қиылысатын сызықтары бар жолдарға арналған 
маневрлерді бағдарламалау

Бұл бөлімде «LineTracer1.tsk/tskx» бағдарламасы осы роботтыпен тек 
қана түзу сызықпен немесе  90 градусқа бұрылатын жолға  (сол жақтан 
және оң жақтан) арналған. 5.53-суретте осы жол және сәйкес функция 
бірінші жеті маневрді шақыруы көрсетілген. 5.13-видео бағдарламалау-
дың осы көріністерін толығырақ көрсетті (түсіндіру үшін 5.5.3-бөлім-
дегідей  «тек қана мәтін үшін» алгоритмді пайдаланған кезде күрделі 
болды).

«LineTracer2.tsk/tskx» роботтың диагональ және қисық «түйіндерді» 
қалай анықтай алатындығын және өңдейтіндігін көрсетеді – бағдарла-
малау бойынша қосымша түсіндірмелерді алу үшін 5.54-суретті және 
5.14-видеоны қараңыз.

ROBOTIS сондай-ақ () веб-сайтында LineTracer2 бағдарламасының 
WMV видеофайлын ұсынған.

«LineTracer3.tsk / tskx» бағдарламасында «LineTracer2» кодына жа-
рық пен дыбысты активациялау пайдаланыла отырып, екі тапсырма / 
миссия қосылды (5.55-сурет).

 

5.53-сурет. LineTracer1.tsk арқылы робот алған жол (қызыл)
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5.54-сурет. «LineTracer2.tsk» үшін арналған маневрдің жаңа типтері

 

5.55-сурет. «LineTracer3.tsk / tskx» үшін миссиялар қосылған

5.6 Қашықтықтан басқарудың негізгі түсініктері

Бұл жоба (RC) CarBot сымсыз қашықтықтан басқаруды бағдарламалау-
дың базалық концепцияларын көрсетті және оларды «адамды бақылау» 
мен «автономды тәртіп» өзгерту жағдайына қатысты қолданды. Сон-
дай-ақ, біз ROBOTIS ZigBee және BlueTooth коммуникациялық құрылғы-
ларының және TASK сияқты бағдарламалық инструменттерінің, сон-
дай-ақ R + SCRATCH / SCRATCH2 инструменттер тізбегінің өнімділігін 
бағалаймыз. Біз U-D-L-R роботты басқарудың стандартты элементтеріне 
қол жеткізу үшін ұялы телефонды көлбейлету датчигін пайдалана оты-
рып, ROBOTIS SMART құрылымына «қараймыз». Бот-ботты және бір-
неше ботты басқару сияқты коммуникациялық бағдарламалаудың жетіл-
дірілген тақырыптары 7-тарауда көрсетіледі.
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5.6.1 TASK инструменті пайдаланылатын қашықтықтан 
басқару тетігі

ROBOTIS көптеген коммуникациялық құрылғылармен жұмыс істей 
алады:

• RC-100 құрылғысы ROBOTIS роботтарын басқаратын негізгі 
құрал болып табылады (http://www.robotis-shop-en.com/?act=shop_
en.goods_view&GS=1487&GC=GD080302) (қазіргі уақытта В 
нұсқасында, 5.56-суретті қараңыз). Оның үнсіз келісім бойынша 
байланыс құралдары визирлеу сызығымен, қысқа диапазонмен 
және төмен байланыс жылдамдығымен шектелген NIR арқылы 
жүргізіледі. RC-100, сондай-ақ ZigBee (RC-100 кез келген нұсқа-
сы) хаттамаларын пайдалану үшін ВТ-100 (А және В) немесе 
BlueTooth  хаттамаларын пайдалану үшін ВТ-210-ды (тек қана В 
нұсқасы) комбинациялауға болады (http://support.robotis.com/en/
product/auxdevice/communication_main.htm).

• Сымсыз байланыс және дербес компьютерді қашықтықтан басқа-
ру үшін пайдаланушының екі түрлі нұсқасы болады:

a) Егер ДК BlueTooth (BT) мүмкіндіктері орнатылса, роботтарда 
ВТ-110 немесе ВТ-210 пайдаланыңыз және  қосқан кезде ДК, ВТ қыз-
меттерімен құрылған сәйкес СОМ-порттарға қолжетімділік болсын. ВТ 
хаттамаларын алу TASK инструментіне өзгерту барысында «бағдарла-
маны жүктеуді» және орындау барысында «қашықтықтан басқаруды» 
орындау ға мүмкіндік береді.

ә) Егер ДК ВТ функциялары болмаса, пайдаланушы USB2 
DYNAMIXEL-ZIG2SERIAL модульдер комбинациясына қажетті хат-
тама үшін ZIG-100 немесе BT-100 модульдерін пайдалануы керек. (ә) 
нұсқасы (а) нұсқасына қарағанда қымбатырақ екендігі белгілі, бірақ 
USB2DYNAMIXEL және ZIG2SERIAL жетекке тікелей қолжетімділік 
болу немесе беріліс жылдамдығын өзгерту сияқты басқада функция-
ларды орындай алады. ВТ жалпы ZigBee қарағанда жылдамырақ, бірақ 
менің жеке тәжірибем ZigBee ВТ қарағанда сенімдірек екендігін көрсет-
ті. Сондай-ақ пайдаланушы «біреуден біреуге» ВТ-байланыстың жет-
кілікті болу-болмауын немесе болашақта ке хабарлау хабарламаларын 
қосу қажеттілігін анықтау керектігін ескеру қажет.

Пайдаланылатын контроллер типіне байланысты TASK инструменті 
байланысқа қатысты алтыға дейінгі параметрлерді ұсынады (5.57-сурет-
ті қараңыз).
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5.56-сурет. RC-100 әртүрлі нұсқалары

 

5.57-сурет. TASK инструментіндегі қолжетімді байланыс параметрлері

1. «Remocon алынған мәліметтері» – бұл контроллер жаңа хабар-
лама алған кезде TRUE орнатылған логикалық жалау, хабарлама 
жоқ болған кезде ол FALSE орнатылады. Бұл параметр барлық кон-
троллерлер үшін қолжетімді (CM-5, CM-50, CM-510, CM-530 және  
OpenCM-9.04).

2. «Remocon RXD» – бұл қабылданған хабарламаға сәйкес келетін 
16-разрядты параметр (барлық контроллерлерде қолжетімді).
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3. «Remocon TXD» 16-биттік хабарламаны жіберу үшін пайдаланы-
лады (барлық контроллерлерде қолжетімді). Бұл процедура 8-тарауда 
көрсетіледі.

4. «Менің идентификаторым» СМ-5ХХ арналған TASK V.1 инстру-
менттеріне, сондай-ақ V.2 инструменттері үшін қолжетімді (мысалы, 
Firmware 1.0) және бағдарламаланатын роботта пайдаланылатын ZIG-100 
немесе ZIG-110 идентификаторына сәйкес келеді. Ол «Firmware 2.0» типті 
контролерлері үшін TASK V.2 қолжетімді болмайды, алайда ZIG-100/110 
модульдері онымен ұтымды жұмыс істейді, бірақ пайдаланушыға ZIG-
100/110 кейбір функцияларын басқару үшін СМ-530 сияқты контроллер, 
MANAGER V.1 және «Firmware 1.0» пайдалануға тура келеді.

5. «Идентификатор Remocon» ZIG-100 немесе ZIG-110 «басқа» мо-
дульдері үшін ZigBee идентификаторына сәйкес келеді (RC-100 пайда-
ланылатын «басқа» роботта).

6. «Канал RC-100» тек қана IR байланыс опциясына тиесілі.
Қосымша ақпаратты ROBOTIS электронды нұсқаулығының веб-сай-

тынан табуға болады (http://support.robotis.com/ru/software/ roboplus/
roboplus_task/programming/parameter/controller(roboplus_task).htm).

Бұл бөлімде тек қана «Remocon алынған мәліметтер», «Remocon RXD» 
және «Remocon TXD». «TestComm.tsk / tskx» көрсетіледі. «TestComm.
tsk / tskx» OpenCM-9.04-C үшін 4 XL-320 (ID = [1,2,3,4]) пайдаланылып 
жасалынған. 5.58-суретте базалық алгоритмді көрсетуге арналған код 
фрагменті келтірілген:

• XL-320 дөңгелек режиміне инициализациялағаннан кейін және олар-
дың жылдамдықтарын 512 мәніне орнатқаннан кейін (CALL Initialize) 
контроллер шексіз айналымға ауысады:

a) Ол жаңа мәліметтер пайда болғанға дейін күтеді, яғни «Remocon 
алынған мәліметтер» ЖАЛҒАН болған кезде сұраныста 7 қалғанға дейін 
күтеді.

ә) Бұл жалау ШЫН болған кезде, яғни жаңа мәліметтер енді кір-
ген кезде ол бұл мәліметтерді «Мәліметтер» параметрінде сақтайды 
(Statement 8).

б) Одан кейін «Мәліметтердегі» «мыңыншы» позицияға сәйкес ке-
летін сцифрды анықтау процедурасын жүргізеді (яғни 10-Сұраныстағы 
«Мың» параметрі). Егер «Мың» оң болса, ол Мотор 1 «Мыңда» нақты 
қанша рет табылса, сонша рет айналдырады. Егер олай болмаса, 0,5 с 1 
рет Motor 1 жарық диодында жыпылықтайды.

в) Одан кейін «Мәліметтердегі» «Жүз» (2-қозғалтқыш), «Он» 
(3-қозғалтқыш) және «Бірлік» (4-қозғалтқыш) позициясына сәйкес ке-
летін цифрларды өңдеу үшін тура сол сияқты әрекет етеді.
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г) Шексіз айналым соңында робот қабылдаған мәліметтерді қайтадан 
«Remocon TXD» арқылы ДК «Мәліметтеріне» жібереді (75-хаттама). 
Сондай-ақ робот ДК «Сызықтарды сызады», бұл – «Мәліметтер» түп-
нұсқасы (76-сұраныс). Бұл «Remocon TXD» командасының мәліметтерді 
басқа фыорматта, яғни «Program Output Monitor» терезесі дұрыс аша ал-
майтындай 6-байттық пакетте жібереді, сондықтан ол нақты мәлімет-
терді емес «U» ғана көрсете алады. «Жолақты басу» командасы мәлімет-
терді «clear», өрісіне жіберіп, «Program Output Monitor» мәліметтерді 
дұрыс көрсете алады (5.15-видеоны қараңыз).

 

5.58-сурет. «Мәліметтерден» «Мың»цифрын өңдеу алгоритмі

5.15-видео сонымен бірге осы бағдарлама үшін толық ақпаратты 
түсіндірді және ZigBee (ZIG-100/110A) және BlueTooth ( BT-110/210) 
сымсыз желі арқылы ДК енгізуді қамтамасыз ету үшін RoboPlus Manager 
V.1 инструментінің «Zig2Serial Management» функциясын қалай пайда-
лану керектігін көрсетеді.

TASK-тың келесі үш бағдарламасы 5.30-суретте көрсетілгендей, 
CarBot типке RC концепциясын қолдануды көрсету үшін құрылған:
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1. «RC100_Carbot_1.tsk/tskx» «Жоғары-Солға-Оңға» батырмалары 
болмаса, пайдаланушы батырмаларының басылып қалуына сүзгі жасау 
үшін «&» (яғни AND) операторын пайдалануды көрсетті (18-жолда). 
Сондай-ақ ол бір шартты белсендендіру үшін кез келген уақыт сәтінде 
RC-100 тек қана бір батырманы пайдалануға рұқсат ету үшін IF-ELSE-IF 
құрылымын пайдалануды көрсетті.

2. «RC-100_Carbot_2.tsk/tskx» параллельді IF-ты қолдануды көрсетті, 
сол арқылы пайдаланушы бір уақытта бірнеше түймелерді қосады, мы-
салы сол жаққа бұрылған кезде «Жоғары» және «Солға» бірге болғанда 
бұрылуды кеңірек доғамен орындай алады.

3. «RC-100_Carbot_2.tsk/tskx» орнатылған «RC-100_Carbot_3.tsk/
tskx» пайдаланушыға «1-2-3-4» батырмаларының көмегімен робот жыл-
дамдығын өзгертуге мүмкіндік беретін жаңа функцияны қамтамасыз 
етеді.

5.16-видео TASK осы үш бағдарламалары туралы толық ақпаратты 
және олардың орындау барысында қалай жүргізілетіндігін көрсетеді.

5.6.2 R+SCRATCH/SCRATCH2® инструменталды тізбегі – 
пайдаланылатын қашықтықтан басқару тетігі

2016 жылдың соңында ROBOTIS MIT SCRATCH 2 автономды редак-
торының PLAY 700 (CM-50) және IoT (OpenCM7.00) деп аталатын өнім-
дерін пайдалануды қолдай бастады, сонымен автор ROBOTIS соңында 
осы мүмкіндікті СМ-150/200 дейін болашақта кеңейтуі мүмкін деп бол-
жайды, себебі олар жас мамандар нарығы үшін әзірленген.

SCRATCH 2 жас бастаушы бағдарламашылар үшін әзірленген болса 
да, ол алдыңғы бөлімде сипатталған кодтау тәсілдері қашықтан басқару 
концепцияларына қарсы тұратын оқиғаларға (MS Windows OS деңгей-
інде жұмыс істейтін кодтармен) негізделген өте озық тұжырымдамалар 
болды. 5.6.1-тақыптағы тестілік робот контроллеріне машиналық кодтар 
берген құрал (яғни екі түрлі орындау ортасы) болды. 

Бұл бөлімде біз TASK және SCRATCH 2 арасындағы айыр-
машылықтар мен ұқсастықтарды көрсету үшін PLAY 700 жүйесінен 
сынау стенді ретінде DOG роботын пайдаланамыз. Алдымен TASK инс-
трументінің көмегімен DOG роботының «Жоғары-Солға-Оңға» батыр-
масын бір рет басу арқылы қарапайым басқарудан бастаймыз (5.59-су-
реттегі қорытынды кодты және «P700_RC_Basics1.tskx» бағдарламасын  
қараңыз).
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«P700_RC_Basics1.tskx» бағдарламасы шексіз айналымды пайдала-
нады, ал Virtual RC-100 контроллерінің батырмасын басқаннан келетін 
команданың кіріс сигналын орындау барысында IF-ELSE-IF таңбалық 
құрылымын пайдалана отырып, U, D, L немесе R батырмасының ба-
сылуына негізделе отырып әрекет етеді. U-D-L-R бірнеше батырманы 
өңдей алмайтын TASK осы шешімнің нақты іс жүзіндегі шешіміне ар-
налған 5.17-видеоны қараңыз.

 

5.59-сурет. U-D-L-R қарапайым басқару сызбасы үшін TASK шешімі (P700_
RC_Basics1.tskx)
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«P700_RC_Basics1.tskx» бағдарламасын жағдайлармен басқарыла-
тын SCRATCH 2 эквивалентті кодқа түрлендіру екі мүмкін болатын 
шешімді берді:  «P700_RC_Basics_1.sb2» және «P700_RC_Basics2.sb2». 
Екі нұсқасы да ОС Windows/SCRATCH 2 ортасы арқылы ұсынылатын 
клавиатура жағдайларын өңдеу құралдарын пайдаланған.

5.60-суретте 1-нұсқа көрсетілген, бұл жерде нақты бір батырма жі-
берілмей «толықтай» басылып тұрған кезде пернетақтаның әр жағдайы 
өңделетін тәсіл қолданылады. Ол қарапайым ASCII компьютер перне-
тақтасында кездесетін бағдарламалары бар батырмалардың әрқайсы-
сы үшін «___ батырмасы басылған» атауымен SCRATCH 2 жағдайлар 
блогын пайдаланған, осылайша 5.60-суретте блоктардың төрт тәуелсіз 
жиынтығы көрсетілген (UDLR бағдарларымен батырмалардың әрқайсы-
на сәйкес келетін «ағындар», «Егер қаласаңыз»).

Әрбір жағдайлар блогынан кейін келесі екі блоктың «бағдары» 1 
және 2 порттарындағы редукторлық қозғалтқыштарда бұрылудың сәй-
кес бағыттарын «орнату» үшін R + SCRATCH Extension Blocks екі бло-
гы нақты болған. Бұл екі блок аппараттық қамтамасыз етуде орындау 
үшін роботқа ДК (яғни SCRATCH 2-ден IDE) жіберілген команда болып 
табылатын «жазба» блоктарын көрсетеді. ROBOTIS жеке хабарламалар 
арқылы «write» әрбір блогына R + SCRATCH (SCRATCH 2 мен PLAY 
700 контроллердің арасындағы бағдарламалық деңгей болып табыла-
тын) қосалқы қосымша арқылы өңдеу қадамдарын орындау үшін шама-
мен 50 мс талап етіледі (4.6-тақырыпты қараңыз). 

Осы бөгелістер үшін 5.17-видео кез келген «Go Forward» үшін Port 1 
қозғалтқышының Port 2 қозғалтқышына қарағанда, робот алдыға қарай 
бірқалыпты қозғалғанға дейін солға жұлқу қозғалысын тудыра отырып, 
белгілі бір секунд үлесінде «төмендейді». Осы бөгелістен туындайтын 
солға жұлқу қозғалыс TASK «P700_RC_Basics1.tskx» нұсқасы үшін 
елеу сіз болды (немесе адам көзіне білінген жоқ), себебі оның компилир-
ленген коды тікелей СМ-50 орындалған, яғни SCRATCH 2 командала-
рына қарағанда, нақты қозғалтқыштарға «жуық» (ОС Windows деңгей-
інде интерпретацияланып, одан кейін R + SCRATCH арқылы роботқа 
жіберіледі). 

Автор үшін бұл бақылауға қызықты тиімсіз эффект болды.
Одан кейін WAIT блогы пайдаланушы басылған батырманың жібер-

гендігін тексеру үшін NOT логикасын пайдаланған. Бұл кілт босатылса, 
келесі екі команда екі қозғалтқышты өшіруге арналған командаларды 
«жазады». Бұл қадам пайдаланушы бірінші басқан бағдары бар батыр-
масын жіберсе де, робот сол әрекетті орындауды жалғастырмау үшін 
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міндетті түрде қажет! Басқа сөзбен айтқанда, робототехника бойынша 
бағдарламашылар қауіпсіздік шараларын қамтамасыз ету үшін робот 
ешқандай команда алмаған кезде белгілі күйде (әдетте бұл «стоп» неме-
се «үй» конфигурациясы) қалуы керектігін есте сақтаулары керек.

 

5.60-сурет. DOG роботына арналған U-D-L-R қарапайым басқару сызбасы 
үшін SCRATCH 2 шешімі (1-нұсқа).

5.17-видеода 1-нұсқаның (P700_RC_Basics_1.sb2) шешімі шын-
дығында қалай жұмыс істейтіндігі көрсетілген, сондай-ақ бұл қызықты 
шешім пайдаланушыға бір уақытта бірнеше батырмаларды, бірақ «күт-
пеген» нәтижелермен жасауға мүмкіндік береді. Мысалы, егер пайдала-
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нушы бір уақытта «ЖОҒАРЫ» және «ОҢҒА» бағдарлы батырмаларды 
басса, пайдаланушы роботқа оңға қарай кең бұрылыс әрекетін орын-
датқысы келеді. Алайда 5.17-видео оңға қарай бұрылыс маневрінің «ал-
дыға» маневріне қарағанда басым екендігін көрсетті (оның себептері әлі 
толық анықталған жоқ, себебі авторда SCRATCH 2 соңғы нұсқасы жоқ).

 

5.61-сурет. DOG роботының U-D-L-R қарапайым басқару сызбасы үшін 
SCRATCH 2 шешімі (2-нұсқа)

 

5.62-сурет. DOG роботының құрамдастырылған кілттерін басқару сызбасы 
үшін SCRATCH 2 шешімі (3-нұсқа)

2-нұсқаның шешімі (P700_RC_Basics_2.sb2) 5.61-суретте көрсетілген, 
ол жерде «барлық кілттер босатылған» үнсіз келісім бойынша жағдайы 
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(«стоп» күйі) FOREVER айналымымен бірге FLAG жағдайлар блогын 
пайдалана отырып, өзінің «ағыны» бойынша құрастырылған (яғни, өзді-
гінше «тұрақты» жағдаймен). 2-нұсқа ДК компьютеріне қоятын талап-
тары жоғары болады, бірақ пайдаланылатын SCRATCH 2 блоктарының 
30%-ын қысқартты (24-тен бастап 17-ге дейін). 5.17-видеоның үшінші 
бөлігі 1-нұсқамен салыстырғанда, 2-нұсқаның жақсы немесе нашар 
өнімділігін көрсеткен жоқ.

 

5.63-сурет. «P700_RC_Basics3.sb2» нұсқасының  баламалы «P700_RC_
Basics3a.tskx» TASK нұсқасы



160 Робототехниканы ROBOTIS жүйелерімен  зерттеу

5.62-суретте көрсетілген 3 нұсқа шешімі (P700_RC_Basics_3.
sb2) пайдаланушыға бағдарлары бар батырмаларды құрамдасты-
руға мүмкіндік береуге тиімді нұсқа болды (мысалы, Up және Right, 
5.17-видеоның 4- бөлімі). Ол бағдарламасы бар әр басылған батыр-
ма FOREVER әр айналымы барысында біраз «әрекет уақытына» ие 
болуы үшін төрт «параллель» IF бірге FOREVER айналымын бірге  
пайдаланды.

SCRATCH 2 «P700_RC_Basics3.sb2» бағдарламасы «баламалы» 
TASK-кодқа «P700_RC_Basics3a.tskx» түрленгендіктен (5.63-суретті қа-
раңыз) пайдаланушы бағдары бар бірнеше батырманы басқан уақытта 
бұл TASK кодтың мүлде жұмыс істемейтіндігі анықталды (5.17-видео-
ның 5-бөлімін қараңыз). Басқа сөзбен айтқанда бағдарлары бар батыр-
малар SB2 және TSKX бағдарламалары үшін нақты басылса да, DOG 
роботының қорытынды әрекеті әр жағдай үшін ерекшеленеді? Айыр-
машылықтың себебі бағдарламалардың әрқайсысы бағдарлары бар ба-
тырмалардың қайсысын пайдаланушы басқандығы туралы ақпаратты 
алып отырған.

1. SCRATCH 2 код жағдайында Windows ОЖ арқылы қандай батыр-
малардың басылғандығы туралы «жеке» ақпаратты алды, сондықтан 
бірнеше «параллель» IF «шынайы» бола алады және бірақ SCRATCH 
2 және R+SCRATCH «интерпретация» мен «коммуникациялық» бө-
гелістердің себебінен бірнеше бит уақыттық үзіліс бойы сәйкесінше 
тәуелсіз әрекет етеді. Осылайша, мысалы, «UP» және «RIGHT» бағдар-
лары бар батырмалар басылған кезде робот бірнеше миллисекунд 
бойы жүреді, содан кейін бірден бірнеше миллисекундқа оңға жүреді, 
сондықтан пайдаланушының талабы бойынша кең оң қисықты маневр  
орындайды.

2. TASK код жағдайында олар RC-100 қашықтықтан басқару тетігі 
(физикалық, сондай-ақ виртуалды)  «UDLR-1-2-3-4-5-6» он батырмала-
рының әрқайсысына алдымен барлық дәрежелерін 10-биттік хабарла-
маға біріктіреді, одан кейін бұл ақпарат қажетті деңгейде әрекет етер-
ден бұрын алдымен өзінің жеке құраушыларына кодтайтын роботқа 
жіберіледі. Қосымша ақпаратты алу үшін ROBOTIS электронды нұсқау-
лығының веб-сілтемесін қараңыз (http://support.robotis.com/en/product/
auxdevice/communication/rc100_manual.htm).

Осылайша, 10-биттік хабарламаны бірінші талдау үшін «P700_RC_
Basics3b.tskx» бағдарламасы құрылған (5.64-сурет), одан кейін «ро-
боттың әр әрекеті» үшін 250 мс уақыттық бөгеліс қосылған, себебі 
TASK код тікелей СМ-50 орындалған, сондықтан SCRATCH 2 ор-
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тасымен бәсекелесу үшін роботта осы сияқты «физикалық» нәтиже-
лерге қол жеткізу «интерпретациямен/байланыспен бөгеліс» болған 
жоқ. Осы процедураның 5.5.3-бөлімдегі IRSA модулінің жеті ИК-дат-
чиктерінің бөлімдері үшін пайдаланылған процедура екендігіне назар  
аударыңыз.

5.6.3 Смартфонның көлбеулеу датчигі пайдаланылатын 
қашықтықтан басқару тетігі

2016 жылдың желтоқсан айында ROBOTIS алғашында PLAY700 
жиынтығының пайдаланушыларына ғана арналған Android және iOS 
құрылғылары үшін R + m.PLAY700 арналған Smart Phone қосымша-
сын шығарған. Алайда бұл ресурс R + m.PLAY700 барлық Firmware 
2.0 (5.65-суретті қараңыз, яғни CM-150, CM-200 (көрсетілмеген), 
OpenCM-9.04 және OpenCM-7.00) контроллерлеріне қолданылатын 
болған.

Бұл қосымша 11-тарауда толығырақ сипатталатын көптеген мульти-
медиялық функцияларды ұсынды, бірақ осы 5.6.3-тақырыпта оның көл-
беу датчигін пайдалану 5.65-суретте сол жақ төмен бөлігінде көрсетіл-
гендей кішкентай CM-150 Avoider қашықтықтан басқару құрылғысы 
ретінде көрсетіледі.

Сәйкес TASK-код «RC_Tilt_Sensor.tskx» деп аталған, ал анықтау 
мен басқарудың базалық алгоритмі 5.66, 5.67, 5.68 және 5.69-суреттер-
де келтірілген. Телефонның көлбеулену датчигі джойстик контроллері 
ретінде пайдаланылған, сондықтан зондтау зондтау параметрлерінің 
номенклатурасы және RC-100 контроллермен пайдаланылатын логика-
ның толық өзгерісі сияықты жерлерде әртүрлі шартты операторларда  
қолданылады:

1. 5.66-суретте ландшафтылы көрсету режиміндегі телефонды бекіту 
арқылы басталған анықтау және басқару алгоритмінен тұратын таныс 
шексіз айналым циклі көрсетілген (7-жолда). Бұл әрекет телефон джойс-
тик сияқты манипуляциялаған кезде нақты іс жүзіндегі демонстрация-
ның соңғы сатысында портреттік режимге кездейсоқ ауысуының алдын 
алу үшін қажет, себебі бұл пайдаланушыларды айтарлықтай шатастыра-
ды (мысалы, «Адам-машина-интерфейс мәселесі күрделірек робототех-
никалық мәселеге қарағанда).
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5.64-сурет. “P700_RC_Basics3b.tskx”   TASK-тың “P700_RC_Basics3.sb2” нұсқа-
сы мен балам

2. Телефонның эталондық жазықтығы горизонталь жазықтық бола-
ды. Осылайша, телефон горизонталь орналасқан кезде «Градиенттер не-
месе үдеулер» барлық төрт параметрлері (градуспен) 0 градус ретінде 
көрсетіледі. Сонымен қатар, телефон горизонталь жазықтықтан ЖОҒА-
РЫ болса, градиенттің ПОЗИТИВТІ мәндерін көрсетеді. Мысалы, егер 
телефонның алдыңғы шекарасы горизонттан жоғары болса, Gradient_Up 
параметрі оң мәнді көрсетеді, ал Gradient_Down «нөльдік» мән көрсе-
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теді (дегенмен логикалық жақтан ол «теріс», бірақ шамасы бойынша 
Gradient_Up-тең болуы керек). 8-11-хабарламаларда U-D-L-R градиент-
тері жазылады, ал 12-15 өрнектер телефон дисплейінде экранның цен-
трінде орналасатын кросс-конфигурацияда көрсетіледі.

 

5.65-сурет. R + m.PLAY700 Smart App-мен бірге қолданылатын таңдалған кон-
троллерлер

 

5.66-сурет. Көлбеу датчигін пайдалану үшін анықтау және басқару алгорит-
мінің 1-бөлігі
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5.67-сурет. Көлбеу датчигін пайдалану үшін анықтау және басқару алгорит-
мінің 2-бөлігі

 

5.68-сурет. Көлбеу датчигін пайдалану үшін анықтау және басқару алгорит-
мінің 3-бөлігі

3. Одан кейін автор телефон «негізінен» горизонталь жазықтықта 
тұрған кезде робот қозғалмай қалғанын қалаған, сондықтан 5.67-суретте 
көрсетілгендей, 16-сұраныста 5 ° шекте пайдаланылады.

4. Осылайша, U-D-L-R кез келген градиенттері 5 ° тең немесе жоғары 
болған кезде, ELSE тармағы алгоритм бойынша алынады (5.68-суреттегі 
20 сұраныс). ELSE осы тармағында IFs төрт параллель конструкциясы 
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пайдаланылған, себебі автор қисық траекторияларға қол жеткізу үшін 
роботтың бірнеше бағытта (U-D-L-R) қозғалысын қамтамасыз еткісі 
келген.

5. 5.68-суретте әртүрлі шақырылатын қозғалыс функциялары робот 
қозғалтқышында 256 жылдамдықты бекітілген орнатумен конструкция-
ланған. Бірақ оқырманға «градиент-пропорционал жылдамдық» («_P» 
жұрнағымен) қозғалыс функциясын сынау ұсынылады, олар «RC_Tilt_
Sensor.tskx» файлында көрсетіледі (5.69-суретті және 12 сұрақты қа-
раңыз).

 

5.69-сурет. Көлбеу датчигін пайдалану үшін анықтау және басқару алгорит-
мінің 4 бөлігі

5.18-видео CM-150 Avoider CarBot қашықтықтан басқарудың осы 
тәсілінің тиімділігін көрсетті.

5-тарауда қарастырылған «Sense-Think-Act» парадигмасы робот-
техникадағы мәселелерді шешу үшін және бағдарламалық қамтама-
сыз етуді құрастыру үшін негізгі түйін болып табылады, сондай-ақ 
коммуникациялық сипаттамалардың жағымсыз эффектілерін анықтау 
керек, себебі олар роботты іске қосқан кезде оған маңызды әсер етуі  
мүмкін.
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5.7  5-тарауды талқылауға арналған сұрақтар

1. Bioloid робототехникалық жүйедегі сенсорлы модуль қалай атала-
ды?

2. Bioloid робототехникалық жүйедегі сервомотордың модулі қалай 
аталады?

3. Bioloid Controller CM-5 неше UART орындайды?
4. AX-12 + тағы басқа қандай екі модульмен пайдалана аламыз?
5. Он алты орындық нөмірлеу жүйесінде неше таңба пайдаланылады?
6. 10-биттік санды көрсететін ондық мәннің сандық диапазоны деген 

не?
7. СМ-5 үшін пайдаланылатын UART_1 байланыс порты қандай?
8. СМ-5 және әртүрлі сервомоторлардың, сенсорлы модульдердің 

арасындағы байланыс хаттамамасы үшін үнсіз келісім бойынша жыл-
дамдықтың шамасы (секундына неше бит) қандай?

9. Робототхникада пайдалануға болатын басқару архитектурасының 
мүмкін болатын екі нұсқасын атаңыз.

10. Бірнеше сервоқозғалтқышты сәйкестендіріп бағдарламалаған кез-
де RoboPlus Suite қандай инструменті пайдаланылады?

11. ДК мен қарапайым СМ-5ХХ контроллердің арасында коммуника-
циялық хаттаманың қандай типі қолданылады?

12. World-Computer Interactions-ға арналған диаграмманы құрасты-
рыңыз.

13. TASK инструментінде АХ-12 модулі үшін айналу бағытын және 
жылдамдығын тағайындауға арналған командалардың қандай екі типі 
бар?

14. TASK инструментінде біз қашан «CUSTOM» опциясын пайдалана 
аламыз?

15. Таймердің стандартты санағышы үш санаққа өзгерген кезде іс 
жүзінде нақты қанша уақыт өтеді?

16. Система Bioloid жүйесі толық дуплексті байланыс хаттамасын 
пайдаланады (Ш-Ж).

17. TASK инструментінің ішінде АХ-S1 диапазонының режимін өз-
герту үшін ұзын диапазоннан қысқа диапазонға және керісінше қандай 
параметр орнатуымыз қажет?

18. NIR AX-S1 датчиктері қысқа арақашықтықты анықтау режимі-
не кіруі үшін «Тапсырмалар» инструментінде қандай параметр орнату 
керек? Параметрдің атауы қандай және орнату үшін дұрыс мән қандай 
болады?
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19. Жеке дыбыс фрагменттері ретінде ажырату үшін AX-S1-ге ар-
налған дыбыс фрагменттерінің арасындағы минималды уақыт периоды 
қандай?

20. AX-S1-ге анықталған дыбысты санау СМ-5 іске қосылған бағдар-
лама үшін қолжетімді болуы үшін қанша уақыт қажет?

21. AX-S1 модульдерінде NIR датчиктері пассивті режимде баптала 
алады (Ш-Ж).

22. AX-12 + модульдері «Дөңгелек» режиміне ауысуы үшін инстру-
ментте қандай параметр орнату керек? Яғни мекенжай  нөмірі мен орна-
туға арналған мән қандай болады?

23. Әртүрлі құрылғылардың арасында байланыс үшін Bioloid жүйе-
сімен пайдаланылатын «дуплексті» байланыс хаттамасының типі де-
геніміз не?

24. АХ-12 нысанның дәлдігін бақылау үшін бізге оның SLOPE мәнін 
минималды мәнге 1-ге дейін төмендету қажет (Ш-Ж).

25. IF-ELSE-IF құрылымының мақсаты қандай?
26. IFs параллель құрылымының мақсаты қандай?
27. CM-5XX контроллерімен байланыс үшін Virtual RC-100 контрол-

лері қандай байланыс хаттамасын пайдаланады?
28. «2» және «3» батырмалардан басқа RC-100 барлық кірістерін қа-

растырмау үшін орындалатын процедурасын сипаттаңыз.

5.8 5-тарау бойынша жаттығулар

1.	AX-12 үздіксіз айналдыру режиміне орнату және оны LOAD не-
месе COMPUTE командаларында уақытқа байланысты әрекеттерді пай-
далануда AX12ContinuousTurn_1.tsk және AX12ContinuousTurn_2.tsk 
бағдарламаларын пайдалану керек.

2.	DMS және NIR сенсорларынан керекті мәнді оқыту үшін DMS-
NIR_sensing.tsk жабық бағдарламаны пайдалану керек.

3.	AX-S1-ді жарық сенсоры ретінде пайдалану үшін AX-S1-
LightSensing.tsk  бағдарламасын пайдалану керек.

4.	AX-S1-ды  NIR сенсоры ретінде тікелей пайдалану үшін «AX-S1-
IR-SensingDirect.tsk» бағдарламаны пайдалану керек. Бұл бағдарлама 
сондай-ақ AX-S1-ді ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді режимде қалай 
өзгертуге болатындығын көрсетеді.

5.	AX-S1 кедергіні анықтайтын NIR-сенсоры ретінде пайдаланған кез-
де оған байланысты шекті параметрді қолданып «AX-S1-IR-SensingFlag.
tsk» бағдарламасымен бірге Light Sensing режимі таңдаңыз. 



168 Робототехниканы ROBOTIS жүйелерімен  зерттеу

6.	CM5Music.tsk бағдарламасымен  CM-5-те музыканы ойнату  үшін 
AX-S1-ды қалай пайдалануға болатындығын көрсет. CM-530 контрол-
лерінде жұмыс істеу үшін осы бағдарламаны өзгертіңіз.

7.	Роботты жүйелі түрде 8-маневрге дейін басқара алу үшін  «Sequence 
Commander» кодын кеңейтіңіз.

8.	Әрбір сол жаққа және оң жаққа 90 градусқа бұрылу үшін «Sequence 
Commander» кодын өзгертіңіз. Сіздің құрастрырған бағдарламаңыз  бар-
лық беттер үшін толық жұмыс жасай ала ма?  Батарея зарядының барлық 
деңгейіндегі жұмысы қандай болады? Мұнда «times» маневрлерінің дат-
чиктер негізіндегі шектеулері неғұрлым икемді.  Ол Line Tracer жобасы 
5.5-бөлімде қолданылған.

9.	RC100_Carbot_2.tsk бағдарламасының мысалынан бастап келесі 
функцияларды жүзеге асырыңыз:

a) Егер RC-100-де ешқандай түйме басылмаса, карбоат тоқтайды.
ә) U-D-L-R батырмалары әдеттегідей қолданылады.
б) 1-2-3-4 түймешіктері карбонның номиналды жылдамдығын реттеу 

үшін пайдаланылады:
•	 1 түймесі жылдамдықты 128 (бастапқы әдепкі жылдамдық)  орна-

тады.
2-батырма жылдамдығын 256-ге дейін орнатады.
3-батырма жылдамдықты 512-ге деңгейіне орнатады.
4-батырма жылдамдықты 1023-ге дейін орнатады.
•	 Пайдаланушы жаңа жылдамдықты орнату үшін (яғни жылдам-

дықты өзгерту үшін «speed» түймелерін басу қажет) түймелердің 
кез келгенін (1-ден 4-ке дейін) тек бір рет қана басу керек.

•	 Пайдаланушы 1,2,3,4 жылдамдық параметрін U, D, L, R маневрлер 
кезінде бір уақытта өзгерте алатынын тексеру қажет.

•	 Есіңізде болсын виртуалды RC-100-ді пайдаланғанда тінтуір-
мен немесе пернетақтаның көмегімен тапсырманы бағдарламаға 
беру дәл болуы үшін пайдалану алдында RC-100-дің физикалық 
шешімін тексеру қажет.

10.	  Қашықтан басқару және автономды іс-әрекетін бір бағдарлама-
да біріктіру тәжірибесі:

•	 Екі карботтың қозғалысын (RC-100-дің қашықтан басқаруында)  
модельдеу. Алдыңғы карбот кенеттен тоқтаған кезде баламалы ста-
тикалық фронтальды кедергі пайдалаылады.

•	 Артқы карбот NIR сенсорларын пайдаланып, автономды жауап 
ретінде  алдыңғы карботқа соқтығыспау үшін RC-100 командала-
рына тапсырма береді.

•	 2013 жылдың көктемінде Ұлттық Тайвань Университетінің 
студенттері жасаған жобаны мына https://www.youtube.com/
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playlist?list=PLVHBjRDK0kAJA_GC3UMreuKVeWnuASw7P&feat
ure=view_all. сілтемеден көруге болады.

11.	 А алгоритмінің тағы бір ықтимал нұсқасы 5.5.3-бөлімде беріл-
ген. Қандай жағдай болғанына қарамастан (1-5-шарттары)  маневрлерді 
пайдалануға дөңгелектің ішкі бұрылу жылдамдығын нөлге орнату бол-
ды. Осы карботтың өнімділігі қандай болады?

12.	  5.6.3-бөлімде оқырманға градиентті-пропорционалды жылдам-
дықты орнату функцияларын қолдануға кеңес берген. Бұл кезде робот 
қозғалысының нәтижесі қандай болды? Бұлкезде өте үлкен IF IF 16 
мәлімдеме қажет бола ма?
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6-тарау. 
Қондырғыны басқару жетегінің қолданылуы

3-тарауда AX-12 және MX-28 сияқты орындау механизмдерінің ап-
параттық сипаттамалары келтірілген, ал негізгі түйін ақпараттар АХ-
12/18 (300°диапазонмен шектелген айнымалы потенциометр) және 
МХ-28/64 (360° толық диапазонды қамтамасыз ететін магнит өрісінің 
детекторы) үшін пайдаланылған айналмалы кодтарға арналған. Бұл 
тарауда ағымдық орын, мақсаттың орны, мақсаттың жылдамдығы, ай-
налдырушы моменттің шектелуі, ағымдық жүктеме, қозғалыс беті 
және ығысу байланысы сияқты концепциялар мен параметрлер пай-
даланылып, TASK және MOTIONEDITOR (V.1) инструменттерінің 
көмегімен жетектерді басқару үшін бағдарламалаудың көріністері 
сипатталады. R+MOTION (V.2) жаңа инструменттің мүмкіндік-
тері DARWIN-MINI және XL-320 пайдаланыла отырып, 10-тарауда  
талқыланады.

Төменде осы тараудың негізгі тақырыптары келтірілген:
• Жетек TASK арқылы берілген орынға қалай жетеді және оны қа-

лай қамтамасыз етеді?
• MOTION (V.1) редакторындағы қозғалыс беті концепциясы және 

екі қосымшасы: роботтандырылған қол және екі аяқты робот қо-
сымшаларын пайдаланып TASK инструментімен оларды бірік-
тіру.

• Жүре алатын роботтар – пішіндері мен функциялары: 
BUGFIGHTER, HEXAPOD, DROID, GERWALK, BIPED және 
HUMANOID.

• Қолы бар Ровер роботын қашықтықтан басқару тетігі.
• Орындау механизмінің әртүрлі параметрлерінің арасындағы өза-

ра әрекеттесу: мақсат орны, еңкею, өрістер, соққылар, ағымдық 
орын, ағымдық жүктеме, айналдырушы моменттің шектелуі және 
ығысу.

• «Тапсырма» инструментінің ішіндегі «CALLBACK» функциясын 
пайдалану.

• Жоғарыда көрсетілген «жүктеме қармауы» концепциялардың су-
ретті көріністері.
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Аяқтары бар интеллектуалды роботтарға байланысты басқа да жетіл-
дірілген тақырыптарды қарастыру үшін Kajita and Espiau (2008), Kemp et 
al. (2008), Chevallereau et al. (2009), Abdel-Malek және Arora (2013), Kajita 
et al. (2014), Cook (2011), Li және Ge (2013), to Jazar (2010), Niku (2011) 
және Burdet et al. (2013) әдебиеттеріне жүгінуге болады.

6.1 AX-12/18 TASK көмегімен орынды басқару

Орынды басқару режимінде АХ-12/18 жетектің алдыңғы түрінің 
төменгі оң жақ бұрышында орналасқан 0°-пен 300° (яғни мақсаттың 
орны=0) диапазонымен және төменгі сол жақ бұрышында орналасқан 
300° (мақсаттың орны = 1023, яғни параметрі 10 бит) шектелді (6.1-суретті 
қараңыз).

Біріншіден, олар барлық жетектерді осы режим үшін TASK 
бағдарламалаудан бұрын орынды басқару жетегіне орнатылуын 
қарастыруы керек. Бұл әрекет RoboPlusManager инструментінің ішінде 
орындалуы мүмкін, ол үшін «CCW бұрыш шектеушісі» параметрін 
1023-мәлімдемеге орнату керек немесе TSK/TSKX бағдарламасының 
ішінде LOAD командасының көмегімен CUSTOMWRITE бірге WORD 
мәнін Dynamixel-ге сәйкес 8-идентификатор мекенжайына орнату керек 
(автор осы екінші нұсқаны тиімді деп санайды, 6.2-суретті қараңыз).

6.1-сурет. 
AX-12 алдынан және 
артынан қарағандағы 
көрінісі
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6.2-сурет. 
Орынды басқару  
режимінде АХ-12  
орнату үшін  
арналған TASK

 

 

6.3-сурет. TASK инструментіндегі параметрге атау беру қателігіне мысал

АХ-12 барлық жұмыс параметрлерін басқару кестесіне қолжетімділікті 
(мысал ретінде) мына сілтеме бойынша алуға болады http://support.ro-
botis.com/en/product/actuator/dynamixel/ax_series/dxl_ax_actuator.htm. 
Көптеген параметрлердің оқу/жазу қасиеттеріне ие екендігіне назар 
аударыңыз, бірақ олардың кейбіреулері тек оқуға келтірілген. Сондай-ақ 
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пайдаланушы басқару кестесінде көрсетілгендей, белгілі бір параметрдің 
атауы TASK бағдарламасының шығатын терезесіндегі сол параметрдің 
атауымен сәйкес келмейтіндігін білуі керек. Мысалы, 34 мекенжай 
бақылау кетесінде «Айналдырушы моменттің шектеуі» (рұқсат етілетін 
диапазоны [0-1023]) деп жазылған, бірақ TASK инструментінде бұл 
параметр «ToralToral» деп аталған (6.3-суретті қараңыз). Параметрлердің 
атаулары веб-сілтемелердегі басқару кестелерінде келтірілген.

6.3-суретте жиі пайдаланылатын параметрлер көрсетілген:
1. «Мақсат орны» [0-1023] орындау механизмі ары қарай жүретін 

орынды білдіреді.
2. «Маржа» және «Еңкею» параметрлері CW/CCW «Ағымдық орынға» 

орнатылған ол «Мақсаттың орнына» орын ауыстырған кездегі орындау 
механизмінің механикалық әрекетін қамтамасыз ету үшін сәйкес жұмыс 
істейді (бұл туралы толығырақ төмендегі бөлімде қарастырылады).

3. «Айналдырушы моменттің шектелуі» [0-1023] жетекте рұқсат 
етілетін максималды жүктемені (электрлік ток) білдіреді. Тәжірибелік 
көзқарас тұрғысынан «Айналдырушы моменттің шектелуі» кез келген 
орындаушы механизм үшін 0-ге орнатылған кезде пайдаланушы мұндай 
жетекті қолмен айналдыра алады (себебі қозғалтқышқа электрлік 
ток жіберілмейді, осылайша берілген «мақсат орнын» ұстау үшін 
айналдырушы момент қамтамасыз етілмейді). Бұл эффект 7-тарауда 
GERWALKS екі роботтарына екі жақты бақылауды жүзеге асыру үшін 
көрсетіледі. «TorqueLimit» жетектің нақты іс жүзіндегі (соңғы) айналу 
жылдамдығын қамтамасыз ету үшін «MovingVelocity» бірге жұмыс істеді.

4. «Сырғанайтын жылдамдықты» 1023 «Айналдырушы моменттің 
шектелуі» ағымдық орнатылуымен рұқсат етілетін максималды 
жылдамдықты білдіргенде, ал 0 орындау механизмінің тоқтағандығын 
көрсететін кезде [0-1023] салыстырмалы баптау ретінде қарастыру керек. 
Мысалы, «Айналдырушы момент шектелуі» (=512) және «Сырғанайтын 
жылдамдық» (=1023) орнату комбинациясы жетек физикалық жағынан 
орындай алатын айналу жылдамдығының жартысына ғана алып келеді. 
Сондай-ақ пайдаланушыларға жетектер орынды басқару режимінде 
болған кезде CW немесе CCW айналу бағыттарын орнату керек (дөңгелек 
режимінде орналасқан жағдаймен салыстырғанда, 5-тарау).

Жетектер үшін пайдаланушылар CUSTOMWRITE көмегімен 
WORD мәнін (үнсіз келісім бойынша = 32) Dynamixel сәйкес 
идентификаторларын 48- мекенжайға баптауға болатын «Punch» деп 
аталатын маңызды параметр бар. Ол толық тоқтайтын қозғалтқыш 
жетегі үшін, яғни статикалық үйкеліс және инерциядан өту үшін 
пайдаланылатын минималды электрлік токқа сәйкес келеді.
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TASK пайдаланған кезде ескеретін тағы бір мәселе шығатын 
мәзірде пайда болатын параметр пайдаланушының нақты роботы үшін 
пайдаланылатын орындаушы механизм үшін жұмыс істейтіндігін 
білдірмейді. 6.4-суретте «Айналдырушы момент» (71-мекенжай) 
параметр шыныменде МХ-64 жетегі үшін ғана жұмыс істегендігін 
және МХ-28 бақылау кестесінде болмағандығын білдіреді, екі басқару 
кестесінің сілтемелері төменде келтірілген:

• http://support.robotis.com/ru/product/actuator/dynamixel/mx_series/
МХ-28at_ar.htm.

• http://support.robotis.com/ru/product/actuator/dynamixel/mx_series/
МХ-64at_ar.htm.

 

6.4-сурет. «Айналдырушы момент “(71 мекенжай) МХ-28 үшін емес, MX-64 
үшін ғана жұмыс істейді

 

6.5-сурет. Нысан орнынан алыс және соның жанындағы орындау механизмінің 
орнына қатысты шығыс айналдырушы моменті
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6.5-суретте бұл – қарапайым АХ орындау механизмінің ағымдық 
орнынан (мысалы, 200) ауысу үшін өзінің кіріктірілген контроллерімен 
(AtmelAVR - 8 КБ - 16 МГц) бақыланатындығын түсіндіретін негізгі түйін. 
Сонымен қатар, D(CCW еңкею) параметрінің 32-қатарға орнатылған деп 
С параметрін (CCW маржа) 2-ге орнатылған, айналдырушы моменттің 
шектелуі (TL) 1032-ге орнатылған, орын ауыстыру жылдамдығы (MV) 
1023 және E (Punch) 32-ге орнатылған деп болжам жасап қарастырайық:

1. Осы LOAD командасын Actuator [1] бергеннен кейін «Ағымдық 
орны» (АО) анықталғанда, оның кіріктірілген контроллері CCW тұтқасын 
максималды айналдырушы шығыс моментімен, жылдамдығымен 512 
орнына жылжытады (себебі TL=1023 және MV=1023).

2. Оның АО мәні 478 (= 512-2-32) мәніне жеткен кезде, АО жетегі 510 
(=512-2) мәніне жеткен сәтте 32 (= E) шығыс айналдырушы мәніне қол 
жеткізу үшін контроллер өзінің шығыс моментін «сызықты» төмендете 
бастайды.

3. АО 510-ға жеткен кезде ол 512-ге «жетуі» үшін контроллер 
қоректендіру қозғалтқышын өшіреді. Егер инерциялық эффект әсерінен 
АО 513-тен жоғары (=512+1) мәнге жетсе, контроллер тұтқаны 512 
бағытына қайтару үшін CW шығыс айналдырушы моментін түрлендіріңіз. 
Пайдаланушыға CW/CCWMargin және Slope өрістерінің мәнін 
6.5-суреттегі графикте көрсетілгендей, симметриялы орнатудың керек 
еместігіне назар аударыңыз. Алдыңғы талқылауда В 1-ге орнатылған, ал 
А 16-ға орнатылған, сондықтан шектеуді CСW 512-ге емес, CW 512-ге 
орнатқан дұрыс немесе керісінше қажеттілігі бойынша орнату керек.

4. АО мониторинг айналымы, оны ГП мен CW немесе CCW 
бұрылыс қозғалтқышымен салыстыру қажеттілігі бойынша әр 7,8 мс 
сайын кіріктірілген контроллермен қайталанады. Аппараттық және 
бағдарламалық қамтамасыз етудің жаңару айналымы ROBOTIS барлық 
жетектері үшін негізге алатын мәнге ие болады және 10-тарауда оның 
синхронды режимін қосу үшін R + Motion (V.2) инструментінің ішінде 
қозғалыс кадрларын жасау үшін пайдаланғандығы көрсетіледі.

5. Соңында бұл АХ жетектерін басқару режимін Пропорционал 
басқару ретінде жіктеуге болады. MX-28 немесе XL-320 сияқты 
басқа орындау механизмдері үшін басқару сызбасы Пропорционал-
интегралды-туынды (PID) типке ие болады (6.2-тақырыпшаны қараңыз).

6.1-видеода СМ5/510/530 TASK бағдарламаларының келесі 
мысалдарын пайдалана отырып, осы сипаттамалар туралы толық ақпарат 
көрсетіледі:

1. AX-12-Position.tsk/tskx
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2. AX-12-MoveNoHold.tsk/tskx
3. AX-12-MoveMargin.tsk/tskx
4. AX-12-MoveSmooth.tsk/tskx
5. AX-12MonitorPositionSpeed.tsk/tskx

6.2 MOTION және TASK Tools (V.1) инструменттерін пайдалану

Қазіргі уақытта ROBOTIS қозғалысты өзгертудің екі инструменті 
бар: RoboPlus (MotionV.1) жиынтығымен бір жинақта, ал екіншісі 
өздігінше жеке R + Motion (қазіргі уақытта V.2.4.1) деп аталады. Mo-
tionV.1 2009 жылдан бері бар және қазіргі уақытта 1.0.29.0 деңгейінде. 
MotionV.1 бұрынғыша СМ-5 негізінде кейбір жұмыстарды істей 
алады (BIOLOIDCOMPREHENSIVE жиынтығы), сондықтан ол әлі 
бірнеше жыл қолданылуы мүмкін, алайда оның мерзімі шектеулі 
болып табылады. R+MotionV.2 жиынтығын ғана BIOLOIDPREMIUM 
және одан кейін шығарылған STEM, SMART және ROBOTIS-MINI 
сияқты жиынтықтармен істейді, олар туралы толығырақ 10-тарауда 
талқыланады.

4.4-бөлімде айтылғандай, бұл қозғалыс құралдары анимацияға 
негізделген. Қозғалысты (қабылдауын) құру үшін әр позада уақыт кезеңі 
ішінде аз өзгерулермен қарастырылған роботтың позициялар тізбегін 
қайталау. Негізгі идеясы осы қозғалыстардың жиынтығының (* .TSK/
TSKX ретінде сақталған) арасында логикалық ағынды жасау мақсатында 
TASK инструментін пайдаланған кезде қозғалыс жиынтықтарын 
(* .MTN/MTNX файлдары ретінде сақталған) құру үшін MOTION 
инструменттерін пайдалану болып табылады. Басқа сөзбен айтқанда, 
MOTION және TASK инструменттері механикалық жүзеге асырылатын 
және логикалық когерентті болып табылатын робот қозғалысын жасау 
үшін бірге жұмыс істеулері керек.

MOTION V.1 инструменті – жеткілікті деңгейде күрделі инструмент 
және пайдаланушы http://www.robotis-shop-en.com/?act=shop_en.goods_
view&GS=1486&GC=GD080400 мекенжайы бойынша пайдаланушы 
Нұсқаулығының көшірмесін алуы керек. Бұл нұсқаулықты міндетті түрде 
алу ұсынылады, себебі ол жерде бұл кітапта айтылмайтын инструменттің 
нақты функцияларын пайдалану бойынша кең процедуралар жазылған. 
Ал бұл кітапта негізгі түсініктердің интегративті сипаттамасы қамтамасыз 
етіледі және видеожазбалардың көмегімен таңдалған процедуралардың 
тәжірибелік орындалуы көрсетіледі.
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6.2.1 Motion V.1 қозғалыс парағының сипаттамасы

MotionV.1 нақты уақыт режимінде осы инструмент іске қосылған ДК 
тізбектей байланыс порты арқылы нақты роботпен жұмыс істеу үшін 
әзірленген. 6.6-суретте ДК іске қосқан кезде MotionV.1.0.29.0 толық 
терезесі көрсетілген. Оның екі негізгі панелі болады:

1. Оң жақтағы панель тұрысты өзгертуге арналған, яғни таңдалған 
жетектерді қосу және өшіру арқылы роботпен өзара әрекеттесуге 
арналған және осылайша сол жақтағы панельде тізбектей «қадамдар» 
түрінде сақталатын роботты әртүрлі «тұрысқа» орналастыру мүмкіндігін 
қамтамасыз етуге арналған.

2. Сол жақтағы панель осы «реттелген қадамдарды» өздігінен 
қалдыруға немесе роботтардың кең қозғалыстарына біріктіруге болатын 
«қозғалатын парақтарға» топтастыру үшін әзірленген.

 

6.6-сурет. Motion V.1 инструменті (толық көрініс)

Пайдаланушының сол жақтағы панельдің сол жақ шетінде кодтың 
«макро» жолақтары түрінде орналасқан қозғалатын парақтарын көшіріп, 
ары қарай өзгерту үшін басқа жерге қою керек екендігі түсінікті. 
Қажеттілігі бойынша олардың атаулары өзгертіледі немесе егер бос 
парақ жасалса жаңа атау беріледі.
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Әр қозғалыс парағында 0-ден бастап 6-ға дейінгі қадамдармен 
белгіленген жетіге дейін қадамы (яғни роботтардың тұрыстары) болуы 
мүмкін. Тұрыс орындау механизмінің «n» орындарының мәліметтер 
жиынтығы [0-1023] болады, бұл жерде «n» робот қозғалысын жасау 
үшін пайдаланылатын орындау механизмінің саны болып табылады 
(осылайша, роботты құрайтын барлық жетектер осы жерде аталмайды). 
Робот  нақты бір тұрақтылыққа жетуі үшін оған берілетін қалыптастыру 
уақыт (0,072-2,04 с) периодымен қадамды орындау механизмінің орнына 
тәуелсіз қадам тұрысы болады. Үзіліс уақыты (0.000-2.04 с) міндетті 
емес және контроллер келесі қадамды бастау алдында күтетін (ешқандай 
әрекет орындамай) уақытты көрсетеді.

Әр қозғалыс парағы «Ары қарай» («Сол жақтағы панель» қараңыз) 
бағанында парақ нөмірін көрсетіп, басқа параққа қосылады, яғни 
ағымдық қозғалыс парағындағы барлық қадамдар орындалғаннан 
кейін контроллер өзінің «Next» жеке ұяшығында көрсетілгендей, 
«Келесі» нөмірін жандандырады. Осы «келесі» ұяшықтағы «0» 
контроллердің ағымдық қозғалыс парағының соңғы қадамы аяқталған 
кезде сол қозғалыс парағында қалатындығын білдіреді. Мысалы, 
6.6-суретте көрсетілгендей, алдыға қозғалысы басым болса, робот 
орындайтын маршрутты тұрғызайық (FastForward). Осы бағыт 
жасалғаннан кейін ол 5 параққа, одан кейін 6, одан кейін 7, одан кейін 
қайтадан 5-параққа ауысады, яғни робот қорек көзі өшкенге немесе 
контроллер тоқтау командасын алғанға дейін «Жылдам алға ауысып  
отырады».

6.7-сурет. 
Соңында 43-тен 
аяқталатын 42-па-
раққа шығу  

Сондай-ақ, қозғалыс парағын тоқтату үшін робот нақты қозғалыс 
парағы арқылы өткен кезде орындалуы керек және осы команданың 
салдары ретінде робот тұрақсыз жағдайға немесе тұрақты жағдайға 
ауыса алады. Осы мәселені жеңілдету үшін пайдаланушы белгілі бір 
қозғалыс парағын апаттық тоқтау командасы берілгеннен кейін робот 
ауысатын «Шығыс» парағы ретінде көрсете алады. Мысалы егер робот 
тоқтау туралы команда берілген кезде 42-хабарламаға шыққан кезде 
жасаса, бұл роботқа дайын орынды орнатып соңғы тоқтауына алып 
келеді (6.7-сурет).
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6.8-сурет. 
Қозғалыс парақта-
рының соңғы орын-
далуына әсер ететін 
парақ параметрлері

 

Сол жақтағы панельдің ортасында «Парақ параметрлері» бөлімінде 
(6.8-сурет) бір-біріне тәуелсіз әрбір қозғалыс парағы үшін төрт 
параметрді пайдалануға болады:

• «Қайталау уақыты» және «Жылдамдық» түсінікті параметрлер 
(«Нақты жандандыру уақыты» өрісінде пайдаланылатын форму-
ланы қараңыз).

