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Wstęp 
W obecnych czasach przemysł technologiczny jest rozwijany w bardzo szybkim tempie. 

Umożliwia to projektowanie oraz prototypowanie pojazdów zdolnych do samodzielnego 

przemieszczania się bez ludzkiej interakcji. Autonomiczne pojazdy stanowią przyszłość 

transportu, czego dowodem są poszerzające się oferty znanych marek samochodowych  

o jednostki elektryczne a także zwiększająca się liczba punktów ich ładowania. 

Zautomatyzowana jazda ma w szczególności na celu redukcję liczby wypadków, złagodzenie 

zatorów drogowych, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz zużycia paliwa. Pojazdy 

autonomiczne (zwane również „pojazdami bez kierowcy” lub pojazdami samojezdnymi) mogą 

znacząco zmienić dotychczasowe standardy i ograniczenia usług mobilności, umożliwiając ją 

dla osób, które nie są w stanie prowadzić, ze względu na swój wiek, niepełnosprawność lub 

niezdolność [1]. Ta technologia może znaleźć zastosowanie również w innym aspekcie, na 

przykład jazda w trudnym terenie.  

Przez ostatnie kilkadziesiąt lat pomysł pojazdu autonomicznego poruszającego się po 

trudnym terenie przyciągał uwagę wielu grup badawczych zajmujących się motoryzacją. Jest 

on bowiem postrzegany jako wiarygodny sposób na zwiększenie bezpieczeństwa ludzi, 

poprawy wydajności misji wojskowych bądź eksploracji planet. Pojazd AGV (ang. autonomous 

ground vehicle) oprócz swoich podstawowych funkcji może sprawdzić się również jako 

maszyna patrolująca, system przeciwpożarowy czy też pojazd do mapowania terenu. 

Poruszanie się w trudnym terenie nie jest rzeczą prostą, tym bardziej jest skomplikowane dla 

autonomicznego pojazdu. Z powodu wielu nieoczekiwanych przeszkód, nierówności terenu 

oraz różnego rodzaju nawierzchni pojazd AGV wymaga solidnego systemu kontroli  

i autonomicznej nawigacji. Aby osiągnąć ten cel, wykorzystywana jest więc cała gama 

sensorów, od czujników podczerwieni bliskiego zasięgu po radary o wysokiej częstotliwości 

dużego zasięgu lub też globalny system pozycjonowania. Powszechnym wyborem jest też 

sensor LiDAR, który tworzy dynamiczną trójwymiarową mapę aktualnego otoczenia pojazdu. 

W literaturze zaproponowano wiele różnych algorytmów dla mechanizmu naprowadzania  

i opracowano różne techniki sterowania pojazdami autonomicznymi.  

Ponadto oprócz odpowiedniego mechanizmu kierującego, ważną kwestią pozostaje 

konstrukcja podwozia, która będzie w stanie bezproblemowo poruszać się po różnego rodzaju 

powierzchniach: ziemi, trawie, piasku, błocie, skałach i tym podobnych. Podwozie ponosi 

wyłączną odpowiedzialność za przenoszenie całego ciężaru pojazdu. Istotny jest tutaj dobór 

właściwego napędu, który musi wytwarzać wystarczającą moc, aby pojazd mógł pokonywać 
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wszelkiego rodzaju przeszkody. Z napędem elektrycznym wiąże się źródło zasilania, które 

powinno gromadzić wystarczający zapas energii, aby pojazd nie rozładował się w połowie 

drogi do celu – na energii oparte jest działanie wszystkich elektronicznych komponentów. Przy 

konstruowaniu podwozia istotnymi zagadnieniami są również redukcja i rozkład masy, dobór 

odpowiednich amortyzatorów i wiele innych elementów. 

Zaprojektowanie odpowiedniego układu nośnego jest więc jednym z kluczowych 

etapów konstrukcji autonomicznego pojazdu. Nie tylko stanowi ono „szkielet”, umożliwiający 

poruszanie się modelu, ale jednocześnie jest podstawą dla wielu różnych implementacji 

sterowania w zależności od zastosowanych komponentów i ich własności.  