• «Инерциалық басқару күші» (CIF) параметрі (0-127 диапазоны, 
үнсіз келісім бойынша =32) бір тұрыстан басқа тұрысқа ауысу 
үшін пайдаланылатын үдеу және баяулану деңгейін көрсетеді. Ол 
екпінделу немесе тежелудің нақты деңгейіне пропорционал бола-
ды. Осылайша, жоғары жылдамдыққа ауыстырылған кішкентай 
CIF бастапқы тұрыстан жоғарылайды, сондай-ақ соңғы мәрелік 
тұрысқа (мысалы, «соққы») жақындаған кезде жылдамдық төмен-
дейді, сондықтан робот жылдам қозғала алады, бірақ дірілдеп 
тұрақсыз болуы мүмкін. Және керісінше жоғары CIF баяу жүріс 
сияқты болады.

• «Бірлескен икемділік» (БИ) параметрі (1-7 диапазоны, үнсіз 
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келісім бойынша –5) орындау механизмі үшін сәйкестік баптау-
ларына (MarginandSlope) жатқызылады, сондықтан бастапқы және 
соңғы Қадам қозғалыс тұрысының жанында болған жағдайда ғана 
қолданылады. БИ жоғары болған кезде қозғалыс нәтижесінде 
икемді болып, бірақ қолдау талап ететін аяқтарға жарамсыз бо-
лады. Осылайша робот дайын тұрыста құлауы мүмкін. БИ төмен 
шамасы қозғалыс тұрақтылығын қамтамасыз етеді, бірақ қозғалыс 
нәтижесінде өте қатты болады.

MotionV.1 сондай-ақ бір де бір робот басқа модельдегі робот сияқты 
дәл тұрғызылмайтындықтан (механикалық мағынада) осы робот үшін өте 
маңызды  жеке орындау механизм, сондықтан MOTIONOFFSET мәндерін 
анықтау үшін пайдалануға болатын калибрлеу инструментін ұсынған. 
Алайда біз олардың сол қозғалыс файлдары мен тапсырмалардың 
бағдарламаларын пайдаланады деп күтеміз (толығырақ ақпаратты келесі 
веб-сілтеме бойынша алыңыз http://support.robotis.com/en/software/
roboplus/roboplus_motion/etc/roboplus_motion_offset.htm). Бұл жетекті 
ығыстыру мәнін пайдаланудың нақты тәсілін «статикалық» ретінде 
қарастыруға болады және ол 6.2.2 және 6.2.3-тақырыпшада сәйкесінше 
роботталған қол мен Gerwalk робот-манипуляторы үшін көрсетіледі. 
Ығысулардың осы мәндерінің «динамикалық» қолданысы «жүктемеге 
сезімтал» қармау үшін арналған 6.6-тақырыпшада көрсетіледі.

6.2.2 REACTORPhantomX роботтандырылған қолды қолдану

Осы роботтандырылған қол үшін «barebone» жиынтығын Trossen-
Robotics сатып алуға болады (http://www.trossenrobotics.com/p/ phan-
tomx-ax-12-reactor-robot-arm.aspx) және оқырман осы роботтандырылған 
қолды жасау және бағдарламаландыру үшін қолданыстағы (CM-
5/510/530), AX-12As және BIOLOIDCOMPREHENSIVE немесе PREMI-
UM жиынтығының датчиктерін пайдалана алады.

Осы бөлімде пайдаланылатын PhantomXREACTOR иықтың білегі 
және қосымша жалпы АХ-12А сегіз ИК-датчиктермен бірге параллель 
қармауы болады (6.9-суретті қараңыз). 

1-жетек панорамалаудың сервожетегі ретінде орнатылған (плитаның 
немесе тіреудің астында). 2 және 3-жетектер иық буынан, ал 4 пен 
5-жетектер шынтақ буынын құрайды. 6-жетек білекпен жоғары 
қозғалысты, ал 7-жетек білектің бұрылу қозғалысын қамтамасыз етеді. 
Жетек параллель қармауды ашып-жабу үшін пайдаланылған. Бір 
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инфрақызыл датчик (4 порт) қармауға орнатылған және тура алдындағы 
нысандарды анықтауға бағытталған. Қалған екі ИҚ-датчик шынтақ 
буынында орналасқан және сәйкесінше солға (1 порт) және оңға (2-порт) 
бағытталған.

Бұл бөлімде TASK және MOTIONV.1 пайдаланылады (сондай-ақ 
TSKX және MTNX түрлендірілген файлдар оқырманға анықтамалық 
материалдарды беру үшін ExtraMaterialSpringer файлдарына 
түрлендірілген). 6.2-видеода REACTOR_Arm.mtn/mtnx файлы 
пайдаланылып АХ-12А  калибрлеу процедурасы және «Калибрлеу» 
деп аталатын оның №1 парағы көрсетілген. Оқырман «Қозғалыс 
редакторы» инструментінен берілген калибрленген тұрысқа сәйкес 
келу үшін жеке жетектерге арналған MOTIONOFFSET мәндерін қалай 
реттеу керектігімен танысады. Ығысудың осы «статикалық» мәндердің 
қалыпты диапазоны -255-тнг бастап 255-ке дейінгі аралықты құрайды 
және тәжірибеде егер роботты құрастырудың күрделі қателіктері 
болмаса, олар әдетте 20-дан төмен болады!

6.9-сурет. 
ИҚ-датчиктер қосылған 
PhantomXREACTOR ро-
боттың механизмі
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6.2.2.1 Бірлескен ығысу мен шығыс парақтары

REACTOR тұтқасының бірінші жобасында нақты орындау механизмін 
қозғалысты басқару элементінен оқшаулау үшін JOINTOFFSET деп 
аталатын TASK функциясын қалай пайдалану керектігі, сонымен 
бірге қозғалыс парағынан шығу үшін MOTIONINDEXNUMBER деп 
аталатын (сондай-ақ ROBOTISe –Manualwebsite нұсқасында MOTION-
PAGE деген атпен белгілі) TASK функциясын қалай пайдалану керектігі 
қарастырылады (http://support.robotis.com/en/software/roboplus/robo-
plus_task/programming/parameter/motion/roboplus_task_jointoffset.htm 
және http://support.robotis.com/en/software/roboplus/roboplus_task/pro-
gramming/parameter/motion/roboplus_task_motionpage.htm сілтемелерін 
қараңыз).

Бұл жобада REACTOR_Moves.tsk/tskx және REACTOR_Arm.mtn/
mtnx файлдары, атап айтқанда № 2 (Init) және № 3 (Move1) қозғалыс 
парақтары пайдаланылған. 6.10-суретте 1 алгоритмнің бөлігі көрсетілген:

• 6 оператор пайдаланушы «REACTOR_Arm.mtn/mtnx» файлын 
жасаған кезде қосылып тұратын барлық қозғалыс парақтарынан 
осы Dynamixel эффектін тиімді оқшаулайтын 1024 JOINTOFFSET 
қармауды орнатады. Бұл параметр сондай-ақ алгоритмде 
GOALPOSITION «тікелей» командаларын Dynamixel 8 жеткізуге 
мүмкіндік береді (қозғалыс парағын жандандырған уақытта да).

• 10-14 сұраныс бойынша роботтың қолын MotionPage 2 жұмыс 
істейді және CM-510/530 Controller 3 әуенін бір уақытта қосады.

• 17-сұраныста негізгі айналым тағайындалған және 19-26-хабар-
ламаларда команда 2 және 3-қозғалыс парақтарының арасында 
айналымды түрде қозғалысын жалғастырады (тіпті пайдаланушы 
2-алгоритмнің бөлігінде RC-100 батырмалары арқылы араласқан 
жағдайда да).

6.11-суретте 2-алгоритмнің бөлігі көрсетілген:
• 2 мен 3 қозғалыс парақтары айналымды қозғалғаннан кейін егер 

пайдаланушы RC-100 қашықтықтан басқаратын контроллер-
де «U» батырмасын басса қармау 512 мақсат орнына жылжиды 
және осылайша қармауды ашады (30-хаттама) егер керісінше «D» 
батыр масы басылса, Dynamixel 8 712 мақсат орнына жылжиды, 
яғни қармауды жабады (37-хаттама).

• Алайда егер пайдаланушы «1» батырманы басса, робот MotionPage 
= 0 (41-жолда) әрекетін орындайды, яғни олар осы сәтте болатын 
барлық сегіз Dynamixels тоқтатады. Одан кейін ол 4 әуенді қосады 
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(42-44-бөгелістер), кейіннен 3 алгоритмге ауысу үшін шексіз түй-
іннен шығады (45-хаттама).

 

6.10-сурет. “REACTOR_Moves.tsk / tskx” бөлімнің 1-бөлігі

• Егер пайдаланушы «3» батырмасын басса, робот MotionPage = -1 
(49-жолда) орындайды, яғни роботтың қолы MotionPage 2 немесе 3 
болатын ағымдық қозғалыс парағын аяқтайды, одан кейін осы па-
рақтың (2 немесе 3) соңында Dynamixels тоқтатайды. Осыдан кей-
ін ол 10 әуенін қосады (50-52 бөгелістер), содан кейін алгори тмнің 
үшінші бөлігіне ауысу үшін шексіз түйіннен шығады (53-хаттама).
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6.11-сурет. «REACTOR_Moves.tsk / tskx» 2 бөлігі

6.12-суретте алгоритмнің 3-бөлігі көрсетілген:
• 59 оператор RxD буфердің мәнін «0» тазалайды, ол пайдаланушы 

2-алгоритмінің соңында кез келген батырманы жіберген кезде RC-
100 жіберіледі. Сол кезде робот пайдаланушыдан команданы күтіп 
тұрады (60-жолда).

• Егер жаңа команда «R» батырмасы болса, контроллер 16 әуенді 
қосады, одан кейін алгоритмді қайтадан қосу үшін START ауы-
сады (яғни, 8-сұраныс). Сонымен қатар, ол Dynamixel 8 ығы-
суды 0-ге өзгертеді, осылай TASK бағдарламасын толықтай  
аяқтайды.
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Оқырман MOTIONOFFSET (MOTION инструменттерінде 
пайдаланылады) және JOINTOFFSET (TASK инструменттерінде 
пайдаланылады) ROBOTIS қарапайым контроллерлері мен жетектердің 
прошивкасының ішіндегі бір параметрге жатқызылатындығын 
мойындауы керек. Осы сияқты MOTIONPAGE (MOTIONV.1 
инструментінде пайдаланылады) және MOTION INDEX NUMBER (MO-
TIONV.2 инструментінде пайдаланылады) ROBOTIS прошивкасындағы 
параметрді көрсетеді. 6.3-видеода осы РЕАКТОР бірінші жобасының 
тиімділігі көрсетіледі.

 

6.12-сурет. “REACTOR_Moves.tsk /tskx” бөлімінің 3-бөлігі

6.2.2.2 Бөгеттерден ауытқу қолы

РЕАКТОР екінші жобасы жазылған қозғалыс парақтарын орындаған 
кезде бөгеттерді ұтымды айналып өту үшін, қолға көмектесу үшін ИҚ-
датчиктерді қалай пайдалану керектігін көрсетеді. Бұл -255 бастап 255-
ке дейін мәндердің қалыпты диапазонын пайдаланып, JOINTOFFSET-
TASK функциясының қолданысы болады.

Осы жобада REACTOR_Arm.mtn/mtnx және CM530-AvoiderArm_1.
tsk/tskx файлдары (CM5-AvoiderArm1.tsk файлы СМ-5 пайдаланушыларға 
қоса беріледі) пайдаланылды. 6.13-суретте пайдаланылатын алгоритмнің 
1-бөлігі көрсетілген:

• 7-14-сұраныстар пайдаланылатын параметрлерді инициалдайды:
- Үш «Қадам» (7-9-сұраныстар) «Иық», «Шынтақ» және «Білек» 
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сәйкес буындарына бөгеттерден айналып өту үшін олардың ағым-
дық қозғалыстарын өзгеру қажет болған кезде қолданылатын өз-
герістердің үзілісті мәндері.

- 10-13-сұраныстар бөгет үш ИҚ-датчикпен бақыланатын дабыл ди-
апазонына түскен кезде қосылатын ағымдық қозғалыс парағын 
ескерту үшін сәйкес Dynamixels есептеу және орнату керек болатын 
Joint-Offset төрт параметрін инициалайды (6.9-суретті қараңыз).

- «StopServo» - бұл бөгет анықталған кезде 1 сервожетекті (яғни іске 
қосу жетегін) тоқтату немесе қайта іске қосу үшін пайдаланылып 
орнатылатын жалау.

• 18-сұраныс қолды дайын орнына орнатты (яғни 4 қозғалыс) және 
одан кейін 2 әуен қосылады (19-21 сұраныстар). Соңында қозға-
лыс орындалады (23 сұраныс).

Негізгі алгоритм 26-сұраныстан бастап шексіз түйіннің ішінде 
орнатылған (2 бөлікке арналған 6.14-суретті қараңыз):

• 29-38-сұраныстар. Егер 4 порттағы ИҚ датчик «фронталды» ны-
санды анықтаса (яғни ИҚ-датчиктің мәні 75 үлкен болады), алго-
ритм «ShoulderFB»  үшін жаңа «артатын» мәнін есептейді (бірақ ол 
255-тен аспайды), одан кейін 2 мен 3 жетектердің JOINTOFFSETs 
сәйкес «ShoulderFB» мәндерімен орнату үшін AvoidFront функция-
сын шақырады (6.15-суретті қараңыз), себебі 2 және 3 жетектер 
бір-бірінің айналық көрінісі ретінде орнатылған (104-105 сұраныс). 
«Delay2» функциясы 0,123 с бөгеліске тең болады (38-сұраныс).

6.13-сурет. 
“CM530-AvoiderArm_1. 
tsk/tskx” 1 бөлігі
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6.14-сурет. “CM530-AvoiderArm_1.tsk/tskx”2 бөлігі

6.15-сурет. 
«CM530-AvoiderArm_1.
tsk/tskx» пайдаланыла-
тын «AvoidFront / Left / 
Right» функциялары
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• Сондай-ақ «фронталды» бөгет болмаған кезде алгоритм 
«ShoulderFB» үшін «төмендейтін» жаңа мәнін есептейді, одан кей-
ін 2 және 3 JOINT OFFSETs сәйкес «ShoulderFB» мәндерін орнату 
үшін AvoidFront функциясын шақырады (6.15-суретті қараңыз). 
«Delay1» функциясы 0,512 с бөгеліске тең болды (49-сұраныс). 
Басқа сөзбен айтатын болсақ, роботтың қолы фронталды бөгетті 
жылдам айналып өтеді, одан кейін өзінің дайын тұрысына баяу 
қайтып келеді.

• Алгоритмнің 3-бөлігінде (52-78 сұраныстар) анықталған диапа-
зон шегіндегі (яғни 100-ден жоғары) кез келген бөгеттер үшін сол 
жақтағы ИҚ (1-порт) және оң жақтағы ИҚ датчигіне (2-порт) тәу-
елсіз тексеріледі. Мысалы, егер бөгет сол жақта болса (1-порт), 
6.16-суреттегі сұраныстарда алгоритм алдымен «ShoulderLR» ар-
налған мәндерді орнатады (бірақ 255-тен аспайтын). Одан кейін 
ол 1-жетектің көмегімен 0,128с орнын ауыстырған кейін AvoidLeft 
функциясын шақырады (6.15-сурет), кейіннен 1-жетекті 2,048 с 
уақытқа тоқтатайды (яғни StopServo1 «Delay3» функцияларын 
(6.17-суретті қараңыз). 6.17-суретте қозғалыс парақтарындағы 
әсерді жою үшін «StopServo» жалауын қалай пайдалану 1024-ке 
тең «JointOffsetofServo 1» мәні қалай орнатылғандығы көрсетілген 
(6.2.2.1 бөлімді қараңыз).

 

6.16-сурет. «CM530-AvoiderArm_1.tsk / tskx» бөгет қолының сол жағында 
анықталған кездегі жағдай (алгоритмнің 3-бөлігі)
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6.17-сурет. 
«CM530-AvoiderArm_1.
tsk / tskx» бағдарлама-
сында Servo 1 тоқтату 
және іске қосу функция-
лары

 

• Қолдың сол жағында немесе оң жағында бөгет болмаған жағдайда 
(80-83 сұраныстар – алгоритмнің 4-бөлігіне арналған 6.18-суретті 
қараңыз) бірінші орындаушы механизмге «RunServo1» шақырып 
өзінің әрекетін жаңартуға рұқсат беріледі (сондай-ақ 6.17-суретті 
қараңыз).

• 6.19-суретте алгоритмнің 5-бөлігі көрсетілген, ол жер-
де if («StopServo! = TRUE») яғни қол 5 және 6 қозғалыс па-
рақтарының арасында қалыпты жағдайда ауысуы үшін сол 
жақта немесе оң жақтағы бөгеттің болмайтындығы тиімді  
болады.

6.4-видеода AvoiderArm жобасының жұмысы көрсетіледі.
REACTOR тұтқасының үшінші жобасы 1 ағаш дюбельді іздеу, іріктеу 

және бекітілген орынға қозғалту үшін ИҚ датчикті қалай пайдалану 
керектігін көрсетеді. ИҚ датчиктің қармау орнында ағаш дюбель 
сияқты «вертикаль» нысанды жақсы анықтау үшін қозғалтылғандығына 
назар аударыңыз (6.20-суретті қараңыз және 6.9-суретке назар  
аударыңыз).



190 Робототехниканы ROBOTIS жүйелерімен  зерттеу

 

6.18-сурет. “CM530-AvoiderArm_1.tsk/tskx” 4 бөлігі

 

6.19-сурет. “CM530-AvoiderArm_1.tsk/tskx” 5 бөлігі

6.2.2.3 Дюбельдерді таңдау және орналастыру

Осы жоба үшін MOTION «Reactor_ArmDowel.mtn/mtnx» жаңа 
файлдары (6.21-суретті қараңыз) және TASK «REACTOR_Dowel-
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Search_n_Grab.tsk / tskx» сәйкес файлдары құрылған (оларды UGA 2015 
жылдың күзгі семестрінде ENGR-4310 курсына арналған жоба ретінде 
Эрик Локхарт орындаған жұмыстан алған). Оның негізгі стратегиясы 
ағаш дюбельді анықтау үшін алдымен ИҚ қармау датчигін пайдаланып, 
одан кейін оны қармау аумағына дюбельді орнату үшін пайдаланып, 
қолды артқа және алдыға сермеуге негізделген. Дюбель мен ИҚ 
датчиктің арасындағы арақашықтық айнымалы болғандықтан, тұтқа/
қармау дюбельді қармау үшін тиісті арақашықтықта тоқтайтындай 
JointOffset функциясы критикалық қозғалыс парағының (№7) уақытынан 
ерте тоқтатылуы үшін пайдаланылған.

6.20-сурет. 
ИҚ датчиктің «верти-
каль» ағаш дюбельді 
тиімді анықтау үшін 
орналасқан орны

 

 

6.21-сурет. 2, 7 және 8 қозғалыс парақтарының дюбельді іздеу жобасында пай-
даланылуы



192 Робототехниканы ROBOTIS жүйелерімен  зерттеу

TASK «REACTOR_DowelSearch_n_Grab.tsk» файлы белгілі бір 
параметрлерді анықтаудан (6.22-суретті қараңыз) және Init функциясын 
шақырудан (6.23-суретті қараңыз) басталады.

6.22-сурет. 
“REACTOR_
DowelSearch_n_Grab.
tsk” арналған бастапқы 
код

 

 

6.23-сурет. Init функциясы

Init функциясының негізгі мақсаты кодтың жады бөліктерінде 
8 сервоны белсендендіреді (яғни қармауды) және 1 сервожетекті 
қозғалысқа әзірлеу болып табылады:

• 57-сұраныс 8 сервоның 1024-ке біріктірілген ығысуын орнатады 
және осылайша, оны қозғалыс парақтары эффектінен оқшаулай-
ды. Ал 58-сұраныста қармаудың ашылғандығына көз жеткізу ке-
рек.

• 60-61-сұранысты №2 қозғалыс парағын белсендендіріп РЕАК-
ТОРДЫҢ тұтқасына «Инициалдау» тұрысына орналастырады 
(6.9-суретті қараңыз).

• Қол «Init» тұрысында орналасқанда, Servo1 63 сұраныспен қозға-
лыс парағынан «ажыратылған» бөлікті алады.
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• 64-67-сұраныстар Servo1-ды сәйкесінше 400 айналдырушы мо-
мент шегімен орнынан ауыстырады, CCW 75 жылдамдық баптау-
мен мақсатты түрде (66 сұраныс) «сол жақтағы»  қолды да жылжы-
тады.

Әдеттегідей, негізгі алгоритмде 12 сұраныстан бастап шексіз түйінге 
ие болды (6.24-суретті қараңыз):

• Пайдаланушы СМ-5ХХ контроллерде (15 сұраныс) UP батырма-
сын басқан кезде сканерлеу функциясын шақырады (18 сұраныс 
және 6.25-суретті қараңыз).

• «Сканирлеу» функциясы 1 сервоны 4 порттағы ИҚ-датчик (яғни 
қармау) ағаш дюбельді анықтағанға дейін «RightPosition» және 
«LeftPosition» арасында айтарлықтай бұрады (73-85 сұраныстар). 
«Баптау» параметрі қолға арналған міндетті аппараттық және 
бағдарламалық бөгелістердің салдарынан қайта реттеуді түзету 
үшін пайдаланылады.

 

6.24-сурет. Дюбель жобасын іздейтін негізгі алгоритмнің 1 бөлігі
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6.25-сурет. Дюбельді іздеу жобасының «Сканерлеу» функциясы

• Дюбельді анықтағаннан кейін қармау ашылған кезде дюбельді 
түзету үшін «Final_Position» «түзетілген» мәні «1 сервожетектің 
мақсат тұрысы» ретінде есептелген және орнатылған (87-88 сұра-
ныстар).

• Соңында 6 әуен пайдаланушымен аудио кері байланыс ретінде қо-
сылған.

• Осы сатылы алгоритм 20 сұранысқа (6.24-суретті қараңыз) және қо-
лын алға алысқа созған №7 белсендендірілген қозғалыс парағына 
қайтып келеді (6.26-суретті қараңыз). Осы қадамның нәтижесінде 
қармаудың ИҚ-датчик 4 порттағы көрсеткіші 400-ге дейін артады.

• Осы «400» мәнге қол жеткізілген кезде дюбель қармау аумағын-
да табылады және сол себепті қол «өз жолында» тоқтауы керек. 
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Алайда осы сәтте 7 қозғалыс парағы кез келген сәтте өзінің бар-
лық сервомашиналары үшін соңғы нүктесіне жетпеуі мүмкін және 
осылайша барлық сервомоторларды тоқтатудың жалғыз тәсілі 
олардың JointOffset параметрлерін 1024-ке тең мәнге (23-28 сұра-
ныс) орнату болып табылады, одан кейін олардың барлық қозға-
лыс жылдамдығын нөлге орнатыңыз (29 сұраныс).  Серво 1  ал-
горитм 8-де қозғалыс парақтарынан ажыратылғандығына назар 
аударыңыз.

• 30-сұраныс пайдалану үшін маңызды және критикалы болды, се-
бебі «№7 қозғалыс парағында» «өзінің уақыты» үшін сервожетек-
тің барлық жылдамдықтары нөлге орнатылғандығымен, «уақыт» 
талап етіледі.

• Келесі 3 әуен қойылады (6.27-суреттегі 32-34-сұраныстар), ал қар-
мау 36-37-сұраныстарда «Мақсат нысандары» командасын шыға-
рып, дюбельге жабылды.

6.26-сурет. 
№7 қозғалыс парағының 
қолды алға қарай созуы

 

 

6.27-сурет. Дюбель жобасын іздейтін негізгі алгоритмнің 2 бөлігі
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6.28-сурет. Дюбель жобасын іздейтін негізгі алгоритмнің 3 бөлігі

• 6.28-суретте негізгі алгоритмнің 3 бөлігі көрсетілген, бұл жерде 
барлық сервожетектер дюбельді жүктемені түсіруге көрсетілген 
жерге жылжыту үшін құрылған қозғалыс әсерінен қайтарылуы 
керек. Осылайша, Servos 1-7 үшін біріктірілген ығысуларды ал-
дымен нөльге ауыстыруы керек (40-46 сұраныстар), ал JointOffset 
дюбельді ерте түсірудің алдын алу үшін қармау (Servo 8)  соңғы 
мүмкін болатын миллисекундта нөльге дейін келтіріледі (47 және 
48-сұраныстар).

6.5 видео осы жобаны шаршы ағаш дюбельмен көрсетеді.

6.2.2.4 Ұялы манипуляторды қашықтықтан басқару тетігі

6.29-суретте РЕАКТОР тұтқасын дөңгелек сияқты жұмыс істейтін 
төрт AX-12W бар шассиге орнатылған, манипулятор-робот көрсетілген 
(11-ден бастап 14-ке дейін орнатылған Dynamixel идентификаторлармен). 
Бұл жобаның мақсаты карбот үшін пайдаланылатын (дөңгелекті басқару) 
қашықтықтан басқару тәсілін манипулятор үшін пайдаланылатын 
(орынды басқару) тәсілімен салыстыруға негізделген. Толық алгоритм 
(«MobileReactor_RC_Demo.tsk/tskx» және «REACTOR_Arm.mtn/mtnx») 
файлдарында сипатталған.

«Автокөлікті басқару» құраушысы «RC100_Carbot_2.tsk» файлынан 
бейімделініп алынған (5.6.1-тақырыпты қараңыз), ал автокөліктің әр 
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маневрін пайдаланушы UDLRRC-100 батырмалардың жиынтығымен 
берген және әрбір RC-100 нақты батырмасы үшін белгілі бір функция 
жазылған (яғни қажетті автокөліктің маневрі). Мысалы, «Жоғары» 
батырмасы «Go_forward» функциясымен сәйкестендіріледі және кез 
келген, барлық Release батырмасы «Стоп» функциясына сәйкес келеді. 
Манипуляторды басқару үшін  РЕАКТОР тұтқасын пайдаланып барлық 
жеті динамиктерге «Мақсат нысаны» командасын береіп «Орындау» 
функциясын пайдаланған (6.30-суретті қараңыз), ал «Pos_1» - «Pos_8»-
ге арналған параметрлердің сәйкес мәндері негізгі бағдарламада RC-100 
батырмалары арқылы пайдаланушының кіріс мәліметтерінен тәуелді 
негізгі бағдарламада анықталады.

6.29-сурет. 
РЕАКТОР тұтқасының 
негізіндегі ұялы мани-
пулятор

 

6.30-сурет. 
Ұялы манипулятор үшін 
пайдаланылатын жалпы 
«Орындау» функциясы
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«Манипулятор» алгоритмі «Мақсат орны» командасы кейіннен тиімді 
пайдаланылуы үшін барлық 1024 ығысуларды орнатудан басталды 
(6.31-суреттегі 15-22-сұраныстар). Сондай-ақ ол барлық «ағымдық 
орындарды», яғни №2 қозғалыс хабарламасында көрсетілгендей 
әр орындау механизмінің орнын сақтап қалды (24, 31-сұраныстар). 
Жетекті әр реттеу үшін қадам өлшемінің 4-ке орнатылатындығына 
назар аударыңыз (пайдаланушының қалауы бойынша) (33-хаттама). 
Одан кейін ол RC-100 кірістерінде оқу үшін қарапайым «EndlessLoop» 
конструкциясын пайдаланды және оларды сәйкесінше өңдеді.

Адам иығына аналогты пайдалана отырып, РЕАКТОР тұтқасын үш 
буыны және қолмен қармауы бар деп есептеуге болады:

• Иық буыны 1, 2 және 3 жетектермен көрсетілген.
• Шынтақ буыны 4 және 5 жетектермен көрсетілген.

 

6.31-сурет. «Манипулятор» алгоритмінің басталуы
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• Білек буыны 6 және 7 жетектермен көрсетілген.
• Қолмен қармау 8 орындаушы механизмен көрсетілген.
Осылайша, иық буынының әрекеті «U-DL-R» жиынтығымен «1» ба-

тырмасымен әзірленген:
• «L + 1» және «R + 1» тұтқаны сәйкесінше солға және оңға іске 

келтіреді және 1 орындаушы механизм ғана қатысады, сондықтан 
«Pos_1» параметрі ғана анықталады (6.32-суретті қараңыз).

• «U+1» және «D+1» 2 мен 3 жетектерді сәйкесінше «жоғары» не-
месе «төмен» қозғалтады (6.33-суретті қараңыз). 2 және 3 реактор-
лардың РЕАКТОР тұтқасында бір-біріне айналық кескін ретінде 
орнатылғандығына назар аударыңыз. Осылайша, «Қадам» параме-
трі қажетті қозғалысқа байланысты 2 немесе 3 әрбір жетек үшін 
«теріс» немесе «оң» мәндер ретінде пайдаланылған (61-62 немесе 
70-71 сұраныстар).

Шынтақ буыны 4 және 5 жетектермен басқарылатын бір ғана айна-
лу осіне ие болғандықтан, осы байланысты белсендендіру үшін «U-D» 
батырмаларын «2» батырмасымен бірге пайдаланылған (6.34-суретті қа-
раңыз).

Білектің қозғаушы қозғалысы 6 жетекпен басқарылған, сондықтан 
осы қозғалыс үшін «U-D» батырмалары «3» батырмасымен бірге пайда-
ланылған (6.35-суретті қараңыз).

6.32-сурет. 
«Манипулятор» алго-
ритмінің «Иық L / R» 
құраушысы
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6.33-сурет. «Манипулятор» алгоритмінің «Иық U/D» құраушысы

Шынтақтың айналмалы қозғалысы 7 жетекпен басқарылады, сон-
дықтан осы қозғалыс үшін «L-R» батырмалары «3» батырмамен бірге 
пайдаланылған (6.36-суретті қараңыз).

Соңында қармауды жабу үшін батырманы әр басу үшін төрт пози-
циялық мәні қадамымен «5» батырмасы пайдаланылған (8 орындаушы 
механизмі), ал «6» батырмасы оны батырманы бір рет басып толық ашу 
үшін пайдаланылған (6.37-суретті қараңыз).

6.6-видеода осы ұялы манипулятордың өнімділігі көрсетілген. 

 

6.34-сурет. «Манипулятор» алгоритмінің «Шынтақ U/D» құраушысы
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6.35-сурет. 
Манипуляторының 
құрамдастырылған 
шынтақ құраушысы

 

6.2.3 GERWALK роботының қолданылуы

6.2.1-тақырыпша сипатталған келесі видеоны жасау үшін арналған 
негізгі түсініктерді қосымша көрсету үшін CM-510 GERWALK робот 
пайдаланылған (6.38-сурет):

• 6.7-видеода калибрлеу позасы көрсетілген, сондай-ақ калибрлеу 
инструментін қалай пайдалану керектігі және қозғалысты базалық 
өзгертуді орындаудың қалай жүргізілетіндігі көрсетілген.

6.36-сурет. 
«Манипулятор» алго-
ритміндегі «Білектің 
айналуы» құраушысы
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6.37-сурет. 
«Манипулятор» 
алгоритмінің 
«Gripper’sOpen/Close» 
құраушысы

 

6.38-сурет. 
CM-510 GERWALK 
роботының калибрлеу 
тұрысында тұрған кезі

 

• 6.8-видеода MOTIONV.1-мен қозғалысты жоспарлау және TASK-
те қарастырылған ағынның логикалық дизайнымен қозғалыс па-
рағын біріктіру үшін ROBOTIS-те берілген Motion және Task фай-
лдарының үлгілері пайдаланылған.
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• СМ-530 пайдаланушылары үшін MOTIONV.2 және TASKV.2 ин-
струменттерімен бірге «PRM_GerwalkDemo.mtnx» және «PRM_
GerwalkDemo.tskx» қолданыстағы файлдары қолданылған, ол осы 
кітаптың Springer қосымша материалдарынан қосылған.

6.3 Жүретін роботтардың пішіндері мен функциялары

Бұл бөлімнің мақсаты – жүретін роботтарды жобалау кезінде және 
эксплуатация кезінде пішіннің функцияға қалай әсер ететіндігін 18 
жетегі бар Humanoid конструкциясына дейін екі орындау механизмдері 
(BugFighter) болатын конструкцияға негізделе отырып көрсету.

Автор бұл мәселеде қателесуі мүмкін, бірақ автор тек бір жетекпен 
ғана қозғала алатын ешқандай роботтарды таба алған жоқ. Тіпті MIT 
(1982 ж.) жасаған PlanarOne-LegHopper өзі екі жетекті талап еткен (http://
www.ai.mit.edu/projects/leglab/robots/2D_hopper/2D_hopper.html).

BIOLOID STEM STANDARD жиынтығы дөңгелек режимінде екі 
AX-12W пайдалана отырып, 2-сервобасқарылатын BugFighter роботын 
ұсынған. Оның 6 аяқтарының орындайтын қозғалыстары AX-12W 
айналмалы қозғалыс байланыстары үшін төрт топсалы қосарланған 
жиынтықты пайдаланып алдыға, артқа қозғалуға негізделген (6.39-сурет). 
Төрт топсалы байланыстың осы робот үшін вертикаль жазықтықта 
жұмыс істегендігіне назар аударыңыз. Осы механикалық түрлендірудің 
арқасында осы робот үшін басқару сызбасы 5-тарауда пайдаланылатын 
әртүрлі карбондар үшін бірдей болды. http://www.robotis.com/video/BIO_
STEM_BugFighter.wmv мекенжайында ROBOTIS осы роботтың әрекетін 
көрсететін видеоролигі бар.

BIOLOIDSTEMEXPANSION жиынтығында Hexapod роботы өзінің 
жүру қабілеттілігіне қол жеткізу үшін тұрысын басқару режимінде үш 
АХ-12А режимін пайдаланған: бір орындау механизмі өзінің ортаңғы 
аяғын тербелте отырып, өзінің салмағын солға және оңға жылжытқан 
(6.40-сурет) және алға-артқа қозғалысы мен рөлдік басқаруды 
қамтамасыз ету үшін әр жағынан бір жетек пайдаланды. Гексапод та төрт 
топсалы байланысты пайдаланған, бірақ алдыңғы және артқы аяқтардың 
арасында параллель байланыстың орнына көлденең жазықтықта жұмыс 
істеген (6.41-сурет).
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6.39-сурет. 
BugFighter үшін пайда-
ланылатын төрт топса-
лы байланыстың қосар-
лы жиынтығы

 

6.40-сурет. ROBOTIS 
алты қырының ортаңғы 
жартысы (3-ші орын-
даушы механизм) сал-
мақты солға және оңға 
ығыстыру үшін пайда-
ланылады

 

6.41-сурет. 
ROBOTIS алдыңғы 
жетегінің роботтық 
шестернясы жүріс 
қозғалысын алу үшін 
төрт топсалы параллель 
байланысты белсенден-
діреді
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6.42-сурет. ROBOTIS 
PREMIUM GERWALK

ROBOTIS http://www.robotis.com/video/BIOLOID_STEM_14.Hexa-
pod. wmv мекенжайында жүріс қозғалысы жөнінде видеосы берілген.

TWITCH аяқтары үшін басқа дизайнды пайдаланатын тағы бір үш 
сатылы Hexapod болған (http://forums.trossenrobotics.com/robots.php?proj-
ect_id=7#ad-image-0).

Механикалық байланыстарды жобалауға арналған келесідей веб-
ресурстар бар:

• http://www.mekanizmalar.com/.
• Корнель университетіндегі цифрлы кітапхананы құруға арналған 

кинематикалық модельдер (http://kmoddl.library.cornell.edu/).



206 Робототехниканы ROBOTIS жүйелерімен  зерттеу

6.42-суретте жеті жетек пайдаланылған және жүрісті адам шешіміне 
ұқсатып жасалған GERWALKCM-510 нұсқасы көрсетілген. Ол басқа 
аяғымен қадам жасаудан бұрын тіреу аяғына ауырлық центрін ығыстыру 
үшін денесінің жоғарғы бөлігін солға және оңға бұрды. Оның жамбас 
буыны болмағандықтан, оған жанына қарай бұрылуы үшін жер бетінен 
жеткілікті үйкеліс күшін түрлендіру үшін маневр ретінде «сырғанаған 
жүрісті» пайдалануға тура келді (http://www.robotis.com/video/ BIO_
PRM_GerWalk.wmv видеоны қараңыздар).

6.43-сурет. 
Екі аяқты ROBOTIS
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6.43-суретте сегіз орындаушы механизмін пайдаланатын және адамға 
ұқсас жүріс тәсіліне ие роботтың BIPEDCM-510 нұсқасы көрсетілген. 
Оның буындары шынымен табан буынды болған, бірақ сонда да оның 
жамбас буыны болмағандықтан жанына бұрылу үшін және жер бетінен 
жеткілікті үйкеліс күшін жасау үшін тобығын айналдырып «ай жүрісті» 
пайдалануы керек болады (http://www.robotis.com/video/BIO_PRM_Bi-
pedWalkingRobot.wmv  парақшасындағы видеоны қараңыз).

6.44-суретте төменгі денесі үшін 12 жетек пайдаланылатын роботтың 
Humanoid-ACM-530 нұсқасы көрсетілген, яғни оның жамбас және табан 
буындары болған және осылайша оның жүрісі адам жүрісіне ұқсаған 
(6.9 видеоны қараңыз).

Сондай-ақ оқырманға 4.4-тақырыпта келтірілген BIOLOIDPREMIUM 
жиынтығымен берілетін бағдарламалық қамтамасыз етуді бағдарламалау 
бойынша нұсқаулық материалдарын оқу және тәжірибеде пайдалану 
ұсынылады. Осы бөлімде айналық алмасу функциясын пайдаланып 
гуманоидты тәсілді құру үшін арналған кеңейтілген оқу материалдары 
келтірілген. Егер оқырман 2013 жылға дейінгі PREMIUM жиынтығын 
сатып алса, оның бұл нұсқаулығы болмайды және оны қазіргі уақытта 
жеке сатып алуы керек (http://www.robotis-shop-en.com/?act=shop_en.
goods view&GS=1486&GC= GD080400).

6.44-сурет. 
HUMANOID-A 
ROBOTIS (денесінің 
төменгі бөлігі)

 

6.4 «Айналдырушы момент» эффектілері

Бұл бөлімнің мақсаты – қарапайым орындау механизмінің 
(АХ-12) мақсаттың бір орнынан екінші орнына орын ауыстыру 
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процесіне сынамалы робот ретінде GERWALK пайдалана отырып 
әсер ететін көптеген параметрлердің арасындағы өзара әрекеттесуді  
көрсету.

6.4.1 Айналдырушы моменттің шектелуі, ағымдық тұрыс 
және ағымдық жүктеме

6.45-сурет «Айналдырушы моменттің шектелуі» («TASK жалаң 
момент» ретінде белгіленген, 34 мекенжай), «Ағымдық орын» (36 
мекенжай) және «Ағымдық жүктеме» (40-мекенжай) үш параметрлердің 
арасындағы өзара әрекеттесуді түсіну үшін қажет:

1. Жоғарыда 6.1-тақырыпта сипатталғандай «Айналдырушы момент-
тің шектелуі» [0-1023] арқылы жетекте рұқсат етілетін максималды 
жүктеме (электрлік ток) белгіленеді. Ол жоғарыда (512-1023) орнатылған 
кезде пайдаланушыға ағымдық орындау механизмін қолмен жылжыту 
үшін айтарлықтай елеулі физикалық күш қажет етіледі. Ол төмен деңгейде 
(1-10) орнатылған кезде пайдаланушы мақсат орны жаққа орындаушы 
механизмін қолмен ауыстыра алады және орындаушы механизмі өзінің 
мақсат орнына қайтып келе алмайды (бұл функция екі GERWALK 
роботтарының арасындағы «Екі жақты бақылау» концепциясын көрсету 
үшін төменде 7-тарауда пайдаланылады).

Момент шегі
CW

CCW

CCW

 A                 B             C               D

E

E

CW

Y осі: Шығу моменті

Қазіргі   жағдайы

Жүктеме    кезі

Мақсат позициясы

Х осі: Позиция қатесі

6.45-сурет. Ағымдық жүктеме концепциясы

2. «Ағымдық жүктеме» деген атауына қарамастан, бұл параметрді 
жетекке түсірілетін нақты сыртқы жүктеме ретінде түсінбеу керек. 
Нақтырақ айтқанда егер контроллер орындау механизмінің ағымдық 
орны негізгі орналасатын жерінде болмаса, бұл орындау механизмінің 
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сызбасымен қозғалтқышқа берілетін «сыртқы электрлік токқа» сәйкес 
келеді (яғни мақсат орны ± В және С өрістер).

6.10-видео және TASK «Gerwalk_TorqueEffects.tsk / tskx» файлы мақ-
сат үшін GALWALK орнын мәжбүрлеп лақтыру үшін ағымдық орын 
мен ағымдық жүктемені бақылай отырып, осы сипаттамалардың мұқият 
көрсетілуін қамтамасыз етеді.

6.4.2 Айналдырушы моменттің динамикалық шектелуі

Осы бөлімде TASK «Gerwalk_LoadAdjust.tsk/tskx» және 
«Gerwalk_LoadAdjustFast.tsk / tskx» файлдары 512 берілген мақ-
сат орнынан қолмен ығыстырылған кезде GERWALK роботы-
ның 4 және 5 орындау механизмінің сыртқы әрекеттерін көрсе-
ту үшін пайдаланылған. Бұл АХ-12 сияқты орындау механизмдері 
үшін кері байланыспен басқару тәсілін түсінуге бірінші қадам бо-
лады (жүктемеге сезімтал қосымшаға арналған 6.6-тақырыпты  
қараңыз).

«Gerwalk_LoadAdjust.tsk / tskx» алдымен барлық 7 АХ-12 мәндерін 
TORQUELIMIT 1023 шегімен іске қосқанға дейін алғашқы 2 с ішінде 
GOALPOSITION 512 мәніне дейін орнатады, одан кейін 4 және 5-же-
тектер үшін 1-ге тең TORQUELIMIT мәнін орнатты (пайдаланушыға 
өз қарастыруы бойынша 512 орнынан осы екі жетекті қолмен қозғал-
туға мүмкіндік береді). Одан кейін ол келесі параметрлер басып шыға-
рылған шексіз айналымға түседі: жетек идентификаторы, айналды-
рушы момент шектеуіші (34 мекенжай), ағымдық орын (36 мекенжай) 
және ағымдық жүктеме (40 мекенжай). Сонымен қатар, егер кон-
троллер кез келген орындау механизмінің ағымдық орны (4 немесе 5) 
бастапқы орынның айналасында жоғарғы-төменгі деңгей шекарасы-
ның шегінен тыс болса, шексіз айналымда айналдырушы моменттің 
сәйкес шегін TorqueStep деп аталатын параметрде сақталған тұрақты 
мәнге арттырады. Таза физикалық нәтиже бойынша 4 және 5 жетек-
тердің пайдаланушы өздерінің бастапқы орындарын «бұзған» кезде 
тұрақты жылдамдықпен 512 орынға қайтып келетіндігін көруге болады  
(6.11-видеоны қараңыз).
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6.46-сурет. 
Робот GERWALK ро-
боты айналдырушы 
моменттің динамикалық 
шектеуі үшін пайдала-
нылады

 

«Gerwalk_LoadAdjustFast.tsk/tskx» «Gerwalk_LoadAdjust.tsk/tskx» 
атқаратын жұмыстарды орындау үшін әзірленген, олардың айыр-
машылықтарының TorqueStep мәні мақсат орнының маңайында орна-
тылған жоғарғы немесе төмен шекарасының мәндерімен және орындау 
механизмінің ағымдық орнының арасындағы бөлімге пропорционал бо-
латындығы (6.12-видеоны қараңыз).

6.5 «JointOffset» басқа да эффектілері

6.2.3-тақырыпша, 6.7-видеода оқырманға «Қозғалыс редакторы» 
инструментінен берілген калибрлеу тұрысына сәйкес келуі үшін жеке 
орындау механизмдерінің «қозғалысты ығыстыру» мәндерін қалай 
реттеу керектігі көрсетіледі. 6.5 осы бөлімде JOINTOFFSET параметрі 
TASK инструментінен бағдарламаландырудың жетілдірілген әдісі ретін-
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де қайтадан қарастырылады және ол бір орындаушысы бар қармауға 
қолданылады (6.47-суретті қараңыз).

Негізі осы жетектің JOINTOFFSET параметрі «Нақты парақпен» бір-
ге жұмыс істеу үшін әзірленген (осы нақты орындау механизмінің қаты-
суымен). GOALPOSITION параметрінің (30 мекенжай) JOINTOFFSET 
параметріне ешқандай әсер етпейтіндігіне назар аударыңыз.

6.47-сурет. 
Бір разядты қармау

 

JOINTOFFSET үшін мүмкін мәндердің диапазоны -255-тен бастап 
+255-ке дейін болуы керек және нақты MOTIONPAGE парақтың STEP 
көрсетілгендей осы мақсат орнына қосылуы керек (30 мекенжайға қа-
рапайым LOAD командасымен қосылмайтындығына назар аударыңыз). 
Мысалы, егер JOINTOFFSET нақты орындау механизмі үшін -10 ретінде 
орнатылса және осы STEP немесе MOTIONPAGE осы жетекке 200 ор-
нына ауысу командасын берсе, орындаушы механизм (200-10 = 190) тең 
болатын жетектің физикалық орнына ауысады.

6.13-видеода «BasicGripper.mtn/mtnx» және «AX-12JointOffset.tsk 
/ skx» файлдары бір орындаушы механизмі бар қармау үшін арналған 
жоғарыда аталған өзара әрекеттесулерд көрсетілген. Оқырман 3 па-
рақтың (шексіз түйіннің ішінде) жетекке 512 орынға келу туралы ко-
манда бергендігін көре алады, бірақ орындаушы механизм өзінің мақсат 
орнын бағдарлама осы айналымнан әр өткен сайын нақты -10-ға төмен-
детеді (яғни қармауды «ашады»).

Сондай-ақ оқырман бағдарламалауда орындалатын нақты парақтың 
әсерінен нақты орындау механизмін шектегісі келген кезде, нақты орын-
даушы механизмі үшін JOINTOFFSET параметріне орнатуға болатынын 
1024 арнайы мәннің болатындығын ескеру қажет. ROBOTISe-Manual 
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веб-сайты осы функцияны гуманоид-роботтың (В типті) қармауы үшін 
пайдаланады (http://support.robotis.com/ru/product/bioloid/premiumkit/
tutorial/bioloid_prem_tutorial_gripper.htm). 9 және 10 Dynamixel иденти-
фикаторларының осы нақты мысалда қармаумен тағайындалатын және 
«PRM_HumanoidTypeB.mtn/mtnx» және «PRM_GripperExam.tsk/tskx» 
бағдарламалық файлдардың үлгілеріне жатқызылады.

6.6 Жүктемеге сезімтал қармау

Осы бөлімдегі мақсат саусақтармен ұсталатын нысанның әртүрлі өл-
шемдеріне бейімделе алатын қарапайым қармауды бағдарламалау бо-
лып табылады.

Бағдарламалық шешім «BasicGripper.mtn/mtnx» файлын пайдалану-
дан тұрады, бірақ базалық алгоритм төмендегідей сипатталғанда «AX-
12Gripper.tsk / tskx» деген атаумен жаңа TSK-файл пайдаланылады:

1. Қармауды бейтарап орынға орналастыру, 3-қозғалыс парағын пай-
далана отырып, оның мақсат орнын 512-ге орнату.

2. Одан кейін бағдарлама шексіз айналымға енгізіледі:
a) Егер пайдаланушы виртуалды RC-100 U батырмасын басса, кон-

троллер 2-қозғалыс парағын іске қосады (яғни, жетектің орнын 430 қар-
мау орнына орналастырады).

ә) Егер пайдаланушы виртуалды RC-100 D батырмасын басса, кон-
троллер 1-қозғалыс парағын іске қосады (яғни, жетектің орны қармау-
дың 600 жабық орнына орнатылады).

б) Егер пайдаланушы виртуалды RC-100 1 батырмасын басса, кон-
троллер 3-қозғалыс парағын іске қосады (яғни, орындаушы құрылғының 
орны 512 бейтарап орынға орнатылады).

 d) Сондай-ақ осы айналымда бағдарлама орындаушы механизмнің 
ағымдық орнын, бірлескен ығысуды және мониторинг мақсаты үшін 
ағымдық жүктемені басып шығарады.

3. «Өлшем бойынша түзету» алгоритмі контроллер әрбір 8м/с 
орындалатын CALLBACK функциясымен жүзеге асырылған. Қы-
зығушылық танытқан оқырман CALLBACK туралы толық ақпаратты 
алу үшін http://support.robotis.com/en/software/roboplus/roboplus_task/
programming/command/roboplus_task_cmd_callback.htm мекенжайы 
бойынша ROBOTIS электронды нұсқаулығын ала алады. Бұл алго-
ритм ағымдық жүктемені есептейді (40 мекенжай) және осы мәнді  
салыстырады:
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a) «128». Егер ол 128-ден төмен немесе оған тең болса, Adjustment 
параметрі 0-ге орнатылады (яғни қармау нысанмен әлі соқтығыспаған 
немесе ол нысанды енді қыса бастаған).

ә) MaxSqueezeTorque (= 750) параметрі үшін егер ол MaxSqueezeTorque 
жоғары болса, онда ол «қатты» нысанды қысқандығын, ал «Реттеу» па-
раметрінің 1-ге төмендегендігін білдіреді (яғем қармау «ашуды» орын-
даған).

б) Түзетудің соңғы мәні (0 немесе теріс мән екендігіне тәуелсіз) 
берілген MaxSqueezeTorque мәнінің «айналасында» нақты жүктемені 
үстап тұру үшін қармауды бақыланатын «ашу және жабуға» әсер ету 
үшін JOINTOFFSET тағайындалған.

«6.14-видео» видеофайлы осы қосымшаның тәжірибеде қалай қолда-
нылатындығын көрсетеді.

Оқырман осы бөлімнің «ForceControl», Villani және DeSchutter (2008) 
қарапайым талпынысы болғандығын және онымен байланысты мәселе-
лерді мұқият қарастырылғандығына назар аудары керек.

6.7  6-тарауды шолуға арналған сұрақтар

1. MOTION файлын DATA ретінде, ал TASK файлын LOGIC ретінде 
қарастыруға болады (Ш-Ж).

2. Қозғалыс парағы орындалған кезде PlayMotion жалауы 0-ге орна-
тылған. (Ш-Ж).

3. АХ-12 мақсат орнының дәлдігін бақылау үшін бізге оның SLOPE 
мәнін минималды 1-ге дейін төмендету керек (Ш-Ж).

4. Қалыпты диапазон шегіндегі [-255, 255] мәнді пайдаланатын 
JointOffset командасы PlayMotionPage командасын шақырмай күшіне 
ене алады (Ш-Ж).

5. Нақты жетекте 1024 бірлескен ығысу осы жетекте кейіннен «Мақ-
сат орны» командасын пайдалануға мүмкіндік береді (Ш-Ж).

6. Dynamixel жетегінің моторлы құраушылары үшін функционалды 
терминдерде PUNCH параметріне қандай параметр сәйкес келеді?

7. Dynamixel жетегінің моторлы құраушылары үшін функционал-
ды терминдерде PRESENTLOAD параметріне қандай параметр сәйкес  
келеді?

8. Dynamixel жетегінің функционалды терминдерінде SLOPE параме-
тріне қандай параметр сәйкес келеді?

9. «Айналдырушы моменттің шектелуі» және «Ағымдық жүктеме» 
үшін мүмкін болатын мәндердің диапазондары қандай?
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10. SLOPE параметрі қандай физикалық бірлікке бекітіледі?
11. MARGIN параметрі қандай физикалық бірлікке бекітіледі?
12. АХ-12 бағдарламасы TASK бағдарламасынан тұрысты басқару 

режиміне қалай ауысады?
13. Сервожетектің қарапайым параметрлерін олардың дұрыс мекен-

жайларымен сәйкестендіріп қойыңыз:
• Ағымдық жүктеме 30 мекенжай
• Ағымдық орын 34 мекенжай
• Мақсат орны 36 мекенжай
• Айналдырушы моменттің шектелуі (айналдырушы момент) 4 0 

мекенжай
14. Орынды басқару режиміне орнатылған кезде АХ-12 үшін градус-

пен бұрыштық орындардың рұқсат етілетін диапазоны қандай?
15. Орынды басқару режиміне орнатылған кезде XL-320 үшін градус 

пен бұрыштық орындардың рұқсат етілетін диапазоны қандай?
16. MotionEditorV.1 инструментін пайдаланған кезде пайдаланушы 

әрбір СМ-5ХХ контроллерінің типі үшін құрастыра алатын қадамдар-
дың, тұрыстардың максималды саны қандай?

17. СМ-5ХХ контроллерінің әр типі үшін неше қозғалыс парағына 
рұқсат беріледі?

18. POSE деген терминнің мағынасын өзіңіздің түсінігіңіз бойынша 
түсіндіріп беріңіз.

19. STEP деген терминнің мағынасын өзіңіздің түсінігіңіз бойынша 
түсіндіріп беріңіз.

20. Қозғалыс парағы (MOTIONPAGE) деген терминнің мағынасын 
өзіңіздің түсінігіңіз бойынша түсіндіріп беріңіз.

21. Робот бір қозғалыс парағынан басқа қозғалыс парағына қалай 
ауыса алады?

22. Шығыс парағы не үшін арналған?
23. Бір орыннан басқа орынға ауысу үшін үдеуін, баяулауы шаблон-

дарын басқару үшін робот қозғалысында қатысатын сервожетектердің 
«Бірлескен икемділігі» параметрін реттеу қажет. (Ш-Ж).

24. Қорытынды инерциялық күшті орнату тиімділігі қандай?
25. JOINTSOFTNESS жоғары баптаудың тиімділігі қандай?
26. MOTION V.1 қозғалыс редакторын пайдаланған кезде қозғалыс 

парағындағы әр нақты қадам үшін «ҮЗІЛІС» өрісі үшін орнатылатын 
мәндері болады, осы нақты қадамды орындағанға «дейін» және орын-
дағаннан «кейін» «ҮЗІЛІС» бола ма?

27. Арнайы әзірленген тұрыс пайдаланылатын көп каналды роботты 
калибрлеу процедурасын сипаттап беріңіз.
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28. Айналмалы қозғалысты артқа және алға қозғалысына түрлендіру 
үшін қандай жалпы ілінісу жүйесі пайдаланылады?

29. CALLBACK функциясын орындау үшін айналым уақыты қандай?
30. TASK бағдарламасында CALLBACK неше функциясын пайдала-

нуға болады?
31. Dynamixel жетегін Қозғалыс әсерінен шектеу үшін қандай екі қа-

дам қажет?
32. Егер жетектің ағымдық орны 512 құраса және оның Бірлескен 

ығысуы -100-ге орнатылғандығын ескере отырып, GOALPOSITION 
800 ауысу үшін TASK командасы берілген кездегі оның соңғы орны  
қандай?

33. Қоректендіру кезінде Dynamixel қарапайым жетегін қолмен бап-
тау үшін қандай процедураны пайдаланған дұрыс?

34. «Ағымдық жүктеме» параметрі бізге осы жетекке түсірілетін 
ағымдық жүктеме туралы ақпарат бере алады. (Ж-Ш).

6.8 6-тарау бойынша шолу жаттығулары

1. Берлген  «AX-12 ChangingModes.task» бағдарламасы AX-12 үздіксіз 
бұрылу режиміне (8 мекенжайға 0 орнату), жағдайды басқару режиміне 
(8 мекенжайға 1023 орнату) қалай өзгерту керектігін көрсетеді.

2. «AX-12MonitorPositionSpeed.tsk»  бұл деректер жинаудың база-
лық бағдарламасы, оған пайдаланушы есептеулер жасайтын MS Excel 
сияқты деректер графиктерін енгізе алады, әрі есеп шығару терезесінде 
деректерді көре алады.

3. «PRM_GerwalkDemo.mtn» және «PRM_GerwalkDemo» бағдар-
ламаларымен  PREMIUM GERWALK (6.42-суретті қараңыз)  мобилді 
роботтардың кедергіні айнауы алгоритімін құруға болады. Сонымен қа-
тар  RC-100 арқылы өз қозғалысын басқара алатындай етіп TASK кодын 
жетілдіріңіз. 

4. GERWALK-ке теннис доптарын салуға мүмкіндік беретін жаңа 
Motion файлын (*.MTN) құрыңыз. Футбол түріндегі айыппұл соққысы 
модельдеген бірнеше студенттердің  «Video_6_15.mp4» бейне клипін 
қараңыз.

5. GERWALK немесе BIPED бағдарламасында баспалдақпен жоғары 
және төмен қадамдар жасауға мүмкіндік беретін жаңа Motion файлын (* 
.MTN) құрыңыз:

•	 Тиісті қозғалыс барысындағы табан беттерінің теңгерімін сақтай-
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тын  CG-ді алға және артқа, артқа және төменге, сондай-ақ көлде-
неңінен жүруді қалыптастыратын  тәжірибе жүргізу.

•	 Алекс Фуракердің 2008 жылғы GERWALK алты сатыдан қадамдап 
көтеріліп түсетін (Video_6_16.wmv) және (Video_6_17.wmv) бей-
нефайлдар - бұл AX-S1   бойынша қозғалысты барынша жылдам-
дықпен тексеруге арналған.

•	 2011 жылғы Мэтью Паулишеннің алты сатымен көтерілетін екі 
аяқты баспалдаққа арналған роботтын «Video_6_18wmv» Бейне 
файлынан қараңыз.

•	 Сондай-ақ пайдаланушыға іске қосуы мүмкін болатын 
«BipedUpStairs.mtn» MTN файлының үлгісі қоса берген.

6. BIOLOID HUMANOID A және ROBOTIS-MINI арасында серво 
конфигурацияларын салыстырыңыз.

7. BIOLOID HEXAPOD және TWITCH екеуі арасындағы үш актуатор-
дың қалай қолданылатыны туралы ұқсастықтар мен айырмашылықтар-
ды анықтаңыз.

8. Манипулятор алгоритімін белсендендіру үшін RC100_Carbot_3.tsk/
tskx-де көрсетілгендей тәуелсіз түймені қолдануға болады, яғни 3 RC-
100 түймелерін бір уақытта басуға тура келеді.

9. PRM_GerwalkDemo.mtn/mtnx және PRM-GerwalkDemo-tsk/tskx 
файлдарынан PRM_GerwalkRC-tsk/tskx деп аталатын жаңа TSK файлын 
жасаңыз, ол пайдаланушыға RC-100 контроллерінің UDLR түймешік-
терінің көмегімен роботтың қозғалысын қашықтықтан басқару үшін 
(U алдыға қозғалу,  D артқа қозғалу және R мен L аяқтар қозғалысына) 
қолданылады. PRM_GerwalkDemo.tsk/tskx ерекшеліктерімен қатар авто-
номды кедергіні белсенді қадағалауы керек. Егер пайдаланушы робот-
ты қабырғаға жақын қойған кезде пайдаланушы қандай түймешіктерді 
басқанына қарамастан робот қабырғадан аулақ бола алуы тиіс.

10. Gerwalk_LoadAdjust.tsk/tskx  бағдарламасын келесідей  өзгертіңіз:
а) TIMER мәнін параметрлермен қатар көрсету. CM-530 құрылғы-

сымен жұмыс жасап жоғары ажыратымдылықты Timer-ді пайдаланыңыз.
ә) Робот жұмысының өзгеруін көру үшін SLOPE, MARGIN және 

PUNCH мәндерінің түрлі комбинациясын қараңыз.
б) Деректер ағындарын қадағалау арқылы TIMER-дң есептеуге қатыс-

ты деректерді құрыңыз.
11. Gerwalk_LoadAdjust_Fast.tsk/tskx бағдарламасына  келесідей өз-

герістер жасаңыз:
а) TIMER мәнін параметрлермен қатар көрсету. CM-530 құрылғы-

сымен жұмыс жасап жоғары ажыратымдылықты Timer-ді пайдаланыңыз.
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ә) Роботтың жұмысындағы өзгерістерді көру үшін әртүрлі MARGIN 
мәндерін қолданып көріңіз. Сондай-ақ Gap divisor (қазіргі уақытта 2-де 
орнатылған)  үшін әртүрлі мәндерді пайдаланыңыз.

б) Деректер ағындарын қадағалау арқылы TIMER-дің есептеуіне қа-
тысты деректерді құрыңыз.

12. GrippingPower және GrippingSoftness параметрлерінің әртүрлі 
мәндерінің AX-12Gripper.tsk/tskx бағдарламасымен комбинациялағанда 
саусағыңыздың «chomp» басу  кездегі уақыт айырмашылығын ескеріңіз.

Әдебиеттер
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Cooke G (2011) Mobile robots. Wiley, Hoboken
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7-тарау 
«Remocon» пакеттерінің көмегімен  
байланысты бағдарламалау

ROBOTIS өздерінің робототехникалық жүйелері үшін коммуникация-
лық пакеттің екі түрін әзірлеген:

1. Алдымен ROBOTIS контроллері үшін «Remocon» пакеттері 
құрылған, бірақ оларды ДК немесе смартфонмен бірге СМ және OpenCM 
әртүрлі контроллерлерінің арасында қарапайым пайдаланушылардың 
бағдарламаланатын хабарламалары үшін пайдалануға болады. Осы 
7-тарауда NIR және BlueTooth жабдықтарына таралуы мүмкін болатын 
ZigBee байланыс жабдықтарын пайдаланып, «Remocon» осы пакет-
терінің қосымшалары сипатталады.

2. «Dynamixel» пакеттері жетектерді, датчиктерді, аппараттық кон-
троллерлерді және смартфондар сияқты ROBOTIS сыртқы құрылғы-
ларын байланыстыру және басқару үшін әзірленген, сол себепті осы 
«Dynamixel» пакеттерінің құрылымы «Remocon» пакеттеріне қарағанда 
күрделі болды. «Dynamixel» пакеттері келесідей жіктеледі:

a) Firmware 1.0 жүйелеріне арналған DXL 1.0 (мысалы, AX-12, AX-S1 
және CM-5/510/530/700).

ә) 2.0 прошивка жүйелері үшін DXL 2.0 (мысалы, XM-430, XL-320, 
Dynamixel-Pro, CM-50, OpenCM-9.04 / 7.00 және OLLOBOT).

«Dynamixel» қосымшасы 11 және 12-тарауларда толық қарастырыла-
ды. ROBOTIS сымсыз байланыс жабдығының үш типін ұсынады: NIR, 
ZigBee және BlueTooth:

• NIR OIR-10 қабылдағышын пайдаланып, RC-100/A/B (http://www.
robotis.us/rc-100b/) қашықтықтан басқару тетігі үшін үнсіз келісім 
бойынша режим болды. Пайдаланушылар ZigBee мүмкіндіктерін 
(1-ден 1-ге, көптен-бірге немесе кең тарататын) алу үшін ZIG-100 
модулін немесе BlueTooth мүмкіндіктерін (1-ден 1-ге) BT-100 / 
BT-210 модулін қоса алады.

• СМ-5 жүйесі ZIG-100 модулін ғана пайдалана алады (немесе AX-
S1 модулі арқылы NIR), ал CM-510, CM-530 және OpenCM-904 
жүйелері байланыс жабдығының барлық үш типімен өзара әрекет-
тесе алады.
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• ZigBee Windows ОЖ ДК өзара әрекеттесуі үшін ROBOTIS жүй-
елерінде пайдаланушыға USB2DYNAMIXEL / ZIG2SERIAL / 
ZIG-100 / ZIG-110A аппараттық комбинациясын пайдалану керек. 
BlueTooth өзара әрекеттесуі үшін пайдаланушы ДК үшін арналған 
кез келген BlueTooth құрылғыларын (V. 2.0 және жоғары) және 
BT-110A, BT-210 немесе BT-410 (2015 жылдың жаз мезгілінен 
бастап қолжетімді) пайдалана алады.

ROBOTISNIR, ZigBee және BlueTooth аппараттық құралдары әртүр-
лі болғанымен, «Remocon» пакеттерін пайдаланатын қосымшалар 
стандартталған және 6-байттық пакетте орналасқан 16-биттік пай-
даланушы хабарламасына негізделген (http://support.robotis.com /
en/product/auxdevice/communication/rc100 _manual.htm):

• Бірінші екі байттар: «FF» және «55» тақырып ақпараттары болып 
табылады және оларды түзетуге болады.

• Қарапайым 16-биттік «Мәліметтер» пайдаланушы хабарламасы 
Remocon пакетінің соңғы 4 байты ретінде «Data_L», «~ Data_L», 
«Data_H» және «~ Data_H» қайтадан жинайтын ROBOTIS кон-
троллерінің прошивкасының көмегімен төменірек «Data_L» және 
жоғарырақ «Data_H» байттарға бөлінеді, бұл жерде мысалы «~ 
Data_L» байты «Data_L» байтына инверсияны (1-ге қосымша) көр-
сетеді.

• Бұл сызба контроллердің прошивкасы Remocon нақты пакетінің 
бүтіндігін тексере алатындай пайдаланылған.

5.6-тақырыпта 1-ден 1-ге негізінде RC-100 (виртуалды және физика-
лық) мәліметтерді жіберу мен қабылдау үшін негізгі коммуникация кон-
цепциялары көрсетілген. Төменде осы тарауда біз кең хабарлау бағдар-
ламалау және хабарламаларды қалыптастыру сияқты күрделі концепци-
яларды қарастырамыз.

Төменде осы тараудың негізгі тақырыптары келтірілген:
• ZIG-100 және ZIG-110A арасындағы аппараттық каналдың айыр-

машылықтары.
• Бір RC-100 (NIR немесе ZigBee) көмегімен бірнеше роботты басқа-

ру үшін сигналдарды кірістіру.
• Қармауға және Leader / Follower роботтарына (екі жақты басқару) 

және бірнеше пайдаланушылары бар жағдайларға қолданылатын 
хабарламаларды қалыптастыру концепциялары.

• «Менеджер» инструменті және С/С++ бағдарламалау инструмент-
тері арқылы ДК мен роботтың байланысы.

• ZigBee және BlueTooth сипаттамаларын салыстыру.
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7.1 ZigBee® кең жолақты хабарлау каналындағы  
айырмашылықтар

ROBOTIS бірден бастап төртке дейін төрт мүмкін болатын кең жо-
лақты хабарлау каналдарымен жұмысқа арналған өзінің ZigBee модуль-
дерін әзірлеп шығарды. ZIG-100 үнсіз келісім бойынша 1 канал үшін 
пайдаланылады, бірақ оны 7 және 8 контактілердің жағдайларын өзгерте 
отырып, басқа каналдарға ауыстыруға болады (http://support.robotis.com/
ru/product/auxdevice /communication/zigbee_manual.htm). Басқа жағынан 
ZIG-110A 4 канал бойынша дефолт болды және ол өзгеріссіз қалды. 
Егер пайдаланушыға ДК-ден USB-порт арқылы USB2Dynamixel-ге 
ZIG2Seria, ZIG-100 комбинациясын пайдалана отырып ZigBee байланы-
сын талап еткен кезде тағы бір қиындық туындайды, ол ZIG2Serial да 
R5, R6 және R7 3 резивторын ашып 4 мүмкіндігі бар кең жолақты хабар-
лау каналдарына орнату. (http://support.robotis.com/en/product/auxdevice/
communication/zig2serial_manual.htm и см. Рисунок 7.1).

1-1 режимінде ZigBee, ZIG-100 немесе ZIG-110A модульдерін пайда-
ланған кезде, мысалы келесі мысалда:

• RC-100-ге немесе 7.1-суретте көрсетілгендей, ДК комбоға ZIG-
100.

• СМ-510 немесе СМ-530-ға ZIG-110A.
Пайдаланушыға идентификаторларының MANAGER инструментінің 

көмегімен немесе тікелей TASK бағдарламасында бағдарламалау 
арқылы ZigBee идентификаторларының сәйкес келетіндігіне көз жеткі-
зу керек (http://support.robotis.com/en/product/auxdevice/communication/
zigbee_manual.htm).

Сондай-ақ пайдаланушыға ДК-ден ZigBee басқа ZIG-100 модельдері-
не жіберу керек болғанда пайдаланушыға ZigBee барлық қатыстырылған 
модульдерінде ерекше әрекет орындау керек болады.

 

7.1-сурет. USB2Dynamixel / ZIG2Serial / ZIG-100 комбинациясы
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Алайда, пайдаланушыға ДК-ден ZIG-110A модульдер жиынтығына 
ZigBee трансляциялау мүмкіндіктерін пайдалану қажет болған кезде, 
пайдаланушыға осы сәттен бастап ZIG2Serial тек қана 4 каналға ғана ха-
барлама жіберетіндей ZIG2Serial «ұзақ уақытқа» модификациялау қажет 
болады (7.2-суретті қараңыздар).

7.2-сурет. 
R7 қашықтықта  
орналасқан ZIG2Serial 
модулі

 

7.2 RC-100 (NIR және ZigBee) кең жолақты хабарлауға  
пайдалану

Бұл бөлімнің мақсаты – бірнеше роботтармен таңдаулы басқару 
кезінде бір RC-100 кеңінен пайдалануды көрсету. Бұл жобаның NIR не-
месе ZigBee аппаратты байланыс құралдары пайдаланылған кезде ғана 
дұрыс жұмыс істейтіндігіне назар аударыңыз, себебі BT-100 / 110A / 
210/410 аппараттық жиынтықтары тек қана 1-ден 1-ге негізінде ғана пай-
даланыла алады (http: //.robotis.com/en/product/auxdevice/communication/
bt100_110.htm).

BIOLOID қарапайым жиынтығы RC-100 / A / B (http://www.
robotisshop-en.com/?act=shop_en.goods_view&GS=1487&GC=GD080302) 
және NIROIR-10 қабылдағышпен (http://www.robotis-shop-en.
com/?act=shop_en.goods_ view&GS=1291&GC=GD080301) беріледі. 
Пайдаланушы NIR режимінде RC-100/A/B1-ден жеке 8 каналдарға орна-
та алады (http://support.robotis.com/en/ product/auxdevice/communication/
rc100_manual.htm). «Байланыс айналымын» аяқтау үшін пайдаланушыға 
сондай-ақ TASK бағдарламасында сәйкес каналды орнату қажет (мы-
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салы  

 

 3 каналды пайдаланған жағдайда). Алайда 
арнайы 0 (

 

 ) канал бірнеше роботтарға RC-100 бір 
қашықтықтан басқару тетігінен командаларды алуға мүмкіндік бере 
отырып, роботты кез келген каналды «тыңдауға» мәжбүрлейді (және 
осылайша NIR арқылы хабарламаны басқаруды қамтамасыз етеді). Пай-
даланушы NIR байланысының «тікелей көрінуімен» физикалық шекте-
летіндігін назарға алуы керек, сондықтан роботтар тобына «бір-біріне 
жақын» орналасуы керек.

Егер олар ZigBee маршрутын пайдаланса, яғни ZIG-100/110A пайда-
ланғанда «тікелей көріну» шектеуі жойылатын еді (http://support.robotis.
com/en/product/auxdevice/communication/zigbee_manual.htm), алайда 
ZIG-100 / 110A аппаратында «кең жолақты хабарлау» режимін бап-
тау күрделі болады (RemoteID = 65535). ZIG-100 модулі ZIG2SERIAL 
+ USB2DYNAMIXEL аппараттық комбинацияға орнатылуы керек 
(7.1-тақырыпта өзгертілгендей) және ZIG2SERIAL басқару инстру-
ментінің көмегімен MANAGER инструментінің ішінде «кең жолақты 
хабарлау идентификаторы» режимін орнатуы керек (7.3-суретті және 
«7.1-видеоны» және «TestZigBee.tsk» қараңыз).

Сонымен қатар, ZIG-110A қолданыстағы модулі CM-510/530 қара-
пайым контроллерге орнатылуы керек және оның «кең жолақты хабар-
лау идентификаторын» (65535) «Контроллер» панелінен MANAGER 
инструментінің ішіне орнату керек болады (7.4-суретті қараңыз). Қазір-
гі уақытта CM-510/530 контроллерінің MANAGER және TASK (V.1 
және V.2) инструменттерінің OpenCM-904-C контроллерімен жұмысын 
қамтамасыз етпейтіндігіне назар аударыңыз.

RC-100-нің ондаған батырмасы болады: UDLR 1-ден бастап 6-ға дей-
ін сандық батырма. Осы қосымшада қарапайым роботтың қозғалыста-
рын бағытты басқару үшін сақтау қажет, ал (1, 2, 3) сандық батырмалар 
BIOLOIDSTEM үш роботтының нақты біреуін таңдау үшін пайдаланы-
лады (7.5-суретті қараңыз): BugFighter (яғни 1 батырма), Droid (яғни 2 
батырма) және Hexapod (яғни, 3 батырма).

7.6-суретте BugFighter қолданылатын осы базалық алгоритмді сипат-
таған «RC_1_BugFighter.tsk» файлының бөліктері көрсетілген:

• 17 нұсқаулық MessageParameter алынған Remocon пакетінде 
«ақпаратты» сақтаған.

• 19-22 сұраныстарында Button1, Button2, Button3 және Direction па-
раметрлерінің статусы туралы қосымша ақпарат көрсетілген.
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7.3-сурет. ZIG-100 кең жолақты хабарлау режиміне орнату (RemoteID = 65535)

 

7.4-сурет. ZIG-110 кең жолақты хабарлау режиміне орнату (RemoteID = 65535)

• Одан кейін, егер 1 батырма орнатылса, тек қана BugFighter жылжы-
талады (24-28-сұраныстар).

• Егер барлық үш батырма да орнатылмаса (29-33 сұраныстар), онда 
BugFighter де жылжытылады (және басқа боттар да солай).

• Кез келген басқа жағдайда BugFighter жылжымай қалады (34-37 
сұраныстар). Орындау барысында пайдаланушы тек қана UDLR 
батырмаларын пайдаланғанда барлық үш робот бір командалық 
маневрді орындайды, бірақ, егер пайдаланушы бір, екі немесе 
барлық үш (1, 2, 3) батырмаларды қосса, таңдалған робот (s) қана 
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командалық маневрді орындайды. Қосымша ақпарат алу үшін 
TASK 4 бағдарламасын (RC_1_BugFighter.tsk, RC_1_BugFighter_
NIRReceiver.tsk, RC_2_Droid.tsk, RC_3_Hexapod.tsk), сондай-ақ 
«7.2-видеоны» қараңыз.

7.5-сурет. 
BIOLOIDSTEM үш ро-
боттарын қашықтықтан 
басқару тетігі

 

 

7.6-сурет. BugFighter роботқа қолданылатын базалық басқару алгоритмі
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7.3 «Қалыптастыру» түсінігі

RC-100 пайдаланған кезде жоғарыда сипатталғандай біз «Remocon» 
бір байланыс пакетінде ROBOTIS (NIR, ZigBee немесе BlueTooth) бай-
ланыс хаттамалары арқылы жіберілген немесе алынған 16 биттің 10-ын 
ғана пайдаландық. Осы бөлімде осы мүмкіндікті пайдаланатын; 

• Қармаушыларға еліктеу.
• GERWALK көшбасшысы және артынан еруші.
• Бірнеше пайдаланушылар мен бірнеше роботтар (тек қана ZigBee) 

сияқты бірнеше қосымша сипатталған.

7.3.1 Мимикерлер

Бұл бөлімде әрқайсысы 7.7-суретте көрсетілгендей, өзінің жеке CM-
5XX контроллерлерімен басқарылатын екі бір тұтқалы қармауды пайда-
ланып, 1-ден 1-ге ZigBee хабарламаларын қалыптастыру әдістерінің екі 
қолданысы сипатталады.

Бірінші қосымшаның «OpenLoop» жүйесі болған, себебі коман-
далық құрылым тек бір ғана тәсілмен жүрген – «Көшбасшыдан пай-
даланушыға». TASK («CM5XX-MimicGripperL_OpenLoop.tsk» және 
«CM5XX-MimicGripperF_OpenLoop.tsk») бағдарламаларымен, MOTION 
(«BasicGripper16.mtn» және «BasicGripper17.mtn») файлдарымен таны-
сыңыздар және демонстрациялық мақсаттарға арналған «7.3-видеоны» 
қараңыз, бірақ негізгі түйін түсініктер келесі бөлімдерде түсіндіріледі.

Біріншіден, жоғарыда аталған MTN екі файлының арасындағы жалғыз 
айырмашылық Leader қармауының ID = 16, ал Follower қармаушысының 
ID = 17 ие болғандығында. Осы MTN файлдардың ішіндегі нақты қозға-
лыс парақтарында бірдей ақпараттар болған:

• 1 парақ (CloseGrip) пайдаланылатын AX-12 (ID = 16 немесе ID = 
17) орындаушы құрылғының 600 орнына сәйкес келеді.

• 2 парақ (OpenGrip) AX-12 жетектің 430 орнына сәйкес келеді.
• 3 парақ (Бейтарап тұрыс) сол AX-12 жетектің 512 орнына сәйкес 

келеді.
Одан кейін бірінші рет 6.4.1-тақырыпшада сипатталған «Айналды-

рушы моменттің шектелуі» (немесе «Жалаң момент») деп аталатын 
функция екі қармауға да қолданылды, бірақ дифференциалды түрде:

• Leader қармаушысында «Айналдырушы момент шектеушісі» 
пайдаланушы осы қармаумен қажеттілік шамасы бойынша ма-
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нипуляциялай алуы үшін 1-ге тең мәнде орнатылған («CM5XX-
MimicGripperL_OpenLoop.tsk» 26-сұраныс).

7.7-сурет. 
1-ден 1-ге ZigBee пайда-
ланғандағы көшбасшы 
және артынан еру қар-
маулары

 

• Follower қармаушысында «Айналдырушы момент шекте-
ушісі» нақты жұмысты орындай алуы үшін 1023-ке орнатылған 
(«CM5XX-MimicGripperF_OpenLoop.tsk» 11 сұраныс).

Бұл кезде маңызды процедура бір байланыс пакетінде тапсырманы 
орындау үшін 16-биттік хабарламаны қалай қалыптастыру керектігі ту-
ралы қажетті ақпарат болады. Ол үшін контуры ашық қосымшаға көш-
басшы өзінің әрекет идентификаторын (= 16) және оның ағымдық орнын 
(айнымалы мәнін) «Артынан ерушіге» жіберу керек, одан кейін ол көш-
басшының орындаушы элементін (=16) өзінің жеке идентификаторына 
(=17) сәйкес келуі үшін 16-биттік хабарламадан алынған көшбасшының 
ағымдық орнының мәнімен бірдей мәнге орнату керек:

• («CM5XX-MimicGripperL_OpenLoop.tsk») көшбасшы жағында ең 
жоғарғы 6 биттерде және жетектің ағымдық орнын (36-мекенжай 
және [0-1,023] сандық мәні) төмен 10-битте жетек идентификато-
рын ұстап тұру үшін 16-биттік хабарламаны қалыптастыру міндеті 
қойылған (7.8-суретті қараңыз).

Бұл идентификатор мәнін 0000 0100 0000 0000 екілік константамен 
идентификаторды «көбейту» арқылы орындалған 16-биттік хабарла-
мадан 10 бит солға қарай ығыстыру қажеттігін білдіреді (31-сұраныс). 
Одан кейін ағымдық орынның ағымдық мәндері сол 16-биттік хабар-
ламаға қосылды (33-сұраныс). Содан кейін осы құрамдастырылған ха-
барлама «Remocon_TXD» функциясының көмегімен артынан ерушіге 
жіберілді (35-сұраныс). Осы TSK-файлдың қалған бөлігінде бірнеше 
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сұраныс үшін (38-46-сұраныстар) және ZigBee жаппау үшін (49-53-сұра-
ныстар) қандай да бір do-nothing кодын қосу үшін пайдаланылатын бар-
лық орындаушы механизмдерді айналымды пайдалану үшін екінші ретті 
процедуралар жазылған.

• Артынан еруші құрылғының жағында («CM5XX-MimicGripperF_
OpenLoop.tsk») 7.9-суретте «1111 1100 0000 0000» көмегімен бит-
ті пайдалана отырып (23-сұраныс), одан кейін « 0000 0100 0000 
0000» константасына бөліп (25-сұраныс) осы уақытша нәтижесін 
ығыстыру арқылы жоғары 6 битте жетек идентификаторы бола-
тындай алынған 16-биттік хабарламаның ашылуы көрсетілген. 
27-сұраныс Leader және Follower қармаушылары үшін пайдала-
нылатын идентификаторлардың арасындағы айырмашылықты тү-
зету үшін пайдаланылған (егер пайдаланушы жетектер үшін бір 
идентификаторды таңдаса, осы қадамды орындамауға болады). 
Одан кейін ең төмен 10 бит «0000 0011 1111 1111» бірге 16-бит-
тік хабарламаны пайдалана отырып, TargetPosition параметрінде 
іріктелген (29 сұраныс). Соңында артынан ерушінің мақсат орнын 
нақты тағайындар алдында 1,023 тең немесе одан төмен екендігін 
көру үшін TargetPosition тексеру үшін ескерту қадамы жасалды 
(яғни 30 мекенжай, 34 сұраныс).

 

7.8-сурет. Көшбасшы ботымен жіберуге арналған хабарламаны дайындау

 

7.9-сурет. Артынан еруші роботтарңа арналған хабарламаны өңдеу

Екінші қосымша ақпарат көшбасшы мен артынан ерушінің ара-
сында жіберілген кезде тұйықталған контуры бар жүйе болып табыла-
ды. TASK «CM5XX-MimicGripperL_ClosedLoop.tsk» және «CM5XX-
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MimicGripperF_ClosedLoop.tsk» бағдарламаларын және демонстрация-
лық мақсатқа арналған «7.4-видео» қараңыз, бірақ негізгі түсініктер 
келесі бөлімдерде түсіндіріледі.

«Open-Loop» жағдайлары үшін түсіндірілген функцияларды неме-
се түсініктерді қосымша хабарламаның екі жақты ағынын өңдеуге ар-
налған кодтар құрылған:

• Артынан еруші жағында (CM5XX-MimicGripperF_ClosedLoop.tsk) 
өңдеу үшін 40-76 операторлар қосылған (7.10-суретті қараңыз):

1. ServoID ең жоғарғы 6-биттік мәндеріндегі 16-биттік хабарламаны 
дайындаңыз (41 сұраныс).

2. Ағымдық жүктеменің мәнін (40 мекенжай) LoadData параметрінде 
сақтаңыз және егер LoadData мәні LoadLimit (= 512) қарағанда жоғары 
болса, яғни қандайда бір бөгет болса, артынан еруші қармауды ашып 
(47-сұраныс) дабыл дыбысы шығарылуы керек (48-57-сұраныстар). 
Одан кейін Артынан еруші 16-биттік хабарламаға өзінің LastPosition 
(36-мекенжай) қосып, оны Көшбасшыға жібереді (58-61-сұраныстар). 
Соңында ол пайдаланушының СМ-5ХХ контроллерде «R» батырмасын 
басуын күтіп, WhileLoop айналымына кіреді (жалпы осы дабыл жағдай-
ын тоқтату үшін – 64-68 сұраныс). WhileLoop соңында басылған кезде 
артынан еруші «AllClear» (69-75 сұраныстар) және хабарламалардың 
Көшбасшы қармауынан жеткізілетіндігін күтіп, өзінің негізгі айналы-
мына қайтып келеді.

3. Егер LoadData мәні LoadLimit мәніне қарағанда төмен болса, яғни 
обструкция анықталмаса, онда артынан еруші өзінің негізгі айналымына 
қайтып келіп хабарламаны Көшбасшы қармауынан келетіндігін күтеді.

• Көшбасшы жағында (CM5XX-MimicGripperL_ClosedLoop.tsk) ар-
тынан ерушіден келетін мүмкін хабарламаларды өңдеу үшін 59-
102 сұраныстар құрылған (7.11-суретті қараңыз) (артынан еруші-
ден туындайтын бөгет жағдайында):

1. Артынан ерушінің 16-биттік хабарламасын ID және TargetPosition 
құраушыларына синтаксисті талдағаннан кейін (61-69 сұраныстар) Көш-
басшы өзінің айналдырушы моменттің шектеу мәнін 512-ге орнатып (71 
сұраныс) және дыбыстық сигналда «Ашу» орнына ауысып (72-84 сұра-
ныстар) «қатып қалады». Осы сатыда пайдаланушы бұрынғыша Көш-
басшыны манипуляциялай алмайды.

2. Одан кейін ол пайдаланушының СМ-5ХХ контроллерінде «R» ба-
тырмасын басуын күтіп, WhileLoop айналымына ауысады (негізінен да-
был жағдайын тоқтату үшін 86-90-сұраныстар).
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7.10-суре. Тұйықталған контур жағдайында артынан еруші боттың әрекеті

3. Соңында «R» басылған кезде артынан еруші өзінің айналдырушы 
моменттің шегін 1-ге келтіріп (92 сұраныс) «AllClear» шығарады (95-101 
сұраныстар) және роботты пайдаланушының манипуляциялауына сәй-
кес 16 негізгі түрлендіру сызығына қайтып келеді.
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7.11-сурет. Тұйықталған контур жағдайында көшбасшы боттың әрекеті

7.3.2 GERWALKS көшбасшы – артынан еруші

Бұл бөлімде хабарламаларды қалыптастырудың және GERWALK 
сия қты толық роботты екі жақты басқару үшін алдыңғы концепциялары 
кеңейтілген. Айналымы тұйықталған осы қосымшада көшбасшы, сон-
дай-ақ артынан еруші роботтардың ID бірдей болуы керектігі қарасты-
рылады (осы нақты жағдайда ID = 1 - ID = 7).

Жоғарыдағы сияқты TASK (Gerwalk_L_ClosedLoop.tsk) және 
(Gerwalk_F_ClosedLoop.tsk) бағдарламаларын, GerwalkDemoMotion.mtn 
файлын және демонстрациялық мақсатқа арналған «Видео 7.5» видео-
файлын қараңыз.
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Бұл қосымшада біз жетекші роботтағы жеті жетекпен жұмыс жасаға-
нымызда, әр 16-биттік хабарлама бір орындаушы механизм «ID» және 
«Ағымдық орын»ға арналған. Цикіліндегі1-ден 7-ге дейінгі жеке анқау-
ларға сай (7.12-суретті қараңыз) қосымша схеманы қолдандық:

• Көшбасшы жағында (Gerwalk_L_ClosedLoop.tsk):

 

7.12-сурет. Тұйықталған контур жағдайында Gerwalk көшбасшы робот пайда-
ланатын алгоритм
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1. Параметр идентификаторы 1-ден басталады (8 оператор) және пай-
даланушыға Көшбасшы-роботты өзінің қалауы бойынша манипуляци-
ялауға мүмкіндік беру үшін барлық «Айналдырушы моменттің шекте-
ушілері» 1-ге орнатылады.

2. Шексіз айналым ID құраушысы 4 жоғарғы битке ығыстырылған, 
ал сәйкес ағымдық орны (36-сұраныс) төмен битте қалған (24-сұраныс) 
23-сұраныс басталған. Одан кейін құрамдастырылған хабарлама ар-
тынан еруші Gerwalk роботына жіберілген (25-сұраныс).

3. 27-34 сұраныстары параметр идентификаторын жаңарту үшін және 
бірден жетіге дейін оның айналымда ауысуы үшін пайдаланылған.

4. 50 санақпен бөгеліс секциясы (35-40-сұраныстар) артынан еруші 
әрекеті үшін критикалық болды. Кез келген қысқа бөгелісті пайдаланған 
кезде Артынан еруші өзінің синхронизациясын жоғалтады, себебі ол 
алынған хабарламаны жіберіп алуы мүмкін және сәйкесінше, сол сияқты 
жеті жетектердің біреуінің немесе бірнешеуінің дұрыс баптауын өткізіп 
алуы мүмкін.

5. 42-53-сұраныстар артынан ерушіден келетін потенциалды хабар-
ламалардың кодын ашу үшін пайдаланылған (оның кейбір орындаушы 
механизмдері белгілі бір мақсатты орындауда кезінде артық жүктелу-
ді анықтаған жағыдайда). Осы жағдайда Көшбасшы айналдырушы мо-
менттің шектеушісінің мәнін 512-ге дейін жоғарылатып және оны ар-
тынан ерушімен жіберілген TargetPosition 0,128 с ұстай отырып (48-49 
сұраныстар), одан кейін қайтадан 1-ге жіберіп (50-52-сұраныстар) сәй-
кес орындаушы механизмін (MotorID анықталатын) «жоғарылатты». 
Таза «физикалық» нәтиже пайдаланушының осы нақты орындаушының 
оның қолында «селкілдейтіндігін» немесе «дірілдейтіндігін» сезуіне не-
гізделеді.

• Артынан еруші жағында (Gerwalk_F_ClosedLoop.tsk) – 7.13-сурет-
ті қараңыз:

1. Артынан бақылайтын құрылығының қармауы үшін арналған 
жағдайдағы сияқты 22-29-сұраныстар GERWALK көшбасшыдан келетін 
хабарламаның кодын ашып, TargetPosition қабылданған мәндерінде сәй-
кес орындаушы механизмдерін орнатты.

2. 31-46-сұраныстар қайсысының ағымдық жүктеменің LoadLimit 
512-ден жоғары мәніне (40 мекенжай) ие екендігін көру үшін Артынан 
ерушінің 7 орындаушы механизмі арқылы жылжиды. Егер осындай 
жағдай туындаса, артынан еруші өзінің жеке хабарламасын осы артық 
жүктелу жетегіне қатысты идентификаторымен және ағымдық орнынан 
жібереді (36 мекенжай). Бұл процестің Көшбасшы жіберген хабарла-
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маларда талап етілетіндей TargetPosition мәндерін орнатудан тәуелсіз 
орындалатындығына назар аударыңыз (алдыңғы 1-бөлім). Басқа сөзбен 
айтқанда хабарламалар үнемі «дайындалған», бірақ Көшбасшының ар-
тынан міндетті түрде «жіберілмеген».

 

7.13-сурет. Тұйық контур жағдайында Gerwalk артынан еруші робот пайдала-
натын алгоритм

Бұл бөлім жарылысқа қауіпті орталарда немесе медициналық робот-
тандырылған жүйелердегі жұмыстар үшін арналған, телемеханика жүй-
есінде жиі пайдаланылатын екі жақты бақылау концепциясына қарапай-
ым кіріспе болды. Бірнеше өңделген сілтемелерді қарасаңыз болады: 
Vertut (2012), Minh (2013) и Milneetal (2013).
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7.3.3 Бірнеше пайдаланушылар және бірнеше роботтар  
(тек қана ZigBee)

Осы бөлімде Мэтью Паулишен MobileWirelessSensorNetwork 
(ThaiandPaulishen (2011) қараңыз) жобасы үшін әзірлеген хабарламалар-
ды қалыптастыру әдісі кеңейтіліп жазылған.

7.14-суретте өзінің дизайнында екі тәуелсіз роботы бар 
(LeaderandFollower кең жолақты хабарлау режимінде орнатылған) өз-
дерінің жеке роботтарын (TwinGERWALK) бақылауға тырысатын бір-
неше пайдаланушы болған кезде (яғни, кең жолақты хабарлау режимін-
де пайдаланылатын ZigBee бірнеше RC-100) мақсатты бағытталған 
жағдайды көрсетеді. Duke TIP мәселелерін түсіну үшін берілген «7.6-ви-
део» видеофайлын қараңыз.

7.15-суретте көшбасшы-роботтарға хабарламаны жіберу үшін RC-
100 пайдаланған кездегі биттердің егжей-тегжейлі тағайындалуы сипат-
талған. Жалпы әр пайдаланушыға маневрлеу үшін арналған U-D-L-R 
батырмаларын және арнайы нұсқаулықтарға арналған 1 мен 2 сандық 
батырмаларын пайдалануға рұқсат етіледі (яғни 22-1 = 3 жеке арнайы 
нұсқаулықтар). Әр пайдаланушы нақты пайдаланушыға тағындалатын 
нақты көшбасшы роботтарын белгілеу үшін 3-тен бастап 6-ға дейінгі ба-
тырмаларды пайдаланады (15 ықтимал көшбасшы құрайтын 4 биттік)

 

7.14-сурет. Бірнеше қосарланған GERWALK бақылайтын бірнеше пайдала-
нушылар
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7.15-сурет. 
RC-100 трансляцияла-
натын 16-биттік хабар-
ламалар үшін арналған 
бит-конфигурация

 

7.16-сурет.  
Роботтардан жіберілетін 
16-биттік хабарламалар 
үшін арналған бит-кон-
фигурация

 

Оқырман бұл кең жолақты хабарландыру ортасы екендігін еске-
руі қажет, сондықтан барлық айырмашылықтар RC-100 бен роботтар-
дың арасында «тұрақты» трансляцияланатын 16-биттік хабарламаларға 
кіріктірілуі керек. Сондай-ақ, оқырман орындалатын «ереже» жүйесін 
байқаған болар, себебі кез келген пайдаланушы жоғарыда көрсетілген 
сызбаның көмегімен басқа пайдаланушының роботын «тежей алады» 
немесе «басқа мекенжайға ауыстыра алады».

7.15-суретте сондай-ақ, егер хабарлама RC-100 келсе, оның ең 
жоғарғы 6 биті 0-ге орнатылатындығы және бұл функцияның RC-100 
шығатын, 7.16-суретте көрсетілгендей көшбасшы немесе артынан еретін 
роботтардан шығатын хабарламаларды ажырату үшін пайдаланылатын-
дығы көрсетілген.

Жалпы роботтарда іске қосылған кодтар олар алған әр хабарламаның 
ең жоғарғы 6 битінде «000000», «101010» немесе «010101» шаблонда-
рын іздейді:
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• Егер бұл «000000» шаблон болса, бұл хабарлама RC-100 келген 
және тек көшбасшы роботтарымен өңделуі керек. Одан кейін көш-
басшы роботтар тағайындалған пайдаланушылары істеткісі келген 
әрекеттердің кодын ашу үшін 7.15-суретке сәйкес ең төмен 10 бит-
ті зерттейді.

• Осы пайдаланушы тағайындаған әрекеттерді орындаған кезде 
көшбасшы роботтарға осы маневрді орындау үшін көшбасшы мен 
артынан ерушінің арасындағы қажетті физикалық әрекеттердің 
координациясын өздерінің жеке хабарламаларын өздерінің ар-
тынан еретін роботтарына жіберулері керек. Бұл хабарламалар ең 
жоғарғы 6 бит кіріктірілген «101010» шаблондарына ие болады. 
Төмен 6 биттерде сәйкес көшбасшы мен артынан ерушінің ара-
сындағы «шынайы» хабарлама болады, ал орташа 4 бит осы ха-
барлама тиесілі болатын Көшбасшы-Артынан еруші бірліктерін 
(мүмкін болатын 15 ішінен) ажырату үшін пайдаланылады.

• Артынан еретін роботтар сәйкес Көшбасшыларға өздерінің жеке 
хабарламаларын жіберу қажет болғанда олар ең жоғарғы 6 битте 
«010101» шаблонын пайдаланады.

7.4 C/C++ арқылы ДК роботтармен байланысы

Егер оқырман ДК мен ROBOTIS роботтарының арасында кейбір 
коммуникациялық бағдарламаларды орындағысы келсе, бірақ RoboPlus 
ортасында қалса, ол RoboPlus «Менеджер» инструментінің ішінде-
гі «Zig2SerialManagement» қосымша инструментін пайдалана алады. 
«Zig2SerialManagement» инструментінің атынан көрініп тұрғандай, ол 
пайдаланушы ZIG-100 пайдаланған кезде Zig2Serial модулін басқаруға 
көмектесу үшін құрылған. Бұл қосымша инструмент пайдаланушыға 
(алдыңғы 7.1-видеоныда көрсетілгендей, 1-ден 1-ге, бірнеше кең жо-
лақты хабарлаудан 1-ге дейін) ZIG-100 байланыс режимін орнатуға, 
сондай-ақ ZigBee немесе BlueTooth қандай нақты жабдығы пайдала-
нылғандығына тәуелсіз сәйкес Windows порттың COM-кодын орнату 
арқылы сандық мәліметтерді жіберуге мүмкіндік береді. Біз стандартты 
6-байттық пакетпен ROBOTIS хаттамасын пайдаланатындықтан, бізге 
робот жағында жабық бағдарламамен жұмыс істеуге тиіспіз, яғни CM-
5XX және OpenCM-904-C (жабық -firmware) барлық жүйелерімен жұ-
мыс істеуге тура келеді, бірақ OpenCM-904-A/B жұмыс істемейді, себебі 
олар OpenCMIDE пайдаланады.
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Егер оқырман роботқа жоғары икемділік үшін ДК-мен С/С++ 
бағдарламалауды пайдаланғысы келсе, RoboPlusSuite TASK және 
MOTION функцияларын пайдалану үшін жабық бағыдарламалауға 
«WirelessRobot.zip» файлын толық қарастыру керек болады. Бұл ZIP-фай-
лда MicroSoftVisualStudioExpress (2010, 2012, 2013 және 2015 жылдағы 
шығарылымдары және тіпті VisualCV.6) пайдаланған кезде қажетті жұ-
мыс облысының барлық бастапқы кодтары мен файлдары болады. Бұл 
пакетті Мэтью Паулишен ROBOTIS SDK «ZigBee» және «Dynamixel» 
бірге дұрыс интергациялау үшін қажетті С/С++ конструкцияларын ен-
гізу мақсатымен командалық жолақтың қарапайым интерфейсінің көме-
гімен құрастырған (http://support.robotis.com/en/software/zigbee_sdk.
htmhttp://support.robotis.com/en/software/dynamixelsdk.htm). Осы файлды 
ашқаннан кейін «WirelessRobot\code\app\WirelessRobotDataLoggerBinari
es» папкасында оқырман жұмыс істеп көруі үшін DataLogger жобалары 
үшін әртүрлі орындалатын файлдары және TASK «WirelessCarbot.tsk» 
және «CM5xxDataLogger.tsk» файлдары болған (Ескерту. Оқырманның 
компьютерінде DLL-файлдар орнатылғандығына байланысты, барлық 
орындалатын бағдарламалар дұрыс жұмыс істемейді, бірақ VC6 нұсқа-
сы Windows ХР бастап 10 дейінгі барлық ОЖ үшін жұмыс істеуі керек).

7.7-видеоны ZigBee жабдығының көмегімен «WirelessCarbot.tsk» 
бағдарламасы іске қосылған CarBotCM-5 көмегімен «DataLogger» 
орындалатын файлдардың пайдаланылуы көрсетіледі. Ол алдымен 
Zig2SerialManagement (ROBOPLUSMANAGER) редакторының 
«WirelessCarbot.tsk» бағдарламасымен қалай жұмыс істегендігін көрсет-
ті. Одан кейін VisualC/C++ «DataLogger.exe» бағдарламасының TASK 
бағдарламасымен қалай жұмыс істейтіндігін көрсетеді.

7.8-видефоайлында VisualStudioExpress 2012 арналған 
ZigBeeCommunications бағдарламалауды түсіну үшін С/С++ әртүрлі 
конструкцияларын көрсетеді (бірақ ол кейін шыққан нұсқаларына да 
жарамды болып табылады). Бұл видеода «CM5XXDataLogger.tsk» файл-
дарына сілтеме жасалады.

7.5 ZigBee және BlueTooth® түсініктері 

ROBOTISZigBee дизайны ескі болды, сондықтан оның максималды 
жылдамдығы 115 200 бит/с құрайды, ал ВТ-210 соңғы модулі 400 000 бит/с 
шыға алады (бірақ шамамен 250 кбит/с жұмыс істеген) және сонымен 
қатар, BlueTooth заманауи ДК және ұялы құрылғыларда қолжетімді, ВТ-
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410 жаңа сериясының ұялы құрылғыларда энергияны үнемдеу үшін 128 
кбит/с төмен жұмыс істейтіндігі таңқаларлық жағдай. Осылайша, егер 
оқырман тек қана бір ROBOTIS роботтандырылған жүйесінің біреуімен 
ғана жұмыс істеуді жоспарласа және оның есептеу платформаларында 
BlueTooth болса, BlueTooth қолжетімділік пен бағасы жағынан анық 
таңдау болады. Алайда BlueTooth әдетте ZigBee салыстырғанда қосу 
үшін көп уақытты талап етеді. BlueTooth сондай-ақ әр ВТ-байланыс үшін 
ДК екі СОМ-портын талап етеді (бір шығыс және бір кіріс), ал ZigBee 
үшін бір СОМ-порт жеткілікті. Бұл функция егер пайдаланушы орта-
лық ДК роботтардың командаларын басқаруға қызығушылық танытса, 
маңызды болуы мүмкін. Hughesetal. (2013) оқырманға тиімді болатын 
LEGONXT роботтарының командаларымен BlueTooth қосымшаларына 
арналған тәжірибелік мәліметтермен бөліскен. Хуан мен Рудольф (2007) 
Windows және Linux ортасында бағдарламалаушыларға арналған маңы-
зды ақпарат ұсынған.

4.3-тақырыпшада автор ROBOTIS ZigBee жабдықтық немесе бағдар-
ламалық қамтамасыз етудің жылдам өзгеретін мәліметтерінен ROBOTIS 
BlueTooth аппараттық немесе бағдарламалық қамтамасыз ету жүретінді-
гін көрсеткен (қазіргі уақытта).

Қорыта келе оқытудың икемділік көзқарас тұрғысынан ZigBee әртүр-
лі режимдеріне ауысу мүмкіндігі (1-ден 1-ге, трансляциялау үшін бірне-
шеуден) ауысу мүмкіндігі BlueTooth қарағанда ZigBee артықшылығын 
көрсетеді. Осылайша, автор егер әзірлеу ортасында USB/ZigBee байла-
нысы болса, BlueTooth қарағанда ZigBee тиімді деп есептейді.

Ұялы құрылғыларда барлығымызда BlueTooth пайдаланудан басқа 
таңдау жоқ, жаңа ВТ-410 бір көшбасшыға бірнеше бағыныңқы құрылғы-
ларды басқаруға мүмкіндік береді деген болжам бар, сондықтан ол тағы 
бір «бәсекелестік» болуы ықтимал!

7.6 7-тарауды талқылауға арналған сұрақтар

1. ROBOTIS жүйесінде қолжетімді сымсыз байланыс хаттамасының 
үш типін атаңыз.

2. RC-100 және OIR-10 модульдерінің комбинациясымен неше NIR 
байланыс каналдары қолжетімді?

3. TASK бағдарламасында RC-100 таңдалған каналын қалай баптау 
керектігін сипаттаңыз.

4. MANAGER инструментін ZigBee байланыс идентификаторларын 
баптау үшін пайдалануға болады. (Ш-Ж).
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5. MANAGER инструментін BlueTooth байланыс идентификаторла-
рын баптау үшін пайдалануға болады. (Ш-Ж).

6. RC-100 қашықтықтан басқару тетігінде RC-100 таңдалған каналын 
қалай баптау керектігін сипаттаңыз.

7. ROBOTIS жүйелерінде NIR байланысы қатаң түрде «1-ден 1-ге» 
қағидасы бойынша жүзеге асырылады. (Ш-Ж).

8. ROBOTIS жүйелерінде BlueTooth байланысы қатаң түрде «1-ден 
1-ге» қағидасы бойынша жүзеге асырылады. (Ш-Ж).

9. ROBOTIS жүйелерінің арасында BlueTooth хабарламасын алудың 
ағымдық нұсқаларын сипаттаңыз.

10. BlueTooth байланысы арқылы екі СМ-530 арасындағы байланыс 
үшін қажетті аппараттық қосуды сипаттаңыз.

11. BlueTooth байланысы арқылы екі СМ-530 бен ДК арасындағы 
байланыс үшін қажетті аппараттық қосуды сипаттаңыз.

12. BlueTooth байланысы арқылы екі СМ-530 мен RC-100 арасындағы 
байланыс үшін қажетті аппараттық қосуды сипаттаңыз.

13. Әрбір BlueTooth модулі үшін ДК жағында неше СОМ-порт (порт-
тар) ашық?

14. Әрбір ZigBee модулі үшін ДК жағында неше СОМ-порт (порттар) ашық?
15. NIR-байланыс арқылы екі СМ-5 арасындағы байланыс үшін қа-

жетті аппараттық қосылуды сипаттаңыз.
16. ZigBee-байланыс арқылы екі СМ-5 арасындағы байланыс үшін қа-

жетті аппараттық қосылуды сипаттаңыз.
17. ZigBee-байланыс арқылы CM-5XX және RC-100 арасындағы бай-

ланыс үшін қажетті аппараттық қосылуды сипаттаңыз.
18. ZigBee-байланыс арқылы CM-5XX және ДК арасындағы байла-

ныс үшін қажетті аппараттық қосылуды сипаттаңыз.
19. ROBOTISZigBee хаттамалары үшін қандай үш байланыс режимі 

бар?
20. ДК мен роботтың арасында BlueTooth пайдаланып MANAGER 

инструментінің ішінде Zig2Serial қосымша инструментін пайдалануға 
болады ма?

21. ROBOTIS өзінің сымсыз байланысы үшін пайдаланатын пакет-
тердің стандартты конфигурациясын сипаттаңыз.

22. Стандартты байланыс пакетінде хабарламаның нақты құраушы-
сында неше бит болады?

23. В параметрі B = 0000 000 000 1011 деп болжағанда TASK осы ко-
мандасын орындағаннан кейін А параметрінің нәтижесі қандай болады?

A = B& 0001 0000 0000 1100
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24. В параметрі B = 0000 000 000 1011 деп болжағанда TASK осы ко-
мандасын орындағаннан кейін А параметрінің нәтижесі қандай болады?

A = B* 0000 0100 0000 0000
25. В параметрі B = 0000 000 000 1011 деп болжағанда TASK осы ко-

мандасын орындағаннан кейін А параметрінің нәтижесі қандай болады?
A = B/ 0000 0100 0000 0000
26. ROBOTISNIR жабдығымен және бағдарламалық қамтамасыз ету-

мен кең жолақты хабарлауды қамтамасыз ету үшін арналған процедура-
ларды сипаттаңыз.

27. ROBOTISZigBee жабдығымен және бағдарламалық қамтамасыз 
етумен кең жолақты хабарлауды қамтамасыз ету үшін арналған проце-
дураларды сипаттаңыз.

28. ROBOTISBlueTooth жабдығымен және бағдарламалық қамтама-
сыз етумен кең жолақты хабарлауды қамтамасыз ету үшін арналған про-
цедураларды сипаттаңыз.

29. Келесі веб-сілтемелердегі ақпаратты қараңыз және ZIG-110A 
құрылғылар тобына ДК-ден ZigBee кең жолақты хабарлау мүмкіндік-
терін алуға баламалы тәсілді әзірлеңіз:

a) http://support.robotis.com/en/product/auxdevice/ communication/ 
zigbee_manual.htm.

ә) http://support.robotis.com/en/product/auxdevice/communication/ 
zig2serial_manual.htm.

б) http://support.robotis.com/en/software/roboplus/roboplus _manager/ 
testandconfigure/etc/roboplus_manager_zig2serial.htm.

7.7 7-тарауды шолуға арналған жатығулар

1. Өзіңіздің мультимедиалық роботтарыңызды «Gerwalk_L_
ClosedLoop.tsk» және «Gerwalk_F_ClosedLoop.tsk» бағдарламаларымен 
бейімдеңіз.

2. Алдыңғы бағдарламаларға «CM5XX-Mimic GripperL_ClosedLoop.
tsk» және «CM5XX-MimicGripperF_Closed Loop.tsk» ұсынған идеяларды 
пайдаланып дыбыстық дабыл ерекшеліктерін қосыңыз.

3. Visual C++ бағдарламасы ішіндегі «WirelessRobot.zip» файлдары 
тапсырманың мақсатқа жетуін екі есеге арттырады:

А) Жаңа TSK файлын жасау үшін “ WirelessCarbot.ZigBee арқылы ДК 
пернетақтасынан «U-D-L-R» қозғалыс бағыты үшін және «1-2» төмен 
жылдамдықты параметрлер үшін командаларын қабылдай алатын tsk 
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CMDatLogger.ТСК және CPP WirelessRobot файлдарын құру. Алдыңғы 
«бағыт» және «жылдамдық» командаларына тәуелсіз ДК-ден арнайы ко-
манда алған кезде  ол AX-S1 модулінің “Left-Center-Right” датчиктеріне 
сәйкес келетін NIR датчиктерін оқып компьютермен жауап беруі керек. 

а) «Main.cpp» файлын келесі процедураларды орындау үшін өзгерту:
ә) орындау кезінде ДК дисплейінде “U-D-L-R-1-2” әртүрлі коман-

далары “echo” қажет емес өйткені пайдаланушы бұл әсерлерді тікелей 
Carbot мінез-құлқынан көре алады.  

іі) Бастапқыда пайдаланушыға қолжетімді пернетақталар әртүрлі әре-
кеттерін хабарлайтын опциялар мәзірін көрсету керек:

•	 «U-L-D-R» бағыттары үшін «W-A-S-D» кілттері.
•	 Carbot жылдамдығын орнату үшін «1-2» пернелері.
•	 Пайдаланушы таңдаған NIR сенсорларының Carbot-қа 1 рет ска-

нерлеуді (компьютердің бүйірлік дисплейін) жасау туралы сұрау 
үшін «O».

•	 Carbot-та қолданушы таңдалған NIR датчиктерінің үздіксіз сканер-
леуін (ДК-дисплейін) сұрату үшін «C».

•	 «О» немесе «С» іс-әрекетті қолданылған кезде, компьютерлік 
бағдарлама пайдаланушыны Carbot-тың қанша және қайсысы дат-
чиктерді сканерлеуге және деректерді компьютерге жіберуге сұра-
уы керек.

•	 «S» «үздіксіз сканерлеу» режимін тоқтатуы керек.
4. Мобильді сымсыз сенсор желісі жобасына 2011-жылғы Thai және 

Paulishen IEEE мақаласын пайдалана отырып 1 PC -де сымсыз жылжы-
малы желісін басқаратын станциясын құру және 3 Carbots AX-S1 мо-
дулінде орналасқан 3 NIR датчиктерінен басқару станциясы арқылы де-
ректерді кері жібере алатын жылжымалы барлаушылар әрекетін тағай-
ындау.

•	 Сіздің жүйеңіз ZigBee байланысынмен бір-бірін (PC және Carbots) 
жоғалтпастан үш станциялық командаларды базалық станциядан 
мүмкіндігінше таратуға қабілетті болуы керек. Carbot-тар ретранс-
ляциялық жүйені құратындай етіп құрылады, ал ең алыс Carbot өз 
деректерін орташа Carbot-қа жібереді, содан кейін осы хабарла-
маларды соңғы қадам ретінде базалық станцияға қайта тарататын 
болады. 

•	 Базалық станция осыдан кейін PC дисплейінде әрбір арнайы 
Carbot-тан алынған ақпаратты көрсетеді.

•	 IEEE 2011жылғы мақалада PC-мен Carbot-ты басқару мүмкіндігін 
іске асырылмаған, өйткені пайдаланушы адам Carbots қай жерде 
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жүргенін өз көзімен көре алады мысалы (аяқталған жобаны көру 
үшін Video 7.9 бейне файлын қараңыз).
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8-тарау. 
Кеңейтілген  датчиктер

3-тарауда AX-S20, GS-12, FPS және HaViMo2 сияқты жетілдірілген 
датчиктер қысқаша сипатталған. Бұл тарауда қосымша датчиктер тура-
лы көп ақпарат беріледі, ал CallBack функциясы өте маңызды қажетті 
инструмент болып табылады. 

Төменде осы тараудың негізгі тақырыптары келтірілген:
• AX-S20 пайдаланылатын гуманоид-роботтың статикалық тең-

герімі (екі аяқты және бір аяқты нұсқалар ).
• Жүрісті және құлауды анықтауды жақсарту үшін GS-12 пайдала-

нылатын гуманоид-роботтың динамикалық тепе-теңдігі.
• Гуманоид роботтың аяқтары үшін FPS-тың қолданылуы (бір 

аяқтың теңгерілімі үшін).
• CarBot HaViMo2 қосымшасы.

8.1 AX-S20 бар гуманоидтың тұрақты тепе-теңдігі

Бұл бөлімде сынамалы платформа ретінде BIOLOID PREMIUM 
жинағының Humanoid A роботы пайдаланылды (8.1-суретті қараңыз). 
Оның басында орнатылған AX-S20 және роботтың ішінде жамбас 
буынының орындау механизмдерінен жоғарырақ жерде орнатылған  
GS-12 бар.

AX-S20 магнитометрі болғандықтан, ол осы датчиктің  жұмысы үшін 
арналған магнит өрісін генерациялайтын және флуктуациялайтындар 
жетектерден мүмкіндігінше алыс орнатылуы керек. Осылайша, ол ро-
боттың басына орнатылған (ол үшін ол жерде жеткілікті орын болған). 
Басқа жағынан GS-12 (ROBOTIS компаниясының вице-президенті 
әзірлеген) MEMS датчиктеріне негізделгендіктен, жетектерден келетін 
магнит бөгеттері туралы уайымдаудың қажеті болмады, сондықтан ол 
роботтың ауырлық центріне барынша жақын жерге орнатылған (яғни, 
жамбас буыны жетегінің үстіне).
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3өсьтік акселерометр
3өсьтік магнитометр

8.1-сурет. AX-S20 және GS-12 бар PREMIUM Humanoid A роботы

8.1.1 AX-S20 және екі аяғы бар роботтың статикалық  
тепе-теңдігі

8.2-суретте AX-S20 Dynamixel бірге жұмыс істей алатын датчик 
ретінде MANAGER инструментінде қалай пайда болатындығы көрсетіл-
ген. TASK бағдарламасынан (Word өлшемімен «Custom командасын 
пайдаланып) пайдаланушыға қолжетімді әртүрлі параметрлерге (яғни, 
мекенжайларға) назар аударыңыз:

• Z осі бойынша азимуталды бұрыш, градуспен [0-359] (26 мекен-
жай).

• Қадам (осі бойынша) және Орама (Х осі бойынша) градуспен, 
[-89 бастап 89 дейін], сәйкесінше 28 және 30 мекенжайлар бой-
ынша. AX-S20 пайдаланылатын координаталар жүйесіне арналған 
8.3-суретті қараңыз.

• Нақты уақыттағы X-Y-Z бағыттарындағы үдеу мәндерін, сәйкесін-
ше 38, 40 және 46 мекенжайлар бойынша анықтауға болады [-2,048 
бастап 2,048 дейін], яғни санақ кезінде үдеу 0,01225 м/с2 мәнге ие. 
AX-S20  жаңару жиілігіне ие (яғни, бұл өте баяу, себебі ол 2009 
жылы әзірленген).

Қадам және айналу бұрыштарын есептеу және гуманоид робот тұрған 
платформа тік өсіне және айналу осіне қатысты өзінің көлбеу бұрышын 
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8.2-сурет. MANAGER инструментінің ішіндегі AX-S20 панелі

өзгертсе де ол өзінің статикалық тепе-теңдігін ұстап тұра алуы үшін екі 
аяғының таңдалған орындау механизмдерінің ығысуларын баптау үшін 
нақты уақыт режимінде мәліметтерді қалай пайдалану керектігі сипатталған 
ROBOTIS (2009-жылғы) демонстрациялық бағдарламасынан алынған AX-
S20 бірінші қосымшасы (8.1-видеоны және 8.4-суретті қараңыз).

Бұл қосымша келесі файлдарды пайдаланады: «BalAct_2Legs_
AXS20_Balance.tsk / tskx» және «BalAct_2Legs.mtn/mtnx». Басқару алго-
ритмін пайдаланудың негізгі сатылары келесідей болып табылады:

1. Роботты 1-қозғалыс парағында, одан кейін 129-қозғалыс парағын-
да бастапқы тұрысына мүмкіндігінше баяу орнатамыз. («BalAct_2Legs_
AXS20_Balance.tsk/tskx»  файлындағы 6, 9-сұраныстар).

2. X және Y күш құраушыларының он қатар мәнін жинаңыз (38 
және 40-мекенжайлар) және олардың орташа мәндерін, сәйкесінше, 
«FBBalCenter» және «RLBalCenter» параметрлерінде сақтаңыз (10, 
20-сұраныстар).
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Ауырлық

Орам бұрышының 
өсетін бағыт  

Азимут бұрышының өсетін 
бағыты

PItch бұрышының 
өсетін бағыты

Bot’s Front

8.3-сурет. AX-S20 пайдаланылатын координаталар жүйесі

3. Келесі жандандыру 129-қозғалыс парағымен барлық орындау ме-
ханизмдері үшін мақсат орнының бірдей мәніне ие болатын 128 қозға-
лыс парағы (27-сұраныстағы тепе-теңдік орны) болды, олардың айыр-
машылығы 128-парақ шексіз парақ ретінде аталады, Joint Offset функ-
цияларына пайдаланушы 8.1-видеода көрсетілгендей, тіреу платфор-
масының көлбеу бұрыштарын өзгерте бастаған кезде робот орнының 
теңгерімін сақтау үшін жұмыс істейді.

4. «FBBalCenter» және «RLBalCenter» осы басқару алгоритмінің 
берілген нүктелері болды, ол сәйкестік нөмірлері төменде көрсетілген 
келесі орындау механизмдерінің сәйкес ығысу мәндерін қайтадан қосу 
арқылы осы мәндердің мүмкін болатын ауытқуларын барынша төменде-
туге ұмтылады:

а) оң аяқ үшін (11, 13, 15) және сол  аяқ үшін (12, 14, 16). Бұл жетек-
тердің алдыға-артқа қозғалуына күшті әсер еткендігіне назар аударыңыз 
(8.5-суретті қараңыз).
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8.4-сурет. AX-S20 
пайдаланылатын екі 
деңгейлі тепе-теңдік-
тегі гуманоидтік тип-
тегі робот

 

ә) 17 және 18-ге сәйкес сол жақты және оң жақты «балтырдың» қозға-
лысына сәйкес әсер етеді.

б) Басқа сөзбен айтқанда, бұл робот өзінің «балтырлары» мен «ті-
зесін» реттеп өзінің оң және сол аяқтарының арасында әр түрлі жоғары 
немесе төмен отырып тұруда өзінің теңгерімін түзеуге тырысады. Егер 
аяқтың бүйірлік ығысуы үшін 9 және 10-жетектер қарастырылса, басқа 
да шешімдер қолданылуы мүмкін.