Z uwagi na fakt, iż problem budowy autonomicznego pojazdu jest tematem aktualnym 

a także może stanowić przełom nie tylko w branży motoryzacyjnej, wystąpiono z inicjatywą 

zaprojektowania podwozia tego rodzaju pojazdu. Konstrukcja miałaby zostać wykorzystana 

pod opracowanie systemu samoczynnego wyszukiwania optymalnej trasy przejazdu w trudnym 

terenie. W ramach realizacji pomysłu, pracę nad projektem podzielono na dwa etapy: etap 

budowy podwozia oraz etap implementacji autonomicznego sterowania. W niniejszym 

opracowaniu skupiono się wyłącznie na etapie pierwszym, czyli konstrukcji samego podwozia 

pojazdu, przeznaczonego do poruszania się po trudnym terenie, natomiast implementacja 

zautomatyzowanego systemu wykrywania najkorzystniejszej trasy przejazdu została 

zaplanowana na kolejny etap rozwoju pracy. 
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1.  Cel i zakres pracy 
Celem niniejszej pracy jest zaprojektowanie, przeprowadzenie analizy 

wytrzymałościowej oraz konstrukcja prototypu podwozia, które w przyszłości zostanie 

wykorzystane do budowy autonomicznego pojazdu. W ramach realizacji głównego celu pracy 

postawiono następujące cele szczegółowe: 

• Dobór elementów elektronicznych, 

• Zaprojektowanie schematu połączeń elektronicznych, 

• Zaprojektowanie podwozia w oprogramowaniu typu CAD, 

• Przeprowadzenie analizy wytrzymałościowej, 

• Wydruk komponentów przy użyciu drukarki 3D, 

• Złożenie modelu, 

• Przeprowadzenie testów prototypu. 

 

Wybrano przedstawioną kolejność realizacji celów szczegółowych, ponieważ 

zaprojektowanie podwozia wymagało znajomości wymiarów poszczególnych części 

elektronicznych. Przykładem mogą być chociażby szerokość otworu na zamontowanie silnika 

lub rozmiar obudowy przeznaczonej na akumulator. Dlatego najpierw zaprojektowano układ 

elektroniczny a dopiero na jego podstawie wykonano projekt CAD. Kolejno przeprowadzono 

analizę wytrzymałościową modelu w celu określenia zdolności pojazdu do udźwigu zadanych 

obciążeń i dopiero wtedy zdecydowano, czy projekt jest gotowy do wydruku na drukarce 3D. 

Następnie złożono prototyp z wykorzystaniem komponentów elektronicznych i mechanicznych 

a także części wydrukowanych. W ostatnim etapie przeprowadzono testy działania modelu, aby 

potwierdzić poprawność przeprowadzonych symulacji numerycznych MES. W tym celu 

zaimplementowano odpowiednie funkcje do poruszania się pojazdu, opracowano system 

zdalnego sterowania oraz sprawdzono funkcjonalność podzespołów.  
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2. Autonomiczne pojazdy 
Ale czym właściwie jest pojazd autonomiczny? Słowo autonomiczny (ang. 

autonomous) wywodzi się z greckich słów autos i nomos, co w wolnym tłumaczeniu oznacza 

samo-decydujący. Tak więc samochód autonomiczny to pojazd, który może samodzielnie 

jeździć z punktu A do punktu B bez pomocy kierowcy; innymi słowy, z systemem autopilota. 

Inna definicja mówi, że samochód autonomiczny to pojazd, który jest w stanie wyczuwać 

otoczenie i nawigować bez udziału człowieka [2]. 