5. Осы басқару алгоритмі CALLBACK функциясының көмегімен не-
гізгі бағдарламамен «қатар» орындалады (47, 117-сұраныстар) (http://
support.robotis.com/en/software/roboplus/roboplus_task/programming/
command/roboplus_task_cmd_callback.htm). ROBOTIS барлық Dynamixels 
үшін жабдықтың жаңару айналымы болған әр 8 мс белсендендіру үшін 
CALLBACK функциясын әзірлеп шығарды. Осы өте қысқа уақыттың 
салдарынан бағдарламалаушы айналым сияқты логикалық инструмент-
терді пайдалана алмады және ең көбі екі аппараттық шақырумен шек-
телді, сонымен қатар CALLBACK функциясының мөлшері 512 байттан 
аспайды.
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8.5-сурет. BIOLOID Humanoid А типті роботында пайдаланылатын орындау 
механизмдерінің идентификаторлары

CALLBACK функциясының негізгі бөлімдері:
a) «FBBalCenter» және «RLBalCenter» қайта іске қосу (54, 55-сұраныс-

тар).
ә) «FBBalData» және «RLBalData» үшін жаңа мәліметтерді оқу (59, 

60-сұраныстар).
б) «FBBalError» және «RLBalError» ағымдық қателіктерін есептеу 

(63, 64-сұраныстар) және қателіктердің «масштабталған» параметрлерін 
алу үшін қателіктерді 16-ға бөліп, яғни төмен байттарға бөліп кішкентай 
қателіктерді ескермеу (67, 68-сұраныстар).

в) Одан кейін «Scaled Balance Error» параметрлері (= 2,048) жоғарғы 
шекпен және (= -2,048) төменгі шекпен FB және RL «Scaled Balance 
Error» параметрлері үшін «қосылған» (яғни, уақыт бойынша ескерілме-
ген) (70, 88-сұраныстар).

г) 91-ден бастап 104-ке дейінгі сұраныстар «Тепе-теңдік сақтаудан 
кеткен қателіктер» параметрлерін (яғни, градуспен өрнектелген бұрыш 
мәндерін) AX-12 [255-ден бастап 255-ке дейін] ығысуының «сәйкес» 
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мәндеріне түрлендіруге ұмтылатын «Қосымшаны алу» кешенді алго-
ритмі болып табылады, ол осы ерекше сервожетектің аяқтың қай бөлі-
гінде орналасқандығына байланысты болды. Мысалы сервожетектердің 
«бүйіріне бүйірі» (17 және 18-идентификаторлар) түзетулері «RL» қа-
теліктеріне ғана тәуелді болған және сандық мәні жағынан төмен болды, 
себебі олар «аударылған маятниктің» тіреу нүктесі болды (92, 98, 102, 
115 және 116-сұраныстар). Сервожетектердің «жамбас», «тізе» және 
«балтыр алдыға-артқа» түзетулері (11-ден бастап 16-ға дейінгі иденти-
фикаторлар) «FB», сондай-ақ «RL» (107, 113-сұраныстар) қателіктерінің 
шарттарына тәуелді болды және сандық мәні жағынан үлкен болды, се-
бебі олар «аударылған маятниктің» тіреу нүктесінен алыста орналасқан. 
Сондай-ақ оқырман «сол» жақ аяқпен салыстырғанда (12, 14 және 
16-сервожетектер үшін 111, 113-сұраныстар) «оң» жақ аяқ үшін пайда-
ланылатын (11, 13 және 15-сервожетектер үшін 107, 109-сұраныстар) ма-
тематикалық өрнектерден «айналық эффектті» байқай алады. Екі аяқты 
қозғалыс жүрістерін тереңінен талдау үшін оқырманға Chevallereau et al. 
(2009) немесе Kajita et al. (2014) сияқты роботтарды қарастырғаны жөн.

8.1.2 Бір аяқтың статикалық тепе-теңдігі

Бұл жұмысты Мэтью Паулишен деген азамат студенттік уақытында 
орындаған болатын. Ол екі файлды пайдаланған: «BalAct_1Leg_AXS20.
mtn/mtnx» және «BalAct_1Leg_AXS20_Balance.tsk / tskx» (8.6-суретті 
және 8.2-видеоны қараңыз).

Бұл қосымша мәліметтерді жинаудың және TSK негізгі бағдарлама-
ның ішінде бірлескен ығысудың барлық есептеулерін орындаған және 
CALLBACK функциясын пайдаланған жоқ:

1. Барлық алдыңғы ығысуларды нөлдендіргеннен кейін (13-сұраныс) 
осы TSK бағдарламасы роботтың оң аяғын бұра отырып, сол аяғының 
тұрысын жасайтын «Қозғалыс» роботты орнына келтіру үшін пайда-
ланушының бірінші «Жоғары» батырмасын басуын күтеді. Енді пай-
даланушы роботтың 1 аяғына сынақ платформасын орната алады (18, 
22-сұраныстар).

2. Тепе-теңдіктің нақты әрекетін бастауға дайын болған кезде пай-
даланушы FB және RL (сәйкесінше 38 және 40-мекенжайлар) үдеу па-
раметрінің қатар он мәніне ие болатын (128, 154-сұраныстар) және 
«FBAccelCenter» және «LRAccelCenter» параметрлеріндегі орташа мән-
дерді сақтайтын (148, 149-сұраныстар) «ReCenterAXS20» функциясын 
шақыру үшін «Жоғары» батырмасын екінші рет басады.
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8.6-сурет. 
AX-S20-ны  пайдала-
нылатын бір аяқтың те-
пе-теңдігін сақтау үшін 
гуманоид роботының 
орындалуы

 

3. Одан кейін робот 12-қозғалыс парағында жұмыс істеуге дайын бо-
лады (анықталмаған парақ деп аталатын), FB мәндерінде және RL үдеу 
параметрлерінде өзгерістерді тудыра отырып, платформа бұрыштарын 
өзгерткен кезде өзінің тепе-теңдігін сақтау үшін (34, 96-сұраныстар) 
шексіз айналымға түседі.

4. 8.1.1-тақырыпшада пайдаланылған тәсілдегі сияқты FB және RL 
үдеуінің қателік терминдері аяқтардың сервожетектері үшін сәйкес бір-
лескен ығысуға түрлендірілді. «Сол  тізе» (ID=14) бір орында тұрған кез-
де «сол жамбас» (IDs = 10, 12) және сол  балтыр негізгі тіреу болған кезде 
«оң  аяқ»  9 және 11-сервожетектер арқылы FB және RL қателіктерінің 
жоғары мәндерінде, яғни тұрған платформаның жоғары бұрыштары 
үшін ұстап тұрды (77, 90-сұраныстар).

Жоғарыда 3-тарауда көрсетілгендей AX-S20 қосымшасы ROBOTIS 
компаниясында жоқ болғандықтан, автор CM-5XX сериясы ROBOTIS 
үшін тура солай жұмыс істеу мүмкін екендігін білмеді. OpenCM-9.04-B 
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контролері үшін OpenCM IDE V. функциясында SEN-11486 (MPU-
9150) (https://www.sparkfun.com/products/11486).  1.0.2 сияқты инерция 
өзгерісінің заманауи құрылғысы қосылған, бірақ автор осы құрылғы-
ның OpenCM-9.04-C немесе CM-5XX сериясының адаптациясы туралы  
білмеген.

8.2 GS-12 пайдаланылатын гуманоидтардың динамикалық 
теңгерімі

GS-12 үшін, сондай-ақ, AX-S20 орындалғаны сияқты «2 аяқ» тең-
герімінің қосымшасы орындалуы мүмкін (8.1.1-тақырыпты қараңыз). 
Осы бөлімде берілетін «BalAct_2Legs.mtn/mtnx» және «BalAct_2Legs_
Gyro_Balance.tsk/tskx» файлдарымен танысыңыз. 8.3-видео пайдаланы-
латын алгоритмді түсіндіреді және гуманоид А типінде және СМ-530 
контроллерінің тиімділігін көрсетеді.

Гуманоид А роботының операциялары үшін GS-12 датчигінің кең 
қолданысы ROBOTIS ұсынған TSK және MTN-ды файлдар үлгілерін-
де көрсетілген («BIO_PRM_Humanoid_A.tsk/tskx» және «BIO_PRM_
Humanoid_A.mtn/mtnx» файлдарын қараңыз). 8.7-суретте біздің Bal’Act 
демонстрациялық роботымызда пайдаланылатын GS-12-ге арналған 3 
және 4-порттар көрсетілген.

(X, Y) осьтеріне қатысты GS-12 өлшенген бұрыштық жылдамдықта-
ры (8.8-суретті қараңыз) және оның шығыстары үшін мүмкін мәндер 
диапазоны «45»-тен басталған (яғни -300град/с) және «455»-ке дейін 
жалғасады (яғни +300град/с), ал 250-де «0 град/с» сәйкес келеді, оны 
тәжірибеде алу қиын, себебі GS-12 діріл мен сигнал шуына өте сезімтал.

TASK «BIO_PRM_Humanoid_A.tsk/tskx» файлында 
«InitializationGyro» функциясы (840-873 сұраныстар) 3 пен 4-порт-
тардың он қатар мәнін жинаған және сәйкесінше «FBBalCenter» және 
«RLBalCenter» олардың орташа мәндерін есептеген. Одан кейін ол осы 
орташа мәндерді GS-12-ні анықтау үшін пайдаланған (861-864-сұра-
ныстар). Егер GS-12 болса, онда «ExistGyro» және «GyroUse» параме-
трлеріне TRUE сәйкес келеді, сондай-ақ «Slip» параметрі «0»-ге ор-
натылады (860, 871 және 872-сұраныстар). «Slip» параметрі роботтың 
құлағандығын анықтау үшін пайдаланылады (төменде 8.2.2-тақырыпты 
қараңыз).
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8.7-сурет. MANAGER инструментінің ішіндегі GS-12 панелі

Боттың  алдыңғы жағы

X өстік бұрыштық 
жылдамдығы өсетін бағыт

RL теңгерімі үшін 
(Сыртқы порт 4)

Y өсінің бұрыштық 
жылдамдығы өсетін бағыт

FB теңгерімі үшін  
(Сыртқы порт 3)

8.8-сурет. Bal’Act роботы үшін GS-12 пайдаланылатын координаталар жүйесі
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8.2.1 GS-12 көмегімен жүрісті жақсарту

Егер GS-12 датчигі орнатылып жұмыс істеп тұрса «ExistGyro» және 
«GyroUse» параметрлері дұрыс болса онда «BIO_PRM_Humanoid_A.
tsk/tskx»-тың мысалыны CALLBACK функциясы робот өзінің бағдар-
ламаланған әрекеттерін орындаған кездегі FB және RL қозғалыстарын 
тұрақтандыру үшін дайындайды.

Осы CALLBACK функциясы AX-S20 үшін пайдаланылатын мәлімет-
терді өңдеуге ұқсас тәсілді көрсетеді, бірақ кейбір маңызды ерекшелік-
терге ие болады:

1. 3 және 4-порттардан ағымдық мәліметтерді оқыңыз және 
«FBBalError», «RLBalError» қателіктерінің сигналдарын есептеңіз 
(879-883-сұраныстар).

2. Осы қателіктердің мәндерін, сәйкесінше, масштабтандырыңыз 
және осы масштабтандырылған мәндерді роботтың «жамбас» (IDs=9, 
10), «тізе» (IDs=13, 14), «балтыр» (IDs=15-18) бөліктеріне сәйкес келетін 
сервомашиналардың бірлескен ығысуларды қолданыңыз (890, 907-сұра-
ныстар).

3. Оқырман «сол» және «оң» сервожетектерді орнатқан кезде «айна-
лық» сипаттаманы байқауы мүмкін (мысалы «тізе» сервожетектері үшін 
899 және 901-сұраныстар).

4. Сондай-ақ, FB қателіктердің сигналдары тек қана FB айналу бағы-
тына әсер ететін сервомашиналарға, яғни 13, 14 және 15-сервожетек-
терге қолдынылатындығын оқырманның байқау керектігін айта кету 
керек (899, 202-сұраныстар). Сонымен бірге RL қателіктің сигналдары 
RL айналу бағытына әсер ететін сервомашиналарға, яғни 9, 10, 17 және 
18- сервожетктерге қолданылды (904-907-сұраныстар). Осы тәсілді сер-
вожетектердің бірлескен ығысу мәндерін есептеу кезінде FB және RL 
қателіктерін терминдерінен тұратын AX-S20 үшін пайдаланылған тәсіл-
мен салыстырыңыз.

8.2.2 GS-12 көмегімен құлауды анықтау

BIO_PRM_Humanoid_A.tsk/tskx» бағдарламасының ішіндегі 
CALLBACK функциясы «FBBalError» параметрінің көмегімен робот-
тың «құлауын» анықтау үшін әзірленген (885, 888-сұраныстар):

1. Егер робот алдыға қарай құласа, онда оның FBBalData мәні 45-ке 
жуық болады (8.8-суретті қараңыз), яғни FBBalCenter мәніне қараған-
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да (шамамен 250 болатын) төмен болады. Осылайша, FBBalError мәні 
«-200»-ге қарағанда төмен болады және сәйкесінше «Slip» параметрі 
«1»-ге орнатылады (887-888 сұраныстар).

2. Егер  керісінше  робот артқа қарай құласа, онда оның FBBalData 
мәні 455-ке жуық болады, сондықтан FBBalError мәні «200»-ден үлкен 
болады және сәйкесінше «Slip» параметрі «-1»-ге орнатылады (885, 
886-сұраныстар).

3. Контроллерде CALLBACK айналымын аяқтап негізгі кодқа қайтып 
келген кезде IF құрылымы (307, 319-сұраныстар) осы шартты анықтап 
оған әсер етеді, алдымен барлық жүріс қозғалыстарын тоқтатады (309-
310 сұраныстар), одан кейін роботтың алдыға (Slip == 1) немесе артқа 
(Slip == -1) құлағанына байланысты 27 немесе 28-қозғалыс парағында 
қозғалады. Робот 27 немесе 28-қозғалыс парағының көмегімен қозғалыс-
ты аяқтағаннан кейін Slip параметрі 0-ге келтіріледі және контроллер 
осы TSK бағдарламасын жалғастырады. Роботтың AX-S20 баламалы 
датчикті пайдаланбай, 27 немесе 28-қозғалыс парағы қосылғаннан кейін 
қалыпты орынға дұрыс тұра алғандығын тексере алмағандығына назар 
аударыңыз.

8.3 FPS пайдаланылатын гуманоидты тепе-теңдік

Жоғарыда 3-тарауда көрсетілгендей, HUV Robotics әзірлеген FPS 
аяқ датчигі коммерциялық мақсатта шығарылмайды, бірақ ол екі аяқты 
қозғалыс үшін қажетті датчиктердің маңызды класын көрсетеді, сон-
дықтан ол әлі белгілі бір оқыту құндылығына ие болып табылады. Бұл 
жұмысты да Мэтью Паулишен орындаған болатын.

HUV-FPS датчигі Dynamixel-мен бірге пайдалануға жарамды және 
нақты төрт сезімтал элементке ие, сондықтан олардан мәліметтерді 
алу күрделі мәселе тудырмайды, себебі CALLBACK функциясы код 
бөлімінде құрылғыны екі рет шақыруға ғана беріледі. 8.3.1-тақырыпта 
осы шектеуді FPS датчигіне қалай бейімдеу керектігі көрсетілген.

8.3.1 FPS мәліметтерін жинау

Пайдаланылатын иллюстрация ретінде оқырманның «BalAct_1Leg_
FPS.mtn/mtnx» және «BalAct_RLeg_FPS_DA.tsk / tskx» екі файлын 
қарас тырады. 8.9-суретте осы демонстрациялық кодтарда пайдаланы-
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латын Dynamixel идентификаторлары мен мекен жайларының сызбасы 
көрсетілген.

«BalAct_1Leg_FPS.mtn/mtnx» файлында 1 және 2-қозғалыс парақта-
ры, сәйкесінше, «инициализация» және «теңгерім» сатыларында оң жақ 
инструменталды аяқ үшін пайдаланылған. 5 және 6-қозғалыс парақтары 
сол жақ инструменталды аяқ жағдайында пайдаланылған. 2 және 6-қозға-
лыс парақтары үздіксіз жандандыру режиміне ауысу үшін орнатылған.

«BalAct_RLeg_FPS_DA.tsk / tskx» бағдарламасы роботты 8.6-сурет-
те көрсетілген сияқты, оң  аяғында тұрғызу үшін ол 1-қозғалыс парағы, 
одан кейін 2-парақ арқылы өтетіндей басталған (8.4-видеоны қараңыз). 
Одан кейін, егер пайдаланушы «Жоғары» батырмасын басса, төрт баспа-
лы қалыптан мәліметтерді жинап, оларды төрт параметр бойынша түзете 
бастайды:

1. FSR ішкі фронт үшін IFFSR (26-мекенжай).
2. FSR сыртқы фронт үшін OFFSR (28-мекенжай).
3. Ішкі FSR үшін IRFSR (30-мекенжай).
4. Жол таңдамайтын FSR үшін ORFSR (32-мекенжай).
5. Осы бастапқы мәліметтер одан кейін шығыс терезесінде көрінді 

(57, 60-сұраныстар).

 

8.9-сурет. HUV FPS датчигіне арналған идентификаторлар мен динамик мекен 
жайларының сызбасы

Одан кейін егер пайдаланушы «Оңға» батырмасын басса, 
CALLBACK функциясы белсендендіріледі. CALLBACK функция-
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сының әрбір 8-миллисекундтық айналымында (80, 81-сұраныстар) 
құрылғыны екі рет шақыру шектеуі болғандықтан, мәліметтерді жинау 
мен өңдеудің пайдаланылатын сызбасы әр келесі айналым барысын-
да бір реттен «CurAdd» параметрін баптау арқылы сәйкес мекенжай-
лар (26 >> 28 >> 30 >> 32) бойынша айналуы керек (84, 103-сұраныс-
тар). Осылайша, CALLBACK әр айналым барысында FSR «ағымдық» 
мәліметтерінің екі мәні (80, 81-сұраныстар). Сәйкесінше IFFSR, OFFSR, 
IRFSR параметрлерінде сақталған IF-ELSE-IF құрылымы «CurAdd» па-
раметрінің мәнімен бақыланатын ORFSR-де сақталған орташа мәндер  
жинтығы.

8.3.2 FPS-і бар бір аяқты гуманиодттың тепе-теңдігі

«BalAct_1Leg_FPS_Balance.tsk / tskx» бағдарламасы жоғарыда 
8.1.2-тақырыпта көрсетілген AX-S20 орнына HUV FPS датчиктерін пай-
даланып, гуманоид А типті роботы үшін бір аяқты тепе-теңдікке қол 
жеткізу үшін «BalAct_1Leg_FPS.mtn/mtnx» файлымен бірге пайдалану 
әзірленген.

Осы TSK бағдарламасы UseBalance және HUMANOID параметрлерін 
инициализациялаудан және 18-сервожетектердің бірлескен ығысуларын 
нөлдендіру арқылы басталған (19, 21-сұраныстар).

Одан кейін роботтың неше аяғын қозғалысқа жарамды екендігін 
анықтап, пайдаланушыға қайсысы теңгерім табаны болатындығын ше-
шуге көмектесуі керек. Ол Dynamixel әр мүмкін идентификаторларының 
әрқайсының 0 мекенжайынан оқып, осы тапсырманы шешеді (24 және 
25-сұраныстар арқылы 111 және 122-сұраныстар). Одан кейін робот төрт 
мүмкін болатын нәтижені анықтау үшін IF-ELSE-IF құрылымы арқылы 
өтті (26, 74-сұраныстар):

1. Егер FPS анықталмаса, робот 16 әуенді жиырма рет ойнатады және 
TSK бағдарламасынан толықтай шығады (26, 36-сұраныстар).

2. Егер оң FPS анықталса, робот FOOT параметрін 1 тең мәніне орна-
тады және 0 әуенін ойнатады (38, 45-сұраныстар).

3. Егер сол FPS анықталса, робот FOOT параметрін 5-ке орнатып, 1 
әуенді ойнатады (46, 53-сұраныстар).

4. Егер екі FPS анықталса, робот 0-де әуен ойнатады, одан кейін пай-
даланушы сәйкесінше «Солға» немесе «Оңға» батырмалары арқылы 
теңгерім үшін сол  немесе оң аяқтың арасынан өз таңдауын енгізгенге 
дейін күтеді (61, 73-сұраныстар).
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Одан кейін робот өзінің бастапқы қозғалыс парағына орналасып (тең-
герім аяғына байланысты 1 немесе 5) пайдаланушы «Жоғары» батыр-
масын басқанша күтеді (83-сұраныс). «Жоғары» батырмасы басылған-
нан кейін, робот өзінің қозғалыс парағын (2 немесе 6) белсендендіріп, 
«NOIBAL» функциясын шақырады (109, 279-сұраныстар).

«NOIBAL» функциясы негізінен робот бірнеше мүмкін болатын 
тапсырмаларды орындай алатын тұйық алгоритім болып табылады:

1. Пайдаланушы робот тоқтағандағы тепе-теңдік үшін «Төмен» баты-
рмасын баса алады (яғни UseBalance мәнін FALSE орната алады) және 
ZeroJoints функциясын шақырып барлық бірлескен ығысудан құты-
ла алады (268, 276-сұраныстар). Одан кейін пайдаланушы UseBalance 
мәнін TRUE орнату үшін «Жоғары» батырмасын басып алады және 
ReferenceFootSensorValues функциясын шақырып FSR үшін тіреу мән-
дерінің жаңа жиынтығын шақыра алады (113, 119-сұраныстар).

2. UseBalance параметрі үшін TRUE мәні орнатылған кезде робот FB 
теңгерімі үшін 11, 12 және 15-сервожетектердің және LR теңгерімі үшін 
9, 10 және 17-сервожетектердің арасындағы сәйкес ығысуды реттеу 
үшін FSR 5 мәнін анықтап, оларды тіреу мәндерімен салыстыра отырып, 
кодтың үлкен бөлігін енгізеді (120, 277-сұраныстар).

8.5-видеода осы шешімнің нақты өнімділігі көрсетіледі.

8.4 HaViMo2 арналған қосымшалар

HaViMo2 түсті камерасын (8.10-сурет) Хамид Мобалех RoboCup қо-
сымшасы үшін арнап әзірлеген (http://www.havisys.com/?page_id=8). Ол 
Dynamixel-мен жұмыс істеуге жарамды болды (3 контактілі TTL) және 
AX-S1 қарапайым датчигі үшін келісім бойынша идентификатор болған 
бұғатталған ID=100-ге ие болды, сондықтан осы екі датчикті бір роботқа 
орнатуды жоспарласа, пайдаланушы AX-S1 идентификаторларды дұрыс 
баптауы керек.

Бұл камера RoboPlus Task арқылы немесе ROBOTIS-ке кіріктірілген 
CM-5/CM-510/CM-700/CM-530 контроллерлерімен бірге жұмыс істеуге 
тікелей жарамды болып табылады (9-тарауды қараңыздар). Бұл камера-
ның CM-530 (V. 1.1969) прошивкасымен берліс мәселесі болатындығы 
белгілі болды, сондықтан пайдаланушыға CM-530-ға баламалы прои-
шивкасын орнату қажет болды (http://www.havimo.com/?p=130).

Сондай-ақ ол CM-9.00 және CM-9.04 контроллерлерінде Open-CM 
IDE бірге жұмыс істейді (9-тарауды қараңыз).
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8.4.1 HaViMo2-нің ерекшеліктері мен пайдаланылуы

HaViMo2 камерасы HV7131RP (MagnaChip Semiconductor, 2005-жыл-
дан бастап) кескін CMOS-датчигіне негізделген және кристалда кескінді 
өңдеу мүмкіндігіне ие болды (http://www.havimo.com/?page_id=32).

RoboSavvy.com веб-сайтында тәжірибелік құжаттама және осы камера 
үшін бағдарламалық қамтамасыз етудің жүктемесі бар (http://robosavvy.
com/store/product_info.php/manufacturers_id/21/products_id/639). Оның 
видеокескінінің мүмкіндігін 160х120 пиксельге, түс тереңдігі 12-битке 
және YCrCb кадрлардың максималды жиілігі 19 fps (жолақ аралық жай-
ма) жетті. Оның мүмкіндіктері CM-530 және Open-CM-9.00 / 9.04 пай-
даланылатын ARM контроллер сияқты жылдам MCU-мен жақсы жүзеге 
асырылған. Бұл камера пайдаланылатын жарық көзіне калибровканы алу 
үшін (өте маңызды қадам) және оның LUT іздеу кестесін орнату үшін (8 
әртүрлі түске дейін, мысалы +7 пайдаланушы фоны) HaViMoGUI деп 
аталатын (RoboSavvy жүктелетін) ДК жағындағы қосымшаны талап 
етеді. LUT орнатылғаннан кейін орындау барысында 15 жақын орна-
ласқан нысандарды (аймақтарды) идентификациялауға болады. Осы ау-
мақтардың әрқайсысы үшін камера өзінің Color координаталары, өзінің 
масса центрінің row-column, пиксельдер саны мен оны шектеуші қорап 
туралы хабарлай алады. Қосымша ақпарат алу үшін пайдаланушыға қоса 
берілетін «HaViMo2UserManual.pdf» файлын қарастыру керек.

8.10-сурет. Dynamixel-мен 
бірге жұмыс істей алатын түр-
лі-түсті HaViMo2 камерасы
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8.4.2 CM-5 CarBot-қа арналған HaViMo2 қосымшасы

8.11-суретте RoboPlus бағдарламалық пакеттің көмегімен HaViMo2 
камерасын бағдарламалауды және өзара әрекеттесуін көрсететін СМ-5 
робот платформасы көрсетілген.

HaViMo2 камерасы өздерінің калибрлеу және бағдарламалау тапсы-
рмалары үшін өте ұзақ процедураны талап ететіндіктен, оқырманға осы 
процедуралар туралы ақпарат беретін екі видеосабақ жасалынған:

1. 8.6-видеода USB2Dynamixel модуль арқылы камераға қол-
жетімділікті алу мақсаты көзделген (СМ-5ХХ контроллерлер арқылы 
басқа «өтпелі байланыстармен» салыстырғанда автор тиімді деп есеп-
тейтін тәсіл). Оқырман басқа мүмкін болатын аппаратты баптаулар ту-
ралы толық ақпарат алу үшін «HaViMo2UserManual.pdf» құжатындағы 
3-бетке сүйенеді. Бұл видео  боялған ағаш дюбельдердің түстерін сипат-
тау үшін камераны калибрлеуді және LUT анықтау үшін HaViMoGUI 
қосымшасын қалай пайдалану керектігін көрсетті. Сонымен қатар бұл 
ағаш дюбельдерді бақылау үшін «Carbot_Visual_Track.tsk/tskx» бағдар-
ламасын пайдалануды көрсетеді.

2. 8.7-видеода «Carbot_Visual_Track.tsk/tskx» бағдарламасының ішін-
де бақылау параметрлерін мұқият баптау орындалған және «Carbot_Find 
& Approach.tsk/tskx» бағдарламасы көрсетілген. Жалпы Carbot пайда-
ланушы белгілеген түсті дюбельді іздеуге бағдарламаланған және оған 
жақындау үшін қозғалыс жасайды.

Оқырманның түсті бақылау бойынша жұмысы баяу жүргізілгендігін 
байқайды, себебі СМ-5 тек қана 16 МГц жиілікте жұмыс істейтін MCM 
Atmel AVR болған және біз белгілі бір есептеуіш қосымша шығындарға 
ие болған TASK инструментін пайдаландық. HaViMo2 қосымшасы 
СМ-530 және TASK бағдарламасы пайдаланылып, pan-tilt аппаратында 
пайдаланылған кезде өнімділік жылдамдықтың жоғарылауынан жақ-
сартылды және MCU тиімділігі артты perceptively (https://www.youtube.
com/watch?v=pog2 gzpjo7g&list=UUGIds85x7Q_nBOReZ818LJQ). 
СМ-510 С кіріктірілген нұсқасына ауысқан кезде MCM Atmel AVR ті-
келей басқарудың С қуатынан көріне отырып, өнімділік жақсарады 
(https://www.youtube.com/watch?v=pMbSqkshNZo&list=UUGIds85x7Q_
nBOReZ818LJQ&index=35 ). Сондай-ақ MCU жылдам жиілігі мен тиімді 
архитектураны біріктіре отырып OpenCM-9.04B тиімділігін айтарлықтай 
жақсарытқан (https://www.youtube.com/watch?v=kCH8F4lXXZM&list= 
UUGIds85x7Q_nBOReZ818LJQ).
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8.11-сурет. CM-5 және USB2Dynamixel бар HaViMo2 камерасы

Демонстрациялық оқыту видеосы оқырмандарға кодтардың жеке 
жолдарын көре алуға мүмкіндік бере алмайтындықтан, автор TSK 
«Carbot_Visual_Track.tsk/tskx» және «Carbot_Find & Approach.tsk/tskx» 
бағдарламаларында көрсетілген кескінді толық қамтудың және өңдеудің 
маңызды концепцияларын мәтіндік түрде қайтадан қарастыруды жөн 
көрді:

1. «Carbot_Visual_Track.tsk/tskx». TSK осы бағдарламасындағы 
маңызды тұжырым 8.12-суретте көрсетілгендей 21-жолақ болып табы-
лады. Ол жаңа видеокадрды алу үшін және HaViMoGUI инструментінің 
көмегімен калибрлеу барысында пайдаланушы таңдаған «түстермен» 
анықталған аумақтарды іздеу процесін бастау үшін пайдаланылды 
(8.6-видеоны қараңыз).

CamID параметрі аппаратты түрде 100-ге орнатылған және кадр-
ды қамту процесін іске қосу үшін 0 мекен-жай пайдаланылған, алай-
да «HaViMo2UserManual.pdf» ұсынылған функция осы PDF-құжаттың 
6-бетінде 1-кестеде көрсетілгендей, «CAP_REGION» болған (яғни, 
Address 0x0E). Ары қарай кескінді қамту процесінің бірінші айналымы 
TSK бағдарламасы қажетті түсті нысанды тауып, оны AX Carbot -12s 
көмегімен бақылау үшін шексіз ілгекке ауысады.

28-жолақ осы TSK бағдарламаның 14-жолағында орнатылғандай пай-
даланушының «Түс» параметрімен анықталған қандай да бір қолжетімді 
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аумақты көру үшін HaViMo2 қайтып келетін мәліметтер құрылымын қа-
растыратын «Get_Bounding_Box» функциясы деп аталады (81, 113-жо-
лақтарда анықталған). 8.13-суретте әр қамтылған және өңделген кадр 
үшін HaViMo2 прошивкасымен берілетін 15 мүмкін болатын аумақтар 
арқылы өту үшін пайдаланылатын FOR айналымы көрсетілген (84 жо-
лақты қараңыз). Осылайша, мысалы «Индекс» бірінші аумақ үшін «1»-
ге тең болды, ал «Addr» сәйкесінше «16»-ға тең болды. Одан кейін TSK 
бағдарламасы «Addr» мекенжайда табылған «Байтқа» қарайды және егер 
бұл «байт» мәні нөльден басқа санға тең болса, бұл нақты шын аумақ 
болды дегенді білдіреді. Негізінен бұл «байт» Mobagleh (2010) 3-суретте 
көрсетілгендей «Индекс» параметріне сәйкес келді.

 

8.12-сурет. 21-жолақ – HaViMo2 көмегімен жаңа видеокадрды қамтуға және өң-
деуге арналған CUSTOM команда

Осы 3-суретте (Mobagleh, 2010) келтірілген ақпарат та төменде оқыр-
манға ыңғайлы болуы үшін берілген:

• Индекс (1 байт) егер аумақ шын болмаса және нөльге тең болмаса.
• Түс (1 байт) анықталған аумақтың түсінің коды (0 = белгісіз неме-

се 1-ден 7-ге дейін).
• Пиксельдер (2 байт) аумақтың ішінде анықталған пиксельдер 

саны.
• SumX (4 байт) анықталған пиксельдердің Х координаталарының 

қосындысы.
• SumY (4 байт) анықталған пиксельдердің Y координаталарының 

қосындысы.
• MaxX (1 байт) – шектеуші тікбұрыштың оң жақ өрісі.
• MinX (1 байт) – шектеу өрісінің сол жақ шекарасы.
• MaxY (1 байт) – жақтаудың төменгі шетінің шегі.
• MinY (1 байт) – жоғарғы шетінің жоғарғы шегі.
Енді TSK/TSKX бағдарламасы Index параметрінің мәнін оқып (87-жо-

лақ), индекстің нөлге тең емес екендігін анықтағанда, ол осы 16-байт-
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тық мәліметтер құрылымының Color мүшесіне өту үшін Addr-ды 1-ге  
арттырады. 

Егер осы түс элементі «Түс» параметріне сәйкес келсе (14-жолағын-
да көрсетіледі), ол ағымдық анықталған аумақтың өлшемін алу үшін (2 
байт = 1 сөз, 92, 93-жолақтар) қайтадан «Қосу» мәнін 1-ге арттырады. 
Осы нақты мысалда тек БІР нысанды/аумақты бақылау қызығушылық 
тудырды, сондықтан 15 аумақтың арасынан ең үлкен аумақты іздеу 
үшін IF құрылымы пайдаланылады (94, 98-жолақтарды қараңыз). FOR 
LOOP аяқталған кезде Max параметрі сәйкес түсті қолжетімді аумақ өл-
шеміне ие болады, ал MaxAddr параметрінде нұсқаушының ағымдық 
мекенжайы көрсетіледі (яғни, 16-байттық мәліметтер құрылымынан 
осыған қолжетімді ең жоғары аумақ Pixels мәліметтер элементін көрсете  
отырып).

 

8.13-сурет. 15 аумақтан мәліметтерді алуға арналған «Get_Bounding_Box» 
функциясы
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Одан кейін егер Max нөлден басқа санға тең болса (яғни, қолжетімді 
аумақ болса), TSK бағдарламасы MaxAddr мәнінен басталып, MaxX 
мәліметтер мүшесіне ауысу үшін алдыға қарай 10 байтқа ығысып, осы 
мәнін Maxх параметрінде сақтап қалады (104, 105-жолақтар). Осыдан 
кейін ол MinX және, сәйкесінше, Minх алу үшін Addr мәнін 1 байтқа 
арттырды (106, 107-жолақтар). Maxx және Minx параметрлері HaViMo2 
камерасының алдында пайдаланушы нысанын барынша сақтау үшін 
CarBot үшін рөлдік басқарудың сәйкес командаларын есептеу үшін не-
гізгі функцияда кейіннен пайдаланылады (29-73-жолақтар).

2. “Carbot_Find&Approach.tsk/tskx”. Бұл TSK-бағдарламасы ең үл-
кен қызығушылық тудыратын аумақты табу үшін «Get_Bounding_Box» 
функциясын пайдаланады, бірақ бұл жүзеге асыру тәсілі пайдаланушы 
талап ететін түсті орнату үшін RC-100 1-2-3-4 батырмаларын пайдала-
нады (31, 61-жолақтар). Сондай-ақ, ол мақсаттың (яғни қызығушылық 
тудыратын аумақтың) ағымдық өлшемдерін тексеру үшін жаңа кодтар-
ды қосты және осыдан ол пайдаланушы тағайындаған TargetSize қамта-
масыз ету үшін киботқа команда беру арқылы жақындауын немесе ал-
шақтауын анықтап шеше алады (103, 126-жолақтар).

8.5 8-тарауды шолуға арналған сұрақтар

1. Не себепті AX-S20 датчигі гуманоид-роботтың басына орнатыла-
ды?

2. Не себепті GS-12 датчигі гуманоид-роботтың іш жақ бөлігіне ор-
натылады? 

3. CALLBACK функциясында құрылғыны неше рет шақыруға рұқсат 
беріледі?

4. CALLBACK функциясының өлшемі бойынша шектеу бола ма?
5. Азимут, еңкею және бұрылу бұрышының дәрежесі бойынша AX-

S20-ның ұсынылған революциясы қандай?
6. AX-S20-ның берілген X-Y-Z үдеу мәліметтерінде неше бит бола-

ды?
7. AX-S20 датчигі беретін мәліметтердің жаңару жиілігі қандай?
8. GS-12 датчигі беретін мәліметтердің жаңару жиілігі қандай?
9. Тәуелсіз гуманоид-робот теңгерімі кезінде AX-S20 немесе GS-12 

датчигін пайдаланып орындау механизмдерінің бірлескен ығысуларын 
белсендендіру үшін пайдаланылатын процедура қандай болды?

10. AX-S20 – бұл Dynamixel бірге жұмыс істеуге жарамды датчик (Ш-Ж).
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11. GS-12 Dynamixel бірге жұмыс істеуге жарамды датчик болып та-
былады (Ш-Ж).

12. GS-12 датчигінен цифрлы шығыс мәндерінің диапазоны қандай?
13. HUV Robotics FPS датчигі Dynamixel-мен бірге жұмыс істеуге жа-

рамды датчик болып табылады. (Ш-Ж)
14. HaViMo2 камерасы Dynamixel бірге жұмыс істеуге жарамды дат-

чик болып табылады (Ш-Ж).
15. HaViMo2 камерасының пиксель сипаттамасы, мүмкіндігі қандай?
16. HaViMo2 камерасы үшін кадрлардың максималды жиілігі қандай?
17. HaViMo2 камерасында пайдаланылатын түсті кеңістік қандай? 

Бинарлы бит бойынша түс тереңдігі қанша?
18. HaViMo2 камерасы үшін түстер кестесінде неше түрлі түстері 

сақтауға болады?
19. Әр жұмыс айналымында HaViMo2 камерасында неше ығысқан 

нысандарды / аумақтарды іздеуге болады?

8.6 8-тарауды шолуға арналған жаттығулар

1. Джорджия университетінің студенті «Carbot_Find & Approach.tsk/
tskx» бағдарламасынан бастап  бейнеклипте және суретте көрсетілген-
дей бейнелеу үшін HaViMo2 камерасын пайдаланып слаломды келіссөз-
дер жүргізетін Carbot жобасын әзірлеген (8.8-қараңыз).

Тайвань университеті студенттері HaViMo2 камерасын PRIVIUM 
GERWALK-қа орнатып Find and Approach функциясын абразивті түстік 
түзету үшін пайдаланды. Бұл жұмыс өте қиын болды, себебі GERWALK  
алдыңғы камераны әрдайым қысқа уақыт ішінде итеріп қозғалтып су-
реттерді түсіріп өңдеп отырды. Сондай-ақ студенттер роботты тоқтату 
командасы ретінде DMS датчиктерін пайдаланған. (https://www.youtube.
com/watch?v=HWxMwvFriMc ).

Әдебиеттер
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9-тарау 
Кіріктірілген С нұсқалары

8-тарауда ROBOTIS жүйесінен максималды өнімділікті алу үшін олар 
«Кіріктірілген С» тасымалдағыштарын ескеру керектігі көрсетілген. 
Осыған байланысты кейбір ресурстар (көптеген ресурстар жазылмаған):

• VanadiumLabs ресурсы AtmelAVR негізделген 
ArbotiXRoboController желісіне сәйкес келеді (http://www.
vanadiumlabs.com/arbotix.html). Оған ROS ұйымы қызмет көрсе-
теді (http://wiki.ros.org/arbotix). 

• HumanoidLab ресурсы Windows мен Linux-ке арналған 
BioloidPremium http://apollo.upc.es/humanoide/trac/wiki/
bioloidCframeworks) С кітапханасы болып табылады.

• BioloidCControl –A/B/C BIOLOID PREMIUM гуманоидтар 
үшін баламалы микробағдарламасы (https://code.google.com/p/
bioloidccontrol/). 

• «SoftwareSouls» сондай-ақ, басқа тәсілді ұсынады (http://
softwaresouls.com/softwaresouls/series/programming-robotis-bioloid-
hardware/). 

• Тағы бір қызықты өнім – Windows, Linux және MacOS жүй-
елері үшін USB2Dynamixel модуліне эквивалентті болып та-
былатын USB2AX өнімі (http://www.xevelabs.com/doku.
php?id=product:usb2ax:usb2ax).

• Arduino кітаптарына келетін болсақ, оқырманның сұранысы мен 
мақсатына жауап беретін көптеген тәсілдер бар, бірақ автор Мар-
голистің «Arduino Cookbook» (2011) кітабын ұсынады.

Алайда бұл тараудың негізгі тақырыбы ROBOTISEmbeddedC ресми 
маршруттары болып табылады. EmbeddedC ең алғаш рет СМ-5 үшін 
өзінің BIOLOIDExpertKit арқылы қолжетімді болды (бірақ, ол 2006 жыл-
дан бастап шығарылмайды) және қазіргі уақытта EmbeddedC функци-
оналдылығы тек қана CM-510/700/530 және OpenCM -9.00 / 9.04 үшін 
ғана қолжетімді.

Хронологиялық тәртіпте және халықаралық нарық үшін СМ-510-
ға арналған EmbeddedC бірінші рет 2010 жылы шығарылды және СМ-
530 үшін 2012 жылдың көктемінде шықты. Алайда OpenCM-9.00/9.04 
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жүйелері 2012-2013 жылдары шыққан және OpenCM-485-EXP соңғы 
аппараттық құраушысы 2014 жылдың жазында шықты. Алайда тақы-
рыптар ағымы ұтымды желіде жүруі үшін осы тарау OpenCM-9.00 
/ 9.04 сериясына арналған OpenCMIDE сериясынан басталып, CM-
510/530 жүйесіне арналған EmbeddedC-мен аяқталды. Себебі автор-
дың ойы бойынша, осы кітап оқырмандарының RoboPlus жүйесінен 
және ROBOTIS маршрутына арналған СМ-5ХХ сериясынан бастады. 
Сондай-ақ оқырманның C/C++ бағдарламалаудан хабары немесе C/
C++ бағдарламалаудың жақсы ресурсына қолжетімділігі болатын-
дылығы қажет, себебі бұл тақырып осы кітаптың мазмұнынан тыс 
берілген. Сондықтан, осы кітапты жазудағы автордың негізгі мақсаты 
RoboPlus пен EmbeddedC пайдаланудың арасындағы ұқсастықтары мен 
айырмашылықтарын инструменталды қатынасын салыстыру болып  
табылады:

• RoboPlusTASK пен EmbeddedC-ді пайдаланудың арасындағы жал-
пы айырмашылықтары.

• OpenCM-9.00/9.04 тобы үшін OpenCMIDE.
• OpenCMIDE және PLAY700 қосымшаларымен мобильді манипу-

ляторларға арналған қосымшалар.
• CM-510 және CM-530 жүйелері үшін С кіріктірілген опциялары.
• Қозғалысты бағдарламалау және кіріктірілген С.

9.1 Кіріктірілген С мен RoboPlus TASK-ты салыстыру

TASK инструменті робототехникамен енді бастап айналысып келе 
жатқан және компьютерде бағдарламалау дағдыларын енді меңгеріп 
келе жатқан мамандар үшін әзірленген, сондықтан оның интерфейсі пай-
даланушыны кіріктірілген C интерфейстеріне ауысқан кезде ескерілмей 
қалатын маңызды жағдайлардан пайдаланушыны қорғаған:

1. Мәліметтер типтері. TASK бағдарламалаушысы параметр атауын 
атап, оны TSK кодының кез келген жерінде пайдалана бастағанда, бұл 
параметр мақсатты мәндерді ғана өңдей алады. Кіріктірілген С барлық 
стандартты мәліметтер типін – нүктесі өзгермелі мақсатты және күр-
делі мәліметтер құрылымдарын пайдалануға мүмкіндік береді. TASK 
бағдарламалаушыда контроллер және Dynamixel үшін CUSTOM коман-
дасының көмегімен қандай әрекетті орындау керектігі туралы түсінік 
қалыптасады (8.12 және 8.13-суреттерді қараңыз), сондай-ақ берілген 
параметрде немесе құрылғыда (мысалы 8-тараудағы HaViMo2 камера-
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сында) дұрыс оқу үшін не жазу үшін BYTE (8 бит) немесе WORD (16 
бит) мәліметтер типін таңдау керек.

2. Функцияны (әдісті) тағайындау және шақыру. Негізінен TASK 
бағдарламасында пайдаланылатын шамамен барлық операторлардың 
90%-ы Assignment типіне жатқызылады (A=B, яғни В параметрінің мәні 
А параметріне тағайындалады). Мысалы, мақсат орнын ID = 3 болатын 
AX-12 800 мәніне орнату үшін пайдаланушы TASK келесі сұранысын 
енгізеді:

ID [3]: Goal position = 800

Пайдаланушысы  кіріктірілген С-ны ауыстыра отырып, C/C++ 
Function әдісін пайдаланады:

Dxl.writeWord (3, 30, 800);

Бұл жерде «3» аргументі идентификаторға сәйкес келеді, ал «30» ар-
гументі АХ-12 басқару кестесінде көрсетілгендей, «Мақсат орны» пара-
метрінің мекен жайына сәйкес келеді ( мекен жайы бойынша веб-сілте-
мені қараңыз), ал «800» аргументі мақсат орны үшін қажетті мән болады. 
Басқа сөзбен айтсақ, кіріктірілген С пайдаланылатын көптеген сұраныс-
тар – осы әдісті дұрыс пайдалану үшін көптеген ресми параметрлердің 
дұрыс бапталуын талап ететін әдістерді шақыру. Сондықтан пайдала-
нушы қарастырылып отырған роботта пайдаланылған ROBOTIS жетек-
тері мен датчиктерінің әр типін басқару кестесімен танысу керек. Бұл 
бақылау кестесі пайдаланушыға пайдаланатын мәліметтердің сәйкес 
типтері туралы ақпарат береді (BYTE немесе WORD). Сондай-ақ TASK 
алдыңғы инструкциясында пайдаланылған синтаксиске жуық синтак-
сиспен баламалы шақыру әдісін пайдалануға да болады:

Dxl.goalPosition (3, 800)

3. Құрылғылар. Алдыңғы тарауда оқырман Dxl.goalPosition (3, 800) 
«Шақыру» әдісінде пайдаланылатын «Dxl.» нотациясын байқауы мүм-
кін. Негізінен С/С++ бағдарламалаушысы goalposition () әдісін дұрыс 
пайдалануы үшін арналған тағы екі тұжырым болады:

a) DynamixelDxl (1) ROBOTIS әр контроллеріндегі 3 контактілі 
TTL-шинаға сәйкес келетін «1» тізбекті шинамен (яғни дөңгелек жақша-
ның ішіндегі «1» аргументімен) байланысқан «Dynamixel» құрылғысы 
ретінде «Dxl» нысанын анықтауға арналған (СМ-5-тен бастап OpenCM-
9.04-ке дейін – 9.1-суретті қараңыз).
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9.1-сурет. Сол жақтағы сурет OpenCM-9.00V.1 және оң жақтағы сурет OpenCM-
9.04/B

ә) Dxl.begin (3) 1 Мбит/с жылдамдықпен (дөңгелек жақшадағы «3» 
аргументі) «Dxl» нысанымен (яғни Dynamixel 3 контактілі TTL-шина-
сымен) байланысты инициализациялау үшін.

 

9.2-сурет.  485 EXP экранның жоғарғы шетінде OpenCM-9.04/C
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5 контактілі шинаны пайдаланатын құрылғылар үшін (9.2-суретті қа-
раңыз) осы сияқты процесті пайдалану қажет, бірақ бұл жағдайда OLLO 
құрылғысы қолданылады:

б) OLLOmyOLLO  CM-510/530 және OpenCM-9.04 / A / B / C си-
яқты ROBOTIS контроллерінде сәйкес 5 контактілі GPIO шинасындағы 
«OLLO» құрылғысы ретінде «myOLLO» нысанын анықтау үшін;

ә) myOLLO.begin(2) GPIO «2» портына қосылған «myOLLO» нақты 
құрылғысын инициализациялау үшін (мысал ретінде қарастырылған).

б) myOLLO.read(2) цифрлы мән ретінде «2» портқа қосылған 
құрылғының ағымдық шақыруын оқу үшін.

TASK бағдарламалаушысына осы жағдайларға алаңдамау керек, 
себебі TASK инструментінде фондық режимде Dynamixel мен OLLO 
біріктіру және инициализациялау қарастырылған. 9.1-видео TSK (CM-
530 - «TSKvsIDE.tsk») бағдарламасы мен AX-12 және DMS-датчигін-
де бірдей операцияларды орындауға арналған С (на OpenCM-9.04/B+ 
485-EXPcombo - «TSKvsIDE.ino») бағдарламасын салыстыру көрсетіл-
ген. Бұл видеофайл АХ-12 датчигі 485-EXP платасындағы TTL-шинаға 
қосылған жағда «TSKvsIDE.ino» сұлбасын қалай бейімдеу керектігін 
көрсетті (толығырақ келесі байланыс порттары туралы келесі тармақты 
қараңыз).

4. Байланыс порттары. «Dynamixel» құрылғысы әр байланысты-
рғыш құрылғысы үшін, мысалы LN-101 (сымды) және ZIG-110 немесе 
BT-110/210/410 (сымсыз) 1 тізбекті шина арқылы қосылғаны сияқты 2 
тізбекті шина порты арқылы қосуға бағдарламаланған (яғни 4-контак-
тілі ойық (9.1 және 9.2-суреттерді қараңыз) OpenCM 485-EXP кеңейту 
экранына SerialBus 3 тағайындалады (9.2-суретті қараңыз) және оны 
OpenCMIDE көмегімен бағдарламалауға болады, бірақ қазіргі уақытта 
TASK инструментімен толық бағдарламалай алмайды (2017-жылдың 
көктемі, сондай-ақ 5.2.2-тақырыпты қараңыз).

5. Dynamixel 1 және 2 байланыс хаттамалары. Бұрын барлық 
DynamixelsROBOTIS бір байланыс хаттамасын пайдаланған (http://
support.robotis.com/en/product/actuator/dynamixel/communication/dxl_
packet.htm), бірақ 2012 жылы PRO желісі, одан кейін 2013 жылдан 
бастап Х сериясы қосылған кезде инструкция пакеттерінің дизайны, 
дәрежесі жіберу жылдамдығы әртүрлі екінші байланыс хаттамасы та-
лап етілді (http://support.robotis.com/en/product/actuator/dynamixel_pro/
communication/instruction_status_packet.htm). Қазіргі уақытта (2017-жыл-
дың көктемі) ROBOTIS OpenCMIDE ортасында (яғни, OpenCM-9.04/A/
B/C бірге) ғана аралас хаттаманы пайдаланып бағдарламалауды қолдай-
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ды және сол үшін setPacketType (DXL_PACKET_TYPE) әдісін пайдалану 
талап етіледі, ал DXL_PACKET_TYPE параметрін 1 хаттама үшін «1»-ге 
және 2-хаттама үшін «2»-ге орнатылады. Ең бастысы, setPacketType () 
әдісі Dynamixel-ге сәйкес типімен (1 немесе 2 хаттама) кез келген байла-
ныс алдында сәйкес DXL_PACKET_TYPE орнату үшін пайдаланылуы 
керек. Төменде келтірілген кодтың үлгісін қараңыз:

// Dynamixel with ID_1 uses Protocol 1
Dxl.setPacketType(1);
Dxl.goalPosition(ID_1, 512); // go to position 512
delay(1000); // delay 1 second
// Dynamixel with ID_3 uses Protocol 2
Dxl.setPacketType(2);
Dxl.goalPosition(ID_3, 1023);
delay(500); // delay 0.5 second

9.2 OpenCM-9.00 / 9.04-ке арналған кіріктірілген С

OpenCMIDE-қа арналған ағымдық нұсқа  2014 жылдан бастап өз-
гертіліп  шығарылған (http://support.robotis.com/en/software/robotis_
opencm.htm) 1.04 нұсқасы OpenCM-9.04 жүйесіне арналған пайдала-
нушы нұсқаулығы мен жабдық туралы басқа ақпарат http://support.
robotis.com/en/product/controller/opencm9.04.htm сілтемесінде берілген. 
OpenCM-9.00 контроллері коммерциялық мақсатта сатылмағанымен, 
осы жүйеге арналған техникалық ақпарат келтірілген ZIP-файл осы 
кітаппен бірге берілген (OpenCM-900-Manuals. Zip). «trossenrobotics.
com» және «robosavvy.com» сияқты басқа да қауымдастырылған ре-
сурстар бар. Сонымен бірге OpenCMIDE нұсқасы Arduino архитекту-
расына негізделгендіктен, баспада және Ғаламторда Arduino үшін пай-
даланушы ROBOTIS нұсқаулықтарынан тыс талдай алатын көптеген  
ресурстар бар.

9.2.1 CarBot негізгі қосымшалары

ROBOTIS нұсқаулықтары мен веб-сайттарында IDEOpenCM орнату 
үшін  оны негізгі түрде және кеңінен пайдалануы үшін жақсы инструк-
циялар ұсынғандықтан, бұл бөлім кіріктірілген С жаңадан бастап келе 
жатқан бағдарламалаушысына пайдалы болады деп ойлаған жобаның 
екі түрлі үлгісін көрсетеді:
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1. 9.2-видеода ДК-дағы ROBOPLUSMANAGER (V.1) инструменті 
виртуалдытүрде RC-100 ВТ-210-термен жабдықталған CarBot-ты 
қашықтықтан басқару көрсетеді. Arduino сұлбасының ағымдық файлы 
«CM9_Carbot_RC.ino» деп аталады және осы кітапқа енгізілген.

2. 9.3-видеода OpenCM-9.04/B-мен бірге 485-ЕХР кеңейту экранын 
пайдалану, сондай ақ Dynamixel хаттамаларын байланыстыру сипат-
талған. Arduino сұлбасының сәйкес файлы «CM9_Mixed_Protocols.ino» 
деп аталған және осы кітапқа енгізілген.

8.4.2-тақырыпта OpenCM-9.04/B бұрынғы моделінде ROBOTISIDEV.1 
(2013) пайдаланып, HaViMo2 камерасымен жақсы жұмыс істегенді-
гі көрсетілген (https://www.youtube.com/watch?v=kCH8F4lXXZM& 
list=UUGIds85x7Q_nBORe-Z818LJQ). Өкінішке орай, автор OpenCM-
9.04/B ағымдық моделін және ROBOTISV.1.0.4 ағымдық нұсқа-
сын пайдаланып, тура сондай нәтижеге қол жеткізе алмады. «CM9_
CarbotHaViMo2.ino» сұлбасы осы кітапта оқырманға анықтама болуы 
үшін берілген. Бұл сұлба тиімді құрастырылған, бірақ HaViMo2 қосым-
шасы hvm2.ready () әдісін шақырған кезде шақырылатын осы Dynamixel 
бірінші пингке ешқашан жауап бермейді.

9.2.2 Мобильді манипуляторды қашықтықтан басқару тетігі

Осы бөлімде 6.30-суретте сипатталған MobileManipulator жүйесі 
OpenCM-9.04/C+485-EXP-пен басқарылады (9.3-суретті қараңыз). Оның 
USB-порты ДК орындалатын кодтарды жүктеу үшін, сондай-ақ әртүрлі 
баптау ақпараттарын басып шығару үшін пайдаланылған. 4 контактілі 
байланыс портын (Serial 2) TASKV.1 және V.2 инструментінің ішінен та-
былған VirtualRC-100 құралы арқылы пайдаланушымен уақыт бойынша 
өзара әрекеттесу үшін пайдаланылған.

6.2.2.4-тақырыпшада осы MobileManipulator платформасын 
қашықтықтан басқаруға қол жеткізуге арналған тәсіл берілгендіктен, 
бұл бөлімде кіріктірілген С-ның ерекшеліктері қарастырылады. «CM9_
MobileManipulator_RC.ino» қорытынды сұлбасына Springer-дің қосым-
ша материалдары қосылған.

9.4-суретте қажетті параметрлердің әр түрлі анықтамалары көрсетіл-
ген:

• 22-ден бастап 24-ке дейінгі сұраныстар RC-100 қашықтықтан 
басқару тетіктерінің сипаттамаларына жатқызылады, ал RC-100 
хабарламалары RcvData параметрінде сақталады. 23-сұраныс 
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«контроллер» атауын RC-100 құрылғысымен байланыстырады, 
одан кейін оны setup () функциясына инициализациялау керек.

• 26-28-сұраныстарда Serial 1, Serial 2 және Serial 3 коммуникация-
лық порттары үшін пайдаланылатын константалар анықталған. 
Қосымшаның осы сұлбасында тізбекті 1 пайдаланылған жоқ.  
2 сериялық нөмір RC-100 контроллері үшін пайдаланылған және 
57 600 Кбит/с орнатылған. Тізбекті 3 485-ЕХР платасына сәйкес 
келді және 1 Мбит/с орнатылды.

• 30-41-сұраныстар пайдаланылатын орындаушы механизмдердің 
идентификаторларына жатқызылады. Манипулятор тұтқасы 8 AX-
12A (ID 1-ден бастап 8-ге дейін) пайдаланған. Дөңгелекті плат-
форма 4 AX-12W (ID 11-ден бастап 14-ке дейін) пайдаланған.

9.3-сурет. 
«OpenCM-9.04/C+485-
EXP»-мен басқарыла-
тын мобильді манипу-
лятор

 

• 42 және 45-сұраныстарда АХ-12 басқару кестелеріндегі мекенжай-
лар (яғни, әртүрлі орындаушы функциялары) келтірілген (http://
support.robotis.com/en/product/actuator/dynamixel/ax_series/dxl_
ax_actuator.htm және http://support.robotis.com/en/product/actuator/
dynamixel/ax_series/ax-12w.htm). 
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• 47-сұранысқа тұтқа үшін пайдаланылатын орындаушы меха-
низмдердің саны анықталған, ал 48-сұраныста негізгі бақылау-
дың басында осы 8 орындаушы механизмнің ағымдық орнын 
жазу үшін пайдаланылатын «CurrentPos» деп аталатын 1-D массив 
анықталған (9.7-суретті қараңыз).

• 49-сұраныс Ах-12А қолдың орнының әр өзгерісі үшін пайда-
ланылатын қадам анықталған, ал «NewPosA» және «NewPosB» 
(50-сұраныс) RC-100 арқылы пайдаланушы кірісінің нәтижесінде 
орындаушы механизмдер үшін мақсаттың жаңа орнын есептеген 
кезде пайдаланылатын уақытша айнымалылар болды.

• 52-сұраныс «Dxl» атауын «Serial 3» порты арқылы 485-ЕХР пла-
таға қосылған әртүрлі орындаушы құрылғылармен бірге байланыс-
тырды.

9.5-суретте Arduino қарапайым сұлбасы үшін қарапайым setup () 
функциясы сипатталған:

• 56-сұраныс «Dxl» нысанын 1 Мбит/с-қа жіберу жылдамдығымен 
инициализациялады.

• 57-сұраныс 57,6 Кбит/с жіберу жылдамдығымен BlueTooth ре-
жимінде «Контроллер» нысанын инициализациялады.

 

9.4-сурет. «CM9_MobileManipulator_RC.ino»-ға арналған параметрлерді 
анықтау
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• 59-66-сұраныстар қолдардың орындаушы механизмдерін бірге 
пайдалану режиміне орнатады.

• 68-71-сұраныс жетектерді дөңгелек режиміне орнатады.
• 73-сұраныс initpage () функциясы деп аталады (9.6-суретті қа-

раңыз), бұл 6.32-суреттегі 12-сұраныстағы қозғалысты белсенден-
діруге баламалы өзгерту, бірақ «128» қозғалыс жылдамдығымен 
жүргізіледі.

• For айналым командасын (74, 78-сұраныстар) тұтқаның орында-
ушы механизмдерін пайдаланушы кіріс фазасы кезінде пайдалану 
үшін максималды айналдырушы моментті және «1023» жылдам-
дықты орнатты (яғни, 9.7-суреттегідей функционалды ілмек ()).

9.7-суретте басқару алгоритмінен тұратын негізгі loop () функцияның 
басталуы көрсетілген:

• Егер RC-100 (яғни, «Контроллер») арқылы пайдаланушы кірісі 
«84» сұранысы және «85» сұраныс белсендірілсе, «RcvData» па-
раметрінде пайдаланушы кірісі сақталынады және белсенден-
діріледі.

 

9.5-сурет. «CM9_MobileManipulator_RC.ino» үшін функцияны () баптау
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• 87-89-сұраныстар CurrentPos [] массивінде қолдың орындаушы 
механизмдерінің ағымдық орнын сақтайды. Орындаушы меха-
низмдердің идентификаторлары i=1-ден бастап, 8-ге дейін бел-
гіленгендігін айта кету маңызды, бірақ С массивтерінде 0-ден 
бастап 7-ге дейін өзгереді, сондықтан CurrentPos [] массив индексі 
ретінде «i-1»-ді пайдаланады.

 

9.6-сурет. «CM9_MobileManipulator_RC.ino» үшін  initpage () функциясы

 

9.7-сурет. «CM9_MobileManipulator_RC.ino» үшін функцияның () басы
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• Одан кейін IF-ELSE-IF құрылымы нақты пайдаланушының әр 
кірісіне сәйкес келетін MobileManipulator роботының сәйкес әре-
кеттерін іске қосу үшін пайдаланылған. Мысалы, егер «»ЖОҒА-
РЫ» батырмасы басылса, онда 11-ден бастап 14-ке дейінгі сұраныс-
тар платформаны алдыға жылжуға арналады, ал егер «ТӨМЕН» 
батырмасы басылса, онда платформа артқа жүруге дайын болады 
және т.с.с. Оқырман «СОЛҒА» және «ОҢҒА» маневрі үшін пайда-
ланылатын кодтарды көру үшін INO нақты файлға сүйенеді.

6.2.2.4-тақырыпта сипатталған тәсілді пайдаланып, РЕАКТОР тұтқа-
сы үш буынымен бірге қолмен қармауға ие болады деп есептеледі:

• Иық буыны 1, 2 және 3-жетектерімен көрсетілген.
• Шынтақ буыны 4 және 5-жетектерімен көрсетілген.
• Қол буыны 6 және 7-жетектермен көрсетілген.
• Қармау 8-орындаушы механизмімен көрсетілген.
Иық буынының әрекеті «1» батырмасымен «U-D-L-R» комбинация-

сын пайдаланып әзірленген:
• «L+1» және «R+1» сәйкесінше тұтқаны солға және оңға қозғалысқа 

келтіреді және тек қана 1 орындаушы механизм қатыстырылады.
• «U+1» және «D+1» 2 және 3-жетектерді, сәйкесінше, «жоғары» не-

месе «төмен» қозғалтады.
9.8-суретте иық буыны үшін осы тәсілді жүзеге асыру көрсетілген:
9_MobileManipulator_RC.ino»

 

9.8-сурет. «CM9_MobileManipulator_RC.ino» үшін иық буынының қозғалыста-
рын басқару
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• Егер «L+1» батырмалары басылса, сұраныстары орындалады, 
«NewPosA» параметрі 1-орындау механизмінің ағымдық орнынан 
(яғни CurrentPos [0]) және «Step» қосылған қосындысынан есепте-
леді. Келесі «NewPosA» жетек орнының мәні үшін 0-1203 «заңды» 
диапазонына тексеріледі, ол 120-сұраныста 1 жетек үшін мақсат 
орны ретінде пайдаланылады.

• Егер «U+1» батырмалары басылса, онда 130-136-сұраныстар 
орындалады. Біз екі орындау механизмімен (ID=2 және 3) жұмыс 
істейтіндіктен, «NewPosA» және «NewPosB» енді осы екі орындау 
механизмдері үшін алдыңғы абзацта көрсетілгендей пайдаланыла-
ды. 6.2.2.4-тақырыптағы тұжырым осы екі орындау механизмінің 
бір-біріне айналық кескін ретінде орыналасқанына негізделген, 
сондықтан сәйкес «азайту» немесе «қосу» операциялары орын-
дау механизмінің конфигурациясына тәуелді пайдаланылуы керек 
(130 және 131-сұраныстар).

9.9-суретте осы тәсілді шынтақ буыны үшін жүзеге асыру көрсетіл-
ген, ал 9.10-суретте қол буыны үшін осы тәсілдің жүзеге асырылуы көр-
сетілген.

9.11-суретте қармаудың (8-орындаушы механизм) 5 батырманы әр 
басқан кезде «қадаммен» басылатындығы және оның бір жүрісте толық 
ашылатындығы (6-батырма) көрсетілген.

9.11-суретте, сондай-ақ, үнсіз келісім бойынша әрекеттің ешқандай 
«заңды» пайдаланушы кірістері табылмаған кезде ровинг платформа-
сында тоқтағандығы көрсетілген (195, 198-сұраныстар), бұл кезде қол 
соңғы командалық орында орналасады.

 

9.9-сурет. «CM9_MobileManipulator_RC.ino» үшін иық буынының қозғалысын 
бақылау
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«MobileReactor_RC_Demo.tsk/tskx» (6-тарау) және «CM9_
MobileManipulator_RC.ino» бағдарламаларының арасындағы негіз-
гі айырмашылық «MobileReactor_RC_Demo.tsk/tskx» барлық сер-
вомоторлар «Орындау» функциясын шақырып, әрбір RC айналы-
мында жаңартылды, ал «CM9_MobileManipulator_RC.ino» әрбір 
RC айналымында жаңартуды қажет ететін сервомашиналар ғана  
жаңартылады.

 

9.10-сурет. «CM9_MobileManipulator_RC.ino» үшін шынтақ буынының қозға-
лысын бақылау

 

9.11-сурет. «CM9_MobileManipulator_RC.ino» үшін қармау қозғалысын басқару
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9.4-видеода осы OpenCM-IDE «CM9_MobileManipulator_RC.ino» 
сұлбасының тиімділігі көрсетілген.

9.2.3 Мобильді манипуляторы бар телефон камерасын  
пайдалану

Бұл жобада тұтқаға берілген арақашықтықта дюбельге жақындауға, 
одан кейін оны көтеріп, басқа орынға жылжытуға мүмкіндік беретін 
ИҚ-датчикті және қызыл дюбельді іздеу үшін Android-телефоны ал-
дыңғы камерасы пайдаланылды (9.12-суретті қараңыз).

Қармау ұшына бекітілген IRSS-10 модулімен пайдаланылған стан-
дартты 5 контактілі таспа кабеліне кронштейн ұзын болғандықтан ол 
OpenCM-904/C контроллеріне жетуі үшін кабель ұзартқышы қосылды. 
Кабельді осылай ұзарту OpenCM-904/C аналогты-цифрлы түрлендір-
гішке берілетін кернеуді өзгертті және осы жоба үшін құрылған кодты 
орындау барысында сенімсіз көрсеткіштерге алып келді (қол қозғалған 
кезде).

Осы жобада OpenCMIDE инструменті үшін SMARTDEVICE функ-
циясы және AndroidPLAY700 қосымшасы пайдаланылды.

ИҚ сенсоры

Кабельді 
ұзарту

9.12-сурет. Аndroid телефонымен пайдаланылатын мобильді манипулятор
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9.13-суретте «CM9_MobileManipulator_PhoneCam.ino» қорытынды 
сұлбасында пайдаланылатын параметрлердің әртүрлі анықтамалары 
келтірілген. Алдыңғы 9.2.2-тақырыпта сипатталған жетекпен байланыс-
ты параметрлермен бірге «жаңа» параметрлер де болды:

• OpenCM-9.04/C пайдаланылатын контроллердің 1-портына 
жалғанған IRSS-10 датчигін пайдалану үшін 18 және 19 сұраныстар та-
лап етілген (мысалы «OLLO»).

• Android телефоны (оның құраушылары) SERIAL2 байланысы 
SMART «Dynamixel»  (25-сұраныс) болса онда физикалық бұл ВТ-210 
модулі арқылы орындалды.

 

9.13-сурет. «CM9_MobileManipulator_PhoneCam.ino» параметрлерінің анықта-
малары

• «LineColor» және «LinePosition» - бұл 9.04-контроллермен және 
Android телефон арқылы берілетін параметрлер (49 және 50-сұра-



281Робототехниканы ROBOTIS жүйелерімен  зерттеу

ныстар). PLAY700 телефон қосымшасы тек төрт түрлі: қара, қы-
зыл, жасыл және көк түстің тек қана «вертикаль» жолақтарын 
іздей алады. «LineColor» үшке орнатылған, себебі қызыл дюбель 
пайдаланылған. «LinePosition», сондай-ақ, бірден бастап беске 
дейін шектелген мәндер диапазонына ие болды және ол сұлбаны 
орындау барысында телефонмен 9.04 контроллеріне қайтарылады. 
«LinePosition» телефон экранының жоғарғы бөлігінде бес аумақты 
көрсетеді, ал «3» орталық аумақ, «1»  экранның сол шақ шетімен 
шекаралас аумақты көрсетеді.

 

9.14-сурет. «CM9_MobileManipulator_PhoneCam.ino» функцияны () баптау

9.14-суретте Arduino () баптаудың стандартты функциясы сипат-
талған, ол жерде:

• 54-сұраныс телефон мен 904С арасындағы байланыс 57,6 бит/с 
деңгейінде (яғни, BlueTooth) орнатылғандығын көрсетті.

• 58-70-сұраныстарда пайдаланылатын он екі орындау механизмінің 
әрқайсысы үшін жұмыс режимдері анықталған.

• initpage () функциясы қолды бастапқы орнына келтіру үшін (72 
сұраныс), яғни қармауды манипулятор платформасының сол 
жағына бағыттау үшін шақырылады.

• readyphone (PLAY700 қосымшасын іске қосу және BlueTooth 
арқылы қосу) функциясы телефонды () және 604-С контроллері 
бастапқы әрекеттерін синхрондау үшін пайдаланылған.
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• readypage () функциясы қолды платформаның орталық бөлігіне  
қояды.

9.15-суретте initpage () және readypage () функцияларының сипатта-
малары келтірілген:

• For айналымы (132-136-сұраныстар) максималды мәні 1,023 сегіз 
сервомашинаның әрқайсысы үшін максималды айналдырушы мо-
ментті орнатады, ал олардың мақсат жылдамдығы  512 (яғни, жар-
ты қуат кезінде).

• Одан кейін әрбір 1-ден бастап 8-ге дейінгі сервожетек үшін по-
зициялық мән орнатылған [0-1,023], ол 9.12-суретте көрсетілген 
тұрысқа алып келді.

 

9.15-сурет. “CM9_MobileManipulator_PhoneCam.ino” initpage () және readypage 
() функциялары
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• readypage () функциясы initpage () функциясына ұқсайды, бірақ 
ServoID = 1 жаңа тұрысқа орнату керек болады (152-сұраныс). 
Басқа Dxl. WriteWord () функциясы (153-159-сұраныстар) оқыр-
манға сілтеме ретінде ғана көрсетілген.

9.16-суретте телефонның мәтіндік қызметіне қол жеткізу үшін пайда-
ланылған readyphone () жұмысы түсіндірілген:

• 194-сұраныста «initpage ()» жеткеннен кейін қол пайдаланушы 50-
ден жоғары немесе соған тең оқуды шақыру үшін ИҚ-датчиктің 
алдында қолын көрсете бастағанға дейін күтіп тұратындығы көр-
сетілген.

• Одан кейін телефонда әртүрлі қызметті іске қосу үшін SMART 
функциясының сериялары шақырылады (Dynamixel ретінде қарас-
тырылады, ID = 100):

- 195-сұраныс телефонды портреттік режимге орнатады.
- 196-сұраныс телефон экранындағы барлық мәтінді тазалайды.

 

9.16-сурет. “CM9_MobileManipulator_PhoneCam.ino” readyphone () функциясы

 

9.17-сурет. «CM9_MobileManipulator_PhoneCam.ino» негізгі айналымның 
1-бөлігі
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- 197-сұраныс 1 мәтіндік элемент үшін Text-To-Speech процесін іске 
қосады (яғни, «дайын» сөзі шығарылады).

- 198-сұраныста бірдей 1 мәтіндік элементі көрсетіледі («дайын»).
- 199-сұраныста телефон өзінің алдыңғы камерасын пайдаланатын-

дығы айтылады, ал 200-сұраныста осы камерада ұлғайтылу қолданыл-
майтындығы айтылады.

- 201-сұраныс қалған басқару алгоритміне ауысардан бұрын (яғни 
readypage () функциясын шақырмас бұрын) Text-To-Speech процесінің 
аяқталуын күтеді.

Тұтқаны «readypage ()» деңгейіне келтіргеннен кейін сұлба 4 бөлікке 
ие болатын, ал 1-бөлігі 9.17-суретте сипатталған негізгі айналым функ-
циясын (2) енгізеді:

• Контроллер дюбельді сканерлеу процесін бастауға дайын болған 
кезде ол пайдаланушы ИҚ-датчиктің алдында қолын қозғалтқанға 
дейін күтеді (81-сұраныс).

• 83-85-сұраныстар 2 мәтіндік элемент үшін («алдыңғы камера») 
«Мәтін-сөз» процесін бастайды, оны көрсетіп, «Мәтін - сөз» про-
цесінің аяқталуын күтеді.

• 86-сұраныс камераны сызықты анықтау режиміне орнатады, ал 
87 сұраныста 1-ден бастап 5-ке дейін белгіленген бес аумақтың 
біреуінде көрсету үшін LineColor-ды (= 3, яғни қызыл түс) іздеуді 
ұсынады.

 

9.18-сурет. «CM9_MobileManipulator_PhoneCam.ino» негізгі айналымның () 
2-бөлігі
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• Одан кейін платформаны оңға бұру нұсқаулығы беріледі (90-сұра-
ныс) және телефон камерасынан қандай да бір «қызыл» нысанды 
көргендігін хабарлағанға дейін оңға бұруды жалғастыру нұсқау-
лығы беріледі (91-сұраныс). Соңында камера «қызылды» көріп, 
Smart.readByte (100, 10110) функциясының көмегімен нөлдік ау-
мақ нөмірін қайтарады. Одан кейін 904 контроллері дюбельдерді 
іздеу алгоритмінің 2-бөлігіне кіреді.

9.18-суретте қызыл дюбельдің центрлік бөлігінде камера пайдала-
нылып, ИҚ-датчикпен бақыланатын белгілі бір арақашықтыққа дейін 
жақындайтын алгоритмнің 2-бөлігінде пайдаланылған сатылар көр-
сетілген (яғни оның көрсеткіштері 700-ден төмен болуы керек):

• 94-сұраныс ИҚ-датчиктің көрсеткішіне негізделген While айналы-
мын іске қосады (яғни, 1 порттағы MyOLLO.read ()). Егер бұл көр-
сеткіш 700-ден төмен болса, While айналымы енгізіледі.

• Одан кейін «LinePosition» ол телефон камерасы қандай да бір «қы-
зыл» дақ анықтайтын аумаққа сәйкес келетін Smart.readByte (100, 
10110) функциясымен қайтарылатын «аумақ нөмірін» сақтап қоя-
ды (95 сұраныс).

• IF-ELSE-IF құрылымы (96-дан бастап 110-ға дейінгі сұраныстар) 
платформа қызыл дюбельді камераның центрінде ұстау үшін (яғни, 
егер LinePosition 3-аумақтың «оң» немесе «сол» жағында болса) 
және егер ол 3-аумақта табылса, алға жүріп, дюбельге жақындау 
үшін әзірленген.

• 105-109-сұраныстар камера кенеттен қызыл дюбельді көрмеген 
кезде және ровер өзінің тірегінде тоқтап, одан кейін дыбыс шыға-
рып, телефон арқылы 3 мәтінді көрсеткен кездегі (яғни, «жоғалған 
шрифт» қателіктің «күрделі» жағдайын табу үшін әзірленген.

 

9.19-сурет. «CM9_MobileManipulator_PhoneCam.ino» stop_rover() және 
stoparm() функциялары
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9.20-сурет. «CM9_MobileManipulator_PhoneCam.ino» негізгі айналымның () 
3-бөлігі

• Егер платформа ИҚ-датчиктің 700 жоғары көрсеткішін қайта-
ру үшін дюбельге жақындаса, While айналымы аяқталады және 
112-сұраныс орындалып, ровер тоқтайды (stop rover () функциясы 
туралы толық ақпарат алу үшін 9.19-суретті қараңыз). Одан кейін 
контроллер басқару алгоритмінің 3 бөлігін енгізеді.

9.20-суретте контроллер қол дюбельге қарай созылған кезде дюбельді 
қашан қармау керектігін шешу үшін ИҚ-датчикті пайдаланатын 3 бөлік 
сипатталады.

• 113-функцияның көмегімен extendpage() функциясы (9.21-сурет-
тін қараңыз) қармау үшін қолды созу іске қосылғанда сәйкесінше 
ИҚ-датчик дюбельге жақын болады. extendpage() функциясының 
қолды өзінің «дайын» тұрысынан идентификаторлары =2, 3, 4 
және 5 болатын сервожетектерді ғана пайдалана отырып, «кеңей-
тілген» тұрысқа дейін созғандығына назар аударыңыз.

• Соңында ИҚ-датчик 1600-ден асатын мән туралы хабарлайды 
(114-сұраныс) және бұл айналым аяқталады, ал 115-сұраныс бар-
лық сервомашиналарды тоқтатады. Бұл алдымен GOALSPEEDs 
мәнін кеңінен хабарлау командасының көмегімен нөлге келтір-
ген, одан кейін оның барлық ҚАЗІРГІ ТҰРЫСТАРЫ олардың 
МАҚСАТ ТҰРЫСЫ болатындай орнататын stop_arm () функция-
сының көмегімен орындалған (stop_arm () функциясы туралы то-
лық ақпарат алу үшін 9.19-суретті қараңыз). Бұл сервомашиналар 
МАҚСАТ ЖЫЛДАМДЫҚТАРЫ алгоритмнің кейінгі 4-бөлігінде 
нөльдік емес мәнге келтірілген кезде орындалған (9.20-суреттегі 
113-сұраныс) extendpage () функциясымен анықталатын мақсат-
тың бастапқы тұрысына ауыспауы үшін жасалған. Бұл өте маңыз-
ды және күрделі мәселе болды.
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9.21-сурет. “CM9_MobileManipulator_PhoneCam.ino” extendpage () және 
storepage () функциялары

• Тұтқа толық тоқтағаннан кейін (ID=8) қысқыш 9.20-суреттегі 
118-сұранысқа қосылған.

• 119-сұраныс қармауды жабады, ал 120-сұраныста қармау дюбель-
де жабылған кезде 2000 мс күтіледі.

Алгоритмнің 4-бөлігі 9.22-суретте сипатталған, бұл жерде:
• Барлық сервожетектер МАҚСАТ ЖЫЛДАМДЫҚ барлық мән-

дерін 50-ге орнату үшін кеңінен хабарлау командасының көме-
гімен қайтадан қосылған (122-сұраныс).
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• Одан кейін тұтқа readypage () тұрысына келтірілген, ал осыдан 
кейін storepage () тұрысына жылжытылған (123 және 124-сұраны-
стар).

 

9.22-сурет. «CM9_MobileManipulator_PhoneCam.ino» негізгі айналымның () 
4-бөлігі

• 125-сұраныс соңында қармауды ашты.
• 127-сұраныс Arduino () айналымының стандартты функциясы тек 

бір рет орындалуы үшін арналған «трюк» болды (мысалы, Cmain 
() қарапайым функциясы).

Сондай-ақ, storepage () функциясының қолды (дюбельді қармағанда) 
манипулятор платформасының сол жағына артқа бұрғандығына және 
1-ден бастап 6-ға дейінгі идентификаторлары бар Servos пайдаланған-
дығына назар аударыңыз (9.21-суретті қараңыз). 190-сұраныстағы «2000 
мс» бөгеліс қол өзінің «орнына» жетуін күту үшін пайдаланылған.

9.5-видео автордың нақты сынаулары кезінде орын алған алгоритмді 
толық іске қосқан кездегі осы алгоритмнің тиімділігін көрсетті. Оқыр-
ман осы тараудың басында автордың IRSS-10 датчигін оның конструк-
циялық шектеулерінен тыс пайдалануға тура келгендігін есіне түсіре 
алады, себебі оны қосу үшін қармау станциясынан контроллерге дейін 
5-контактілі ұзын GPIOPort 1 кабелін пайдалану қажет болған. 9.20-су-
ретте 114-сұраныспен нашар көрінеді. Алгоритмнің осы сатысында қол 
алдыға қарай қозғалысын жалғастырады, сондай-ақ 5-контактілі ка-
бельді тартады. Осылайша, ИҚ-датчик қалыпты қызмет атқара алады, 
сәйкесінше әрқашан 1600-ден төмен болған көрсеткіштерді қайтарған, 
алайда физикалық ИҚ-датчик дюбельге жақындағанымен, бірақ ол оны 
«көре» алмайды. Сондықтан автор сырттан қарағанда extendpage функ-
циясының ішінде анықталғандай, қол өзінің соңғы орнына дейін кеңей-
етіндігін көруі мүмкін және осыдан кейін ешқандай әрекет болмайды 
(себебі контроллер 114-сұраныста While айналымының ішінде қалады). 
Кейбір оқырмандар IRSS-10 жақсы датчик табуы мүмкін. ROBOTIS дү-
кендерінде ультрадыбыстық датчик әлі ұсыныла қойған жоқ.



289Робототехниканы ROBOTIS жүйелерімен  зерттеу

9.3 CM-510 және CM-530 арналған кіріктірілген С

СМ-510/СМ-700 үшін C/C++ (V. 1.02) бағдарламалаудың ағымдық 
SDK http://support.robotis.com/en/software/embeded_c/cm510_cm700.htm 
мекен жайы бойынша қолжетімді, ал СМ-530 сәйкес келетін нұсқасын 
http://support.robotis.com/en/software/embeded_c/cm530.htm мекен-жайы 
бойынша табуға болады. Сондай-ақ, осы екі веб-сайтта осы екі контрол-
лерлер үшін қажетті инструменттер тізбегін орнату туралы толық ақпа-
рат бар:

1. ROBOTIS ұсынған СМ-510/СМ-700 тізбегі WinAVR® және 
AtmelStudio® болып табылады (http://support.robotis.com/en/software/
embeded_c/cm510_cm700/embeded_c_start.htm). Алайда WinAVR бірге 
EclipseIDE пайдалануға болады (9.3.1-тақырыпшаны қараңыз).

2. ROBOTIS ұсынған СМ-530 тізбегі JRE, WinARM и Eclipse® (http://
support.robotis.com/en/software/embeded_c/cm530/embeded_c_start_stm.
htm).

9.3.1 CM-510 арналған оқулықтар

ROBOTIS AtmelStudio инструментінің көмегімен СМ-510-ды 
бағдарламалау үшін (http://support.robotis.com/en/software/embeded_c/
cm510_cm700/programming.htm) мекен-жайы бойынша оқыту ақпара-
тын ұсынған. Сондай-ақ ROBOTIS (http://support.robotis.com/en/software/
embeded_c/cm510_cm700/example.HTM) көптеген әзірленген мысалдар-
ды ұсынған.

Егер оқырманға СМ-510-мен  бірге Eclipse пайдалану ұнаса, оған 
Тайвань ұлттық университетіндегі доктор Яньфу Го жасаған төрт видео-
сабақты YouTube-тан қарау керек:

1. https://www.youtube.com/watch?v=csgotzBhbmI – 1 оқулық 
AtmelAVRATmega2561 базалық архитектурасын сипаттаған және оның 
СМ-510-мен қалай жүзеге асырылғандығын көрсеткен. Сондай-ақ ол 
Eclipse жобасын құрудан бастап, кодтау және ROBOTIS Terminal инс-
трументінің көмегімен контроллерге жүктеуге дейінгі толық қадамдар-
ды көрсеткен. 1 оқулықта құралында СМ-510 контроллеріне орнатылған 
жарық диодтары, батырмалар, тізбекті байланыс, зуммер және микро-
фон сияқты құрылғылармен қалай басқару керектігі көрсетілген.

2. https://www.youtube.com/watch?v=OIUkl6iBUfM–2  оқулық құра-
лында мысал ретінде OLLONIR датчигін пайдаланып, сенсорлы ин-
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терфейстермен байланысты мәселелер қарастырылған. АХ-12 сияқты 
Dynamixel жетектерін қалай басқару керектігі көрсетілген және ZigBee 
байланысты бағдарламалау мысалымен аяқталған.

3. https://www.youtube.com/watch?v=6jZtmN3PXEY–3 оқулықта екі 
АХ-12 жетегінің көмегімен тұрғызылған панорамалау платформасының 
көмегімен түсті нысандарды бақылау үшін HaViMo2 видеокамерасын 
қалай бағдарламалау керектігі көрсетілген. Бастапқы код «HaViMo2.
zip» ZIP файлына салынған.

4. https://www.youtube.com/watch?v=GGjeCOuua9M–4 оқулық құра-
лында CarBot платформасында гироскоп датчигімен қалай өзара әрекет-
тесу керектігі және CarBot осы маневрден кейін қай бұрыштың (граду-
спен) бұрғандығын бағалау үшін гироскоптың бұрыштық жылдамдығы-
ның мәліметтерін қалай біріктіру керектігі көрсетілген. Бастапқы код 
«GyroCompass.zip» ZIP файлына салынған.

9.3.2 CM-530-ға арналған оқулықтар

ROBOTIS Eclipse-WinARM инструменттер тізбегін пайдаланып, 
СМ-530-ды бағдарламалау үшін (http://support.robotis.com/ru/software/ 
embeded_c/cm530/programming_stm.htm) мекен-жай бойынша оқыту 
ақпаратын ұсынған. ROBOTIS, сондай-ақ, (http://support.robotis.com/en/
software/embeded_c/cm530/example_stm.htm) бағдарламалаудың бірнеше 
мысалдарын көрсеткен.

Өкінішке орай, СМ-530 үшін Eclipse-WinARM инструменттер тіз-
бегін қалай пайдалану керектігін көрсететін авторға белгілі ешқандай 
видеоресурстар жоқ, бірақ доктор Чнь-Фу Го жасаған СМ-510 арналған 
оқу материалдар сериясын кіріспе ретінде тиімді пайдалануға болады, 
себебі олар да Eclipse пайдаланған.

9.3.3 CM-510/530-ға арналған кіріктірілген С-ны болашақта 
қолдау

Қазіргі уақытта ROBOTIS инфрақызыл датчиктер, түсті және маг-
нитті датчиктер сияқты жаңа датчиктер үшін СМ 510/530 кітапхана-
сын, сондай-ақ 485-ЕХР кеңейту модулін жаңартқан жоқ, бірақ жақын 
арада олар жаңа Windows және Linux Dynamixel 2.02 байланыс хатта-
маларын шығарды (http://support.robotis.com/en/software/dynamixel_sdk/
usb2dynamixel/usb2dxl_windows.htm#bc-1). 
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9.4 Қозғалысты бағдарламалау және кіріктірілген С

Кіріктірілген SDKSD арқасында ROBOTIS бүкіл әлемдегі робототех-
никаға қызығушылық танытатындар үшін өзінің білімі мен өзінің ро-
боттандырылған жүйелерінің (BIOLOID және OpenCM) тәжірибесімен 
бөлісті. Дегенмен, де ROBOTIS бұрынғыдай қозғалысты бағдарламалау 
технологияларын басым дәрежеде сақтады және бұл қадам Motion V.2 
қандай әрекеттерді орындай алатындығын жақыннан көрген кез келген 
адамға түсінікті болатын еді (осы инструмент туралы толығырақ 10-та-
раудан қараңыз). Қазіргі уақытта OpenCMIDE көмегімен қозғалысты 
бағдарламалауға байланысты бірнеше ресурстар бар.

OpenCMIDE (V.1.0.2) жеткізу жиынтығына қозғалыс парақтарын 
құру негіздері және осы қозғалыс парақтарын синхрондау тәсілдері көр-
сетілген ROBOTIS 2 үлгісі қосылған:

1. «q_Motion_Page_Play» бірінші сұлбасы «Файл» >>Примеры>> 
06.Dynamixel >>q_Motion_Page_Play ашылатын мәзір арқылы қол-
жетімді.

2. «s_Manipulator_4DOF» екінші сұлба «Файл» >> Примеры >> 
06.Dynamixel>>s_Manipulator_4DOF ашылатын мәзір арқылы қолжетімді. 
9.6-видео CarBot орнатылған 4 Ах-12 тұратын жиынтықта RC-100 бірге 
жұмысқа модификацияланған «q_Motion_Page_Play» сұлбасының жұмы-
сын көрсетеді, бірақ бұл жетектерді, сондай-ақ, 9.23-суретте көрсетілген 
роботтандырылған қол сияқты конструкциялауға болатын еді.

 

9.23-сурет. BIOLOIDSTEMEXPANDED жиынтығынан 4-DOF робот
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Мэтью Поулишен деген  алдыңғы 7 және 8-тарауларда көрсетіл-
гендей UGA робототехника зертханасына көп үлес қосқан. 2013 жылы 
ол стандартты MTN-файлдарды PyPose мәліметтер массивіне түрлен-
діре алатын CM9_BC кітапханасы ретінде OpenCMIDE VanadiumLabs 
(http://vanadiumlabs.github.io/pypose/) PyPose инструментін бейімдеген. 
Оның жұмысының көрсетілімін YouTube-тен https://www.youtube.com/
watch?v=iPD5oOFYq3Y мекенжайы бойынша табуға болады. OpenCM-
9.00V.1 CM9_BC инструментінің қосымшасын https://www.youtube.com/
watch?v=4XKbiOPE4s сілтемесі бойынша қарауға болады, ал OpenCM-
9.04/B қосымшасын https://www.youtube.com/watch?v=EdlTAVn2d3s 
веб-сайтынан қарауға болады.

Жақын арада доктор Хамид Мобалех OpenCM-9.04/B үшін сұлба 
ретінде 4 XL-320 бар екі бағытты OLLO түзу жүрісінің қозғалтқышын 
жасаған (http://www.havisys.com/?р=148). 

Қорыта келе, Open-CMIDE-ге кішкентай қауымдастық мойындаған, 
бірақ OpenCM-9.04 жүйелері үшін OpenMotionProgramming мүмкіндік-
терін әзірлеуде қызығушылық тудырады.

9.5 9-тарауды шолуға арналған сұрақтар

1. TASK бағдарламаларындағы айнымалылар өзгермелі үтірлі типті 
болуы мүмкін (Ш-Ж).

2. TASK бағдарламасында тағайындау операторы кіріктірілген С 
шақыру функциясына баламалы болады (Ш-Ж).

3. ROBOTIS бағдарламалаушысы пайдаланылатын айнымалыларға 
мәліметтердің сәйкес типтерін пайдалану үшін кіріктірілген С қандай 
мәліметтер базасын бағдарламалайды?

4. Кіріктірілген С ROBOTIS жабдығы үшін ең маңызды нысан қай-
сысы?

5. Қандай мәліметтер шинасы Dynamixel типіне жатқызылады?
6. OLLO құрылғылар типіне қандай мәліметтер шинасының типі 

жатқызылады?
7. OpenCM9.04 жүйесі қанша тізбекті каналдар жүйесін көрсетеді?
8. 485 EXP қандай тізбекті каналдармен байланысады?
9. GPIO порттары қандай тізбекті каналдармен байланысады?
10. Dynamixel порттары қандай тізбекті каналдармен байланысады?
11. ZigBee және BlueTooth сияқты байланыс құралдарымен қандай 

тізбекті канал байланысады?
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12. МХ-23 орындаушы механизмі Dynamixel-дің қандай байланыс 
хаттамасына жауап береді?

13. XL-320-орындаушысы динамикалық байланыстармен қандай ал-
масу хаттамасын орындайды?

14. СМ-510 кіріктірілген С пайдалану үшін қажетті инструменттер 
тізбегін сипаттап беріңіз.

15. СМ-530 кіріктірілген С пайдалану үшін қажетті инструменттер 
тізбегін сипаттап беріңіз.

16. OpenCM-9.04/B кіріктірілген С пайдалану үшін қажетті инстру-
менттер тізбегін сипаттап беріңіз.

9.6 9-тарау тақырыбын шолуға арналған жаттығуларды 

ROBOTIS-тың CM-510, CM-530 және OpenCM-9.04/A/B/C контрол-
лерлеріне оқырмандар өздерінің дербес компьютерлеріне ресурстарды 
орнатқан кезде сілтеме жасай алатын ауқымды Embedded C үлгісіндегі 
бағдарламаларын жасау.

Әдебиеттер 

Margolis M (2011) Arduino cookbook. O’Reilly Media, Sebastopol
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10-тарау. 
ROBOTIS-MINI жүйесі

2014 жылдың көктемінде DARWIN-MINI жүйесі жаңа контроллер 
(OpenCM-9.04-C) мен жаңа байланыс құрылғысы (BT-210) пайдала-
нылып, RoboPlus 2.0: TASK, R+DESIGN және R+MOTION (т.2) жаңа 
жиынтықпен халықаралық деңгейде шығарылған. RoboPlus Manager инс-
трументі (қазіргі уақытта V.1.0.34.1) 9.04-С үшін прошивканы жаңарту 
құралы ретінде ғана пайдаланылады, бірақ RoboPlus Dynamixel Wizard 
инструменті (қазіргі уақытта V.1.0.19.21) OpenCM-9.04–C бірге жұмыс 
істеу үшін XL-320 жетектер үшін, сондай-ақ 9.04-С контроллері үшін 
бағыдарламалауды жаңарту немесе қалпына келтірудің инструменті 
ретінде жеткілікті деңгейде жақсы өзгертілген (4.2.2-бөлімді қараңыз). 
OpenCM-9.04-C сондай-ақ OpenCM IDE V.1.0.4 бірге пайдалануға бола-
ды, бірақ RoboPlus 2.0 пакетімен оның жұмысын қалпына келтіру үшін 
оның бағдарламасын қалпына келтіру талап етіледі (тек қана Manager 
және USB-порт көмегімен). 2014 жылдың қараша айында XL-320 
алты жақсартылған шестернясы бар осы жүйенің екінші шығарылымы 
ROBOTIS-MINI деген атпен атала бастады.

ROBOTIS MOTION инструменттерінің негізінде жатқан роботтарды 
бағдарламалау концепциясы «Демонстрация арқылы бағдарламалау» 
(PbD), сондай-ақ «Оқу имитациясы» немесе «Оқушыларды үйрету» деген 
атаумен белгілі зерттеу саласында жалпы жинақталған. Қызығушылық 
танытқан оқырман Billard et al. (2008), Calinon (2009) оқулықтарын, сон-
дай-ақ келесі веб-сілтемелерді қарай алады:

• h t tp : / /www.scholarpedia .org/ar t ic le /Robot_learning_by_
demonstration 

• http://programming-by-demonstration.org/ 
Төменде осы тараудың негізгі тақырыптары келтірілген:
• MINI үшін сымсыз байланыс параметрлері.
• MOTION V.2 жаңа қозғалыс концепциялары.
• TASK және MOTION V.2 көмегімен ДК қозғалысты басқару.
• Жарық диодтарын TASK және MOTION V.2-мен бірге интеграция-

лау.
• MINI-ге арналған хореография.
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10.1 MINI-ге дейінгі сымсыз желі параметрлері

Android-планшет сияқты мобильді құрылғыда BlueTooth стандартты 
түрде беріледі, сондықтан мобильді пайдаланушылар BlueTooth-ды тек 
ROBOTIS-MINI-мен бірге пайдалана алады. Алайда ДК пайдаланушы-
лар ZigBee (ZIG-110A) және BlueTooth (BT-110A немесе BT-210) ара-
сынан таңдау жасай алады.

Үнсіз келісім бойынша ZIG-110A 57,6 Кбит/с жұмыс істейді, бірақ 
ол 115,2 Кбит/с-қа дейін жоғарылай алады, себебі бұл ROBOTIS-тің 
ескі өнімі болған (2009 ж. бері), бірақ ол 3 байланыс режимін эмуляция-
лай алады: 1-ден 1-ге (1: 1), көп каналға 1 (1:N) немесе кең жолақты ха-
барлау (N:N). Автордың тәжірибесі бойынша ZigBee іске қосқан кезде 
BlueTooth салыстырғанда жылдам және сенімді байланысқа қол жет-
кізілген. ДК жағында пайдаланушы байланыс орнату үшін үш модульден 
тұратын комбинацияны пайдалануы керек (USB2Dynamixel + Zig2Serial 
+ ZIG-100), бірақ ол ДК жағында тек қана бір тізбекті СОМ-портты 
пайдаланған. ZigBee N:N опциясы дұрыс баптағаннан кейін (7.1 және 
7.2-бөлімдерді қараңыз), егер ДК-ны қолданбай, бірнеше робот бір-
бірімен байланысуы қажет болса,  ыңғайлы болады және бұл жұмысты 
TASK ағымдық инструментінің көмегімен орындауға болады.

10.1-сурет. 
1BT-110A және 2BT-
210 компьютерге   
блютуз арқылы қосқан 
кездегі  параметрлері

 

ВТ-110А (ВТ 2.0 спецификациясы) үнсіз келісім бойынша, сондай-ақ, 
57,6 Кбит/с орнатылған, бірақ 230,4 Кбит/с-ке дейін жете алады, ал Вт-
210 (ВТ 2.1 спецификациясы) 400 Кбит/с дейін жете алады. 
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Датчик сигналдары ДК-ге орнатылған BlueTooth серверімен (қазір-
гі уақытта 4.0 спецификациясы) жеткізіледі немесе ескірек ДК осы 
қызметті орындау үшін кішкентай USB-құрылғыны пайдалануға бола-
ды. ДК қосқан кезде ДК ОЖ ВТ-құрылғыда екі тізбекті СОМ-портты 
пайдаланады (10.1-суретті қараңыз) және пайдаланушы ROBOPLUS 
(TASK, MANAGER, DYNAMIXEL WIZARD) және бірнеше MINI 
әртүрлі бағдарламалық инструменттердің арасында байланыс орнату 
үшін OUTGOING COM-портты ғана таңдауды қарастыруы керек. Алай-
да V.2.2.3 нұсқасы болатындықтан, R + MOTION инструменті COM-
порт INCOMING таңдайды, осылайша, пайдаланушыға тек OUTGOING 
COM-портын ұсынады, бұл алдыға қарай жасалған өте тиімді қадам  
болды.

10.1-суретте бірнеше роботтардың арасындағы ВТ-байланыс ДК 
ВТ-сервер арқылы қосылу керектігі көрсетілген, ол TASK инструменті-
нен тыс көп бағдарламалау ресурсы мен біліктілікті талап етеді. Не-
гізінде ROBOTIS жуырда ROBOTIS IDE және OpenCM-9.04/B контрол-
лерін пайдаланып ВТ-210 байланысына қатысты техникалық мәліметті 
жариялаған (http://support.robotis.com/en/techsupport_eng.htm#product/
auxdevice/BT-210_setting.htm). 

Қорытындылай келе, бұл шынымен де ROBOTIS-MINI жүйесін пай-
далану үшін дұрыс сымсыз байланыс хаттамасын таңдаудың  пайдала-
нушының қажеттіліктеріне, қаржы көлеміне және бағдарламалау сала-
сындағы тәжірибесіне байланысты екендігін көреміз. BT-210 тек 1 MINI 
жұмысы ДК және Android платформасына шығудың ең тиімді тәсілі 
болып табылады. ROBOTIS 2015 жылдың жаз мезгілінде 1:1 және 1:N 
байланысын қамтамасыз ету үшін ВТ сериясының ВТ-410 базалық және 
қосымша модульдерін шығарған. ВТ-410 сериясы BlueTooth 4.0 төмен 
энергияға негізделеді.

10.2 MOTION V.2 жаңа қозғалыс концепциялары

MOTION инструментінің 1 және 2-нұсқасының арасында ROBOTIS 
бірқатар іргелі өзгерістерді енгізген, олар: MTN файлының атауын 
MTNX өзгерту, физикалық файлда өлшем шектелуін жою, қозғалыс 
дизайнын және өзгертуді жеңілдету үшін ішкі мәліметтер құрылымын 
өзгерту, роботтың үш имитацияланатын қозғалыстары мен демонстра-
циялық роботтың нақты физикалық қозғалыстарының арасында син-
хрондау.
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MOTION V.2 үшін пайдаланушы нұсқаулығының ағылшынша нұсқа-
сын (http://support.robotis.com/en/software/roboplus2/r+motion2/rplus_
motion2.htm) мекен жай бойынша табуға болады және онда оқырман 
қажеттілік шамасы бойынша қарастыра алатын көптеген толық сипат-
талған процедуралар бар. ROBOTIS әзірлеушілер командасы, сондай-ақ, 
оқырман https://www.youtube.com/playlist?list=PLEf1s0tzVSnQSIj5MP0U
uss86BdjnlGAY көптеген үйрететін видеоларды көре алуы үшін YouTube 
каналына видеоларын салған.

10.2.1 MTNX үшін файлдың шектелмеген өлшемі

MTN ескі файлында СМ-5ХХ сәйкес контроллерлердің жұмыс жа-
дының өлшемімен байланысты файлдың максималды өлшемі болған, 
яғни СМ-5 үшін 127-қозғалыс парағы және СМ-510 мен СМ-530 үшін 
2550-қозғалыс парақтары.

Жаңа MTNX файлындағы жаңа мәліметтер құрылымын енгізу-
дің арқасында физикалық өлшем үшін жоғарғы шек болмайды (келесі 
10.2.2-тақырыпты қараңыз). Сондай-ақ, MTNX файлы ROBOTIS техни-
калық құжаттарында «Жоба» ретінде аталады.

10.2.2 Қозғалыс мәліметтерінің тиімді құрылымы

1-нұсқадағы осы қозғалыстарды (10.2-суретті қараңыз) иерархиялық 
түрде келесідей сипаттауға болады:

1. POSE – демонстрациялық робот пайдаланатын барлық жетектер 
үшін мақсат орнының пайдаланушы анықтайтын мәндерінің жиын-
тығын бір сәтте көрсету.

2. STEP – робот берілген POSE-ке жетуі үшін TIME-да берілген ин-
тервалын көрсету.   PAGE қозғалысы максимум 7 STEP-деп анықтауға 
болады, оны роботтың кішкентай жылжу деп санауға болады. PAUSE 
уақыт интервалы ол STEPS арасында анықталуы мүмкін.

3. PAGE, әрбір PAGE қозғалыс парағы роботтың күрделі қозғалыста-
рын жасау үшін NEXT парағымен байланысуы мүмкін. EXIT парағы да 
апаттық жағдайда тоқтау үшін тұрақты тұрысты қамтамасыз ету үшін 
анықталуы мүмкін. Анықталған PAGE NUMBERS мәндері TASK басқа-
рушы бағдарламасында іске қосылуы мүмкін, бұл робот қозғалысының 
нақты өнімділігіне алып келеді.
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10.3-сурет – бұл Unity® (http://unity3d.com/) графикалық қозғалт-
қышын пайдаланған MOTION V.2 үшін қозғалысты өзгертетін негізгі 
интерфейстің экранды қамтуы.

MOTION V.2 жаһандық уақыт сызығы пайдаланылған, бұл жерде 8 
м/с тең ең төмен уақыт интервалы рұқсат етілген, ол ROBOTIS барлық 
динамикалық колонкалары үшін жаңару айналымының уақытына сәйкес 
келген (10.3-суретті қараңыз). Бұл 8 мс уақыт модельдеу графикасы, ол 
роботтың орындалған қозғалысының орындалған нақты уақыты арасын-
дағы синхрондау процесін түсіндірді.

Әрбір POSE роботы жеке басқаруға болатын немесе 10.3-сурет-
тің оң жақ төменгі бұрышында орналасқан POSITIONING инстру-
ментін робот моделіне толық үш өлшемді графикалық кері байла-
ныспен пайдаланып, топ ретінде басқаруға болатын жетегі робот ор-
нының көптеген мәнінен тұрды. POSE мәліметтері қанағаттанарлық 
болғаннан кейін, пайдаланушы оны негізгі жақтау ретінде алу үшін 
оны жаһандық уақыт сызығына талап етілетін уақыт интервалы-
на енгізе алады. Бірнеше негізгі жақтау қозғалысты қалыптастырады  
(10.4-суретті қараңыз).

 

10.2-сурет. Motion V.1-ге пайдаланылатын қозғалыс мәндерін құру



299Робототехниканы ROBOTIS жүйелерімен  зерттеу

 

10.3-сурет. Motion V.2-нің қозғалыс блогын өзгерту интерфейсі

Одан кейін бірнеше MOTION UNITS олардың таңдалған блоктары 
үшін басқару ағынының тапсырмасын орындайтын қозғалыс тізімі-
не өзгертіледі (10.5-суретті қараңыз). Келесі қадам пайдаланушы-
ның MOTION тізімдеріндегі келесі қозғалыс тобынан «тәуелсіз» 
мүше етіп таңдаған арнайы MOTION GROUP-ты құру (10.6 суретті  
қараңыз).

Пайдаланушы осы MTNX файлда сақтау үшін бірнеше MOTION 
GROUPS жасай алады (себебі ДК оның физикалық өлшемі шектелме-
ген), бірақ пайдаланушы кез келген уақытта MINI-дің бір қозғалыс то-
бын жүктей алады, себебі MINI жұмыс жады толған (10.7-суретті қа-
раңыз).

INDEX параметрі (10.7-суретті қараңыз) TASK инструменті TSK 
кіріктірілген бағдарламадан роботтың таңдалған қозғалысын белсенден-
діру үшін ала алатын параметр болған (осылайша, INDEX V.1-ды пайда-
ланған кезде парақ нөміріне тең болған).

«10.1-видеофайлында әртүрлі функция үшін MOTION V.2-ні қалай 
пайдалану керектігін көрсетті.
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10.4-сурет. Пайдаланушы құрастырған қозғалыс блоктарының тізімі

 

10.5-сурет. Қозғалыс блоктарын қозғалыс тізіміне өзгерту
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10.6-сурет. Қозғалыс тізімінің таңдалған пайдаланушысымен қозғалыс тобын 
құру

 

10.7-сурет. Таңдалған қозғалыс тізімін жүктеу
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10.3 Роботтарды дербес компютермен (ДК) басқару

Бұл кішігірім жаттығу бір қосымшада MINI, TASK және MOTION 
бағдарламаларында ДК интеграция негіздерін көрсету үшін жасалған.

Көптеген адамдар RoboPlus Manager инструменті бағдарламасын 
жаңарту үшін немесе пайдаланылатын контроллерге қосылған 
орындаушы механизмдер мен датчиктерді жылдам тексеру үшін ғана 
пайдалануы мүмкін (алғашында солай болжанған). Бірақ менеджер 
инструментінде алғашында ZIG-100-ді басқару үшін құрылған Zig2Se-
rial Management деп аталатын тапсырмаларды орындайтын ыңғайлы 
инструменті болған (шамамен 2009-жылы). Белгілі болғандай ZigBee 
немесе BlueTooth  бұл компьютерде өте кең қолданылатын байланыс 
құралы (тек мұнда Windows COM портын қолданған 10.8-суретті 
қараңыз).

Бұл қосымша «DARWIN-MINI-1.MTNX» және «DARWIN-MINI-
RC.TSK» бірге ұсынылатын файлдарды пайдаланған. DARWIN-MINI-
RC.TSK бағдарламалау құрылымы айтарлықтай қарапайым болды 
(10.9-суретті қараңыз):

a) 6, 7-жолақтар. Барлық жетектердің қосылуы үшін (TRUE) оларды 
JOINT MODE (яғни «2») және TORQUE режиміне орнатыңыз.

ә) 10, 11-жолақтар. Одан кейін робот дайындалып «1» қозғалыс 
индексін орындайды.

 

10.8-сурет. ROBOTIS-MINI жүйесінің RoboPlus 10 менеджерін Zig2Serial басқа-
ру инструменті
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б) 14, 23-жолақтар. Одан соң робот шексіз айналымға кіреді, ол жерде 
ДК келетін нөмірді күтеді және оны «MotionGroupNo» параметріне 
сақтап қояды (16-19-жолақтар). Растау үшін робот «MotionGroupNo» 
мәнін қайтадан ДК-ға жібереді (20-жолақ) және осы қозғалыс тобын 
шақырып, ол орындалғанша күтеді (21, 22-жолақтар).

 

10.9-сурет. DARWIN-MINI-RC.TSK бағдарламасы

Тәжірибеден автор нақты тәртіп болғандығын, осы файлдардың MINI 
бірлескен жұмысы дұрыс орындалуы үшін сол жерге жүктелу керектігін 
анықтаған:

1. Алдымен TASK инструментінің және сәйкес СОМ-порттың 
көмегімен DARWIN-MINI-RC.TSK файлын жүктеңіз. Осы СОМ-портты 
босату үшін TASK терезесін жабыңыз.

2. MOTION V.2 инструментінің және сол СОМ-порттың көмегімен 
келесі DARWIN-MINI-1.MTNX файлын жүктеңіз. MOTION терезесін 
қосыңыз және міндетті түрде POWER OFF MINI қосыңыз.
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3. TASK бағдарламасы «Менеджер» инструментінен Zig2Seri-
al редакторын іске қосар алдында орындалуы үшін MINI-ді қорекке 
қосыңыз. Егер оқырман BlueTooth-ды пайдаланса, Zig2Serial 10, 
15-тақырыбы талап етілуі мүмкін (10.8-суретті қараңыз), ZigBee ВТ-мен 
салыстырғанда жылдамдырақ қосылады.

4. Енді пайдаланушы Zig2Serial терезесінде SEND өрісіне нөмірді 
енгізіп, SEND батырмасын баса алады. SENT DATA тізімінде сол 
нөмір пайда болады, одан кейін тура сол сияқты RECEIVED DATA 
тізімінде пайда болады (бұл ДК мен MINI арасында екі жақты 
байланыс орнатылғандығын көрсетеді). Бұл «санның» жүктелген IN-
DEX-і нақты индексіне сәйкес келу керектігі белгілі (10.7-суретті  
қараңыз).

«10.2-видеофайлында жоғарыда сипатталған процедура көрсетілген.

10.4 Жарық диодтарын қозғалыспен синхрондау

MINI XL-320 жетектері бағдарламаланатын жарық диодтарымен 
жабдықталған. Осы жаттығуда бұл жарық диодтары таңдалған робот 
қозғалысына қатысатын жетектерді қосу үшін ғана бағдарламаланған.

Бұл қосымша «DM-LED-Synch.tsk» файлдарын және «DARWIN-
MINI-1.MTNX» файлындағы «LED Sync 1» деп аталатын қозғалыс тобы 
тізімін пайдаланады. Осы қозғалыс тізімінде «Starting position» ретінде 
белгіленген (Index = 1) және «Test Moves» (Index = 2) екі қозғалыс тобы 
болды.

10.11-суретте Motion Group «Test Moves» пайдаланаты негізгі кадр-
лардың синхронизациясы, сондай-ақ оң иықтың (IDs =1, 3, 5) және сол 
жақ иықтың (IDs=2, 4, 6) жарық диодтарын қосу/өшіру таймингтері көр-
сетіледі:

1. Уақыт = [0, 390] мс – робот басын оңға бұрған және барлық жарық 
диодтары қосылған.

2. Уақыт = [390, 796] мс. Робот оң қолын көтереді, сондықтан оң жақ 
жарық диодтары қосылады.

3. Уақыт = [796, 1,195] мс. Робот сол қолын көтереді, сондықтан оң 
жақ жарық диоды өшірілген және сол жақ жарық диодтары қосылады.

4. Уақыт > 1,195 мс. Робот екі қолын төмен түсіреді, сондықтан бар-
лық жарық диодтары өшеді.

Осы 4 (негізі іс жүзінде алғашқы 3) уақыт кезеңі қатыстырылған 
жарық диодтарының ON/OFF қажетті әрекеттерін іске қосу үшін Hi-



305Робототехниканы ROBOTIS жүйелерімен  зерттеу

Resolution OpenCM-9.04-C таймері пайдаланылып басқарылған. «DM-
LED-Synch.tsk» файлында жүзеге асырылған басқару логикасы қарапай-
ым болған:

 

10.10-сурет. «LED Sync 1» қозғалыс тобының тізімі

 

10.11-сурет. Оң және сол жақ жабдықтар үшін жарық диодтарын қосу / өшіру 
уақыттары

1. Motion Group 2 іске қосу (33-сұраныс) және Hi-Res 390 м/с қосқан 
уақыт кезеңінде ешқандай әрекет жасамаңыз, себебі жарық диодтар осы 
бағдарламаның басында OFF орнатылған (35-36 жолақтар).

2. 39, 49-жолақтар. Hi-Res таймерін 406-ға орнатыңыз (39-жолақ) 
және осы уақыт кезеңінде оң жақ иықтың жарық диодтарын (ID =1, 3, 
5) қосыңыз. Hi-Res таймері «өшкен» кезде барлық жарық диодтарын 
өшіріңіз (46 жолақ).

3. 49, 56-жолақтар – Hi-Res таймеріне 399-ды қосыңыз және сол жақ 
иықтың жарық диодтарын (ID =6, 4, 2) қосыңыз, одан кейін оларды 
уақыт біткен кезде өшіріңіз (56-жолақ).

10.3-видеофайлында пайдаланушы жағдайларын іске қосу үшін 
Zig2Serial Management инструментінің көмегімен осы бағдарламаның 
жұмысы көрсетіледі.
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10.5 ZigBee арқылы 2 MINI-ге арналған күрес хореографиясы

Осы соңғы қосымша кейбір қозғалысын орындайтын екі MINI ара-
сындағы өзара әрекеттесу координациясы үшін хореографияның мүмкін 
құрылымын көрсетеді. Бір MINI негізгі күрескер ретінде, ал екіншісі са-
нағыш күрескер ретінде қызмет атқарған.

Бұл қосымша «DARWIN-MINI-1-ZB.mtnx» файлында табылған 
«AttackCounter» деп аталатын қозғалыс тобының тізімін пайдаланған 
(10.12-суретті қараңыз).

Қозғалыс тобы тізімінде жеті қозғалыс бар:
a) 1-индекс дайын тұрысқа сәйкес келеді.
ә) 21-индекс 1 шабуыл қозғалысына, ал 3-индекс 1 санау қозғалысына 

сәйкес келген.
б) 4 және 5-индекстер 2 шабуыл және 2 санау қозғалыстарына, ал 6 

және 7-индекстер 3 шабуыл және 3 санау қозғалыстарына сәйкес келген.

 

10.12-сурет. Жеті қозғалыс тобымен шабуылды санау («Attack Counter») қозға-
лыс топтарының тізімі

TASK «DM-LeadFighter-ZB.tsk» және «DM-CounterFighter-ZB.tsk» 
файлдары алдыңғы 7 қозғалыс тобымен жұмыс істеу үшін әзірленген. 
Бұл қосымша ZigBee хабарлау ортасы үшін әзірленген, ал оператор 
Zig2Serial Management инструментінің көмегімен ДК «Дайын» (яғни, 
«1») немесе «Шабуыл» (яғни, «11») командасын береді. Lead-Fighter 
бағдарламасының қызықты ерекшелігі оның шабуылдың мүмкін бола-
тын үш қадамының біреуін кездейсоқ іске қосу үшін OpenCM-9.04 се-
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риясында қолжетімді Random Number утилитасын пайдалануында, ал 
Counter-Fighter бағдарламасы сәйкес рандомдалмаған санағышты іске 
қосады (әрине, оқырман санағыштың рандомдалған қозғалысын қамта-
масыз ету үшін немесе санағыштың қосымша қозғалысын қосу үшін 
Counter-Fighter кодын модификациялай алады).

«DM-LeadFighter-ZB.tsk» бағдарламасындағы негізгі логика ZigBee 
пакетін «тыңдап» және оның «1» немесе «11» алғандығын анықтау үшін 
оны өңдеген шексіз айналым арқылы жүзеге асырған:

a)  «1» алынса, MotionGroupNo параметрі 1-ге орнатылады.
ә) «11» алынса, қадағалаушы бір рет тас лақтырып, 0 мен 255 арасын-

дағы «RandomNo» мәнін алады (27-жолақ). Одан кейін UNIFORM ста-
тикалық таралу болған, сондықтан «MotionGroupNo» параметрі өзінің 
2, 4 немесе 6  (28, 43-жолақтар, 10.13-сурет) соңғы мәнін алу ықтимал-
дылығы 33% болады.

 

10.13-сурет. Рандомдалған шабуыл қозғалысы орындауды таңдауғы арналған 
LeadFighter бағдарламасының логикасы
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г) Келесі қадам (45-жолақ) шешуші мағынаға ие, себебі біз кең жо-
лақты хабарландыруды пайдаландық, сондықтан ДК мен Counter-
Fighter барлық байланыс пакеттерін алады. Осылайша, біз Counter-
Fighter-ге арналған ақпаратты алу үшін оны 4 битке жылжытып 
(яғни, оны 16-ға көбейтіңіз) «арнайы кодты» пайдаланамыз және 
осы арнайы ақпаратты «MotionNoCounterFighter» параметрі ретінде  
сақтаңыз.

ғ) Одан кейін «LeadFighter» контроллеріне шынымен де CounterFighter 
арналған «MotionNoCounterFighter» параметрін хабарлау тапсырылады 
(47 жолақ) және соңында «MotionGroupNo» нақты мәнінде көрінетін ша-
буылдың жеке кодын шақырады (50-жолақ және 10.14-суретті қараңыз).

«DM-CounterFighter-ZB.tsk» бағдарламасындағы негізгі логика, 
сондай-ақ, «DataIn «0» (яғни, ДК келген) немесе «2», «4» немесе «6» 
(яғни Lead-Fighter келген) болғандығын анықтау үшін ZigBee пакетін 
«тыңдап», оны өңдеген шексіз айналым арқылы жүзеге асырылған. 
Одан кейін бұл бағдарлама Counter Motion Group индексінің дұрыс 
мәнімен «MotionGroupNo» параметрін орнату үшін осы ақпаратты пай-
даланған және соңында сәйкес қозғалыс тобын шақырған (10.15-суретті  
қараңыз).

10.4-видеофайлында MINI 2 көмегімен және ZigBee хабарлау орта-
сында жоғарыда сипатталғандай бағдарламалардың орындалуы көр-
сетілген.

10.6 BlueTooth арқылы 2 MINI-ге арналған күрес  
хореографиясы

Автор сонымен бірге хореография үшін осы қосымшаны орындау 
мақсатында BlueTooth ортасында R+MotionV.2-ны пайдалана отырып, 
баламалы процедураны әзірлеп шығарды.