Pojazdy autonomiczne dopiero zaczynają pojawiać się na rynku co oznacza, że muszą 

przejść przez określony cykl życia. Według autora [3] dla tej nowej technologii należy 

spodziewać się długich oraz powolnych etapów wdrażania. Jest to spowodowane faktem, iż 

oprócz problemów technologicznych i normatywnych, a także zwykłych wysokich 

początkowych kosztów produkcji, wprowadzenie pojazdów autonomicznych wywoła opory 

związane z akceptacją tego rozwiązania i wiele kontrowersji. Niechęć do zmiany będzie 

prawdopodobnie większa niż zwykły sceptycyzm wobec nowego produktu / technologii ze 

względu na brak zaufania i obawy przed jej skutecznością, co może ograniczyć korzyści z niej 

płynące. 

Na podstawie badań przeprowadzonych przez Międzynarodową Agencję Energetyczną 

[4] opracowano dwa scenariusze perspektyw korzystania z pojazdów elektrycznych w roku 

2030 (do których zaliczają się pojazdy zautomatyzowane w różnych stopniach). Pierwszy 

scenariusz został stworzony w oparciu o aktualnie prowadzone polityki rządowe, natomiast 

drugi zakłada cele i założenia klimatyczne Porozumienia paryskiego (porozumienie podpisane 

w 2016 roku mające na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych). Porównanie ilości 

poruszających się pojazdów elektrycznych w roku 2019 z prognozami przewidzianymi przez 

Międzynarodową Agencję Energetyczną przedstawiono na rysunku 2.1. Zgodnie ze 

scenariuszem Porozumienia paryskiego w 2030 roku liczba elektrycznych pojazdów wzrośnie 

ponad trzydziestokrotnie w porównaniu z 2019 rokiem. Jednak powoli rosnący segment  

„w pełni zautomatyzowanych pojazdów”, zacznie być zauważalny, dopiero jakiś czas po roku 

2020. W 2030 przewiduje się ich udział w rynku samochodów elektrycznych w stopniu 

mniejszym niż 10%. 
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Rysunek 2.1. Prognozy scenariuszy wzrostu liczby pojazdów elektrycznych w porównaniu z rokiem 2019 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [4] 

 

Przykładami ogólnoświatowych przedsiębiorstw, podejmujących próby tworzenia 

autonomicznych pojazdów są między innymi Tesla oraz Google.  

 

2.1. Tesla 
Tesla to amerykańska firma zajmująca się energią oraz produkcją samochodów. 

Najbardziej znana jest ze swoich samochodów elektrycznych oraz systemu autopilota. Firma 

po raz pierwszy zwróciła na siebie uwagę po wydaniu w 2008 roku Tesli Roadster, pierwszego 

elektrycznego samochodu sportowego. Po Roadsterze pojawił się Model S, sedan, który od tego 

czasu stał się jednym z najlepiej sprzedających się samochodów elektrycznych na świecie.  

Tesla jest aktualnie dominującym graczem na rynku BEV (ang. Battery Electric  

Vehicle – pojazd o napędzie akumulatorowym). W 2018 roku Tesla miała największy udział w 

rynku tych pojazdów spośród wszystkich producentów samochodów zdobywając 11% 

światowej sprzedaży, z czego 7% stanowił jej Model 3 najlepiej sprzedającym się pojazdem  

w branży. Tesla jest opisywana przez niektórych badaczy jako firma, która zakłóciła stały stan 

rzeczy w segmencie o ugruntowanej pozycji i trudnym do wejścia, co oznacza, że odegrała 

znaczącą rolę w jej kształtowaniu. Badania eksploracyjne i jakościowe wykazały, że ludzie 

zapytani o elektryczne pojazdy zwykle kojarzą je właśnie z Teslą [5]. Tesla zasłynęła z systemu 
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autopilota, który oprócz jazdy bez udziału kierowcy umożliwia takie funkcje jak automatyczne 

przywołanie pojazdu po naciśnięciu przycisku na kluczykach, automatyczne parkowanie: 

prostopadłe oraz równoległe, czy funkcję zmiany pasa ruchu. Tesla na swojej witrynie 

internetowej zapewnia, iż w przyszłości dzięki uaktualnieniom oprogramowania będzie 

możliwa jazda w trybie całkowicie autonomicznym [6]. 