Біріншіден, ROBOTIS Windows ОЖ өз компьютерінде осы инс-
трументтің бірнешеуін іске қоса алатындай R+MotionV.2 жазды (бұл 
RoboPlus MotionV.1 және Manager инструменттері арқылы жасау мүм-
кін емес). Осылайша, авторлық тәсілі R+MotionV.2 қосымшасының екі 
нұсқасын шығаруға негізделген: біреуін ВТ шығыс СОМ-порты арқылы 
Lead-Fighter басқарған, ал екіншісін ВТ жеке шығыс СОМ-порты арқылы 
Counter-Fighter басқарады.
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10.14-сурет. CounterFighter ақпаратын жіберу мақсатында LeadFighter бағдарла-
масының логикасы

10.15-сурет. 
Counter-Fighter 
бағдарламасындағы 
санағышты  таңдауға 
арналған логика
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Әрбір истребительге арналған командалар жеке компьютерден 
шыққандықтан, қолданушының бір терезедегі қосымшадан екінші 
қашықтыққа жылдам ауысып, тиісті шабуыл үшін роботтарға уақтылы 
жылжыту маңызды («DARWIN-MINI-1-BT.mtnx» файлын қараңыз). 
10.5-видеофайлда көрсетілген оқырман роботтардың қозғалысын адам-
ның қолмен синхрондауы жақсы жұмыс істемейтін көрінісін көреді, 
бірақ ROBOTIS-MINI көптеген мүмкіндіктерге ие.

Осылайша, барлық пайдаланушылар үшін ROBOTIS бірнеше MINI  
пайдалануға болатын ZigBee немесе BlueTooth ортасын құру мәселе-
сі шешілмей қалады. Автор BT-410 Master-Slave сериясының шығуын 
тағатсыздана күтеді.

10.7 10-тарауды шолуға арналған сұрақтар

1. ROBOTIS-MINI жүйесінде қандай сымсыз байланыс параметрлері 
қолжетімді?

2. ROBOTIS ZigBee құрылғысының көмегімен мәліметтерді жіберу-
дің максималды жылдамдығы қандай?

3. ROBOTIS BlueTooth құрылғысының көмегімен мәліметтерді жібе-
рудің максималды жылдамдығы қандай?

4. BlueTooth-ға қарағанда ZigBee-дің артықшылықтарын атаңыз.
5. ZigBee-ге қарағанда BlueTooth-дің артықшылықтарын атаңыз.
6. MTN формат файлымен салыстырғанда MTNX файл форматының 

артықшылықтарын атаңыз.
7. MTN файлында табылған мәліметтерді құраушыларын атаңыз.
8. MTN файлында сипатталатын мәліметтер архитектурасын сипат-

таңыз.
9. MTNX файлында табылған мәліметтер құраушыларын атаңыз.
10. MTNX файлында пайдаланылатын мәліметтер архитектурасын 

сипаттаңыз.
11. ROBOTIS-MINI сақталатын қозғалыс парақтарын немесе топта-

рын орындау үшін Zig2Serial Management редакторын қалай пайдала-
нуға болатындығын сипаттаңыз.

12. XL-320 жетегінде табылған жарық диодтарын басқаратын TASK 
командаларын атап көрсетіңіз.



311Робототехниканы ROBOTIS жүйелерімен  зерттеу

10.8 10-тарауға арналған жаттығулар

1. ROBOTIS MINI-ді баспалдақтардан  көтерілуге және түсуге мүм-
кіндік беретін пайдаланушы MTNX файлын жасаңыз ( 10.6 және 10.16 
бейне файлын қараңыз).

ROBOTIS-MINI-ді сүйікті музыкаңызға би және синхрондау мүмкін-
дігін беру үшін пайдаланушы MTNX файлын жасаңыз, мысалы: https://
www.youtube.com/watch?v=4VsNyzABXsQ бейнеде көрсетілген. 

MOTION UNITS мысалдарын шағын сарбаздардың хореография-
сы үшін қолданылатын тәсілге ұқсас MOTION GROUPS-ты өз бетінше 
біріктіріңіз.

MINI-дің кедергілерді айналуы үшін NIR және DMS сенсорларын 
қоса біліңіз. 2015 жылдан кейін ультрадыбыстық бақылаушы сенсорлар 
MINI үшін де қолжетімді болды.

ROBOTIS IDE көмегімен OpenCM-9.04-C бағдарламалау тәжірибесін 
қайтадан жасау, сонымен қатар қозғалысты бағдарламалау  үшін  қалпы-
на келтіру тәжірибесін жасау.

10.16-сурет. ROBOTIS-MINI-дің  
баспалдақтар бойынша көтерілуі  
және түсуі
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11-тарау. 
Firmware 2.0 жүйелерімен бірге  
мультимедианы пайдалану 

2016 жылы ROBOTIS  қолданыстағы CM және OpenCM контроллері-
не  орнатылған микрофон/динамик жүйесі ұсынатын қарапайым музы-
калық өлшеуіштер мен әуендерден тыс графика, бейне және аудио сия-
қты мультимедиалық құралдарды пайдалануға қызығатындар үшін екі 
жаңа құрал шығарды:

• 2016 жылдың сәуірінде «R+SCRATCH» пайдаланушыға 
ROPOTIS-тегі роботтарға MIT-тен SCRATCH 2 IDE құралымен 
интерфейс беруге мүмкіндік беретін MS Windows көмекшісі ретін-
де шығарылды, бірақ сол кезде тек CM-50 және OpenCM-700 үшін 
ғана қолжетімді болды. R+SCRATCH құралы пайдаланушыларға 
ROBOTIS аппараттық құралдарымен жұмыс істеу үшін SCRATCH 
2-нің барлық мультимедиалық және оқиғалық бағдарламалау 
құралдарын қолдануға мүмкіндік берді.

• 2016 жылдың желтоқсанында «R+m.PLAY700» жаңадан шыға-
рылған OLLO PLAY700 жиынтығын (яғни CM-50) сүйемелдеу 
үшін мобильді бағдарлама (Android және iOS нұсқалары) ретінде 
шығарылды, бірақ бұл мобильді бағдарлама ROBOTIS пайдала-
нушылары үшін пайда болған барлық Firmware 2.0 жүйесіне  (CM-
50/150/200 және OpenCM-7.00/9.04) (ЕСКЕРТПЕ: CM-150 бөлімі 
11.3-тақырыпта сипатталған арнайы процедураны талап етті) ар-
налған. Бұл мобильді қосымша TASK бағдарламасына камера, 
графикалық, аудио, бейне жүйелері және сенсорлы экран, қимыл 
және қимыл сенсоры сияқты типтік мобильді құрылғының әртүр-
лі құралдарға қолжетімді болуына мүмкіндік берді (5.6.3-тақы-
рыпшаны қараңыз). Сонымен қатар, OpenCM-9.04C-ге (9.2-тақы-
рыпшаны қараңыз) кіріктірілген C үшін OpenCM-IDE құралы 
R+m.PLAY700 қолданбасымен үйлесімді деп танылған.

Бұл тарауда пайдаланушыларға роботтармен күрделі (және үміттен-
діретін) «тари» туралы айтуға мүмкіндік беру үшін қосымша мульти-
медиалық өлшемдерді робототехника жобасында көрсету керек болады. 
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Біз, алдымен, ROBOTIS аппараттық құралдарымен мультимедиалық 
және оқиғалық бағдарламалау құралдарын пайдалануды көрсету үшін 
SCRATCH 2 жобасын іске қосамыз, сондай-ақ, маңызды уақыт мәсе-
лелерін жұмыс уақытын, жалпы роботтың қимыл-қозғалыс жағдайын 
қарастыруға бағыттаймыз. Екінші мақсаты – SAMSUNG Galaxy S4 не-
месе ASUS ZenPad S8 сияқты Android құрылғысының мультимедалық 
қызметтерін қолдануға болатын SMART жобасының құрылымы мен 
жедел мәліметтерін түсіндіру (бірақ iPhone® сияқты iOS құрылғысын 
пайдаланған кезде кейбір байқау 4S немесе 7 басқа пайдаланушының 
қажеттіліктеріне де қосылады) - TASK және OpenCM IDE құралдарын 
пайдалану. Үшінші мақсаты – таңдалған «мультимедиалық» SMART 
жобаларын өздерінің «SCRATCH 2» эквивалентімен салыстыру.

11.1 «Moody DogBot» SCRATCH® 2 жобасы

11.1-суретте осы SCRATCH 2 жобасында пайдаланылған CM-50 
DogBot сипатталған. SCRATCH 2-ні қолданып неғұрлым мұқият оқы-
ту үшін оқырманға 2014 жылғы Фордты және 2015 жылғы Warner сия-
қты жұмыстарға сілтеме жасалды, себебі осы бөлімде тек таңдалған 
SCRATCH 2 ерекшеліктері робототехника үшін қолданылатын болады.

11.2-суретте SCRATCH 2 IDE бағдарламалық жасақтамасы (Windows 
PC-де жұмыс істейтін) мен нақты робот арасындағы байланыс 
желілерінің R+SCRATCH (Windows PC-де орынатылады, жұмыс істей-
тін) бағдарламасымен жалғастырады. Бұл қосымша байланыс қабаты 
осы жерде қайталанбайды,  5.6.2-тақырыптағы құжат жұмыс уақытының 
мерзімін анықтайды (мұнда сымсыз BlueTooth байланысының шектеу 
жылдамдығын ескеруге назар аудару керек).  R + SCRATCH роботқа қо-
сылған кезде,   ол роботты MANAGE режиміне орнатады, бұрыннан бар 
TASK бағдарламасы іске қосылмайтынын оқырмандарға ескертеміз, ол 
контроллердің жады кеңістігінде «бұзылмаған күйде» қалады.

SCRATCH 2  8-ден 16 жасқа дейінгі жаңа бағдарламашыларға ар-
налған болса да,  оның  жобасында өте күрделі құрылым болды:

• Әрбір SCRATCH жобасында «SPRITES» деп аталатын бірнеше 
актер болуы мүмкін және Moody DogBot жобасы «Sprite 1» деп 
аталатын бірыңғай жоба пайдаланады (11.3-суреттің төменгі сол 
жақ панельн қараңыз). Жоғарғы сол жақ панельдегі үлкен аймақ – 
Sprite 1-дің үлкен суреті, ол   STAGE деп аталды.



315Робототехниканы ROBOTIS жүйелерімен  зерттеу

11.1-сурет. 
CM-50 DogBot-ты «Moody 
DogBot» SCRATCH 2 жоба-
сында қолданылған

 

 

11.2-сурет. SCRATCH2 CM-50 DogBot «Moody DogBot» жобасында пайдала-
нылды
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11.3-сурет.  SCRATCH 2 IDE және DogBot арасындағы байланыс желілері

 

11.4-сурет. «Moody DogBot» SCRATCH 2 жобасының компоненттері
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Әрбір командалық жолға қосылған  SCRIPTS (нақты кодтары), оның 
COSTUMES (SCRIPTS арқылы іске қосылған графикалық компонент-
тері) және оның SOUNDS (дыбыстық компоненттері SCRIPTS арқылы 
бақыланады)  11.3-суретте көрсетілген.

• SCRATCH 2-ге Р+SCRATCH арқылы роботпен өзара әрекетте-
суіне рұқсат беру үшін пайдаланушы «EXTENSION» пакеттерін 
(яғни, *.JSON файлын 11.3-суреттегі ортаңғы панельдің төменгі 
жағын қараңыз) орнатуы керек. Бұл мысал арқылы DogBot-пен 
өзара әрекеттесетін SCRATCH 2 жобасын жасау үшін персоналды 
компьютердің Windows-ында алғашқы баптаулар туралы 11.1-су-
ретте көрсетілген.

• Оң жақтағы пайдаланушылар панелінде жоба үшін қажетті логи-
каны құрастыру кестесі  түрлі түсті блоктардың (әртүрлі деректер 
мен мінез-құлық құрылымдарын білдіретін) әртүрлі түрлерін қол-
дана отырып құрылған SCRIPTS нақты жобасы бар.

11.5-сурет. 
«Moody DogBot» SCRATCH 2 жобасын-
да пайдаланылған COSTUMES
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11.5-суретте «GREEN FLAG» блогты  басқанда шығатын MAIN 
SCRIPT көрсетілімі:

1. Бұдан әрі 1-командалық қозғалыста Dog BootS костюмін ауыстыра-
ды (11.5-суретті қараңыз)

2. Келесі блок CM-50 құрылғысына 10-әуенді ойнату үшін кіріктіріл-
ген динамик арқылы WRITE (W) командасы болды және бұл дыбыстық 
клип 5 секундқа созылатындықтан, «WAIT 5 SECS» блогы келесі кезде 
орындалды (СМ-50 негізінен компьютердің 10 әуенді ойнату жұмысын 
аяқтауын күтеді).

3. Пайдаланушыны FOREVER алгоритмімен Moody DogBot-қа «Дос-
тасу» немесе «Ашулану» көңіл-күйі арасында қанша уақыт жұмсағаны-
на байланысты негізгі сезімталдықты бақылау алгоритмін құрады:

a) Бұл циклдегі бірінші қадам STAY аймағындағы командалар жи-
нағында SAY (яғни экранға шығару) мәтініне «Мен өте бақыттымын~» 
деп  жазған.

ә) Содан кейін CM-50-ге жіберілген «W» (яғни WRITE) командасы 
«Дыбысты анықтаған» параметрін нөлге дейін қалпына келтіру үшін жі-
берілді.

б) Содан соң роботтан компьютерге параметрлері, яғни «Sound 
Detected Count» өзінің ағымдағы мәнін жіберуге арналған «R» (яғни, 
READ) командасымен жіберіп, оны компьютерде SCRATCH 2-ге 
«Claps» деп аталатын параметр ретінде сақтаймыз.

в) Жалғастыру үшін «REPEAT UNTIL» цикл блогы көмегімен пай-
даланушының  ұрылып-соғылып қалғанын немесе қолдарының жұмыс 
уақытын тексереді.  Пайдаланушы бірнеше рет қолдарын соғып алған-
нан кейін «REPEAT UNTIL» циклі тоқтатылады және келесі екі «IF» 
блоктары CM-50-ге анықталған мәндердің нақты санына байланысты 
орындалады.

г) Бірінші «IF» блогы іске қосылғанда  пайдаланушы ONCE деп ұрады,   
осы кезде негізгі сөз «ДОСТЫҚ» хабарламасын жібереді, содан кейін 
«FRIENDLY» SUB SCRIPT (яғни, параллельді сым), блокта «WAITED» 
деп аталады (11.6-суретті қараңыз). FRIENDLY SUB SCRIPT-пен 1-ко-
мандалар тізбегі арқылы робот «Dog1-A» костюміне ауысады да «Мен 
достасамын!» деген процесс орындалды. Содан кейін келесі «R» пәр-
менімен «Сенсор» параметрін «REPEAT UNTIL» циклімен CM-50 кон-
троллеріне орнатылған ИК-ке жіберілгенін тексеру процесі (11.1-сурет-
ті қараңыз). Мысалы, егер пайдаланушы өз қолын ИК сенсорға дейін 
жақындатса, оның оқылуы шамасы 35-тен жоғары болса, онда ДК «Кіш-
кентай-йт-бұзылды деген mp3» дыбыстық мелодияны орындайды. Одан 
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кейін, компьютерге 2 секундқа алға жылжу үшін PORT1 және PORT2 
(500 жылдамдықта)тиімді екі портқа  екі қозғалтқыштарды қосу үшін 
CM-50-ге екі «W» командаларын жібереді. Содан кейін компьютер осы 
екі қозғалтқышын өшіру үшін тағы екі «W» командаларын жібереді 
және бейтарап «DogBot_S» костюміне оралмас бұрын 5 секунд күтіп, ло-
гикалық бақылаудың MAIN SCRIPT-н ауыстырып жібереді, содан кейін 
FOREVER LOOP пайдаланушы өз қолын ұстап тұруын күтеді.

 

11.6-срет. «FRIENDLY» SUB SCRIPT-ті пайдаланушы бір рет шапалақтаған кез-
де іске қосылуы

г) Екінші «IF» блогы MAIN SCRIPT (11.4-сурет) пайдаланушыға екі 
рет «Ашулану» хабарын жібереді осы кезде  «ANGRY» SUB SCRIPT  
порты  «WAITED» деп атауы керек (11.7-суретті қараңыз). «ANGRY» 
SUB SCRIPT орындалды, 1-командалық тізбек негізінде «Dog2-C» ко-
стюміне ауысады және «Ашуланған! Ұстаңыз!» деп дауыстайды. Ке-
лесі «R» командасы «Сенсор» параметрі бойынша «REPEAT UNTIL» 
циклімен бірге CM-50 контроллерінің орталығында орнатылған ИК  
кірісін тексеруді жүзеге асырды. Пайдаланушы өз қолын ИК-датчиктің 
алдына жақындатқанда, оның оқуы 35-тен жоғары болатын болса, онда 
ДК «Angry-dog.mp3» аудионы ойнайды. 2 секундта пайдаланушыға ро-
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ботты тиімді апару үшін компьютер ПМ-50-ге екі «W» командасын жі-
береді, ол PORT 1 және PORT 2-де орналасқан екі қозғалтқышты  (1,000 
жылдамдықта)  қосады. Сонда ДК осы екі қозғалтқышты өшіру үшін 
тағы екі «W» командаларын жібереді және 5 секунд күтеді, бейтарап 
«DogBot_S» костюміне ауысып, ақыр соңында ағынды басқаруды MAIN 
SCRIPT-қа қайтарады, ол одан кейін өз қолдарын көтеріп тұрады.

 

11.7-сурет.  «ANGRY» SUB SCRIPT пайдаланушысы екі рет шапалақтаған кезде 
іске қосылуы

11.2-видео осы SCRATCH 2 жобасының көрсетілімін көрсетті және 
оның «CM50_MoodyDogBot_1.sb2» бастапқы файлы осы кітаптың қо-
сымша материалдарына енгізілді. Сондай-ақ, осы тараудың жаттығуы 
ретінде «CM50_MoodyDogBot_2.sb2» файлы бұрынғы «BROADCAST 
және WAIT» командасының орнына қарапайым «BROADCAST» коман-
дасы пайдаланылды.

Келесі бөлімдерде ROBOTIS-тің басқа да мультимедиалық құрылы-
мын SCRATCH 2-ге арналған компьютерде ұқсас мақсаттарға қол жет-
кізу үшін жасаған едік, ал қазір Android және iOS құрылғыларымен пай-
даланылады.
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11.2 Байланыс және SMART жобасын орнату

2014 жылы ROBOTIS Android құрылғысымен жұмыс істеуге болатын 
MINI-ді шығарды (кейінірек iOS нұсқасы қосылды), содан кейін ROBOTIS 
басқа R+m.SMART, R+m.SMART2 сияқты басқа мобильді қосымшалар-
ды шығарды және R+m.IoT, TASK бағдарламасының «Микробағдарлама 
2.0» жүйесінде жұмыс істейтін смартфондар мен планшеттердегі әртүрлі 
аудиоларды көру және хабар алмасу қызметтері арасындағы өзара байла-
нысқа мүмкіндік береді. Нақтырақ айтқанда, TASK мәзірлерінде «SMART 
DEVICE» және «SMART CONSTANT» санаттарында қолжетімді етті 
(11.8-суретті қараңыз), бірақ бұл бағдарламалар мен олардың бағдар-
ламалау нұсқаулықтары тек корей тілінде сөйлетуге қолжетімді болды. 

268

11.2  Communications and SMART Project Setup

Back in 2014, ROBOTIS released the MINI which could be operated from an 
Android device (later an iOS version was added), and since then ROBOTIS had 
released other mobile apps such as R+m.SMART, R+m.SMART2 and R+m.IoT 
which would allow interconnections between a TASK program running on a 
“Firmware 2.0” system and various audio, vision and messaging services on 
Smartphones and Tablets. More specifically, they were commands available in the 
“SMART DEVICE” and “SMART CONSTANT” categories on the TASK menus 
(see Fig. 11.8), however these apps and their programming tutorials were accessible 

Fig. 11.8 “SMART DEVICE” and “SMART CONSTANT” categories in a TASK program

11 Using Multimedia with Firmware 2.0 Systems

11.8-сурет. TASK бағдарламасында «SMART DEVICE» және «SMART 
CONSTANT» санаттары бар
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Қауымдастық сайттары (http://support.robotis.com/ko/software/mobile_
app/r+smart/smanrt_manual.htm,   http://support.robotis.com/ko/software/
roboplus2/r+task2/programming3_paramerter/r+task2_parameter2.htm  
және http://support.robotis.com/ko/software/roboplus/roboplus_task/
programming/parameter/remoteterminal/smart_parameter.htm). Алайда 
оқырман бұл веб-сайытына Chrome-ды қолданып беттерді түсінікті 
ағылшын тіліне аударып алуына мүмкіндік бар.

2016 жылдың желтоқсанында CM-50 контроллеріне негізделген 
PLAY700 жүйесі тек АҚШ нарығына шығарылған ол «the clouds parted»-
пен Android+i және iOS құрылғыларына арналған R+m.PLAY700 қол-
данбасы ағылшын интерфейсімен қолжетімді болды. R + m.PLAY700 
қолданбасы тек PLAY700 жүйесінде жасалған төрт мысал жобаны 
көрсеткенімен, автор бұл мобильді бағдарламаның нақты CM-150  
сия қты кез келген «Firmware 2.0» контроллерінде (11.3-тақырыпшада 
сипатталған арнайы процедураны талап ету) ағылшын тілінде сөйлейтін 
OpenCM-9.04 қауымдастығына қолжетімді болмады. 

Қазіргі уақытта Android құрылғылары үшін келесі R+m қолданбала-
ры бар: DESIGN, PLAY700, TASK, TASK2, MOTION2, MINI, SMART, 
SMART2, SMART3 және IoT. IOS құрылғыларындағы қысқаша тізім: 
DESIGN, PLAY700, TASK2, MOTION2 және MINI.

11.2.1 BlueTooth құрылғыларын пайдалану

Барлық Android және iOS құрылғыларында ROBOTIS Firmware2.0 
жүйелерімен байланысу үшін BlueTooth технологиялары қолданылады:

• iOS құрылғыларында BT-410 модулін пайдалану керек (http://
www.robotis.us/bt-410/), бірақ BT-410 MS Windows дербес ком-
пьютерлерімен жұмыс істемейді.

• Android құрылғылары BT-410 немесе BT-210 модульдерін (http://
www.Robotis.us/bt-210/)  пайдалана алады. BT-210 MS Windows 
дербес компьютерлерімен жұмыс істейді және ROBOTIS бағдар-
ламалық құралдарымен, мысалы, MANAGER, TASK, MOTION 
және OpenCM IDE-мен сәйке жұмыс жасайды.

Автордың  жұмыс үстел компьютерін пайдаланумен салыстырған-
да смартфонның ықшамды сенсорлық экранымен жұмыс жасау тиімді 
болғандықтан, ол келесі орнатуды пайдаланды:

1. Жұмыс үстелі компьютері (Windows 10) берілген жобаға сәйкес 
TASK кодтарын әзірлеу және жөндеу үшін пайдаланылды. Bluetooth қыз-
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меттерін жұптастыру мақсатында TASK V.2 құралы арқылы TASK кодта-
рын роботқа жүктеу үшін бекітілген BT-210 модуліне пайдаланады.

2. TSKX файлын жүктегеннен кейін TASK V.2 осы BT-210 модуліне 
қосылмаған жағыдайда Android құрылғысының жұмыс уақытында ро-
ботпен өзара әрекет еткенде BT-210 ешқандай жөндеусіз пайдаланылуы 
мүмкін. Қорта айтқанда автор компьютер немесе Android ортасының 
тиімді «SMART жобасы» процесін ұсынды.

3. Автор роботқа таңдалған iOS құрылғысындағы  TSKX кодының 
«iOS» жұмыс уақытының әрекетін тексеру үшін екі iPhone, 4S және 
7-ні пайдаланған. Бұл жағдайда, бұрын 2 қадамда қолданылған BT-
210 модулін роботтан ажыратуға тура келді және осы бір TSKX ко-
дын қайтадан тексеру үшін роботқа BT-410 модулі қосылды, бірақ ол 
енді iOS құрылғысымен бірге пайдаланылған. Бір қызығы, TSKX коды 
үшін қолданылатын мобильді құрылғылардың (Android немесе iOS) мі-
нез-құлқында айырмашылықтар бірнеше рет кездеседі (осы тараудың 
кейінгі мысалдарында көрсетіледі).

4. SMART жобасына қажетті мультимедиалық файлдар да жұмыс 
үстелі компьютерінде дайындалып, одан кейін ұялы Android немесе iOS 
құрылғысына сәйкестендірледі (11.2.2-тақырыпты қараңыз).

11.2.2 Мобильді құрылғылардағы файлдарды басқару

Өкінішке орай, файлдарды басқару процесі iOS құрылғысынан 
Android құрылғысында басқаша болады. Мысалы, автор Samsung S4-ді 
(Android 4.4.2) өзінің жұмыс компьютеріне micro USB порты арқылы 
қосып, Windows OS-ті мультимедиалық тасымалдау протоколын (MTP)  
Windows Explorer телефон тасымалы сақтау дискісі ретінде көрсетті. 
Содан кейін автор Windows компьютерінен Android құрылғысының SD 
карталарына орналасқан барлық қалталарға және файлдарға толық қол 
жеткізе алады. Егер ASUS ZenPad S8 (Android 6) пайдаланылған бол-
са, файлдарды тасымалдау HTTP протоколдары мен WiFi арқылы File 
Manager бағдарламасымен орындалуы керек  (бұл ZenPad Android 5-те 
болғанда жұмыс істейтін USB кабел). Осылайша, MS Windows және 
Android операциялық жүйелері жақсы жұмыс істеді. Дегенмен, iPhone-
ды компьютер Windows-ына USB арқылы қосу тек қана камера рөлінде 
болады, ал  iPhone-дағы барлық қалталар мен файлдар жұмыс істей алу 
үшін пайдаланушы операциялық емес файл менеджерін, бағдарлама-
лық құралдарын сатып алып орнатуы керек, олардың кейбіреулері те-



324 Робототехниканы ROBOTIS жүйелерімен  зерттеу

гін, ал кейбіреулері ақылы болады. Автор осы кітабында «iMazing»-ді 
қолданған және осы бағдарламалық жасақтаманы Windows PC-де ғана 
орнатуға тура келді.

ROBOTIS SMART жобасы Android құрылғысына арналған 11.9-су-
ретте көрсетілген қалта құрылымымен ұсынылған көптеген компонент-
терге ие және 11.10-суретте осы құрылым iPhone 4S-те қалай ұйымдас-
тырылатыны көрсетілген.

 

11.9-сурет. Android құрылғысындағы папкілер мен файлдар құрылымы үшін 
арналған ROBOTIS қолданбалары

11.9-суретте ROBOTIS R+m қосымшалары Android құрылғысының 
негізгі SD картасының түбірлік каталогында RoboPlus атты негізгі қал-
тада орнатылатынын көрсетті. Мысалы, оқытылған кезде PLAY700 қал-
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тасына нақты қолданатын «Custom», «System» және «Temp» үш қалтасы 
бар. Бұл  «System» PLAY700-дің ішкі қалтасынан ұсынған төрт мысал 
жобасын қамтиды. «Custom» ішкі қалта пайдаланушыдан басталған жо-
балар, мысалы, жобаның компоненттері сақталған «MoodyDogBot» жо-
басы (қажеттілік бар ма немесе жоқ па?):

• Audio TASK кодымен ойнатылатын аудио файлдар сақталған.
• Captured  ұялы телефонның алдыңғы және артқы камералары 

арқылы PLAY700 қолданбасы түсірілген фотосуреттер сақталған.
• Db - SMART деректер қорлары сақталған, соның ішінде «Character» 

және «Audio Input» тізімдері; сөйлеуді тану үшін пайдаланылатын 
тізімдер (бұл элементтер тек жобаның құралдарын редакциялау 
арқылы пайдаланушыларға модификацияланған болуы мүмкін,  
11.2.4 және 11.3-тақырыптарды қараңыз).

• Image, онда «MoodyDogBot» жобасында арнайы пайдаланылатын 
фотосуреттер алдымен тіркеліп (11.2.3-тақырыпты қараңыз) содан 
кейін алдыңғы фондық суреттер (мысалы, «Bg» ішкі қалтасы) не-
месе артқы фондық суреттер («Fg» ішкі қалтасы) ретінде сақтала-
ды.

• Motion, онда MTNX файлдары сақталды. Кез келген MTNX коды 
компьютерде Windows  деңгейде өңделіп, роботқа тікелей жүкте-
луі мүмкін,   егер пайдаланушы оны тікелей Android құрылғысын-
да кейінірек өзгертуді жоспарламаса, оның көшірмесін Android 
құрылғысында сақтаудың қажеті жоқ.

• Recorded, онда ұялы телефонның алдыңғы және артқы камералары 
арқылы PLAY700 қолданбасы түсірілген бейнелер сақталған.

• Task, онда TSKX файлдары сақталды. Назар аударыңыз, кез кел-
ген TSKX коды Windows деңгейде түзетіліп, содан кейін роботқа 
тікелей жүктеледі. сондықтан оны өзгертуді жоспарламаса, онда 
оны көшірмесін Android құрылғысында сақтаудың қажеті жоқ.

• Video, онда TASK коды арқылы ойнатылатын бейнефайлдар 
сақталған.

«Темп» қалтасын тек қана өз мақсаттары үшін PLAY700-ге қолданған.
IOS құрылғысы үшін 11.10-суретте ROBOTIS R+m қосымшалары 

құрылғының негізгі SD картасының түбірлік каталогында «Apps» деп 
аталатын негізгі қартада орнатылатынын көрсетті. Арнайы бағдарламаға 
мысал ретінде, PLAY700 папкасына орнатылған және де кейін «Custom» 
және «System» қалталарынан бөлініп шығатын «Documents» ішкі қалта-
сымен түйістіріледі. «System» ішкі қалтасындағы PLAY700 ұсынған төрт 
мысал жобалар және «project_03» жобасының компоненттері 11.10-су-
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ретте көрсетілген, онда стандартты жобаның компоненттері орналасты-
рылған: Audio, Captured, Db, Image, Motion, Recorded, Task and Video. 
Бұл компоненттер өткенде сипатталған, тек оқырмандар нақты файл-
дарға жасырын файлдар кеңейтілімінің аты қосылғанын байқауы керек, 
бірақ оқырмандарға PLAY700 ішіндегі жобалар жақсы көрсететін сия-
қты көрінеді. Android құрылғысында компьютердің барлық файлдарды 
Windows Explorer құралында көрінетін бағдарлама деңгейіндегі баптау 
керек. R+m бағдарламасының параметрлері келесі бөлімде сипатталады.

 

11.10-сурет. iOS құрылғысындағы ROBOTIS қолданбаларына арналған қалта-
лар мен файлдар құрылымы
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11.2.3 Әдеттегі R+m қолданбасының параметрлер

11.11-сурет. 
PLAY700 негізгі 
мәзірін «Moody 
DogBot» арнайы 
жобасы бойынша 
ашу

 

11.11-суретте Android құрылғысына арналған PLAY700 (V.0.9.4.0) 
негізгі мәзір терезесінің скриншоты көрсетілді, онда оқырман жоғарғы 
оң жақ бұрышындағы «керек құралдар» белгісін көре алады. Олар 
PLAY700 қолданбасына арналған iOS құрылғысындағы ұқсас интерфейс-
ті көреді (қазіргі уақытта В 1.0.4). Осы «керек құралдар» белгішені бір 
рет тапқаннан кейін «Параметрлер» экраны көрсетіледі (11.12-суретті / 
қараңыз).

11.12-суреттегі бірінші элемент «Connect to Robot» болды, онда пай-
даланушыны жаңа BT құрылғысын іздеп немесе бұрынғы қосылған  бел-
гілі бір BT құрылғысын таңдай алады.

Екінші тармақ «Reset example» – барлық ROBOTIS мысал жобаларын 
түпнұсқалық орнатылған күйлеріне қайта келтіру (егер пайдаланушы 
кейбір компоненттерін өзгертсе немесе бастапқы жобаларға оралғысы 
келсе). Бұл параметр дайын жобаларға әсер етпейді.

«Accessibility Set-up» үшінші тармағы тек пайдаланушының авто-
матты түрде бұруы, «Экранның күту уақыты» немесе «Қызметтер» сия-
қты OS-деңгейіндегі көптеген параметрлерді қалпына келтіру Android 
құрылғыларына қатысты болды. PLAY700 TalkBack қолданбасы немесе 
MINI, IoT сияқты басқа R+m қосымшаларымен жұмыс істей алады. Бұл 
«Accessibility» параметрі iOS құрылғыларында қол жетімді емес.

Төртінші тармақ «Range of Gesture Error Setting» қимыл функциясын 
анықтау үшін пайдаланылады (0 мен 30 аралығында - Android және iOS 
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үшін қол жетімді).
Бесінші тармақ «Display Example Image on Gallery» де Android 

құрылғыларына ғана қатысты және оның көрсетілген белгілер бойынша 
анықтауға байланысты болады.

Алтыншы тармақ «Scanning Media» Android құрылғыларына ғана 
қатысты болады және PLAY700 негізгі қалтасындағы қалталар мен 
файлдардың түпнұсқасының «жасырын» күйін жояды,  компьютердегі 
Windows Explorer оларды көре алады.

11.2.4 Жобада қолдануға болатын құралдарды  
алдын ала тексеру

11.11-суреттегідей, егер кез-келген жобаның «Edit» батырмасын 
бассаңыз, 11.13-суретте көрсетілгендей экраннан жобада қолданылуы 
мүмкін барлық компоненттер мен  құралдардың  шығады. Ағымдағы 
Android нұсқасы (0.9.4.0) Android құрылғысында PLAY700 (V.0.9.4.0)-
ге қолдану деңгейіндегі “Settings” 11.12-суретте көрсетілгендей болады.

 

11.12-сурет. Android құрылғысында PLAY700 (V.0.9.4.0)-ге қолданылатын па-
раметрлер

Бұл құралдар жұмыс істейді, бірақ ағымдағы iOS нұсқасында (1.0.4)  
әлі алты құрал жұмыс істемейді:

• Мультимедиалық топтағы «құралдар».
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• «Датчиктер» тобындағы «Illumination».
• Басқа да ортадан SMS  «Status Bar», «Vibration», «Application» қа-

былдаулары.
Мысалы:
• «R+m.TASK» элементі пайдаланушыға осы жобаға сәйкес келетін 

TSX файлдарын өңдеуге мүмкіндік береді.
• «Face Detection» элементі камераға түсіреді, ал қолданушы ал-

дыңғы беткі немесе артқы камераны таңдап, ол адамның бет-әл-
петін тауып, сосын күннің көзілдірігін көздің үстіне «нақты уақыт» 
бойынша қоя алады.

• «Color Detection» элементі де камераға түсіреді, ол қара, қызыл, 
жасыл және көк түстерді анықтауға тырысатын кішкентай орта-
лықтандырылған аймақпен тікелей байланысқан бейнені көрсе-
теді.

 

11.13-сурет. SMART жобасының компоненттері мен құралдары

• Әрине, «Display» бөлімі «Фонды»  және «Алдыңғы» суреттерді, 
«Text» сияқты басқа элементтер мен нөмірлерді көрсетеді. Мы-
салы, пайдаланушы осы «Display» мәзіріндегі «Text» элементін 
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таңдаған жағдайда мәтіндік элементтерді қосуы (тіркеуі) мүмкін 
(қосымша 11.3-тақырыпта).

• «Multimedia» бөлімі аудио және бейнеклиптерді жазу үшін неме-
се ойнату үшін, сондай-ақ мәтінді сөйлету және дауысты таныту 
үшін (Google веб-негізіндегі Speech API пайдалану) пайдаланылуы 
мүмкін.

• «Sensor» бөлімі оның Touch, Gesture, Gyro және Tilt сенсорлары  
сия қты мобильді құрылғыда орнатылған датчиктерге қатысты  
болады.

• «Other» бөлімі негізінен хабарларға және осы жобамен байланы-
сты болуы мүмкін басқа «Қолданбаларға» қатысты.

Автор оқырманға осы нұсқалармен біраз уақыт тәжірибе өткізуге 
кеңес береді, себебі олар кейінірек пайдаланушы жобаны бағдарламала-
уға дайындай алады (мысалы, пайдаланушы TSKX бағдарламасы).

11.3 «Taking Pictures» SMART жобасы

Бұл жобада мобильді құрылғының артқы және алдыңғы камералары-
на қол жеткізу үшін әрбір камераның суретке түсіруінде  масштабсыз 
және  50% немесе 75% ұлғайту мүмкіндігімен суреттелген. Бұл жоба 
мәтіндерді және нөмірлерді қалай басып шығару керектігі, сондай ақ 
мобильді құрылғыда «мәтінді сөйлетуге» қалай әрекет ету керектігі 
және осы шағын тапсырмаларды тиімді қалай орындау керектігі көр-
сетілген. Бұл жоба мәтіндерді сандарға қалай басып шығару керекті-
гі және мобильді құрылғыдағы «мәтіндерді сөйллету», сондай-ақ осы 
шағын тапсырмаларды тиімді түрде қалай реттеуге болатындығы көр-
сетіледі. Бұл жоба төмендегі бақылаушыларға қолданылды: CM-50, CM-
150, OpenCM-9.04 және OpenCM-7.00.  11.14-суретте TASK файлының 
«CM50_TakingPictures.tskx» файлының 1-бөлігі көрсетілді. Осы бөлімде 
ROBOTIS-ке қолданылған барлық контроллерлер TSKX кодын алдын 
ала жүктеп дереу іске қосылатын етіп жасалған.

Осылайша, пайдаланушыға (мобильді құрылғыны) роботқа BT-210 
немесе BT-410 модульдері арқылы қосуды аяқтау үшін 8 және 9 нұсқа-
лар қажет болады (роботқа кодты синхрондап пайдаланушының қол 
соғысын және мобильді құрылғылардың қызметтерін анықтау).  10 
мәлімдеме мобильді құрылғының экранын портреттік режимге орната-
ды.  11-мәлімдеме экранды айтарлықтай тазартты, ал RHS1-дегі «нөл» 
ТАСК құралы ішінен «Smart Constant» ол «Show Not Show» дегенді көр-
сетеді.
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Бұдан кейін автор  телефондағы дайын мәтінің  1-тармағын  қосқысы 
келсе «Text Display» және   «Text-to-Speech»-ті қосады. «Мәтіндік ди-
сплейдің» іс жүзінде «дереу» орындалғаны мен адам роботы түсіну үшін   
мәтіндік сөйлеуде (яғни, көздер көпшіліктің құлағына қарағанда жыл-
дамырақ) ұзақ уақытты талап етеді. Сонымен қатар қазір «1-тармақтың 
мәтіні» бір ғана сөз болды, егер «1-тармақ мәтіні» бірнеше сөздерден 
ұзағырақ сөйлем болса, ол онда  қалай болады? Аппараттың уақыттық 
циклдерін «Дайын»  белгілі бір мәтін ұзындығына сәйкес келу үшін пай-
даланылса, онда бұл тапсырма мәтіннің ұзындығының тиімді және тәу-
елсіз болуын қамтамасыз ету үшін әртүрлі уақыттық кідірістері көп бо-
луы мүмкін. Осылайша, 12-19-жолдардағы мәлімдемелерде үйлестіріл-
ген бірлік ретінде жасау үшін келесі кодтау әдісі пайдаланылды:

• Біріншіден, «Text to Speech» рәсімі 12-мәлімдемемен  (яғни «Text 
to Speech» функциясына мәтінді 1-тармаққа жазу)  белсендірілді, 
әрі бұл процесті аяқтауға біраз уақыт кетеді, осы процестің аяқта-
луына арналған тексеру «Wait While» командасы 19-мәлімдеме 
көрсетіледі,  «Text to Speech» функциясы тағайындалған тапсыр-
маны аяқтағаннан кейін «нөлге» қайтару функциясын күтеді (не-
гізінен, «Text to Speech» функциясы, «бұрыннан жазылған  тек 
оқу» деген функция болып табылады).

 

11.14-сурет. TASK файлының 1-бөлімі, «CM50_TakingPictures.tskx»

• Робот пен мобильді құрылғының тиімді жұмыс істеуі үшін «Text 
Display», «Camera Selection» және «Camera Zoom» тапсырмаларын 
орындау  хабарлары 12 және 19-мәлімдемелер аралығында болады 
(яғни, робот пен мобильді құрылғының ештеңе жасамаған кездегі 
күту күйлерін азайту).
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13-жолда 1-мәтін мәні пайда болды, ол «дайын» күйінде (3,3)-те 
сипатталады, оның өлшемі 100 деп орнатылды және оның түсі жасыл   
(11.15-суреттің  13-қатарының оң жақ бөлігінде осы туралы мәліметтер 
көрсетілген). Бұл жоба «Редактор» жобасы арқылы тіркелді (11.2.4-тақы-
рыптағы 11.11-суретті қараңыз). 11.16-суретте  осы бес мәтіндік эле-
менттер бейнеленді.

Мұнда оқырмандарға бірнеше сөзді түсіндіру қажет:
a) Автор 11.13-суретте «Display Text»тің ішкі мәзірінде бес мәтіндік 

элементті құрды.

 

11.15-сурет. «Smart Constant»-тың 13-мәлімдемесіндег сипатталған   RHS

ә) Қадам (а) жасалғаннан кейін, автор 11.13-суретте «Multimedia >> 
Text-to-Speech» ішкі мәзіріндегі осы бес тармақты көрсетті (11.17-сурет-
ті қараңыз). Бұл ішкі мәзірде авторға «Add»-ты (11.17-суреттің жоғарғы 
оң жағын) түртіп, «Text-to-Speech»-қа жаңа элементтерді қосуға мүм-
кіндік берді. 11.2.2-тақырыпшада айтылғандай, бұл «Text» және «Text-
to-Speech» тізімдері «Db» қалтасына, яғни пайдаланушыларға тікелей 
қол жеткізе алмайтынына назар аудару керек (11.2.2-тақырыпшаны қа-
раңыз).

б) Біріктіруден қателескен автор TASK құралы ішінде бірдей бес 
элементтің «Text Item» деп аталатындығын анықтады (11.14-суретті 
қараңыз). 12-тармақтағы мәлімдеме «Text-to-Speech»-тің  1-тармағын 
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кәдімгі Google-дегі әйел дауысы бар мобильді құрылғының динамигі 
қызметтерін пайдаланып жариялайды.

11.16-сурет. 
«CM50_ TakingPictures.tskx» 
ішінде пайдаланылған бес 
мәтіндік элемент

 

 

11.17-сурет. «CM50_TakingPictures.tskx» ішінде пайдаланылған бес мәтіндік 
сөйлеу және мәтіндік тармақшалар

в) Сонымен қатар «Text-to-Speech» элементтерінде «Дауысты тану» 
құралында болады, ол кейінірек 11.5-тақырыпшада «Дауыспен басқару» 
жобасында көрсетіледі.

11.18-суретте  TASK-тегі «CM50_TakingPictures.tskx» файлының 
2-бөлімі көрсетілген. 2-бөлім (21-42-тармақтағы баяндамалар) негізінен 
екі рет жұмыс істейтін FOR LOOP болды, ал бұрынғы «sandwich» кодтау 
қолданбасы да осында пайдаланылды:

• Ол екі рет «артқы камераны» (23-24 тармақтар және 23-тармақ 
«top slice of bread» үшін қызмет етеді) қосуді білдіреді.  

• Бірақ 1-циклдің 4-тармақтағы (I=1)  «Бірінші суретті» 29-қатарда 
немесе  2-циклдегі 5-тармақтағы (I=2)  «екінші сурет» 33-қатарда 
жарияланады.

• 25-қатарда «Custom» сандық дисплей пәрмені болды, себебі ол 



334 Робототехниканы ROBOTIS жүйелерімен  зерттеу

сандық айнымалы параметр болатын I параметрін көрсетті (осы 
команданың бөлшектері 11.19-суретте көрсетілген).

• 26-қатар «sandwich» үшін “bottom slice of bread”  ретінде қызмет 
атқарады.

• 29, 33 және 35-қатарлар «күтетін кезеңдер» 4 және 5-тармақтары-
ның мәтіндерінің ұзындығына қарамастан, бірлесіп жұмыс істей-
ді.

• 36-38-қатарлар роботқа мобильді құрылғының артқы камерасын 
тезірек түсіру  туралы хабарлау үшін 0,5 секунд «La#» жазбасы 
ойнатылады.

 

11.18-сурет. 2-бөліктегі артқы камерамен түсірген  2 сурет (1 және 2)

• 39-қатар «Photo Capture» рәсіміне «1» жазу арқылы басталуы мүм-
кін екенін көрсетті. 40-қатардағы «Photo Capture»-ден сөзді оқу  
процесі аяқталғанын немесе жоқ екенін тексеру үшін «нөл» мен 
салыстырылып қайтарылған мәнді көрсетеді. 1-суретте телефон-
ның галереясына сақталған суреттер алынады.
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11.19-сурет. 25-қатар «Smart Constant»  RHS сипаттамасы (18-позиция (3,4)-ке 
тең, төмендегі позиция (3,3), 11.15-суретті қараңыз)

• 41-қатар жаңа 2-сурет үшін пайдаланылатын жаңа масштаб дең-
гейін орнатады, бұл «артқы камера» алгоритмі үшін екінші рет 
түсірген 2-сурет.

11.20-суретте TASK файлының «CM50_TakingPictures.tskx» фай-
лының 3-бөлігі көрсетілді. 3-бөлім (44-67-қатарлар), негізінен, екін-
ші бөлікке ұқсас екі рет жұмыс істейді, әрі «Алдыңғы камера» дегенді 
«Back Camera» дегенге сәйкес  2-бөлімдегі 3-тармақтағыдай «Do#» ор-
нына «La#»-деп жазамыз.

11.3-видео осы жобаның екі Android құрылғысында, Samsung Galaxy 
S4 және ASUS ZenPad S8, сондай-ақ,  iPhone, 4S және 7-де қалай жұмыс 
істейтінін көрсетті.

«CM150_TakingPictures.tskx» коды CM-150 (DREAM жүйесі) кон-
троллері үшін жазылған және ол CM-50 үшін жасалған бағдарлама-
мен бірдей, тек пайдаланушы бағдарламалау өрісін «CM-150 (2.0)»-
ге қолданған (11.21-суретке қараңыз, сол жақтағы жоғарғы аумақ). 
11.4-видео CM-150 контроллері үшін демонстрация нәтижелерін  
көрсетті.
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11.20-сурет. 3-бөлім: алдыңғы камера 2 мен тартқан сурет (3 және 4)

TASK V.2.1.4  2017 жылдың наурызынан бастап, белгісіз себептер-
мен, ROBOTIS CM-150 интерфейсі үшін «Smart Device»-тің ішкі мәзірі 
қолжетімді болды, алайда нақты «SMART» пәрмендері CM150-дің ми-
кробағдарламасында (яғни 2017 жылғы наурыздан бұрын да қазірде жұ-
мыс істейді тұрды) жұмыс істеп тұрды. Осылайша, СМ150-де SMART 
пәрмендерді пайдалану үшін пайдаланушы алдымен «Программалау 
контроллерін» басқа «Firmware 2.0» контроллерлерінің (яғни CM-50/200 
немесе OpenCM-7.00 / 9.04, 11.21-суретте көрсетілген) біріне ауыстыруы 
керек, содан кейін пайдаланушы SMART пәрмендерін қалыпты жағдайға 
қол жеткізе алады. Дегенмен, CM-150-дің арнайы функцияларын пайда-
лану үшін CM-150-ге роботтан алынған TASK кодын құрастырудан не-
месе жүктеуден бұрын CM-150-ді «Программалау контроллері» ретінде 
ауыстыруды ұмытпаған жөн. ROBOTIS болашақта CM-150-ге қатысты 
бағдарын өзгерткенге дейін  осылай сақталғаны дұрыс болуы керек. Бір 
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қызығы, барлық осы SMART командалары пайдаланушы үшін  TASK 
кодексінде сақталады.

«CM904_TakingPictures.tskx» коды OpenCM-904 (MINI жүйесі) кон-
троллері үшін жазылған және дыбыстық сигналмен жабдықталмаған 
жағдайда порт 1 ішіндегі IR сенсоры бейнені қабылдау процесін бастау 
үшін пайдаланылған.  CM-50 және CM-150 үшін қолданылған La# және 
Do# орнына автор порт 2-дегі LED-модулін қосып, өшіру (11.22-суретте 
және демонстрация үшін  11.5-видеода көрсетілген) пайдаланған.

OpenCM-700 контроллерінің IoT жүйесі үшін «CM700_TakingPictures.
tskx» коды жазылған, онда робот пен мобильді құрылғы арасында бай-
ланыс орнатылғанын тексеруге арнайы дабыл соғу  функциясы бар 
(11.23-суреттегі 8-мәлімдемені қараңыз). Бейнежазбаны көру үшін 
11.6-видеоны қараңыз.

 

11.21-сурет. “CM150 Taking Pictures.tsx”  CM-150 құрылғысына бағдарламалау 
контроллерін орнату

 

11.22-сурет. CM-904-ке арналған «CM904_TakingPictures.tskx» үшін ИК сенсо-
рын және LED модульдерін пайдалану
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11.23-сурет. «CM700_TakingPictures.tskx» үшін OpenCM-700 құрылғысында 
“Check Smart Device Connection” функциясын қолдану

11.4 «Color Line Follower» SMART жобасы

ROBOTIS SMART құрылымында, сондай-ақ, TASK бағдарламасымен 
робот арқылы мобильді құрылғыда кейбір нақты «real-time» кескін өңдеу 
функцияларына қол жеткізуге болатын. 11.24-суретте Samsung Galaxy 
S4-ті пайдаланған қарапайым карбот көрсетілген, мысалы, артқы камера 
төменгі жағындағы түсті сызықтарды көре алады. R+m.PLAY700 қол-
данбасы телефон камерасының бүкіл зондтық аймағын 25 аймаққа тең 
бөлген, яғни 5 жолға, 5 бағанға бөлді, сонымен қатар мәтіндер мен сан-
дарға арналған 25 бейнелеу аймағы бар, әрі оның 25 сенсорлық аймағын 
қалай бөлу керектігі (11.25-суретте көрсетілген).

Түстер сызықтарын анықтау құралы тек сезімтал аймақтардың 
жоғарғы қатары, яғни 1-ден 5-ке дейінгі аймақтарға негізделген,  бар-
лық 25 аймақтан алынған мәліметтер CM-50 роботына өңдеуге жіберген 
кезде негізінен BlueTooth байланыс арнасын пайдаланады. Дегенмен, 
Machine Vision және Maneuver Control тұрғысынан робот мүмкіндігінше 
«тиісті» және «жаңа» деректерді пайдалануы керек, алайда, 11.24-сурет-
те камераның төменгі жартысы роботтың рамкасына кедергі келтіргенін 
көрсетті. Бұл «механикалық» араласу осы маневрлердің көзіне  (яғни 
қозғалтқыштарға) жақын робот маневрлерінің есептеуіне «тиісті» дерек-
тердің көзін әкелді. Бір кездері біз роботтың қазіргі уақыттағыдай бо-
луын қаладық. Механикалық басқарулардағы  7 ИК датчиктері арқылы 
IRSA модулімен қара сызықты қадағалауды басқару әдісі алгоритмді 
жеңілдетуге көмектесті (5.5-тақырыпты қараңыз).
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11.24-сурет. 
Экранның жоғарғы бөлі-
гін пайдалана отырып, 
«Color Line Follower» 
карботтың 1-ден 5-ке 
дейінгі аумақты сканер-
леуі

 

 

11.25-сурет. Touch, Display, Camera-Sensing функциялары үшін пайдаланыла-
тын 25 аймақ
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Түсті сызықты анықтау процесі негізгі үш қадамнан тұрады:
1. SMART DEVICE «Camera Sensor» құрылғысын «Line Detection 

Mode» режиміне орнатамыз.
2. SMART DEVICE құралын «Vision – Tracking Color» 4 алдын ала 

анықталған «Түстер» (қара, қызыл, жасыл және көк) арасынан таңдалған 
түске орнатыңыз.

3. SMART DEVICE құрылғысында анықталған түстерді 1 мен 5 ара-
лығындағы сандық мәнде «Vision – Line Detection Area» оқиды немесе 
оны нөл мәніне қайтарады.

Толық коды «CM50_ColorLineFollower_T.tskx» кітабының қосым-
ша материалдарына енгізілді және 11.26-суретте оның негізгі шексіз 
циклінің 1-бөлімі көрсетілген. 11.26-суретте пайдаланушы 10-11-хабар-
ламалар арқылы  робот контроллеріне келесі тапсырмаларды орындау 
үшін мобильді құрылғыға пәрмен жібереді:

• Дисплей экранын портреттік режимге (12-тармақ)  және экраннан-
ды тазартуды (13-тармақ) орнатады.

• Мәтіннің 1-тармағын («Дайын») (14-мәлімдеме) жариялауды 
бастаңыз және экранның ортасындағы бірдей элементті көрсетіңіз 
(15-мәлімдеме).

• Артқы камераның таңдалғанына көз жеткізіңіз (16-19-мәлімде-
мелер) және осы камераны 20-мәлімдеме көмегімен қалыпты 
көрініске (яғни нөлдік ұлғайту) орнатамыз.

• 21-мәтін сөйлеу процесін орындатады.

 

11.26-сурет. «CM50_ColorLineFollower_T.tskx» ішіндегі басты шексіз циклдің 
1-бөлігі
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11.27-сурет Endless Loop бөлімінің 2-бөлігін көрсетті, алайда мақса-
ты камера сенсорын сызықты анықтау режиміне (23-мәлімдеме) орна-
ту болды. Содан кейін, 25-36-ға дейінгі мәлімдемелер пайдаланушыға 
қолдың шапшаң санын жеткілікті түрде 2-ден 5-ке дейінгі төрт мәтінді 
жариялау және көрсету арқылы қамтамасыз етуді ұсынды:

• қараға арналған  1 соққы;
• қызылға арналған 2 соққы;
• көгілдірге арналған 3 соққы;
• жасылға арналған 4 соққы.
11.28-суреттегі пайдаланушының соққылар  саны  Endless циклндегі 

3-бөлігін көрсетті (38-40-мәліметтер), содан кейін «LineColor» параме-
трі (41-ден 56-ға дейінгі мәліметтерге) сәйкес «түс» мәнін қамтамасыз 
ету үшін өңделеді.

11.29-суретте маңызды «Sensing and Control» цикліндегі (61-85- 
мәлімдемелер) шексіз циклдің 4-бөлімі көрсетілген.

• Алдымен дисплей экраны жойылды (58-мәлімдеме) және LineColor 
параметрінің ағымдағы мәні SMART DEVICE Tracking Color (Line 
Tracer) функциясына (59-мәлімдеме) енгізілген,  ол ұялы телефон 
процесіне 1-ден 5-ке дейінгі аймақтарды орындау үшін процесті 
тиімді түрде іске қосуға мүмкіндік береді. Бұл пиксельдердің кез 
келген тобы LineColor параметрлеріндегі түстер мәнімен белгіле-
нуі мүмкін.

 

11.27-сурет. «CM50_ColorLineFollower_T.tskx» ішіндегі негізгі шексіз циклдің 
2-бөлігі
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• 60 және 84-мәлімдемелерде «Line Detection Area» функциясынан 
қайтарылған сандық мәнді оқытып, оны LinePosition параметрі-
не сақтап қоямыз. Бұл әрекеттер «Sensing and Control» циклінің 
«Sensing» аспектілері ретінде белгіленуі мүмкін. Егер сканерлен-
ген 5 аймақтың біреуі ізделіп отырған «түс» (яғни, жарамды нәти-
же) болса, параметр жолының орны 1 мен 5 аралығындағы сан-
дық мәнге ие болады. Егер нөл параметрі LinePosition параметріне 
қайтарылса, бұл «таңдалған» түс камераның көрмегенін білдіреді 
(кем дегенде  сканерленген 5 аймақтың ешқайсысында болмайды)   
және LOOP WHILE (61-ден 85-ке дейінгі мәлімдемелерде) қабыл-
данбайды әрі ол біраз уақытқа  тоқтатылады.

11.28-сурет. 
«CM50_
ColorLineFollower_T.
tskx» ішіндегі негізгі 
шексіз циклнің 3-бөлігі

 

• Осы LOOP WHILE құрылымының ішіне DisplayColorPosition 
функциясы RunColor және LinePosition параметрін орындау уақы-
тын түзету мақсатында үздіксіз көрсетуді пайдаланады.

• Бұл LOOP WHILE құрылымындағы IF-ELSE-IF құрылымдары 
«Басқару» аспектілерін,  яғни роботтың орындалуы үшін тиісті 
жұмыс уақытындағы кез келген сәттегі әрекеттерді, маневрлерді, 
Parameter LinePosition ішіндегі нақты мәнді білдіреді.

11.30-суретте «алдынала таңдап алынған түс» табылмаған жағдай-
дағы реттейтін «Endless Loop» 5-бөлімінде көрсетілген, ал «ешқандай 
түс табылмады» деген 6-тармақта бейнеленді, сонымен қатар 11.26-су-
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реттегі 8-мәлімдеме негiзiнде ENDLESS LOOP басталуына қайта ора-
лып  роботты тоқтатады.

11.29-сурет.
«CM50_
ColorLineFollower_T.
tskx» ішіндегі негізгі 
шексіз циклнің 4-бөлі-
гі

 

TASK бағдарламасының «CM50_ ColorLineFollower_T.tskx» (осы 
нақты LinePosition 1, 2, 4 немесе 5-ке тең болған жағдайларда «Rotate» 
маневрін қолданған) демонстрациялық нұсқасы 11.7-видеода көрсетілген.

Осы кітапты жазу барысында ROBOTIS-тегі  Кимон Ким мырза 
экранның төменгі 5 аймағын сканерлеген R+m.PLAY700-дің арнайы 
нұсқасын, яғни 11.25-суреттегі  21-ден 25-ке дейінгі аймақтарды тек-
серуге рұқсат етті. Бұл сканерлеу операциясы авторға телефон арқылы 
TASK бағдарламасымен роботты алға жылжытуға мүмкіндік берді 
және «CM50_ColorLineFollower_B.tskx» орындалуы кезінде телефон-
ның көмекші жарық диодтының жануын пайдалануға рұқсат берілді 
(11.31-суретті қараңыз).
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TASK «CM50_ColorLineFollower_B.tskx» бағдарламасының көр-
сетілуіне арналған  11.8-видеоны қараңыз (осы нақты демонстрацияда 
автор LinePosition 1, 2, 4 немесе 5-ке тең болған жағдайларда «Rotate» 
маневрін қолданды).

11.5 «Дауысты басқару» SMART жобасы

Автордың жинаған деректерінен R+m.PLAY700 дауысты тану құра-
лы Google Speech® API (https://cloud.google.com/speech/) веб-сайтына 
негізделіп жасалды, бұл мобильді құрылғыға қажет  мүмкіндікті пайда-
лану үшін WiFi арқылы вебке қосылу керек. 

 

11.30-сурет. «CM50_ColorLineFollower_T.tskx» ішіндегіциклдің 5-бөлігі

11.31-сурет. 
21-25 көмекші жарық диодты 
жарығын пайдаланған ди-
сплей экранының сканерлеу 
аймағының төменгі көрсетіл-
ген «Color Line Follower» 
роботы

 

Жоғарыда 11.3-тақырыпшада айтылғандай, SMART жобасында тір-
келген барлық мәтіндік элементтер  дауысты тану элементтері болып 
табылады (11.32-суретті қараңыз) және пайдаланушының белгілі бір 
сөйлеу үлгілерінің сәттілігін немесе сәтсіздігін сұр түсті микрофон бел-
гішесін (11.32-суретте жоғарғы бөлігіндегідей) түрту арқылы тексере 
алады. Пайдаланушы, сонымен қатар, «Train» параметрін таңдай алатын 
шегініс мәзірін келтіру үшін тармақтың нөмірін түрту арқылы арнайы 
«tough» элементті дайындауы мүмкін.
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11.33-суретте осы дауысты басқару SMART жобасында пайдаланы-
латын дауысты тану элементтері көрсетілді.

1-ден 6-ға дейінгі сандар әр элементтегі барлық сөздерді қолданып үй-
ренді, бірақ 7-тармақ тек «INVALID»-те оқытылды, 8-тармақ «VALID» 
-де ғана оқытылды, осылайша DISPLAY немесе TEXT-TO-SPEECH 
элементтері VOICE RECOGNITION элементтері мен сәйкес келудің 
қажеті жоқ.

TASK файлындағы «CM50_VoiceControlcarbot.tskx»  дыбыстық 
басқару SMART Project үшін толық шешім, ал 11.34-сурет осы бағдарла-
маның 1-бөлігін көрсетті.

11.34-суретте Speed, TurnSpeed, VoiceCommand және InvalidCommand 
параметрлерін өздерінің тиісті мәндері (5-8-мәліметтерде) баптағаннан 
кейін, робот пайдаланушының телефонындағы микрофонының шу дең-
гейінің 50дц-ден (10-мәлімет) жоғары болуы үшін қатты сөйлеуді қажет 
етеді. Содан кейін функция мәзірі 11.35-суретте көрсетілген операция-
лық мәзірді орындау үшін шақырылды.

11.36-суретте «Дауыспен басқару карботы» жобасында қолданылған 
алгоритмнің 2-бөлімі көрсетілген, сыртқы ENDLESS LOOP 13-мәлімде-
меге енгізіледі:

• «Whistle» белгісі 3-бөлімде түсіндірілетін маңызды «секіру» орны 
болды.

• 16-мәлімдемеде роботты немесе  телефонды пайдаланушының 
тағы бір рет ысқыруын күткенін көрсетті, бұл оқиға телефондағы 
1-тармақты (яғни «дайын») көрсетеді және робот пайдаланушыны 
2 секунд күтеді, осы уақытта пайдаланушы  командалық нұсқау 
беруге дайын болуы керек.

11.32-сурет. 
Дауысты тану элементтерін 
одан әрі «оқыту»
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11.33-сурет. 
«Дауыстық басқару» SMART 
жобасында пайдаланылатын 
дауыс тану элементтері

 

 

11.34-сурет. «CM50_VoiceControlCarbot.tskx» бағдарламасының 1-бөлімі

11.35-сурет. 
Carbot «CM50_
VoiceControlCarbot.tskx» 
бағдарламасының дауыспен 
басқару жұмыс мәзірі
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11.36-сурет. «CM50_VoiceControlCarbot.tskx» бағдарламасының 2-бөлімі

1. Дауысты тану тапсырмасын 27-мәлімдеме арқылы бастап, со-
дан кейін бұл процесті WAIT WHILE мен (29-мәлімдеме) аяқтау ке-
рек. 27-мәлімдеме орындалса, мобильді құрылғы «Менімен сөйлес» 
(11.38-суретті қараңыз) және пайдаланушыны командаларын (берілген 
уақыт кезеңі ішінде) ауызша  күтеді. Пайдаланушы пәрменді аяқтаған 
кезде 29-мәлімдеме орындалса, онда ол танығанын білдіреді (11.39-су-
ретті қараңыз).

2. Одан кейін, сөйлеуді тану нәтижесі VoiceCommand параметрінде 
сақталды (бұл «танылған» мәтін элементінің индексіне сәйкес келетін 
сан 11.33-суретте көрсетілген).

 

11.37-сурет.  «CM50_VoiceControlCarbot.tskx» бағдарламасының 3-бөлігі
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11.38-сурет. 
«Дауысты тану» процесі 
басталды, пайдаланушының 
ауызша сөзін қабылдауға  
дайын

 

11.39-сурет.  
Пайдаланушының ауызша  
айтылған сөзі танылу үстінде

 

3. Бірінші IF құрылымы (31-35-мәліметтер) VoiceCommand ішінде 
сақталған мәннің жарамды екенін тексеру үшін орындалады (яғни «-1»-
ден басқаша). Егер бұл жарамды болса, процестегі командалық функ-
циясы шақырылады (33-мәліметтегідей) және бұл функция аяқталған 
кезде сөйлеуді тану нәтижесінің параметрі нөлге дейін тазартылады 
(34-мәлімт).

4. Процестегі командалық функция (11.40-суретті қараңыз) пара-
метрдің VoiceCommand нөлге тең емес екенін тексеру арқылы басталды, 
яғни 11.33-суретте көрсетілген дауысты тану элементтерінің біреуімен 
нақты сәйкестік жасалды.

5. Одан кейін, орындау уақытында VoiceCommand параметрінде-
гі мәнге байланысты тиісті робот маневрлерін (Алға, артқа, оңға бұру, 
солға бұру немесе тоқтату) іске қосу үшін IF-ELSE-IF құрылымына 
(105-129-мәліметтер) пайдаланылды.
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6. Егер пайдаланушының ауызша командалық дауысынан қан-
дай да бір сәйкестік табылмаса, онда VoiceCommand параметрі нөлдік 
мәнге ие болады да, бұл «Invalid Command» 131-140-мәліметте беріледі 
(11.41-суретті қараңыз). Робот (133-мәлімдемеде)  тоқтатылады және 
InvalidCommand параметрі TRUE (134-мәлімдемеде) орындалады. Одан 
кейін дисплейдегі мәтіннен сөйлеуге арналған рәсім  7-тармақта орын-
далады (яғни «Invalid Command» - 135-138-мәлімдемеде). Ақыр соңын-
да, 11.35-суреттегі мәзір қайта көрсетіледі (139-мәлімдеме), бағдарлама 
ағынын басқару 36-мәлімдемеге көшті (11.37-суретті қараңыз).

 

11.40-сурет. Командалық процесс функциясының 1-бөлімі

7. Егер «InvalidCommand» функциясы процесс командалық функ-
циясының ішінен TRUE мәніне орнатылса, «InvalidCommand» FALSE 
(38-мәлімдеме) үшін қайтадан іске қосылды және JUMPED (39-мәлімде-
ме) бағдарлама ағынын басқару LABEL «Whistle» (15-мәлімдеме) бүкіл 
алгоритмі қайтадан басталады (11.37-суретті қараңыз).

11.9-видео осы алгоритмнің үшін нақты уақыттағы орындалуын көр-
сетті. Дауысты тану процесінің аяқталуы біршама уақытты талап етеді, 
сонда ауызша команда бергеннен кейін нақты іс-әрекеттер 3-5 секундқа 
созылды.
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11.41-сурет.  Командалық процесс функциясының 2-бөлімі

11.6 «Moody Dog Bot» SMART жобасы

Бұл жоба ұқсас мультимедиалық мақсаттарға қол жеткізу үшін 
SCRATCH 2 жобасына қарсы және SMART жобасын салыстыру үшін 
құрылған. Тиісті TASK коды «CM50_MoodyDogBot.tskx» болды. Со-
нымен қатар, SCRATCH 2 жобасында  «Кішкентай-көңілді ит. mp3» 
және «Angry-dog.mp3» деген екі аудио файлдар бар. Ол ұқсас 4 фондық 
суретті пайдаланды: «DogBot.png», «MoodyFella.png», «FriendlyDog. png 
және «AngryDog.png».

 

11.42-сурет. «CM50-MoodyDogBot.tskx»-нің 1-бөлігі
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11.42-сурет пайдаланылған алгоритмнің 1-бөлігін көрсетті:
• Біріншіден, CM-50 әуен 10 (6-8 мәлімдемелерде) ойнады.
• 10-14-мәлімдемеде пайдаланушыны ұялы құрылғыны BlueTooth 

арқылы дисплейдің артқы фонын 1 «DogBot. png»  роботқа қосу 
үшін біраз уақыт қолданған. Бұл бөлім SCRATCH 2-дегі  жасыл 
жалаушаны кодтаумен  салыстырғанда, едәуір ыңғайсыз болды 
(11.4-суретті қараңыз).

Алгоритмнің 2-бөлімі (11.43-суретті қараңыз) DogBot-тың достық 
(бір қол соғу) және ашуланғанда (екі қол соғу) көңіл-күйін таңдау үшін 
пайдаланушы қол шапалақтарын қолдануға мүмкіндік беретін «Шексіз» 
циклі:

11.43-сурет.  
«CM50-Moody 
DogBot.tskx»-тің 
2-бөлігі

 

• «Moody Fella ~» артқы фон суреті көрсетілді (19-мәлімдеме).
• 20-22-мәлімдемеде пайдаланушы қолын шапшаң соғу үшін TASK 

операторын пайдаланып, іске қосу уақытында қалай жазылғанын 
көрсетті, ал SCRATCH 2 төрт блокты пайдалану керек болды 
(11.4-суретті қараңыз).

• IFs құрылымдары (25-28 және 31-34-мәлімдемелер) TASK және 
SCRATCH 2 арасындағы синтаксистік айырмашылық болды, бірақ 
функционалды түрде олар бірдей әсерге ие болды. SCRATCH 2-де 
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«BROADCAST және WAIT» TASK-те Функцияны шақыруын 
және оның негізгі бағдарламаға оралуын күтуге болатындығын 
атап өткен жөн.

11.44-суретте  SUB SCRIPT Friendly бағдарламасымен салыстыруға 
болатын FUNCTION Friendly бағдарламасы сипатталған (11.6-сурет):

• SCRATCH 2-де қолданылған 3 блоктан тұратын орталық ИК 
сенсорын тексеру үшін бірыңғай мәлімет  (41-мәлімдеме) пайда-
ланылды, себебі SC-50-ге арналған жергілікті микробағдарлама 
орталық ИК-сенсор үшін бұрыннан болған, SCRATCH 2-де оны 
R+SCRATCH интерфейсі арқылы қол жеткізуге тура келді.

• SMART Play Audio құрылғысын пайдалану (45-46-мәлімдеме) ды-
быс ойнату кезеңінде қозғалтқыштардың «тек» және «дәл» қозға-
лысына мүмкіндік берсе, SCRATCH2 күту кезеңдерінде кейбір 
болжаулар 2 не 5 секунд шамасында болады.

Осындай байқау FUNCTION Friendly және SUBSCRIPT Friendly 
бағдарламасы арасында жасалуы мүмкін. 11.10-видеода осы SMART 
жобасының нақты нәтижелерін көрсеткен.

Мәселен, бір пакеттің келесісіне қарағанда артықшылығы бар ма? Ав-
тор, роботтың әрекет ету уақыттары пайдаланушы үшін маңызды болған 
жағдайда, әр көзқарастың күшті және әлсіз жақтары бар деп ойламаған, 
содан кейін ол SMART Project әдісін қолдану керек болған, сондықтан 
мультимедиалық  оқиғаларды бағдарламалау ерекшеліктері SCRATCH 
2-де қарастырылмаған.

11.44-сурет.  
«CM50-MoodyDogBot.
tskx»-дің «достық» 
функциясы
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11.7 Басқа таңдалған SMART мүмкіндіктері

R+m.PLAY700 қолданбасы көптеген басқа мультимедиалық мүмкін-
діктерге ие болды, оқырмандар өздерінің жеке мүмкіндіктерін қолда-
нуға талпынды,   бірақ автор келесі үш SMART жобасында суреттелген 
бірнеше фаворитке ие болды

11.7.1 Сенсорлық аймақтарды пайдалану

R+m.PLAY700 бір мезгілде екі сенсорлық аймаққа мониторинг жүр-
гізуге мүмкіндік берді. «CM50_TouchAreas.tskx» файлы сенсорлық ай-
мақтардың [1-ден 25-ке дейінгі] қандай аймағын анықтау керектігін 
және дисплейде анықталған жерлерде ақ шеңберді немесе жасыл ква-
дратты көрсету әдісін сипаттады. 11.45-суретте жұмыс істеген негізгі 
шексіз цикл көрсетті:

• 10 және 11-мәліметтерде нақты анықталған аймақтар параметр-
лері Touch 1 және Touch 2 түрінде сақтады.

• 13-мәлімдемеде бұрын көрсетілген барлық кескіндерді экраннан 
тазалайды.

• 14-17-мәлімдемелерде   Touch1 параметрі мәнін көрсетілген ақ 
шеңбер параметрінің мекенжайына қоямыз.

• 18-21-мәлімдемеде Touch2 параметрінің мәнін көрсететін жасыл 
алаңды орналастырды.

 

11.45-сурет. Табылған сенсорлық (жанасу) 1 және 2-аймақтарында бақылауға 
және белгілеуге арналған шексіз цикл
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11.11-видеода осы шағын жобаның орындалуы көрсетілген.
Бұл бөлімді аяқтау үшін әртүрлі SMART пәрмендерінің RHS үшін 

пайдаланылуы мүмкін SMART CONSTANTs туралы қосымша мәлімет-
терге назар аударайық: Shapes Display, Text Display және Number Display. 
Бұл SMART CONSTANT-тың ұзындығы 4 байт болды.

Shapes Display Constant құрылымы келесідей анықталды:
• Бірінші (ең төмен) байт (0-ден 7-ге дейінгі бит) 11.25-суретте көр-

сетілген экран аймақтарына сәйкес SHAPE POSITION [1-25] үшін 
сақталған.

• Екінші байт (8-ден 15-ке дейін) SHAPE NUMBER [0-3] үшін 
сақталған. 1-ге сәйкес «Шеңбер», 2-ге сәйкес «шаршы», 3-ге сәй-
кес «үшбұрыш» және «0» -қолданылған алдыңғы форманы жоюға 
арналған. Қазіргі уақытта пайдаланушылар өздерінің пішіндерін 
қоса алмайды.

• Үшінші байт (16-дан 23-ке дейін) SHAPE SIZE [0-255] үшін 
сақталған.

• Төртінші байт (бит 24 - 31) SHAPE COLOR [0-9] үшін сақталған, 
онда «0»- Белгісіз, «1»  ақ, «2» қара, «3» қызыл болды. «4» Жасыл, 
«5» көк, «6»  сары, «7» ақшыл сұр, «8 сұр, «9 қара сұр.

Сол сияқты, Text Display Constant құрылымы келесідей анықталды:
• Бірінші (ең төменгі) байт (0-ден 7-ге дейінгі бит) 11.25-суретте 

көрсетілген экран аймағына сәйкес келетін TEXT POSITION [1-
25] үшін сақталған.

• Екінші байт (8-ден 15-ке дейін) TEXT ITEM NUMBER [0-200] 
үшін сақталған. «0» дегеніміз, ешқандай мәтін таңдалмағанын 
және [1-199] TEXT ITEM-дердегі дисплей құралында пайдала-
нушы анықтаған TEXT мәндеріне сәйкес келмегенін білдіреді 
(11.13-суретті қараңыз). «200» арнайы SMS-хабарламаға назар ау-
дарды.

• Үшінші байт (16-дан 23-ке дейін) TEXT SIZE үшін сақталған [0-
255].

• Төртінші байт (24-тен 3-дейінгі бит) TEXT COLOR [0-9] үшін 
сақталды, мұнда  0 белгісіз, «1» ақ, «2»  қара, «3» қызыл болды. «4» 
жасыл, «5» көк, «6»   сары, «7» ақшыл сұр, «8» сұр, «9» қара сұр.

Сонымен қатар, Number Display Constant құрылымы келесідей 
анықталды:

• Бірінші (ең төмен) байт (0-ден 7-ге дейінгі бит) 11.25-суретте көр-
сетілген экран аймақтарына сәйкес келетін NUMBER POSITION 
[1-25] үшін сақталған.
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• Екінші байт (8-ден 15-ке дейін) NUMBER өзі үшін, яғни оның сан-
дық мәні [0-255] үшін сақталған.

• Үшінші байт (16-дан 23-ке дейін) NUMBER сөзі сандық мәні [0-
255] үшін сақталған.

• Төртінші байт (24-ден 31-ге дейінгі бит) NUMBER COLOR [0-9] 
үшін сақталды, мұнда «0» «Белгісіз», «1» – Ақ, «2» – Қара, «3» – 
Қызыл болды. «4» –  Жасыл, «5» көк, «6» –  сары, «7» – ақшыл сұр, 
«8» – сұр, «9» – қара сұр.

SMART CONSTANTS-ты манипуляциялауға арналған екі әдіс:
• Алғашқы техника CUSTOM операциясын қолдана алды (11.19 

және 11.45-сурет). Онда кез келген 4 байтты кез келген жер-
де анықталған айнымалы параметрлерімен алмастыруға бола-
ды (бірақ қарастырылған DISPLAY командасының алдында). 
11.19-суретте «Параметр» элементі нөмірі үшін («1» немесе «2» 
деп аталған) пайдаланылды. 11.19-суретте параметр элементінің 
нөмірі   (бұл жағдайда «1» немесе «2») пайдаланылды. 11.45-су-
ретте POSITION байты «Touch1» және «Touch2» параметрлерін-
дегі мәндермен анықталды.

• Екінші әдіс – осы байтты «left» байттарды «combined» SMART 
CONSTANT құруға қажетті көптеген биттерді ауыстыру үшін, төрт 
байттың әрқайсысы айнымалы ақпаратқа ие болғаны үшін бүтін 
көбейтуді және қосуды қолдану. Бұл әдіс SMART CONSTANT 
үшін келесі жобада бейнеленетін болады, олар, әдетте, ұялы 
құрылғыдағы музыкалық аспаппен байланысты болады.

11.7.2  Бірнеше дыбыс шығару құрылғысын пайдалану

Ұялы құрылғылар арасында (яғни, R + m.PLAY700 App) және CM-
50 контроллерінде бір мезгілде қолданылуы мүмкін төрт түрлі дыбыс 
шығару құрылғысы болды: 

• CM50 контроллеріне кіріктірілген қоңырау.
• Мобильді құрылғыдағы екі тәуелсіз дыбыс көзі. 
• Мобильді құрылғыдағы бір музыкалық аспап.
Біріншіден, SMART музыкалық аспапты ойнату үшін қолданыла-

тын SMART CONSTANT құрылымын толығырақ қарастырайық. Бұл 
SMART CONSTANT-тың ұзындығы 4 байт болды, бірақ тек төменгі 3 
байт пайдаланылды:

• Бірінші (төменгі) байт (0-ден 7-ге дейінгі бит) музыкалық шкалаға 
немесе NOTE [1-12] үшін сақталған. 1-ге «Do»,  ал 2-ге  «Do #», 
12-ге «Shi» сәйкес келеді және т.б.
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• Екінші байт (8-ден 15-ке дейін) OCTAVE [1-10] үшін сақталған.
• Үшінші байт (16-дан 23-ке дейін) INSTRUMENT TYPE үшін 

сақталған [1-128]. «1» – «Акустикалық гранд фортепиано», ал 
«128» –  «Гнушка».

• Төртінші байт нөлге тең болғандықтан пайдаланылмады.
Бұл жобада контроллердің дыбыстық сигналы 0-ден 24-ке дейін 

мелодия индексі арқылы, ал мобильді құрылғыда 1-ден 128-ге дейінгі 
музыкалық құрал түрін айналдыру жоспарланған. Екі тәуелсіз «мобиль-
ді» аудио көздер, олардың әрқайсысының музыкалық іріктеуін үздіксіз 
циклда ойнауға мүмкіндік берді.

«CM50_Cacophony.tskx» файлы қажетті айнымалы параметрлерді қа-
лай орнату керектігін және бұл 4 дыбыс көзін шексіз циклде қалай қосу 
керектігін көрсетті (11.46-суретте қажетті баптаулар туралы толық ақпа-
рат келтірілген):

• Автор осы қолданбаны іске қосу үшін ұялы құрылғыға дауыстап 
команда береді  (6-мәлімдемеде), әрі дисплейді порт режимі-
не қойу керек және оның мәтіндік көрінісі тазартылған болады  
(7 және 8-мәліметтер).

• Осы бағдарламаның қалған бөлігінде 9 және 19 мәліметтерде қол-
данылатын 11 параметр бапталады. Атап айтқанда, MelodyIndex 
«24»-тен «0»-ге дейінгі циклге, ал «InstrumentType» «1» -ден 
«128» -ге дейін циклге айналады. «Octave», «DoNote», «ReNote» 
және «MiNote» деп аталатын параметрлері жай ғана тұрақты бол-
ды. «InstrumentValueTemp1» және «InstrumentValueTemp2» атты 
екі уақытша айнымалы параметрлері түпкілікті мәндер ретінде 
«InstrumentValue1», «InstrumentValue2» және «InstrumentValue3» 
деп құрамдастырылған құралды параметрлерге сақтап аралық 
нәтижелерді есептеу үшін пайдаланылады. Бұл біріктірілген құрал 
параметрлері оларда біріктірілген үш ақпарат түріне ие болды: 
Instrument Type [1-128], Octave Level (осы 3-қосымша да бекітіл-
ген, бірақ қажет болған жағдайда айнымалы болуы мүмкін) және 
нақты музыкалық жазбаларда 1-ды «Do»,  3-ні «Re», 5-ні «Mi» де-
ген айнымалы мәндер де болуы мүмкін.

11.47-суретте CM-50 контроллерінде орнатылған қоңырауды басқа-
рылуына жататын негізгі шексіз циклдың 1-бөлімі сипатталған:

• 24 және 25-мәлімдемелерде мобильді құрылғыдағы MelodyIndex 
мәні қоңырау шалуға арналған. 1-тармақтың мәтіні «Мелодияға» 
орнатылды.
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11.46-сурет. «Cacophony» қосымшасында келтірілген параметрлерді баптау 
әдісі

• 26 және 27-мәлімдемелер робот контроллеріндегі ағымдағы 
MelodyIndex мәнімен қосылды.

• Шексіз цикл орындалған сайын 28 және 32-мәлімдемелерде әр 
жолы MelodyIndex-і «1»-ге артып отырады, бірақ «25» мәніне жет-
кенде ол «0» қалпына келтіріледі.

 

11.47-сурет. Шексіз циклдің 1-бөлімі – қоңырауды басқару

11.48-суретте мобильді құрылғыдағы екі аудио арналарды басқаруға 
қатысты негізгі шексіз циклдің 2-бөлігі сипатталған:

• 34 және 37-мәлімдемелерде 1-арнаның 1-тармағындағы аудио ой-
нады.
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• 38, 41-мәліметтерде 2-арнаның 4-тармағындағы аудио ойнатылады.
11.49-суретте мобильді құрылғыдағы музыкалық аспапты басқаруға 

қатысты негізгі шексіз циклдің 3-бөлігі сипатталған:
• 43 және 44 мәліметтерде ойнатылатын құрал түрі көрсетілді. 2- 

мәтін элементі «Instrument» деп орнатылған.

 

11.48-сурет. Шексіз циклдің 2-бөлігі – ұялы құрылғыдағы екі аудио арнаны 
басқару

• 45-мәлімдемеде «InstrumentType» [1-128] ағымдағы мәнін алады 
және оны 65,536-ға көбейтеді (яғни оны 16 битке ауыстырады) 
және «InstrumentValueTemp1» -де осы нәтижені уақытша сақтады.

• 46-мәлімдемеде «Octave» [3] ағымдағы мәнін алып, оны 256-ға кө-
бейтіп (яғни, 8 битке ауыстырады) және «InstrumentValueTemp2»-
де бұл нәтижені уақытша сақтады.

• 47-мәлімдемеде «InstrumentValueTemp1» және «Instrument 
Value Temp 2» ағымдағы мәндерін қосып, осы нәтижені 
«InstrumentValueTemp1»-ге сақтап қойды, ол енді Instrument Type 
түрінде Octave Level мәні бойынша біріктірілген ақпаратты жасай-
ды.

• 48-мәлімдемеде «InstrumentValueTemp1»-дің ағымдағы мәнін 
«DoNote» қосып, «InstrumentVue1» деп жазды, ол InstrumentType, 
Octave Level және Do Note туралы біріккен ақпарат болады. Бұл 
параметр «InstrumentValue1» кейінірек музыкалық аспапты түрі 
бойынша ойнату үшін «Do» ескертуі Octave level-да пайдаланатын 
болады.

• 49-мәлімдемеде «InstrumentValueTemp1»-дің ағымдағы мәнін 
«ReNote» және осы нәтижедегі InstrumentType, Octave Level және 
Re Note сияқты біріккен ақпаратты «InstrumentValue2»-де  сақта-
ды. «Instrument Value2» параметрі кейінірек музыкалық құралдың 
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Octave level-ында көрсетілген және оны нақты құрал түрін пайда-
лану арқылы қайта жазу үшін пайдаланылады.

• 50-мәлімдемеде «InstrumentValueTemp1»-дің ағымдағы мәнін 
«MiNote»-ке қосып, бұл нәтижені InstrumentType, Octave Level 
және Mi Note туралы жалпы ақпараты бар «InstrumentValue3» 
ретінде сақтады. Бұл параметр «InstrumentValue3» кейінірек музы-
калық аспапты Octave level-да «Mi» нотасы жазбасы нақты құрал 
түрі арқылы ойнату үшін пайдаланылады.

 

11.49-сурет. Мобильді құрылғыдағы музыкалық аспапты басқарудың шексіз 
циклінің 3-бөлімі

• 51-мәлімдемеде “InstrumentType” қосымшасы келесі «1» көрсет-
кіші бойынша итерация циклін дайындайды.

• 52-55 аралығындағы мәлімдемелер «InstrumentType» құралының 
ағымдағы мәнін тексерді және егер ол «129»-ға тең болса, ол «1» 
қалпына келтіріледі.

• 56-дан 61-ге дейінгі мәлімдемелерде SMART музыкалық аспап-
тың әрқайсысы Do-Re-Mi жазбасымен ағымдағы құрал түрі Octave 
Level-ді пайдаланып, дәйекті орындады.

11.12-видео «Cacophony» жобасының қалай орындалатынын көрсет-
ті.
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11.7.3 Құқық бұзушы туралы ескертетін электрондық  
пошта қызметі

Бұл алдыңғы және келесі SMART жобасына біршама көбірек орна-
ту енгізілді, егер оқырман «CM50_IntruderAlert.tskx» файлында сипат-
талған кодты көргісі келсе,  Google Mail есептік жазбасында тіркелуді 
талап етеді.

Біріншіден, осы SMART жобасының «Электрондық поштаға жіберу» 
құралын орнатуымыз керек (11.13-суретті қараңыз және 11.13-сурет-
тегі төменгі сол жағындағы «Электрондық поштаны жіберу» аймағын 
түртіңіз). Бұл электрондық поштаны орнату экранының 11.50-суретте 
көрсетілгендей оқырман орнатқан:

a) Gmail қауіпсіздік параметрін аз қорғалған бағдарламалар үшін 
«ON» күйіне (11.51-суретті қараңыз) қалдырылады. Автор оқырман бұл 
қосымшаны сынақтан өткізгенде оны «OFF» қалпына келтіруді ұсынуы 
әбден мүмкін, себебі бұл оқырманның Google Mail есептік жазбасы үшін 
қауіпсіздік кепілі боалды.

ә) Одан кейін, оқырманға осы қолданба арқылы түсірілген суреттерді 
жіберуге болатын пайдаланушының нақты G-mail аккаунтының аты мен 
құпиясөзін орнату керек (бұл, әрине, қолданушының жеке ісі).

б) Берілген G-mail аккаунтты тексеру үшін «Sending Email Test» ба-
сыңыз және  өзіңізден электрондық поштаны қараңыз.

11.50-сурет. «Электрондық 
поштаны жіберу» құралына 
арналған параметрлер
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11.52-суретте осы жобаға қажетті кодтың 1-бөлімі сипатталған:
• 6-мәлімдемеде  пайдаланушы  мобильді қосымшаға командалық 

дауыс беріп, орындалуын күтіп отырады.
• 8-10 мәлімдемелері мобильді құрылғының экранын өзінің пор-

треттік режиміне қойып, артқы камерасын пайдаланып, камера 
сенсорын қозғалысты анықтау режиміне орнатады.

• 11-12 мәлімдемесінде барлық алдыңғы баптаулардың әсер етуіне 
уақыт жеткілікті екеніне көз жеткізу үшін ұялы құрылғыны 2 се-
кунд күтеді.

11.51-сурет. 
Қауіпсіз қолданба-
лар үшін уақытша 
қосылуға рұқсат

 

 

11.52-сурет. «CM50_IntruderAlert.tskx»-тің 1-бөлігі
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Тапсырмаларды орындаған шексіз циклдің 2-бөлім (11.53-суретті қа-
раңыз) келесідей:

• «DetectedZone» параметрі үшін ағымдағы мәнді оқыңыз (16-мәлім-
деме).

• Егер «DetectedZone» нөлге тең болмаса, бұл «Қозғалыс» каме-
раның сенсорының 25 аймағында табылған дегенді білдіреді 
(11.25-суретті қараңыз). Содан кейін Камерадан фотосурет түсіріл-
ді және бақылаушы сигналы  «La» деген сөзді  0,5 секундта шығар-
ды (19-23-мәлімдемелер).

• Содан кейін мобильді құрылғы 1 сек күтіп тұрды. Алынған фотосу-
рет мобильді құрылғының тиісті жерінде сақталады (25-26-мәлім-
демелер).

• 27-28-мәлімдемесінде түсірілген фотосуреттерді бұрын орна-
тылған Gmail электрондық поштаға жіберіп отырады, осы жұмыс-
ты аяқтағанша күтіп, содан кейін 16-мәлімдемедегі шексіз циклге 
оралады. 28-мәлімдемеде E-mail-ға жіберу кезінде 2 логикалық 
үзіндінің «OR» тіркесі пайдаланылды. «Not Used» күйі тексерілді, 
себебі электрондық пошта қызметі толығымен басталатын нақты 
уақыт болмайды, WAIT WHILE құрылымын тексеру  27-мәлімет 
орындағаннан кейін басталады. «Not Used» шарты WAIT WHILE 
айналымының келесі процесі кезінде TRUE болмайды,  «Sending» 
күйі ойнатылған кезде, бұл «Not Used» және «Sending» жағдай-
лары бұдан былай TRUE емес болғанда, осы WAIT WHILE циклі 
тоқтатылғанына көз жеткізу үшін пайдаланылмайды. 

 

11.53-сурет. «CM50_IntruderAlert.tskx»-нің 2-бөлігі
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Автор осы шағын жобаның дұрыс орындалатынын тексерді, бірақ 
оған ешқандай бейне дайындалған жоқ.

Егер оқырманға Arduino-дағы OpenCM IDE мен OpenCM-9.04C кон-
троллерге пайдаланған C-ның  тәжірибелік мәліметі болса, келесі бөлім-
ды жақсы сипаттай алуы мүмкін, «суретке түсіру» деген SMART жоба-
сында Arduino эскизіне ROBOTIS OpenCM IDE құралын қолданған, әрі 
қалай бейімделу керектігі сипатталған (11.3-тақырыпта ).

11.8 OpenCM IDE-ді R + m.PLAY700 көмегімен пайдалану

Алдымен, 9.1 және 9.2-тақырыптарды қайта қараңыз онда,   OpenCM 
IDE құралы туралы негізгі ақпарат бар. Содан кейін біз «Динамикс» 
түсінігін қайта қарауымыз керек. Оқырман осы кітаптың 2-тарауын қай-
талауы керек (барлық алдыңғы тарауларды) ROBOTIS роботы динамик-
сель желісі ретінде қарастырылуы мүмкін, ол датчиктерді әртүрлі порт-
тарына қосып, робот бағдарламаға сәйкес хабарламаларды бір-біріне 
жіберу арқылы желі ішінде жұмыс істеуі мүмкін. Қазіргі заманғы  көзқа-
раста, осы кітабында айтылған түрлі аппараттық контроллерлер (CM-
XXX және OpenCM-XXX) және 200 арнайы динамикалы ID болды, оны 
оқырмандар MANAGER құралдарын пайдаланған кезде байқаған болуы 
мүмкін. Басқа арнайы Dynamixel ID идентификаторы «100» болды, ол  
контроллермен бірлескен немесе «қашықтықтан басқару да» тағайын-
далды. Бұл «қашықтан басқару құрылғысы» R+SCRATCH жағдайын-
да WindowsPC және R+m.PLAY700 жағдайында Android немесе iOS 
құрылғыларымен сәйкес жүреді.

7-тарауда хабарламалар үшін «Ремокон» пакетінің бір түрі қолда-
нылған. Хабарламалардың екінші түрі үшін «Dynamixel» пакеттері пай-
даланылды, оларға  1.0 (немесе DXL 1.0) проттары және 2.0 хаттамасы 
(DXL 2.0) жатты. DXL 1.0 CM-530 және одан бұрынғы ескі контроллер-
лерде, сондай-ақ AX-12, MX-28, AX-S1 және IRSA сияқты ескі жетектер 
мен датчиктерді толығырақ сипаттау үшін 1.0 хатамасы бойынша мына 
веб-сілтемені қараңыз ((http://support.robotis.com/en/product/actuator/
dynamixel/dxl_communication.ht). 

DXL 2.0 CM-50/150/200 және OpenCM-7.0/9.04-дер контроллерлердің 
соңғы буыны және жетектерден  XL-320, Pro және X сериялары сияқты-
лары бар. Хаттама 2.0 туралы қосымша мәліметтер алу үшін (http://
support.robotis.com/en/product/actuator/dynamixel_pro/communication.
htm) осы сілтемені қараңыз. 12-тарауда біз осы пәкеттердің byte-by-byte 
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құрылымымен танысатын боламыз, бірақ осы бөлімде біз осы Dynamixel 
пакеттерін үш бөлікке ие «сандық» ақпаратты тасымалдайтын дерексіз 
нысан ретінде қарастырамыз:

1. Динамиксельді «ID» аппаратты басқару құралы ретінде, физика-
лық қадағалаушы  сенсор ретінде және қашықтықтан бақылау құрылғы 
ретіндегі  атқарушы функциясы. Идентификатордың өлшемі байт (яғни 
8 бит) болады.

2. Динамиксельде орындалатын функциясының «мекенжайы» арқылы 
телефонның артқы камерасынан белгілі сервопозицияда  суретке түсіру-
ге болады. Мұндай қатынастар, әдетте, XL-320 сияқты атқарушы эле-
мент (http://support.robotis.com/en/product/actuator/dynamixel_x/xl_series/
xl-320.htm)   немесе OpenCM-9.04 сияқты аппараттық контроллер (C:\
Program Files (×86)\ROBOTIS\RoboPlus2.0\R+Scratch\R+Scratch_Data\
Config\Controller\Conroltable\2.0\OpenCM9.04.en.xml) және қашықтағы 
құрылғысында (http://support.robotis.com/ko/software/mobile_app/r+smart/
smanrt_manualhtm#Actuator_Address_0B3    әрбір Dynamixel түріне ар-
налған арнайы басқару кестелері берілген (бұл сілтемені корей тілінде, 
егер оқырманға қажет болмасы, мазмұнды ағылшын тіліне аудару үшін 
Chrome-ды пайдалану қажет). Мекенжайды білдіретін сөз өлшемі (2 
байт немесе 16 бит) болады.

3. Жұмыс істеу үшін «Data» деп аталатын мақсатты Dynamixel функ-
циясынан «Address»-ке жіберілген ақпарат қажет. Деректердің өлшемі 
пайдаланылатын функция түріне байланысты байттан екі есеге (яғни, 4 
байт немесе 32 бит) дейін өзгеруі мүмкін (қажет болған жағдайда арнайы 
басқару кестесін қараңыз). Оқырмандар SCRATCH2-R+SCRATCH-ты 
қолданған жағдайда, Dynamixel 100-дің (яғни Windows PC) мультимеди-
алық қызметтерін басқаратын Dynamixel бақылаушысы Dynamixel 200 
(яғни CM-50) өз жетектегіштері мен датчиктеріне Dynamixel 100 баста-
масы бойынша. жауапты болды.  Алайда бұл жағдай ТАСК-Р+м жағдай-
ымен қарама-қарсы болды. PLAY700: Динамиксель 100 (яғни Android/
iOS құрылғысы) әлі күнге дейін мультимедиялық қызметтерге жауапты, 
бұл жағдайда Dynamixel 200-ден басталды. Сонымен қатар, осы бөлім-
де OpenCM IDE OpenCM-9.04 бақылаушы контроллері R+m.PLAY700 
құралы арқылы SMART құрылғыларында «қашықтан» қызмет көрсетуді 
шешеді.

Бастапқыда, автор CM904_TakePictures.tskx файлын (11.22-суретті қа-
раңыз) эквивалентті Arduino эскизіне түзу түрлендіруді жүзеге асырғысы 
келді, бірақ бұл Arduino әдісінде TASK ішіндегі «Custom» командасына 
балама команда болмады, әрі OpenCM IDE-нің ағымдағы 1.04-нұсқасын-
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да ұсынылған кітапхана әдістерінің арасынан да табылмады. Осылайша, 
түпнұсқалық шешімді сәл өзгертіп 11.54-суретте көрсетілгендей робото-
техникалық жүйенің жалпы функционалдық мүмкіндіктерін параллель 
келтіретін екі бөлікті код енгізді: «CM904_TakePictures_IDE.tskx» және 
«CM904_TakePictures.ino».

11.54-сурет. 
OpenCM-9.04 
CarBot

 

 

11.55-сурет. «CM904_TakePictures_IDE.tskx»-тің басталуы

11.55-сурет «CM904_TakePictures_IDE.tskx» TASK бағдарламасы-
ның басталғанын көрсетті, ал 11.56-суретте «CM904_TakePictures.ino» 
Arduino эскизінің тиісті басы көрсетілді. 

TASK бағдарламасы 11.55-суреттегідей әдеттегі шексіз циклді пай-
даланды:
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1. Алдымен, пайдаланушыны R+m.PLAY700 қолданбасын қашықт-
тықтағы құрылғыда 8-мәліметті орнатуға біраз уақыт кетеді, онда негізі-
нен бүкіл процесті бастау  ИК-датчигі сигналын (> = 50) күту арқылы 
болады.

2. Бұдан кейін қашықтағы құрылғыға жіберілген SMART командала-
рының сериясы келді:

а) Қашықтағы құрылғының экранын тігінен орналасуға бұрыңыз 
(9-мәлімдеме).

ә) Мәтіннің барлығын  10-мәлімдеме тазалайды.
б) 1-мәтін сөзін (яғни «Дайын!»)-деген мәтінды сөйлету қызметі 

11-мәліметте орындалады.
в) 12-мәліметте  мәтіннің 1-ші позициясы (3.4) пішімінде Size=100 

және жасыл түспен көрсетілді.
г) 13 және 14 мәліметтер артқы камераны таңдап, оның масштабын 

30 мәніне қойяды.
ғ) Содан кейін бағдарлама қашықтағы құралдың Text-To-Speech қыз-

метін күтуді, 15- мәлімдемемен аяқтады.

 

11.56-сурет. «CM904_TakePictures.ino»-ның басталуы

Екінші жағынан, 11.56-суреттегі Ардуино эскизі бірнеше жаһандық 
анықтамалармен біршама көп жұмыс қажет болғанын көрсетті (17 және 
25-мәлімдемелер):

1. «MyOLLO» жобасы қажет болды, себебі Порт 1-ге «OLLO» ИҚ 
сенсоры қолданылатын болады (17-18 мәліметтер).

2. 25-мәлімдеме өте маңызды, себебі ол «Smart» деп аталатын дина-
миксель объектісін құрды және оны Communication Port SERIAL2 порты-
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на тіркеді. Бұл 4-істікті байланыс порты арқылы OpenCM-9.04 құрылғы-
сына қосылу үшін BT-210 модулін қолданып, физикалық қашықтан 
құрылғыға сәйкес келді (11.54-суретті қараңыз).

3. Содан кейін setup () әдісі 29 және 30-мәліметтері екі нысанды яғни  
«Smart» және «myOLLO» баптау үшін пайдаланылды.

4. 11.56-суреттегі 35-42-мәліметтер 11.55-суреттегі 8-15-мәліметтер-
мен «логикалық түрде»  сәйкес келеді, бірақ,  мағыналық жақтан өте 
басқаша болды.

Әрине, оқырмандар TASK ішіндегі SMART пәрмендерін пайдала-
нуда OpenCM IDE-ні пайдаланған кезде көрсетілуі керек болатын ег-
жей-тегжейлі мәліметтерден бағдарламалаудың қорғап қалғанын байқа-
ды, мысалы:

1. Телефон экранын портреттік режимге орнату үшін IDE бағдарла-
малаушысы қашықтағы құрылғыны басқару кестесінен (http://support.
robotis.com/ko/software/mobile_app/r+smart/smanrt_manual.htm#Actuator_
Address_0B3)  осы функцияға сәйкес келетін «Address» параметрі 
«10010» (бірінші баған) болатындығын және оның «Data» writeByte ()  
әдісін пайдалану керектігін көрсеткен (жетінші баған). Бұл команданы 
немесе хабарламаны алуға арналған Dynamixel параметрінің «ID» пара-
метрі, әрине, ROBOTIS Dynamixel-дегі  қашықтағы құрылғыға сәйкес 
келетіні «100» болды. Ақыр соңында, соңғы баған «1» - телефон экра-
нын өзінің портреттік режиміне қоюды қалаған жағдайда қолданылатын 
нақты сандық мән екенін көрсетті, осылайша 36-мәлімдеме нәтижесінде 
«Smart.writeByte(100, 10010, 1)» болды.

2. Телефон экранындағы барлық мәтінді өшіру үшін (37-мәлімдеме-
де) бірдей басқару кестесі «Address» параметрі үшін «10160» сөзін қол-
дануы керек, ал оның «Data» параметрінің сәйкес ұзындығы 4 байт бол-
ды, бұған writeDword () әдісін қолдану керек болды.

«Деректер» үшін қолданылатын нақты сандық мән басқару кес-
тесінде  түсініксіз болды және IDE бағдарламасы қосымша ақпаратты 
алу үшін (http://support.robotis.com/ko/software/roboplus/roboplus_task/
programming/parameter/remoteterminal/smart_parameter.htm) осы веб-сай-
тқа кіруі керек (бұл корей тілінде оны Chrome арқылы ағылшын тілі-
не аудару). Осыдан кейін пайдаланушыға Google-де аударылған ағыл-
шын тіліндегі ақпаратқа толы басқа веб-парақшаға ауысып, «Character 
Display» сілтемесін тауып, басу қажет болады. Пайдаланушы бұл па-
раметрдің нақты сандық мәнінің өте күрделі формулаға (= «Позиция» 
+ «Мәтіннің элементінің нөмірі» × 256 + «Қаріп өлшемі» × 65,536 + 
«Мәтіндік түс» × 16,777,216) ие екендігін түсінді. Бұл күрделі формула 
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«Position» параметірлерін пайдаланылған 4 байттың ең төменгі байтына 
орналастырылғанын білдіреді (11.25-суретті оның ықтимал мәндері [1-
25] аймағы үшін пайдаланды). «Мәтіндік элемент» нөмірі келесі жоғары 
байтқа (2-байт) қойылды, ал «Қаріп өлшемі» 3-байтқа жоғары болды, 
ал «Мәтіндік түс» ең жоғары 4-байтқа қойылды. Экранды тазарту үшін 
барлық төрт компонент нөлдеуге арналған, осылайша «0» мәнін «Смарт.
writeDword (100, 10160, 0)» өрнегінде қолданылған. Назар аудару керек 
бұл әдістеме 11.7.2 -тақырыпта «Cacophony» үшін қолжетімді музыка-
лық аспаптар мен Октавия аймақтарын да пайдаланылды ол, тек 4-байт 
қажет етпейді.

3. 39-мәлімдемеде  алдыңғы тармақта сипатталған формуланың жақсы 
қолданды. 11.55-суреттегі 12-мәлімдеме «3-позиция» (3,3) («13» аймақ) 
қаріп өлшемі «100» және «қаріп өлшемі мен «мәтін 1» (яғни «Дайын!» 
деген сөз) жолын көрсеткіміз. «Мәтін түсі» «жасыл» (яғни «4»). Осы-
лайша, алдыңғы параграфта сипатталған формула мыналар болып есеп-
теледі: 13+1×256+100×65,536+4×16777216=73662733, бұл әдіс «Smart.
writeD-word (100, 10160, 73662733)» деп аталады, яғни 11.56-суреттегі 
39-мәлімдеме. Барлық осы веб-сайттағы оқырмандарды іздеу үшін автор 
Springer-де Extra Materials-ке қосымша ақпараттармен бірге бастапқы 
ROBOTIS басқару тақтасы болатын «SmartCommandsControlTable.pdf» 
файлын енгізді.

4. 11.56-суретте 36 және 41-мәлімдемелерде қашықтағы құрылғының 
ақпараттық пакетiнiң орындалуы және аяқталғаннан кейiн қайтарылға-
нын тексермей «Жазу» пәрмендерi болғанын ескеру керек. Мысалы, 
38-мәлімдемеде қашықтағы құрылғы «Text-To-Speech» (TTS) қызметiн 
«1-тармақтың мәтінiн» орындауға әзiрлеу үшiн пайдаланылды.

Бұл қызметті аяқтау үшін біраз уақыт қажет болғандықтан, бағдар-
ламашы  TTS қызметі аяқталғанын немесе аяқталмағанын қашықтағы 
құрылғыдан сұрау үшін readByte () «жасырын» 3 командасы (39 және 
41-мәлімдемелер)  әдісін қолданды. Аяқталған логика «(Smart.readByte 
(100, 10180)! = 0)»  мәлімдемесі бар While циклін пайдаланды, бұл 
қашықтағы құрылғы тек қана  Status пакетін қайтаратын “0”   мәлімде-
месі тапсырыс берушіге тапсырылған тапсырманы немесе жұмысының 
аяқталғанын білдіреді.

Осы сәтте автор оны оқырмандарға бұрынғы сипатталған тұжы-
рымдамаларды пайдалана отырып, INO бағдарламасының қалған бөлігін 
өз бетімен өткізуге арналған жаттығу ретінде қалдырады.

11.13-видеода OpenCM-9.04 CarBot-дегі екі бағдарламаның қалай 
ашылғанын көрсетті және оқырмандар бұл екі тәсілдің орындалуында 
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ешқандай айырмашылық жоқ екенін байқады, сондықтан OpenCM IDE-ні 
қолдануға неліктен ешкімнің талпынысы болмады? Мұның жауабы  ро-
ботқа арналған OpenCM-9.04C-де қолдануға болатын жабдықтар болды.

3-тарауда, біз OpenCM-9.04C XL-320 жетектерін тек өз тақтасында 
қолдануға болатынын білдік және пайдаланушы AX, MX немесе RX же-
тектерін пайдалану үшін қажет болса,  485-EXP тақтасын да қолдану қа-
жет болды. TASK-тің 2.1.5-нұсқасындағы TASK бағдарламасының ішін-
дегі Динамиксель арнасын сөндіруді іске асыра алады, бірақ қазіргі кезде 
(Spring 2017)  TASK тек 485-EXP тақтасындағы X-сериясында Firmware 
2.0 атқару құрылғыларын қолдай алады. Осылайша, 485-EXP-дегі AX/
MX/RX жетектерді қолданғысы келетін пайдаланушылар сәттілікке 
жете алмайды (сонымен бірге, 5.2.2-тақырыптардағы  дискуссиялар-
ды қараңыз) және OpenCM IDE-ні қолданудың бірден-бір себебі - бұл 
ROBOTIS-тің жалғыз құралы болғандықтан, аралас хаттамаларды (DXL 
1 және 2) және арнайы динамикалық арналарды қолдана отырып, байла-
ныс порттарын пайдалану арқылы жалғастыруға болады:

SERIAL1 нақты OpenCM-9.04C тақтасындағы жетектер мен сенсор-
ларға арналған, SERIAL2 қашықтағы құрылғыға және R+m.PLAY700-
ге қолданылады, ал SERIAL3, 485-EXP тақтасына физикалық түрде қо-
сылған жетектерге арналған (9.1 және 9.2-тақырыптардағы  талқылау 
мен  кодтау үлгісін қараңыз)   тіпті қажет болған USB 2 портын пайда-
ланса болады.

Соңынан, оқырман ұялы құрылғыны R+m арқылы пайдаланған болса.   
Келесі тарауда PLAY700 App, Android Studio бағдарламасымен Android-
ты бағдарламалауға және «қашықтан басқару құрылғысын» бақылаушы 
контроллерді қайтадан құратын OLLOBOT SDK-мен тереңірек таныса-
тын боламыз.

11.9 11-тарауды шолуға арналған сұрақтар

1. SCRATCH 2 әдеттегі робот контроллерімен қалай байланысады?
2. SCRATCH 2 коды қай уақытта орындалады?
3. SCRATCH 2 жобасының құрамдас бөлігі қандай?
4. SMART жобасының құрамдас бөліктері қандай?
 5. TASK бағдарламасының ішіндегі SMART функциясын белсендіру 

үшін оған жазу керек пе немесе оны оқыту керек пе?
6. SMART функциясының күйін тексеру үшін қандай бағдарламалау 

құралын қолдануға болады?
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7. SMART жобасындағы SMART функциясын көрсету және сезу 
функциясымен пайдалану үшін типтік мобильді құрылғының экранын 
қалай бөледі?

8. SMART жобасымен жұмыс істеген кезде, бағдарламашылардың 
қанша аппараттық TIMER-ді қолдануы мүмкін? Робот контроллерінде 
қанша таймер болды және SMART құрылғысында қанша болды?

9. SMART CONSTANTs-ты манипуляциялау үшін қолдануға бола-
тын екі техниканы сипаттаңыз.

11.10 11-тарауға арналған жаттығулар

1. SCRATCH 2 «CM50_MoodyDogBot_1.sb2» жобасын іске қосқан 
кезде, мысалы, пайдаланушы ONCE деп шапалақтаса, содан кейін  се-
кунд ішінде екі рет TWICE десе  не болғанын білдіреді?

2. SCRATCH 2 «CM50_MoodyDogBot_2.sb2» жобасын іске қосқан 
кезде, мысалы, пайдаланушы ONCE деп шапалақтаса, содан кейін  се-
кунд ішінде екі рет TWICE десе  не болғанын білдіреді?

3. 1 және 2-жаттығулар арасында алынған нәтижелерді талқылаңыз.
4. «CM50_TakingPictures.tskx» бағдарламасының  1-бөлімі (11.14-су-

рет), ағымдағы 19-мәлімдемесінде WAIT WHILE бұрынғы логикалық 
ағыннан жылжытылған болса, маңызды ма?

5. «CM50_TakingPictures.tskx» бағдарламасының 2-бөлімін (11.18-су-
рет) 35-ережеде қазіргі кезде күтуге болады ма? ағымдағы WAIT WHILE  
26- мәлімдемесінде шынымен қажет пе? 35-мәлімдемедегі WAIT 
WHILE-дан не күтеміз?

6.  SMART Project «Color Line Follower» үшін, «Top Screen Scan» ко-
дын, мысалы, «CM50_ColorLineFollower_T.tskx» мәлімдемесі негізінде 
«Bottom Screen Scan» корпусының механикалық конфигурациясымен 
(11.31-суреттегідей) іске қосылады.  Геер сіз көмекші жарық диодты 
шамды пайдалансаңыз, бұл жағдайда роботтың өнімділігі қандай бол-
ды? Алынған спектр айырмашылықтарын талқылаңыз.

Әдебиеттер

Ford JL Jr (2014) Scratch 2.0 programming for teens. CENGAGE Learning PTR, 
Boston

Warner TL (2015) Teach yourself Scratch 2.0 in 24 hours. SAMS, Indianapolis
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12-тарау. 
OLLOBOT SDK бірге Android®  
бағдарламалау

2016 жылдың жазының соңында ROBOTIS компаниясы OLLOBOT 
бета-нұсқасын (12.1-суретті қараңыз) және оның SDK OLLOBOT-ын 
(https://github.com/ROBOTIS-GIT/OLLOBOT) шығарған болатын. R+ 
m.PLAY700 қосымшасы сияқты OLLOBOT SDK әр жағдай үшін бастап-
қы кодтың сәйкес өзгерістерімен Firmware 2.0 барлық контроллерлеріне 
бейімделген болды. Ол Android ОЖ-ға арналған Eclipse жобасы ретінде 
шығарылған және ол кең ауқымдағы аудитория осы жиынтыққа қол жет-
кізгенге дейінгі жағдайдағы сияқты орындалған, осы тарауды жазудағы 
автордың мақсаты осы SDK Firmware 2.0-нің әртүрлі жүйелері үшін, 
атап айтқанда CM-50, CM-150 және OpenCM-9.04C үшін қолданылуын 
зерттеу болған, себебі олар қазіргі уақытта кең көлемде қолжетімді бо-
лып табылады.

Төменде осы тараудың негізгі тақырыптары келтірілген:
• ROBOTIS аппаратты контроллерлерінің жадын және TASK, 

MOTION және OpenCM IDE бағдарламалық құралдарын  
басқару.

• Android Studio® V.2.2.3-пен бірге SDK OLLOBOT-ты пайдалану.
• CM-50-ді қолдану.
• CM-150-ді қолдану.
• OpenCM-9.04C-ны қолдану.

12.1 Аппараттық контроллерлердің жадын және DXL 2.0  
пакеттерін басқару

Біріншіден, бізге ROBOTIS қарапайым аппаратты контроллерлерінде 
жады қалай басқарылғандығын мұқият анықтап алу керек. 12.2-суретте 
әр контроллерді әр бағдарламалық құраушы үшін жадының қолжетімді 
кеңістігін бөлгендігі көрсетілген: жүктеуші, басым прошивка, TASK 
және MOTION.
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Өкінішке орай, автор әлі күнге дейін СМ-50 жад картасына арналған 
нақты құжаттаманы таба алған жоқ, оның бар болғаны 64 кб-тан тұра-
тындығы анықталды, бірақ тәжірибеде СМ-50 тек қана TASK бағдарла-
маларын іске қоса алатындығы белгілі болды, сондықтан жадты басқару 
СМ-150-ге ұқсас, бірақ прошивкасы төмен болды, себебі оның СМ-150 
сияқты кез келген басқа сыртқы датчик немесе сервомотор үшін кеңею 
порты болған жоқ.

12.1-сурет. 
OLLOBOT робот-
тар жиынтығы

 

Контроллер типі

СМ-50 СМ-150 OpenCM-9.04C

Бағдарламалық 
құраушы

Бастапқы 
мекенжайы 

Биттік 
өлшемі

Бастапқы 
мекенжайы

Биттік 
өлшемі

Бастапқы 
мекенжайы

Биттік 
өлшемі

жүктеуші Құжаттары 
табылмаған

тек қана 
тапсырмаларды 
орындай алады

0х08000000 12288 0х08000000 12288
ROBOTIS 
Firmware

0х08003000 47104 0х08003000 43008

TASK 0х0800Е800 4096 0х0800D800 8192

MOTION 0х0800F800 65536

12.2-сурет. ROBOTIS таңдалған аппараттық контроллерлерінде жадты басқару
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ROBOTIS қарапайым конроллері қосылған кезде BOOT LOADER 
бірінші болып жұмыс істей бастайды, осыдан кейін ROBOTIS прошивка-
лары белсенді болады және ол алдын ала жадқа жүктелген TASK бағдар-
ламасын іске қосады. Сондай-ақ, TASK алдын ала жүктелген MOTION 
кейбір парақтарын талап етуі мүмкін (жұмысқа арналған TASK мәлімет-
тері ретінде қарастыруға болады).

ROBOTIS басым прошивкасы,  әдетте, өзінің нұсқаулық пакеттерін 
нақты контроллердің прошивка деңгейіне байланысты DXL 1.0 немесе 
2.0 хаттамасын пайдаланып, өзінің жетектері мен датчиктеріне жібе-
ретіндей әзірленген. OLLOBOT прошивкасы 2.0 болады, DXL 2.0 пай-
даланылатын әртүрлі өрістердің толық сипаттамасын алу үшін келесі 
сілтемемен өтуге болады (http://support.robotis.com/en/product/actuator/
dynamixel_pro/communi-cation/ instruction_status_packet.htm). Бұл нұсқа-
улықтар пакеті 12 типті болуы мүмкін, бірақ бұл тарауда READ, WRITE 
немесе STATUS типтері ғана қарастырылады.

Тақырып аты Резервтелген ID Пакеті Пакет ұзындығы Нұсқаулық

0xFF 0xFF 0xFD 0x00 ID LEN_L LEN_H Нұсқаулық

12.3-сурет. DXL 2.0 команда пакетінің байт-құрылымы (1-бөлік)

Пакеттің НҰСҚАУЛЫҚ өрісіндегі нақты сандық мәні оның тағайын-
далуын анықтайды (пакеттің 1-бөлігіне арналған 12.3-суретті қараңыз):

• READ үшін 0x02 мысалы, осы орындаушы құрылғының ағым-
дық орны туралы білу мақсатында контроллер прошивкасы тиісті 
READ-пакетті құрайды, одан кейін оны осы жетекке жібереді, 
осыдан кейін бұл жетектің STATUS пакетін қайтаруын күтеді, ол 
орындаушы механизмнің қажетті ағымдық орнының нақты мәнін 
табу үшін талдау жасайды.

• WRITE үшін 0x03, мысалы, «CW 512» жетек жылдамдығын орнату 
үшін контроллер прошивкасы қайтадан «WRITE» сәйкес пакетін 
дайындайды, одан кейін оны орындаушы механизмге жібереді. 
Алайда контроллер STATUS пакетінің қайтып келуін күтпейді.

• STATUS үшін 0x55,  мысалы, қашықтықтағы құрылғыға (ID = 100) 
2 портына қосылған түс датчигінен мәнді қайтаратын аппараттық 
контроллер (ID =200).

Енді пайдаланушылар фондық режимде орындалған TASK-тің осы 
пакеттерін өңдеп және байттарын тұрғызумен байланысты жұмысты 
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бағалай алады. Осы сатыда мұқият қарайтын оқырмандар қарапайым 
контроллердің STATUS пакеттерді тек қана жетектер мен датчиктер-
мен жұмыс істеген кезде алатындығын байқайды, бірақ бұл контрол-
лер қосымша контроллер ретінде қарастыруға болатын қашықтықтағы 
құрылғымен (ID=100) байланысқан кезде ғана жүреді:

• R+m.PLAY700-ді пайдаланған жағдайда TASK қашықтықтағы 
құрылғылардан (11-тарау) контроллерге STATUS пакеттерін ғана 
аппараттық  WRITE және READ командаларын қайтаратын құрал 
болып табылады. Қашықтықтағы құрылғы жалпы аппараттық кон-
троллерде «жетілдірілген» жетек немесе датчик ретінде қызмет 
атқарады.