 

2.2. Pojazd autonomiczny Google 
Samochód autonomiczny Google, obecnie znany jako Waymo umożliwia nadzorowaną 

jazdę autonomiczną, w której systemy pokładowe kontrolują wszystkie aspekty związane  

z prowadzeniem pojazdu, a inżynierowie Google nadzorują i w razie potrzeby przejmują 

kontrolę nad pojazdem na drogach publicznych. Projekt rozpoczęto w 2009 roku począwszy od 

floty zmodyfikowanych samochodów Toyota Prius. W 2012 roku Google przeszedł na 

samochody typu SUV marki Lexus – RX450h i przeniósł testy przeprowadzane na autostradach 

na drogi miejskie, głównie w mieście Mountain View w Kalifornii. 3 lata później rozpoczęto 

testowanie wolnoobrotowego prototypu na drogach publicznych. W 2016 roku Google 

przekształcił projekt samojezdnych samochodów w firmę o nazwie Waymo, jednak pojazdy te 

wciąż są nazywane potocznie samochodami Google [7]. Sam system sterowania nosi nazwę 

Waymo Driver. Wedle producenta [8] zastosowana technologia przewiduje zachowania 

wszystkich obiektów dookoła na podstawie ich ruchu oraz trajektorii. Uwzględnia 

przykładowo, iż rowerzysta będzie się poruszał z inną prędkością niż pieszy. Oprogramowanie 

wykorzystuje zebrane informacje do przewidywania wielu możliwych ścieżek, którymi mogą 

podążać inny użytkownicy drogi. Waymo Driver jest obecnie dostosowywany nie tylko do  

prowadzenia samochodów osobowych, ale również pojazdów służących do transportu  

towarów – dostawczych oraz ciężarowych. 

 

2.3. Klasyfikacja pojazdów autonomicznych 
System klasyfikacji samojezdnych pojazdów oparty jest na sześciu poziomach – od 

braku zautomatyzowania do w pełni zautomatyzowanych systemów. Został on opublikowany 

w 2014 roku przez SAE (ang. Society of Automotive Engineers), organizację zajmującą się 

normalizacją motoryzacyjną i następnie zaktualizowany 30 września 2016 roku (Standard SAE 

J3016). Ten system klasyfikacji powołuje się na ilość interwencji kierowcy oraz skupienie jego 

uwagi na drodze podczas autonomicznej jazdy [2]. W tabeli 2.1 objaśniono wszystkie sześć 

poziomów standardu. 
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Tabela 2.1. Klasyfikacja pojazdów autonomicznych 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie klasyfikacji SAE J3016 [9] 

 

Poziom 
wg SAE Nazwa Definicja 

Sterowanie, 
przyspieszanie, 

hamowanie  

Monitorowanie 
środowiska 

jazdy 

Aktywność w 
awaryjnych 
sytuacjach 

Możliwości 
systemu 

Ki
er

ow
ca

 m
on

ito
ru

je
 o

to
cz

en
ie

 

0 Brak 
automatyzacji 

Kierowca wykonuje wszystkie czynności 
związane z prowadzeniem pojazdu       

Nie dotyczy 

1 Wsparcie 
kierowcy 

System wspomaga kierowcę w aspekcie 
sterowania lub przyspieszanie / 

hamowania na podstawie informacji 
środowiska jazdy, jednak kierowca 

podejmuje kluczowe decyzje i czynności 

      
Niektóre 

tryby jazdy 

2 Częściowa 
automatyzacja 

System wspomaga kierowcę w aspekcie 
sterowania a także przyspieszania / 

hamowania na podstawie informacji 
środowiska jazy, jednak kierowca 

podejmuje kluczowe decyzje i czynności 

      
Niektóre 

tryby jazdy 

Sy
st

em
 m

on
ito

ru
je

 o
to

cz
en

ie
 

3 Warunkowa 
automatyzacja 

Wykonywanie przez system wszystkich 
czynności związanych z kierowaniem 

pojazdy z założeniem, że kierowca 
zainterweniuje w razie konieczności 

      
Niektóre 

tryby jazdy 

4 Wysoka 
automatyzacja 

Wykonywanie przez system wszystkich 
czynności związanych z kierowaniem 

pojazdy nawet jeśli kierowca nie 
zainterweniuje w razie konieczności 

      
Niektóre 

tryby jazdy 

5 Całkowita 
automatyzacja 

Wykonywanie przez system wszystkich 
czynności związanych z prowadzeniem 

pojazdu z opcją nadzoru przez kierowcę       
Wszystkie 
tryby jazdy 

 