• SCRATCH2/R+SCRATCH-ті пайдаланған жағдайда ДК-ні (11-та-
рау) пайдаланушылар R+SCRATCH аппараттық контроллерге қо-
сылған кезде аппараттық контроллерде іске қосылған кез келген 
TASK-код бірден өз жұмысын тоқтататындығын байқай алады. 
Бұл TASK код қоректі өшіргеннен кейін ғана қалпына келтіріледі 
(11.1-бөлімді немесе 11.1-видеоны қараңыз). Бұл ROBOTIS про-
шивкасының Hardware Controller өз желісінде Dynamixel READ 
немесе WRITE командасын алғаннан кейін Hardware Controller 
бірден TASK-қа байланысты функцияларды өшіретіндей және 
барлық INSTRUCTION пакеттерін (ол өзіне арналмаған болса 
(ID=200)) сол арқылы өткізіп жатқанда үнемі ауысып тұратындай 
жобаланған. Жабдық контроллеріне үшін арналған INSTRUCTION 
пакеттері үшін ол бәрібір сәйкесінше өңдейтін болады және қажет 
болған жағдайда STATUS пакеттерін жібереді. Жалпы аппараттық 
контроллер қашықтықтағы құрылғыға тағы бір жетек немесе дат-
чик болады. Егер біз 12.1-суретте көрсетілгендей, OLLOBOT қо-
сымшасына арналған мәзірді толық қарастырсақ, біз барлық көрі-
нетін командалар немесе батырмалар WRITE немесе READ ко-
мандалары болатынын түсінетін едік. Осылайша, OLLOBOT SDK 
қосымшасы R + m.PLAY700 қосымшасымен бір Android құрылғы-
сында жұмыс істесе де, одан түбегейлі ерекшеленетін болады.

12.1-видео өте қызық жағдайды көрсетеді:
• OpenCM-9.04C TASK «CM904_TakePictures_IDE.tskx» коды іске 

қосылып, R + m.PLAY700 қосышмасымен өте тиімді жұмыс істей-
ді.

• Одан кейін R + m.PLAY700 жабылып, Android құрылғысының 
жұмыс жадынан өшіріледі де, оның орнына OLLOBOT қосымша-
сы қосылады. Олар TASK кодының әлі жұмыс істейтіндігін көре 
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алады, себебі ИҚ-датчик қашықтықтағы құрылғыға WRITE және 
READ командаларын жіберу үшін әлі іске қосылып тұрады. Бірақ 
бұл OLLOBOT қосымшасы графикалық және камерамен бай-
ланысты сервистерді өңдеу үшін бағдарланбаған, сондықтан, ол 
Hardware Controller алынған WRITE/READ пакеттерін ғана көрсе-
те алады.

• Алайда, егер OLLOBOT қосымшасының мәзіріндегі UDLR батыр-
малардың біреуі болсын басылса, онда қашықтықтағы құрылғы-
ның іс жүзінде XL-320-ның басқарып, CarBot жылжытатындығын 
көруге болады (алайда TASK бағдарламасында мұндай код бол-
маса да). Дегенмен ИҚ-датчик жұмыс істемейді, себебі осы кезде 
TASK-тың барлық функциялары өшірілген.

Атап айтқанда, OpenCM-9.04C TASK және MOTION инструмент-
терін ұтымды өшіре отырып, 0х08003000 жад мекенжайы бойынша өзі 
жүктелетін OpenCM ортасын қосымша пайдалана алады. Осылайша, 
IDE программист енді барлық байланыс каналдары мен олардың ара-
сында пакеттерді өңдеуге жауап береді:

• Физикалық түрде OpenCM-9.04C платаның өзіне қосылған жетек-
тер мен датчиктерге арналған SERIAL1 порты (мысалы, XL-320 
мен жарық диодтары, ИҚ және түсті датчиктер).

• Қашықтықтағы құрылғыдан келетін барлық хабарламаларға ар-
налған SERIAL2 порты.

• Физикалық түрде 485-EXP платасына қосылған Dynamixel-ке үшін 
арналған SERIAL3 порты.

• Қажеттілігі бойынша программистке қолжетімді болатын USB 
SERIAL порты.

12.2-видеода «CM904_TakePictures.ino» сұлбасының R+m.PLAY700 
бірге жұмыс істегені, одан кейін жоғарыда сипатталған OLLOBOT жұ-
мыс істегені көрсетіледі:

• «CM904_TakePictures_IDE.tskx» салыстырғанда, R+m.PLAY700 
бар осы INO әрекетінде айырмашылық болған жоқ.

• Алайда OLLOBOT қосымшасына ауыстырған кезде, бұрынғыша 
OpenCM-9.04C/Android телефонның әрекеті мүлде басқаша бол-
ды. Пакеттер аппараттық контроллерден Android құрылғысына 
келуін жалғастырды, ал UDLR батырмалары бұрынғыдай қызмет-
терді орындайды. Бұл ROBOTIS прошивкасының UDLR батырма-
ларының көмегімен осы DXL 2.0 пакеттерді тікелей өңдеу үшін 
арналмағандығымен, сондай-ақ осы INO бұл командаларды дұрыс 
өңдеу үшін кодтың жазылмауымен байланысты болып табылады.
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Осы тараудың қалған бөлімдерінде әртүрлі ROBOTIS контроллерлері 
үшін арналған OLLOBOT SDK қосымшаларына қатысты осы нәтиже-
лердің, мәселелердің егжей-тегжейлі мәліметтері берілетін болады.

12.2 Android Studio®-мен  бірге OLLOBOT SDK-ні  
пайдалану

OLLOBOT SDK-ні пайдалану үшін пайдаланушыға Java Development 
Kit® (http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.
html) және Android Studio-ны (https://developer.android.com/studio/index.
html) орнату қажет. Автор JDK SE 8u121 және AS 2.2.3-тің пайдаланған. 
AS-қа арналған оқулықты (және басқа да оқу құралдарын, материалда-
рын) https://developer.android.com/studio/install.html мекенжайы бойын-
ша табуға болады. Android Programming үшін жаңа оқырмандар үшін ав-
тор екі кітапты ұсынады: Smyth (2016) немесе Phillips (2017) және https://
developer.android.com/guide/index.html парақшасында берілген онлайн 
режимдегі API API бойынша нұсқаулық. Java бойынша оқулықтарды, 
сондай-ақ http://docs.oracle. com / javase / tutorial / tutorialLearningPaths.
html мекенжайы бойынша табуға болады, сонымен бірге Java тілі бойын-
ша анықтамалық құралдарды https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/
nutsandbolts/index.html мекенжайы  бойынша алуға болады.

12.2.1 Android Studio платформасында SDK OLLOBOT-ты  
импорттау

JDK және AS пакеттерін орнатқаннан кейін пайдаланушы, сондай-ақ, 
GitHub (https://github.com/ROBOTIS-GIT/OLLOBOT) SDK OLLOBOT 
жүктеуі керек және пайдаланушы осы пакетті С: дискіне орнатады, яғни 
12.4-суретте  көрсетілгендей «C:/OLLOBOT-master» орнатады дейік. 
Бұл Eclipse жобасы болатындықтан, пайдаланушыға ол іске қосылған 
кезде Android Studio инструментінде «Жобаны импорттау» нұсқасын 
таңдау керек болады. AS осы жобаны импорттай бастайды және «жоқ 
платформалардың» және «синхрондау жобасының» қажет екендігін 
айтады, пайдаланушыға осы мәселелерді шешу бойынша оның барлық 
ұсыныстарымен келісу керек. Бірнеше минуттан кейін пайдаланушы 
«import-summary» мәтіндік файлын және Graddle Build сәтті өткендігі 
туралы хабарлама келеді (12.5-суретті қараңыз).
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12.4-сурет. 
OLLOBOT-Master SDK-
нің ашылған түрі (Eclipse 
жобасы)

 

 

12.5-сурет. Android Studio 2.2.3 OLLOBOT SDK-нің  сәтті импортталуы
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OLLOBOT SDK-ге арналған осы жаңа AS жобасы C:\OLLOBOT-
master1 папкасында сақталады. Одан кейін, егер пайдаланушы «Жоба» 
жаңа сол жақтағы батырмаға басса, осы жобаның көптеген құраушылары 
көрсетілген 12.6-суреттегі сияқты панель пайда болады. Осы тараудың 
қалған бөлігінде орындалатын әртүрлі адаптациялар үшін талқыланатын 
немесе модификацияланатын құраушылар келесілер болып табылады:

• AndroidManifest.xml.
• Макеттер – activity_main.xml, activity_device_list.xml.
• Java – MainActivity.
• Utils – OLLOBOT, Dynamixel, Constants.
• Сервис - BT қосу қызметі.

12.2.2 AndroidManifest.xml

12.6-сурет. 
Android Studio 
OLLOBOT жобасы-
ның негізгі құраушы-
лары
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«AndroidManifest.xml» файлы OLLOBOT SDK жағдайы үшін Android-
қа арналған құраушылардың әртүрлі қосымшаларын сипаттаған, олар 
12.7-суретте келтірілген:

• Екі әрекет: Main Activity (23-жолақ) және Device List Activity (33- 
жолақ). Main Activity басқа әрекеттер мен қызметтерді іске қоса 
алады (29- жолақ).

• Үш қызмет: BT Connection Service (41-жолақ), Notification Service 
(47-жолақ) және Ollo Bot Accessibilty Service (54-жолақ).

 

12.7-сурет. OLLOBOT SDK-ге арналған манифеста файл
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12.2.3 Макеттер: негізгі қызмет

Үш файл макет болған, бірақ бізді графикалық нысан (12.8-суретті 
қараңыз) немесе біз батырмалардың кейбіреулерін кеш уақытқа бағдар-
ламалай алатындай тиімді түр болып табылатын мәтіндік XML-файл 
(12.9-суретті қараңыз) түрінде бола алатын «activity_main». xml” ғана 
қызықтырады (53, 60 және 67-жолақтар).

12.2.4 Утилиттер: Константалар, Dynamixel, OLLOBOT

Утилит файлдар Constants.java, CRC16.java, Dynamixel.java және 
OLLOBOT.java болды. CRC16.java класы қабылданған пакеттердің 
бүтіндігін тексеру үшін пайдаланылатын 16-биттік CRC-ді (Cyclic 
Redundancy Check) құрастырған және оны осы SDK келесі шығыстарын-
да өзгертудің қажеті болмайды (16-биттік CRC болатын қарапайым DXL 
2.0 2-бөлігіне арналған 12.10-суретті қараңыз).

 

12.8-сурет. “activity_main.xml” файлының графиктік көрінісі
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12.9-сурет. “activity_main.xml” файлының мәтіндік түрі

Параметрі 16 бит CRC

Параметрі 1 … Параметрі N CRL-L CRC_H

12.10-сурет. DXL 2.0 (2-бөлік) командалар пакетінің байт-құрылымы

тіркеу
Ме-
кен-

жайы

Мөл-
шері 

[байт]
Атауы 

Сипаттамасы Кіру Әдеп-
кі 

мәні

Мини-
малды 
мән3

Мак-
си-

малды 
мән

0 0x0 2 Модель 
нөмірі

Модель нөмірі R 440 … …

7 0x7 1 ID Динамиксель ID R 200 … …
79 0x4F 1 Жасыл 

ЖДИ
Жасыл ЖДИ

Қосу/өшу

RW 0 0 1

80 0x50 1 Көк 
ЖДИ

Көк ЖДИ Қосу/
өшу

RW 0 0 1

97 0x61 1 Кіріс 
мән

батарея кернеуі 
(0.1 бірлік)

R … 0 255
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112 0x70 1 Х-Axis 
кон-
толлер 
мәні

Джойстиктің 
Х-координатасы

RW 0 -100 100

113 0x71 1 Y-Axis 
кон-
толлер 
мәні

Джойстиктің 
Y-координатасы

RW 0 -100 100

128 0x80 1 1порт 
серво 
режимі

Сол жақ мотор 
режимін 
өзгертіңіз 
(дөңгелек немесе 
буын)

RW 0 0 1

129 0x81 1 2 порт 
серво 
режимі

Оң жақ мотор 
режимін 
өзгертіңіз

(дөңгелек немесе 
буын)

RW 0 0 1

136 0x88 2  1 порт  
қоғал-
тқыш 
жыл-
дамдық

Сол жақ 
дөңгелек 
жылдамдығы

RW 0 -1024 1024

138 0x89A 2 2 порт  
қоғал-
тқыш 
жыл-
дамдық

Оң жақ дөңгелек 
жылдамдығы

RW 0 -1024 1024

156 0x9C 2 1порт 
серво 
позици-
ясы

Сол жақ 
дөңгелек серво

  позициясы

RW … -1024 1024

158 0x9E 2 2 порт 
серво 
позици-
ясы

Оң жақ дөңгелек 
серво

  позициясы

RW … -1024 1024

12.11-сурет. OLLOBOT түзетілген контроллер үстелі 

Constants.java класында хабарламалардың, баптаудың кілттерін, ха-
барламалар типі мен сұраныстардың кодтарын көрсететін константалар 
бар.

Dynamixel.java класында сәйкес параметрлерді қосу үшін, мысалы пай-
даланушы қабылдаушы OLLOBOT орындағысы келетін нақты функция 
үшін «Register/Address» және «Value» қосу үшін толық әдістері болады 
(12.9-суретті және «2-порттың жылдамдығы және 2 порттың серво-орна-
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ласуы» функцияларына арналған мекенжайларда белгілі бір қателіктері 
бар http://www.robotis.us/ollobotsdk/ веб-сілтемесіндегі OLLOBOT басқару 
кестесін қараңыз). 12.11-суретте осы функцияларға арналған OLLOBOT 
басқарудың түзетілген кестесі көрсетілген. Бұл класта «Мән» параме-
трінің әртүрлі өлшемдері үшін: байт (8 бит), сөз 2 байт ( және қосарланған 
сөз (4 байт), сондай-ақ байттар мен сөздерді басқарудың кейбір әдістері 
үшін «Оқу» және «Жазу» әдістерін көрсетеді.

OLLOBOT.java класында OLLOBOT үшін орнатылған жарық диодтары, 
сервобасқару және жылдамдық баптаулары сияқты мекенжайлар мен әртүр-
лі ұзындықтағы функциялар болады (12.11-суретте 1, 2  және 3- бағандар).

Соңғы үш класты (Constants, Dynamixel және OLLOBOT) басқа кон-
троллерлер мен OLLOBOT ерекшеленетін роботтарда пайдаланылатын 
басқа орындаушы механизмдерді және датчиктерді орналастыру үшін 
модификациялау қажет болады.

12.2.5 Негізгі қызмет класы

«MainActivity.java» класы Android осы қосымшасы үшін негіз-
гі нүкте болды. Оның сұранысында 12.12-суретте 58-жолақта оның 
Android-қа арналған Activity OS суперкластан шығатындығы және оның 
OnClickListener-мен жүзеге асырылғандығы көрсетілген, бұл оның осы 
әртүрлі батырмалардың 12.8-суретте берілген белгілі бір макеттерде 
«басылуын» бақылайтындығын білдіреді (негізінде телефон экранын-
дағы сенсорлы аумақтар).

 

12.12-сурет. «MainActivity.java» файлының басталуы
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12.13-сурет. «MainActivity.java» файлындағы әдістердің анықталуы

 

12.14-сурет. «MainActivity.java» файлындағы жеке әдістер
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Одан кейін 12.13-суретте көрсетілгендей, анықтау әдістерінің серия-
лары болды.

12.13-суретте «onCreate» әдісінің маңызды болғандығы көрсетілген, 
себебі ол 86-жолақтан 233-жолаққа дейін созылған. Біз осы әдісті то-
лығырақ осы тараудың келесі бөлімінде қарастырамыз.

Содан кейін 12.14-суретте көрсетілгендей, жеке әдістердің сериялары 
орын алды.

Бұл әдістер құрылғыларды және BlueTooth сервистерін іздеу мен бап-
тауға, сондай-ақ сөзді тану қызметіне қатысты пайдаланушы сұранысы-
на қатыстырылды. Олар біздің осы SDK келесі жоспарлы модификация-
лауымыздағы өзгерістерді қажет етпейді.

MainActivity.java класының кодтарының соңғы бөлімі бір жал-
пыға қолжетімді «ActivityHandler» класына және 12.15-суреттегідей 
«onActivityResult ()» және «onClick ()» екі жалпыға қолжетімді әдістері-
не жатқызылады. Олар «батырмалардың» әртүрлі функциялық тағайын-
далуын, жетек пен сенсормен әртүрлі әрекеттерді, сондай-ақ жаңа сөз 
командаларын орналастыру үшін кеңінен модификацияланады.

 

12.15-сурет. «MainActivity.java» файлындағы ашық класс және әдістер

12.3 OLLOBOT SDK көмегімен таңдалатын кодтар

SDK OLLOBOT кодының әр жолағын түсіндіру мүмкін еместігі бел-
гілі, сондықтан осы оқулықта оқырман өзінің жалпы құрылымын бүл-
дірмей сақтай отырып, осы SDK ерекшелігін өзгерту үшін сұраныс жо-
лын беруді пайдалана алатындай мақсат көзделген.
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Бұл сұранысты қандай әрекеттер орындалғандығын көрсету үшін 
OLLOBOT ағымдық кодын бақылау үшін жасалған:

1. «LED» үш батырмасын пайдаланушы басқан.
2. Қашықтықтан басқару тетігінің F-B-L-R-S батырмаларын пайдала-

нушы басқан.
3. Сөзді тану қызметі пайдаланылған.

12.3.1 «LED» батырмалары қалай бапталған және  
пайдаланылған

Біріншіден, 12.9-суреттегі «LED ON» мәтінінің «btn_led_on» сияқты 
ресурс идентификаторына бекітілгендігін көрсететін 53 және 57-жо-
лақтарға арналған жағдайды толық қарастырайық (яғни, «activity_main.
xml» файлы). Осы сияқты «LED OFF» мәтіні (64-жолақ) «btn_led_off» 
бекітілген (60-жолақ), ал «жарық диод статусы» (71-жолақ) «btn_led_
status» бекітілген.

 

12.16-сурет. «onClickListener» жағдайларын тыңдау үшін әртүрлі батырмалар-
ды тіркеу

Одан кейін «btn_led_on», «btn_led_off» және «btn_led_status» қа-
шан қайтадан пайда болатындығын табайық және оларды «onCreate 



387Робототехниканы ROBOTIS жүйелерімен  зерттеу

()» әдісінің ішінде «MainActivity.java» табуға болады (12.16-суретті  
қараңыз).

12.16-суретте 109 және 121-жолақтар «LED ON» мәтінімен 
«onClickListener» нақты тікбұрышты аумағын тіркейтіндігі көрсетілген, 
осылайша, қосымша орындалған кезде егер пайдаланушы осы аумақты 
тыңдаса, Android ОЖ қандай да бір нақты әрекетке алып келу үшін (яғни, 
OLLOBOT сәйкес нұсқаулық пакетін жіберу үшін) осы идентификатор-
ды ары қарай өңдей алатын (12.17-суретті қараңыз) onClick () әдісіне жі-
берілген бүтін санның идентификаторын түрлендіреді.

 

12.17-сурет. onClick () әдісінің команданы орындау барысында пайдаланушы-
ның жарық диодты батырмаларын басуды өңдеуі

12.17-суретте бұл жұмыстың v.getID () негізінде коммутатор құрылы-
мының көмегімен орындалғандығы көрсетілген. Егер «LED ON» батыр-
масы басылса, «R.id.btn_led_on» жағдайы іске қосылады және 530 жолақ 
«пакет» орналасқан жерде орындалады (яғни «пакет» деп аталатын байт-
тар массивінде), анықтау және инициализациялау үшін 524-жолақты қа-
раңыз, олар келесідей тұрғызылады:

1. Біріншіден, «Dynamixel.java» класынан «packetWriteByte ()» әдісін 
не үшін пайдаланады? Оқырманға 12.1-суретте көрсетілген OLLOBOT 
басқару кестесіне қайтуға тура келетін еді, ал көк жарық диодты қосу 
функциясы 1 байт өлшемге ие болады, осылайша «WriteByte» орында-
лады.

2. Метод «Dynamixel.packetWriteByte ()» әдісі OLLOBOT.java 
(12.18-суретті қараңыз) класында көрсетілген үш параметрін талап 
етеді, оның бірінші екі параметрлері OLLOBOT.ID=200 (4-жолақ) және 
OLLOBOT.Address .BLUE_LED = 80 (14-жолақ) болған.
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12.18-сурет. OLLOBOT.java мекенжайының тұрақтыларының анықтамалары

 

12.19-сурет. OLLOBOT.java константалардың ұзындықтарын анықтау

3. «Dynamixel.packetWriteByte ()» әдісі үшін арналған үшінші пара-
метр «1» болды, себебі біз көк жарық диодын қосқымыз келді. Бұл «ме-
кенжаймен»=80 байланысты «мән» болды, ал 12.11-суреттегі оң жақтағы 
екі үлкен бағаналар осы сан үшін [0,1] дұрыс диапазонды көрсетті.

Пайдаланушы «LED OFF» аумағына басқандағы сияқты 12.17-сурет-
тегі 533-жолақ орындалады, көп жарық диодын өшіру үшін («Dynamixel.
packetWriteByte ()» әдісін пайдалана отырып) үшінші параметр үшін «0» 
мәні пайдаланылады.

Басқа жағынан, егер пайдаланушы «LED STATUS» батырмасын басса, 
яғни пайдаланушының көк жарық диодының статусын сұрайтындығын 
білдіреді (яғни, оның қосылғандығын немесе өшірілгендігін анықтау 
үшін), осылайша 536-жолақ орындалады, себебі енді READ пакеті талап 
етіледі. Осылайша, «Dynamixel.packetRead ()» әдісі пайдаланылған, ал 
параметрлердің бірінші екі идентификаторы мен мекенжайы  «WriteByte 
()» әдісімен бірдей болды, бірақ үшінші параметр басқа мәнге ие бол-
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ды (= оқуға арналған жад ұзындығы), OLLOBOT.Length.BLUE_LED = 1 
(12.19-суреттегі 41-жолақты қараңыз).

Нәтижесінде «break» операторы орындалды және бағдарламалық 
нұсқаушы 12.20-суреттегі 581 жолаққа жіберіледі, осы кезде:

• Егер «пакет» бос емес, байттық массив болса, ол «mService.
sendMessageToRemote ()» әдісіне жіберілсе (582 жолақ) және ол 
BlueTooth қызметі арқылы OLLOBOT өтсе (процесс бұл жерде 
көрсетілмеген). Сондай-ақ тура сол «пакет» «Нұсқаулықтар па-
кеті» өрісінде көрсетілетін жолаққа түрлендіріледі (12.8-суреттегі 
«LED ON» батырмасынан төменірек және «>>» таңдаларының оң 
жағында). Қызығушылық танытатын оқырман 82 мен 85-жолақта 
«activity_main.xml», «tv_instruction_packet» макетінің файлында 
анықталған осы ресурсты таба алады.

• Else пакетті «null»-ге тең болған, «Нұсқаулықтар пакеті» өрісі та-
зартылған (585-жолақ). Бұл ресурс «activity_main.xml» файлында 
«tv_status_packet» деп аталған.

• Коммутатордың осы құрылымында (onClick () әдісінде) соңғы әре-
кет «InstructionPacket» өрісінің астында және 12.8-суреттегі «<<» 
таңбаларының оң жағында орналасқан «StatusPacket» өрісін таза-
лаудан тұрған.

OLLOBOT-тың осы мүмкіндіктерін көру үшін 12.3-видеоны қараңыз.

 

12.20-сурет. «Пакетті» қашықтықтағы құрылғыға жіберу (яғни OLLOBOT)

12.3.2 «F-B-L-R-S» батырмалары қалай бапталған  
және пайдаланылған

12.2.4-тақырыпта сипатталған процеске ұқсас біз енді «activity_main.
xml» файлындағы макетін бастаймыз, бірақ енді «btn_forward», «btn_
left» “,” Btn_backward “,” btn_right “ және “ btn_stop “ ресурс иденти-
фикаторлары үшін 12.21-суреттегі сәйкесінше 113, 126, 133, 140 және 
153-жолақтарды қарау керек.
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Келесі қадам «MainActivity.java» файлының көмегімен осы ресурс 
идентификаторларының тіркелуін табу керек болады, яғни қайтадан 
12.16-суретке ауысамыз және оларды 112/124, 113/125, 114 / 126, 115/127 
және 116/128-жолақтарынан табуға болады.

 

12.21-сурет. F-B-L-R-S батырмалары үшін макетті анықтау
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Осыдан кейін F-B-L-R-S батырмаларын басқаратын коммутатордың 
құрылымын тексеру үшін onClick () әдісіне ауысыңыз. 12.22-суретте 
OLLOBOT-тың алға қарай жылжыту үшін арналған үш нұсқа ұсынылған 
«btn_forward» және «btn_forward» жағдайларына арналған код көрсетіл-
ген:

1. Go және Stop  мысалы, сервомотордың өз режимдерінде 1 мен 
2-портта қозғалтқыштарды пайдалану (яғни, орналастыруды басқару ре-
жимі).

2. «Алдыға» батырмасы бір рет басылған кезде алға қарай қозғалысты 
жалғастырыңыз.

3. Виртуалды джойстик сияқты FBLR макетін пайдалану (Х-Y) кон-
троллері.

1 мен 3-нұсқалар OLLOBOT үшін ғана маңызды болғандықтан, 
оларға ары қарай тоқталмаймыз.

 

12.22-сурет. onClick ()-ті орындау барысында пайдаланушының алға немесе 
артқа командаларын өңдеуі

 

12.23-сурет. OLLOBOT.java мекенжайының 1 мен 2-порттарының қозғалтқыш 
жылдамдығы

542-жолақ «Dynamixel.packetWriteDWord ()» әдісінің мәні «-512 + (512 
<<16)» болатын «PORT_1_MOTOR_SPEED» орнату үшін пайдаланылған-
дығын көрсетті. Осы процесті жүйелі түрде қарастырайық. «PORT_1_
MOTOR_SPEED» үшін арналған мекенжайдың «136»-жолақ екендігін 
көрсететін 12.11-суретте OLLOBOT бақылау кестесінің көмегімен тек-
серу «OLLOBOT.java» көрсетілген ақпаратқа сәйкес келді (12.23-сурет-
тегі 26-жолақ). Алайда «PORT_1_MOTOR_SPEED» 2 байт ұзындыққа ие 
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болды (яғни, сөз ұзындығына), ол 12.19-суретте 47-жолақта көрсетілген, 
сондықтан «Dynamixel.packetWriteDWord ()» әдісі пайдаланылатын «қо-
сарланған сөз» ұзындығымен «Write Packet» не себепті қажет деген сұрақ 
туындайды. Бұл сұрақтың жауабы 136 мекенжайдан бастап жазылатын 
«-512+(512<<16)» мәнінің аралығында болды. (512<<16) жазбасы 512 
санының сол жаққа қарай 16 битке ығыстырылғандығын көрсетеді, яғни 
енді жоғары сөз аумағында орналасады, ал (-512) төмен сөз аумағында 
қалады, бұл (-512) «PORT_1_MOTOR_SPEED» (=136) жазылатындығын 
және (512) «PORT_2_MOTOR_SPEED» жазылатындығын білдіреді (= 138 
яғни, 136-дан 1 сөз немесе 2 байт жоғары).

Енді біз бұл процестің бір пакеті бар PORT 1 және PORT үшін 
MOTOR SPEED параметрлерін орнату тәсілі болғандығын түсінеміз 
(яғни екі қозғалтқышта бір уақытта қозғалысты инициализациялау). 
Мұнда оқырман 5.6.2-тақырыпшада SCRATCH2/R+SCRATCH-ын пай-
даланған кезде туындайтын бөгеліс мәселесін еске түсіре алады, себебі 
екі қозғалтқыш алдыға қарай жылжу командаларын алған кездегі нақты 
уақыттың арасында белгілі бір уақыт бөгелісі орын алады.

12.22-суретте 547-жолақ OLLOBOT-ты кері артқа қозғалту үшін кері 
жылдамдықты баптау болып табылады. Автор OLLOBOT-ты солға не-
месе оңға қозғалту үшін осы әдістің дұрыстығын оқырманның өзіне 
тексеріп, талдауға қалдырған. OLLOBOT-тың осы мүмкіндіктерін қарау 
үшін 12.4-видеоны көріңіз.

 

12.24-сурет. «btn_voice» және «tv_voice_msg» ресурстары үшін макетті анықтау
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12.25-сурет. TextView нысанымен байланысты “Tv_voice_msg”

12.3.3 Сөзді тану қалай орнатылған және қалай  
пайдаланылған

Бізге «btn_voice» (167-жолақ) және «tv_voice_msg» (189-жолақ) ре-
сурстары анықталған «activity_main.xml» (12.24-суретті қараңыз) ма-
кетінің файлында бастау керек.

12.16-суретте «btn_voice» батырмасы onClickListener ()-ге тіркел-
гендігі (117/129-жолақтар) көрсетілген, бірақ «tv_voice_msg» атауы 
«mTv-VoiceMsg» болатын сөзбен байланысқан (12.25-суреттегі 106-жо-
лақ). «mTvVoiceMsg» кейінірек «MainActivity.java» 388-жолағында 
анықталған, ол ActivityResult () әдісі негізінде Google (444-жолақ)  қыз-
метімен табылған нәтижеге келтіріледі.

Сонымен, қосымшаны пайдаланған кезде пайдаланушы «Дауыс» ба-
тырмасын басты дейік. Бұл операция «R.id.btn_voice» жағдайына сәйкес 
келетін onClick () әдісімен өңделеді (12.26-суреттегі 563-жолақ) және 
келесі операцияны орындау үшін «promptSpeechInput ()» шақырылады 
(12.27-сурет).

promptSpeechInput () әдісі OLLOBOT қосымшасына қатысты (364-
373- жолақтар) толықтай сөйленген сөзді анықтау қызметін шақыру үшін 
әрекет жасайды. startActivityForResult (intent, Constants.REQ_CODE_
SPEECH_INPUT) әдісі Android ОЖ сервисі болды, сондықтан қосым-
ша ақпарат алу үшін (https://developer.android.com/reference/android/app/
Activity.html#startActivityForResult (android). content.Intent, int)) веб-сіл-
темемен өту керек. Осы әрекет аяқталғаннан кейін ол «MainActivity.java» 
анықталған onActivityResult () әдісіне «Constants.REQ_CODE_SPEECH_
INPUT» кодын (12.28-суретті қараңыз), сонымен бірге «resultCode» және 
Recognizer таба алған жолақтың ең тиімді сәйкестік тізімін қайтарады.

OnActivityResult () әдісі «Constants.REQ_CODE_SPEECH_INPUT» 
және «Conventts.REQ_CODE_SPEECH_INPUT»-дер үшін істі қарап 
құрылымдық нәтижелерді «массив» тізіміне сақтап, оларды IF-ELSE-IF 
құрылымымен сәйкестендіруге арналған ауыстыруды (422, 436-сұра-
ныстарға) енгізеді. IF операторлары пайдаланылатын құрылым пайда-
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ланушының өзінің сөз үлгілеріне бейімделуі үшін көп сөз қоса алатын-
дығын көрсетті. Жүзеге асырылған әрекеттер OLLOBOT алға, артқа, 
солға немесе оңға жылжыту үшін «сәйкес» пакеттерді дайындауға не-
гізделеді. «WriteDWord ()» тағы да екі қозғалтқышты бір уақытта іске 
қосу үшін пайдаланылған. Сондай-ақ SERVO POSITION режимі пайда-
ланылғандығына назар аударыңыз, сондықтан OLLOBOT қысқа уақыт 
ішінде қажетті қозғалыстарды орындаған, содан кейін тоқтаған.

 

12.26-сурет. onClick () «Дауыс» батырмасын басуды өңдеу

 

12.27-сурет. promptSpeechInput() әдісі

Егер «пакет» бос болмаса, ол OLLOBOT-қа жіберіледі (439-жолақ), 
сондай-ақ осы қосымшаның негізгі экранында «Инструкциялар пакеті» 
өрісінде жолақ түрінде көрсетілген (440-жолақ).

Бұл әдістің соңғы қадамы «mTvVoiceMsg» өрісінде сәйкес келетін 
сөздерді бастапқы нәтижеде көрсету болып табылады (444-жолақ).

Сөзді анықтау функциясын көру үшін 12.5-видеоны қараңыз және 
сөзді анықтау веб-интерфейске қолжетімділікті талап ететіндігін, сон-
дай-ақ әдетте сөздерді сәйкестендіру үшін көп уақыт алатындығын, осы-
лайша сөзді басқару нақты уақыт режимінде немесе күрделі маневрлерді 
басқару үшін тиімді болмайтындығын назарға алыңыз.
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12.28-сурет. ()nActivityResult() әдісі

OLLOBOT-master1 жобасының толық папкалары «OLLOBOT-
master1.zip» файлында архивтелген және ол http://extras.springer.com/ 
мекенжайы  бойынша орналасқан Springer Extra Materials файлына қо-
сылған.

Ары қарай оқырмандардың болашақта тәжірибеде пайдаланылуын 
қамтамасыз ету үшін үш жоба құрылған:

1. Қозғалтқыштың екі қарапайым порттарымен және үш ИҚ-датчик-
термен аналогты механикалық конструкцияға ие болатын (OLLOBOT 
олар болмаған) СМ-50 бейімделу.

2. СМ-50 мүмкіндіктеріне ұқсас мүмкіндіктерге ие болатын, бірақ 
бақылау кестесімен ерекшеленетін СМ-150 бейімделу.

3. Өзінің қозғалтқыштары үшін Dynamixels-ке (XL-320)  және басқа 
датчиктер үшін әртүрлі порттарға ие болған OpenCM-9.04C бейімделу. 
Сонымен қатар, OpenCM-9.04C нұсқасы TASK, сондай-ақ OpenCM-IDE 
бағдарламаларында жұмыс істей алады.

12.29-суретте СМ-50 жұмыс істеу үшін OLLOBOT SDK бейімдеу 
мақсатымен пайдаланылған CM-50 CarBot көрсетілген. OLLOBOT SDK 
сондай-ақ, OLLOBOT сияқты 1 және 2-порттарға қосылған екі қозғал-
тқышқа ие болды, бірақ СМ-50 үш кіріктірілген ИҚ-датчикке ие болды: 
сол жақтағы ИҚ, оң жақтағы ИҚ, төмен жақтағы ИҚ, ал IR Center алға 
қарай бағытталған (OLLOBOT-тың мұндай мүмкіндіктері болмаған).
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12.29-сурет. 
CM-50 CarBot

 

12.4 OLLOBOT SDK бағдарламасының СМ-50 бейімделуі

12.4.1 Бұрынғы жарық диодты батырмаларды  
және олармен байланысты әрекеттерді қарастыру

Бұл бөлімнің мақсаты «LED ON», «LED OFF» және «LED Status» үш 
батырмаларын (және олардың функцияларын) сәйкесінше «IR LEFT», 
«IR CENTER» және IR RIGHT-пен алмастыру болған.

12.2-бөлімде орындалған жұмыстан «onClickListener ()» үшін осы 
жаңа батырмалардың макеті мен оларды тіркеу (және басқа байланыс-
ты әдістер мен қосымша кластар) қайтадан бағдарламалануы керектігін 
білеміз, ал бұл СМ-50 басқару кестесіне қолжетімділік алу керектігін 
білдіреді. Алайда ROBOTIS e-Manual веб-сайтының өзінің контроллер-
лерінен бақылау кестелері туралы ақпарат бермейтіндігі анықталды. 
Осы ақпараттың баламалы көзін автордың тапқандығы сәттіліктің арқа-
сы болып табылады:

• Пайдаланушыларға R + SCRATCH инструментін орнатып және 
оны соңғы нұсқасына дейін жаңарту керек.

• «C:\Program Files(x86)\ROBOTIS\RoboPlus2.0\R+Scratch \
R+Scratch_Data\Config\Controller\Controltable\2.0” папкасына өтіп, 
пайдаланушы ROBOTIS барлық контроллеріне арналған XML 
файлдар сериясын таба алады, қазіргі уақытта олар ағылшын, 
кәріс және қытай тілдерінде қолжетімді.

• Осы бақылау кестелерін пайдалану таңдалған CM-50/150/9.04C 
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үшін SDK OLLOBOT түпнұсқасына бейімделуге шешуші рөлді 
атқарады.

AS-файлдың «OLLOBOT-master_CM50.zip» аяқталған файлын http://
extras.springer.com/ мекенжайы  бойынша орналасқан Springer Extra 
Materials файлының бір бөлігі ретінде осы кітаптың ISBN нөмірін пай-
далана отырып, жүктеуге болады. Автор пайдаланушыларға жобамен 
жұмыс істеу Android Studio пайдалану үшін осы файлды ашып, келесі 
әрекеттерді орындауды ұсынады:

• Батырмалармен байланысты ресурс, мәтін идентификаторларын 
жаңарту үшін «activity_main.xml» макетінің файлы (12.30-суретті 
қараңыз, 53, 57, 60, 64, 67 және 71-жолақтар).

• Одан кейін «OLLOBOT.java» файлын «CM-50.en.xml» файлын-
да көрсетілгендей, СМ-50 бақылау кестесінен ақпаратты пайда-
ланып, қайта қарау керек. 12.31-суретте үш ИҚ-датчиктері үшін 
18-20-жолақтар және сол ИҚ-датчиктердің тура сол ұзындықта-
рындағы 57-59 жолақтар жаңа толықтыру болды. 31 мен 32-жо-
лақтар өзгеріссіз қалды, себебі OLLOBOT пен СМ-50 өздерінің 1 
мен 2-порттары үшін тура сол мекенжайларды пайдаланған (сәй-
кесінше 136 және 138).

 

12.30-сурет. CM-50 CarBot үшін «activity_main.xml» енгізілген өзгерістер
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• ИҚ-датчиктерді бейімдеу үшін соңғы қадамдар «MainActivity.
java» файлында орындалған (12.32-суретті қараңыз). Алдымен 
«жаңа» батырмаларды onClickListener () көмегімен тіркеу керек 
109-111-жолақтар, 121-123-жолақтар. Одан кейін «onClick ()» 
әдісінде өзінің үш жағдайын қайта қарау керек, себебі IR Left/
Center/Right батырмалардың әрқайсысы үшін READ READ пакеті 
қажет болады (661, 664 және 667-жолақтар).

 

12.31-сурет. CM-50 CarBot үшін «OLLOBOT.java» енгізілген өзгерістер

Бұл ИҚ-батырмалардың СМ-50 орналасқан нақты ИҚ-датчиктер-
мен жұмыс істеуі үшін қажетті өзгерістер болған (12.6-видеоның осы 
ИҚ-датчиктердің жұмысын көрсетуге арналған 1-бөлікті қараңыз).

12.4.2 Қозғалыс бағыты батырмаларына арналған пакеттерді 
қарастыру

12.3.2-тақырыпта OLLOBOT прошивкасының екі қозғалтқышты 
синхрондау үшін «қосарланған сөз» бір пакетін пайдалана отырып, 
PORT_SPEED екі портын бір уақытта орната алатын қабілеті көрсетіл-
ген (әсіресе алға немесе артқа қозғалған кезде). Осы «эксперименттік» 
прошивка, сондай-ақ, оң және теріс сандарды өңдей алады. Өкінішке 
орай, СМ-50 стандартты прошивка функционалды мекенжайлар бойын-
ша жазуға мүмкіндік бермейді, ал СМ-50 таңбаларсыз тек бүтін сандар-
ды ғана өңдей алады. Осылайша, СМ-50 қозғалысты жүзеге асыру үшін 
«сөз» екі пакетін, 1 порт үшін біреу және 2 порт үшін біреу жіберу қажет. 
Бұл өзгерістер «btn_forward», «btn_backwards», «btn_left» и «btn_right» 
жағдайлары үшін «onClick ()» («MainActivity.java») әдісіне енгізілген. 
Мысал ретінде 12.33- суретте «btn_forward» жағдайы үшін жасалған өз-
герістер көрсетілген:
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• 677-жолақ WriteWord () пайдаланып, PORT_1_MOTOR_SPEED 
арналған пакет дайындалғандығын көрсетеді, ал жіберетін мән 
«1024 + 512» болып табылады. Осы жағдай қосымша түсіндіру-
ді талап етеді. Осылайша, 5- тарауда оқырмандар қарапайым 
қозғалт қыштың бағытын және айналу жылдамдығын тағайындау 
үшін осы инструкция типін пайдаланған.

 

12.32-сурет. CM-50 CarBot арналған «MainActivity.java» енгізілген өзгерістер

 

12.33-сурет. CM-50 CarBot арналған onClick () (MainActivity.java) енгізілген өз-
герістер

MotorSpeed (ID: 1) = CCW + 512 (немесе CW + 512), бұл жерде CCW 
«0»-ге сәйкес келеді, ал CW CM-50 прошивкасының ішкі жұмысындағы 
«1024»-ке сәйкес келеді. «1024» ондық сан «10000000000» ретінде жазы-
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лады, басқа сөзбен айтқанда оң жақтағы 11-бит таңба биті немесе жыл-
дамдық мәні үшін бағыт биті болып есептеледі.

- Мұқият қараған оқырман тағы бір сәйкессіздікті байқай алады. 
12.31-суретте 30-жолақ OLLOBOT «-512» үшін «CCW 512» білдіретінді-
гін көрсетеді және бұл мән PORT_1 OLLOBOT ол алдыға жылжуы үшін 
орнатылған (12.31-суреттегі 673-жолақ). Бірақ 2-тарауда «1024+512» 
СМ-50 үшін «CW 512», сондай-ақ оның алға қозғалысын білдірген. Сон-
да бұл сәйкессіздік қалай жүреді?  1 мен 2-порттар физикалық түрде 
OLLOBOT пен CM-50 арасында сол жақтан оң жаққа қарай орналасқан. 
Сонымен, пайдаланушылар білетін тағы бір ерекшелік, олар екеуі де 
ROBOTIS жиынтығынан басқа жиынтыққа ауыстрған кезде олар өз код-
тарын бейімдеуді қажет етеді.

• 680-жолақ «mService.sendMessageToRemote (пакет)» 1 порттың 
қозғалтқыш жылдамдығын орнату үшін СМ-50 бірінші пакетті жі-
берді. Топтық 679, 685-жолақтардағы басқа операторлар қосым-
ша макеттерінде «InstructionPacket» және «StatusPacket» өрістерін 
жаңарту үшін пайдаланылған.

• 686-жол 688-жолақтағы «break» сұранысынан кейін 679-685-жо-
лақтары (бұл жерде көрсетілмеген) сияқты басқа топтық опера-
торлармен жіберілетін 2-порттың қозғалыс жылдамдығына жі-
берілетін екінші пакетті дайындады.

• Бұл ИҚ-батырмалар СМ-50 орналасқан нақты ИҚ-датчиктермен 
жұмыс істеуі үшін қажетті өзгерістер болған (ИҚ-датчиктердің 
жұмысын көрсету үшін арналған демонстрациялардың 1-бөлігін 
12.6-видеоны қараңыз). Бұл бағыт батырмаларының СМ-50 қо-
сылған 1 және 2-порттардың нақты қозғалтқыштарымен жұмыс 
істеуі үшін қажетті өзгерістер болды (осы бағыт батырмаларының 
жұмысын көрсететін демонстрациялардың 2-бөлігін – 12.6-ви-
деоны қараңыз). СМ-50 өнімділігі 12.4-видеодағы OLLOBOT 
өнімділігі сияқты жақсы емес, себебі CM-50 CarBot жалпы әре-
кетіне әсер ететін пакеттер периодты түрде жоғалып отырған.

12.4.3 CM-50 CarBot дауысты тану әрекеттерінің өзгерістері

СМ-50 СМВ-картасымен бейімделген кезде дауысты тану процесінің 
өзі өзгертілген жоқ, бірақ OLLOBOT дыбыстық командаға жауап ретін-
де қозғалысты жүзеге асыру үшін «Servo Position» режимін пайдаланған-
дықтан, бұл сервомотор болмайтын СМ-50 қозғалтқыштарына бейім-
делген бөлігі болып табылады.
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Өзгертілетін кодтар onActivityResult () әдісінде табылған 
(«MainActivity.java» 388-жолақта табылған). Ескерілетін жағдайлар 
«Константалар» үшін болған. REQ_CODE_SPEECH_INPUT 416-жо-
лақта басталған. «forward» сәйкес келетін код секцияларының үлгісі 
ретіндегі мысалдар 12.34-суретте көрсетілген. Жалпы өзгерістердің мақ-
саты CarBot дыбыстық команда алған кезде ол қажетті талап етілетін ма-
неврді орындауына негізделеді, бірақ ол 2 с уақытта орындалады, одан 
кейін ол өз қозғалысын тоқтатады.

 

12.34-сурет. CM-50 CarBot-қа арналған Activity Result () (MainActivity.java) ар-
налған өзгерістері

Жалпы 426-жолақ бірінші пакетті дайындаған, ал 428-жолақ оны 
СМ-50 портына жіберген. Одан кейін BlueTooth шектеулерінен екінші 
пакетті жіберер кезде 15 мс (430-жолақ) бөгеліс қажет. Өкінішке орай, 
Android ОЖ Thread.sleep-ті (15) орындау барысында қиындықтар туды-
рады, себебі ол try-catch құрылымының ішінде «15 мс бөгелісті» талап 
етеді.

435-жолақ 2-портқа жіберу үшін екінші пакетті дайындады, одан кей-
ін бағдарлама қозғалтқыштың екі жылдамдығын да нөлге келтіру үшін 
тағы екі пакетті жібергенен бұрын 2 с күтті, осылайша роботты ұтымды 
тоқтатты.

12.6-видеоның 3-бөлігінде дыбыстық командалармен СМ-50 жұмы-
сын көрсетті және кейде бұрынғыдай CarBot CM-50-дің жалпы әрекетіне 
әсер ететін пакеттердің жоғалуы орын алды.
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12.5 OLLOBOT SDK қосымшасының CM-150 бейімделуі

OLLOBOT SDK 12.35-суретте көрсетілгендей, CARBot CM-150 бей-
імдеу үшін қажетті жұмыс СМ-50 үшін орындалған жұмысқа ұқсайды, 
олардың айырмашылықтары келесідей болады:

• PORT_1_MOTOR_SPEED =152 (OLLOBOT және CM-50 136-ның 
орнына).

• PORT_1_MOTOR_SPEED =154 (OLLOBOT және CM-50 138-дың 
орнына).

• 1 мен 2-порт қозғалтқыштарының физикалық жиынтығы СМ-50 
жиынтығымен салыстырғанда қолданылмайды.

AS-файлының «OLLOBOT-master_CM150.zip» аяқталған файлын 
осы кітаптың ISBN нөмірін пайдаланып, http://extras.springer.com/ ме-
кенжайы  бойынша Springer Extra Materials файлының бөлігі ретінде 
жүктеуге болады. Автор оқырмандарға жаттығу ретінде осы файлды 
ашып, 12.4-бөлімдегі алдыңғы материалдардың СМ-150 үшін сәйкес өз-
герістерінің дұрыс орындалуын тексеруді ұсынады. 12.31, 12.32, 12.33 
және 12.34-суреттер «СМ-150» өзгерістерін көрсеткен, олар туралы 
жоғарыда айтып өтілді.

12.35-сурет. 
CM-150 CarBot
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12.7-видеодан СМ-150 өнімділігі пакеттердің кездейсоқ жоғалуынан 
СМ-50 өнімділігіне қарағанда нашар болғандығы көрсетіледі.

12.6 OLLOBOT SDK қосымшасының OpenCM-9.04C  
бейімделуі

OpenCM-9.04C негізіндегі CarBot қозғалтқыштар үшін екі XL-320, 1 
портқа қосылған бір ИҚ-датчикті, 2-портқа қосылған бір түсті датчикті 
және 3-портқа қосылған бір жарық диодты дисплейді пайдаланып құрас-
тырылған (12.36-суретті қараңыз).

Жалпы оның мақсаты AUX_COLOR модулінің көмегімен (2-порт) 
нысаннан түрлі-түсті мәліметтерді алу үшін OLLOBOT қосымшасында 
«Сол жақ батырманы» пайдалануға және AUX_LED модулінің (3-порт) 
сол жақ жарық диодын қосу үшін және 2 с ішінде өшіру үшін «Орта-
лық батырманы» пайдалануға негізделген. Тура осы сияқты автор «Оң 
жақ батырманы» AUX_LED модулінің оң жақ жарық модулін қосып, 2 с 
ішінде өшіру үшін пайдаланғысы келген. 1-порттағы ИҚ-датчик Android 
құрылғысына OpenCM-9.04C әртүрлі SMART командаларды жіберуді 
инициализациялау үшін TASK бағдарламасымен пайдаланылады (яғни, 
OLLOBOT модификацияланған қосымшасы).

12.6.1 COLOR/LED батырмаларын және онымен  
байланысты әрекеттерді өзгерту

AS осы «OLLOBOT-master_CM904.zip» аяқталған файлын осы кітап-
тың ISBN нөмірін пайдалана отырып, http://extras.springer.com/ мекен-
жайы  бойынша Springer Extra Materials файлының бөлігі ретінде жүктеп 
алуға болады. Автор тағы да осы файлды ашып, Android Studio-ны пай-
даланып, орындалған өзгерістерді сипаттайтын келесі әрекеттерді қарас-
тыруды ұсынады:

• «activity_main.xml» макетінің файлы үшін батырмалармен байла-
нысты ресурстар мен мәтіндердің идентификаторларын жаңарту үшін 
12.37-суретті қараңыз (53, 57, 60, 64, 67 және 71-жолақтар).

• Одан кейін «OpenCM9.04.en.xml» файлында көрсетілгендей, 
OpenCM-9.04C бақылау кестесінен ақпаратты пайдалана отырып, 
«OLLOBOT.java» файлын қайта қарау керек. 12.38-суретте AUX_
COLOR және AUX_LED модульдерінің мекенжайлары үшін 22 мен 
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12.36-сурет. 
OpenCM-9.04C CarBot

 

23-жолақтар, сондай-ақ осы модульдердің ұзындықтары үшін 65 пен 
66-жолақтар жаңа толықтырулар болып табылады. AUX_COLOR және 
AUX_LED модульдері OpenCM-9.04C контроллер тақтасы қолжетімді 
кез келген төрт портта орналасуы мүмкін, белгілі бір портқа қосылған 
нақты модуль үшін пайдаланылатын нақты мекенжайды анықтау үшін 
жаңа процедураны пайдалану қажет:

- Пайдаланылатын жалпы формула келесідей болады. Модульдің 
нақты мекенжайы  = (егер 1-портқа қосылған болса, модуль ме-
кенжайы ) + (1-порттың нөмірі - 1) × (модуль ұзындығы).

- «OpenCM9.04.en.xml» файлы AUX_COLOR модулі үшін мекен-
жайы  408 болатындығын көрсетеді (егер ол 1 портқа қосылса). 
Бірақ AUX_COLOR 2-портқа қосылған, сондықтан осы кезде пай-
даланылатын мекенжай 408 + (2-1) × 1 = 409 болады.

- AUX_LED 3 портқа қосылған, сондықтан оның нақты мекенжайы  
380 + (3-1) * 1 = 382 болды.

• «OpenCM9.04.en.xml» файлы XL-320 үшін мекенжай «32» болған-
дығын көрсетеді, ал оның ұзындығы «2» болған, сондықтан оның 
мекенжайы  мен, сәйкесінше, ұзындығын орнату үшін 36 мен 
67-жолақтарн құрылды. Бірақ пайдаланушыларға Dynamixel иден-
тификаторын осы XL-320 үшін арналған «пакеттерді» жазған кез-
де ескеру керектігін есте сақтау керек.
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12.37-сурет. OpenCM-9.04C CarBot-қа арналған «activity_main.xml» енгізілген 
өзгерістер

 

12.38-сурет. OpenCM-9.04C CarBot-қа арналған «OLLOBOT.java» енгізілген өз-
герістер

• AUX_COLOR және AUX_LED модульдерін бейімдеуге арналған 
келесі қадамдар «MainActivity.java» файлында onCreate () әдісінің 
көмегімен орындалған (12.39-суретті қараңыз). Үш «жаңа» батыр-
маны onClickListener () көмегімен 112-114-жолақтарға тіркеу қа-
жет және 127-129-жолақтарды.

• Соңғы қадамдар үшін жеке жағдай қарастырылатын «onClick ()» 
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әдісінде орындалған: «btn_aux_color», «btn_led_left» және «btn_
led_right» (12.40-сурет):

- AUX_COLOR батырмасы үшін (684-жолақ) READ пакеті талап 
етіледі.

- AUX_LED модулінің сол жақтағы жарық диодын қосу үшін (687-
688- жолақтар) WriteByte () типті пакет қажет. Одан кейін 2 с уақыт 
күтеді (689-694-жолақтар), ал «WriteByte» пакеті осы сол жақтағы 
жарық диодын өшіру үшін жіберіледі (695 жолақ).

- Осы сияқты AUX_LED модулінің оң жақтағы жарық диодын қосу 
үшін (698-699-жолақтар) WriteByte () типті пакеті қажет. Осы кез-
де де 2 с уақыт күтеді (700-705-жолақтар), ал «WriteByte» пакеті 
сол жақтағы жарық диодын өшіру үшін жіберіледі (706-сызық).

 

12.39-сурет. OpenCM-9.04C CarBot-қа арналған onCreate () енгізілген 
«MainActivity.java»-дан алынған өзгерістер

 

12.40-сурет. OpenCM-9.04C CarBot-қа арналған onClick () енгізілген 
«MainActivity.java»-дан алынған өзгерістер
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Бұл Android-құрылғысынан AUX_COLOR және AUX_LED модуль-
дердің жұмыстары үшін қажетті өзгерістер болып табылады (осы модуль-
дердің жұмысын көрсетуге арналған 12.8-видеоның 1-бөлімін көріңіз).

12.6.2 Қозғалыс бағыты батырмаларының пакеттерін  
қайта қарастыру

CM-50 және CM-150 үшін сияқты «әрқайсысы» сөзімен екі пакет 
ретімен жіберілуі керек; біреуі Dynamixel ID=1 идентификаторымен XL-
320 үшін және Dynamixel ID=2 идентификаторымен XL-320 үшін. Бұл 
өзгерістер барлық төрт қозғалыс жағдайы үшін «onClick ()» әдісіне ен-
гізіледі («MainActivity.java»), бірақ 12.41-суретте тек қана «btn_forward» 
жағдайына арналған өзгеріс көрсетіледі.

Сәйкес сұраныстар 718 (ID=1) және 729 (ID=2)-жолақтарда көрсетілген.
Осы функцияларды көрсететін 12.8-видеоның 2-бөлігін көріңіз. СМ-

50 және СМ-150 басқа контроллерлеріне қарағанда OpenCM-9.04C па-
кеттерінің жоғалуы төмен.

 

12.41-сурет. OpenCM-9.04C CarBot-тың «btn_forward» жағдайына арналған 
onClick () енгізілген «MainActivity.java»-дан алынған өзгерістер

 

12.42-сурет. OpenCM-9.04C CarBot үшін арналған Activity Result () (MainActivity.
java) енгізілген қарапайым өзгерістер
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12.6.3 OpenCM-9.04C CarBot дауысты тану әрекеттерінің  
өзгерістері

Бұл жердегі алгоритм 12.4.3-тақырыбында қарастырылған СМ-50 ар-
налған алгоритм сияқты болады, бірақ енді пакеттер әрбір XL-320 (ID = 
1) үшін, одан кейін (ID = 2) үшін дайындалады. Алға қарай бағытталған 
қозғалыс үшін қарапайым өзгерістер 12.42-суретте көрсетілген.

12.8-видеоның 3-бөлігінде дауыстық хабарламалардың көмегімен 
OpenCM-9.04C өнімділігі көрсетіледі, сондай-ақ осы кезде CarBot 
СМ-50/150 жалпы әрекетіне әсер ететін пакеттердің жоғалуы орын  
алады.

OLLOBOT SDK-нің меңгере отырып, ол Firmware 2.0 барлық кон-
троллерлеріне бейімделеді және Android бағдарламалауда көптеген жан-
жақты дағдыларды игергісі келетін пайдаланушылар үшін өте ұтымды 
инструмент болып табылады. Бірақ қарастыратын бірнеше мәселе бар:

• Пакеттердің жоғалуымен байланысты жағдайда байланыс 
желілерін коммутациялау арқылы шешуге болады–ДК мен 
ROBOTIS робототехникалық жүйелеріне қосу үшін жұмыс бары-
сында LN-101 типті модуль арқылы сымды USB-ді пайдаланатын 
Android құрылғысының арасында BlueTooth пайдаланыңыз (егер 
бұл маршрут техникалық тұрғыдан жүзеге асырылатын болса!).

• Егер жоғарыдағы опция орындалмаса, SmartPhone мультимедия-
лық қызметтеріне қолжеткізгісі келетін TASK бағдарламалаушы-
лары үшін тиімді болатын R + m.PLAY700 кеңейтілетін нұсқасына 
ұқсатып, OLLOBOT SDK өзгертуге болады.

Бірақ бұл нұсқаның техникалық себебі, негізгі орындаушы меха-
низмдер мен датчиктердің жоғары өнімділікті қамтамасыз ету үшін жер-
гілікті аппараттық контроллермен бақылануы керек, ал көру сияқты күр-
делі датчиктер қашықтықтан басқаратын құрылғылармен өшіруге бола-
тындығына байланысты. ROBOTIS бұл жүйені өзінің робототехникалық 
жүйелерінде жүзеге асырылған.

12.7 12-тарауды шолуға арналған сұрақтар

1. OpenCM-9.04C-ға арналған жад картасы қандай?
2. CM-530 контроллеріне арналған жад картасы қандай?
3. ROBOTIS контроллерінің прошивкасы STATUS пакетін алғанда 

қандай жағдай орын алады?
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4. ROBOTIS контроллерінің прошивкасы READ пакетін алғанда, қан-
дай жағдай орындалады?

5. ROBOTIS контроллерінің прошивкасы WRITE пакетін алғанда, 
қандай жағдай орындалады?

6. ROBOTIS жетегіне немесе датчигіне STATUS пакеті келсе, қандай 
жағдай болады?

7. ROBOTIS жетегіне немесе датчигіне WRITE пакеті келсе, қандай 
жағдай болады?

8. ROBOTIS жетегіне немесе датчигіне READ пакеті келсе,  қандай 
жағдай орын алады? 

9. ROBOTIS контроллеріне арналған Dynamixel идентификаторы де-
геніміз не?

10. Қашықтықтағы құрылғы үшін Dynamixel идентификаторы де-
геніміз не?

12.8 12-тарауға арналған жаттығулар

Қосылған Android Studio жобалары жабдықты басқару құралынан 
Android құрылғысына READ және WRITE пакеттерін қабылдау және 
көрсету схемасын іске асырды (12.8-ведионы басталуын қараңыз). Код-
таудың өзгеруі осы тарауда сипатталған жоқ. Өзін-өзі тану жаттығу-
лары ретінде оқырманға «OLLOBOT-master_CM904.zip» файлындағы 
код бөліктерін қайта анықтауға кеңес береміз   (кеңес: втор бұған дейін 
түсініктеме берген).
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Екінші басылым

Пішімі 70х1001/16. Баспа табағы – 25.6
Таралымы: мемлекеттік тапсырыс бойынша – 660 дана.