2.4. Używana technologia systemów sterowania 
Podczas tworzenia oprogramowania do autonomicznego podwozia, konstruktorzy 

korzystają z szerokiej gamy czujników oraz sensorów, w celu jak najdokładniejszej interpretacji 

otaczającego środowiska.  

Jednym z najważniejszych, a także najczęściej wykorzystywanych sensorów jest 

LiDAR (ang. Light Detection and Ranging), który odwzorowuje trójwymiarową strukturę 

otoczenia i swoją lokalizację w terenie. Montowany jest w najwyższym punkcie pojazdu i 

obraca się w trzystu sześćdziesięciu stopniach w celu mapowania obiektów znajdujących się 

wokół niego. LiDAR składa się zazwyczaj z nadajnika (modułu do generowania światła), 

systemu wirujących luster (służących do równomiernego odbijania wiązki świateł) oraz 

detektora (odczytuje odbite promienie). Emiter wysyła wiązkę lasera, która jest naprowadzana 

na dany obiekt przy użyciu luster. Następnie odbija się od niego i powraca do detektora, gdzie 
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może zostać zinterpretowana na dane. Uzyskane informacje są przesyłane do komputera, który 

generuje bardzo precyzyjną mapę 3D otaczającego środowiska [10]. Sensor do obrazowania 

obiektów wykorzystuje laser, ultrafiolet, światło widzialne lub podczerwień.  

Innym ważnym urządzeniem jest radar (ang. Radio Detection and Ranging), szacujący 

prędkość danego obiektu względem pojazdu przy użyciu fal elektromagnetycznych. Podczas 

pomiaru wysyła on sygnał a następnie czeka na sygnał zwrotny. Przy wzajemnym ruchu 

obiektów występuje nieznaczna różnica pomiędzy częstotliwością sygnału wysyłanego i 

odsyłanego (efekt Dopplera) dlatego możliwe jest natychmiastowe obliczenie prędkości 

obiektu [11]. Radar, w porównaniu do sensora LiDAR, wykorzystuje większą długość fali i 

niższą energię sygnału. Nie jest jednak w stanie opisać kształtu skanowanej powierzchni. Może 

też mieć problem z obiektami niemetalowymi lub przedmiotami o określonym kształcie. 

Większość radarów pracuje w zakresie około 77 GHz i jest w stanie wykryć przed sobą pojazd 

w odległości do 200 metrów. 

Do precyzyjnego określenia przeszkody w bardzo bliskiej odległości od pojazdu 

wykorzystuje się czujniki ultradźwiękowe. Działają one na takiej samej zasadzie co radar, 

jednak wykorzystują fale dźwiękowe zamiast elektromagnetycznych. Są one montowane po 

różnych stronach pojazdu, aby wykrywać ewentualne niebezpieczeństwo. Częstym 

przeznaczeniem tych czujników w samochodach codziennego użytku jest pomoc przy 

parkowaniu, tzw. „Asystent parkowania”. 

Kolejnym istotnym elementem są kamery wideo, instalowane w górnej części pojazdu 

tworzące trójwymiarowe obrazy drogi w czasie rzeczywistym. Służą one do wykrywania 

sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych, wtargnięcia pieszych, pojawienia się zwierzyny i 

tym podobne. Rozpoznają również różne znaki drogowe, takie jak znaki „STOP”, przejścia dla 

pieszych czy tablice informacyjne [12]. 

Najbardziej rozpowszechnioną formą określenia lokalizacji jest system nawigacji 

satelitarnej GPS (Global Positioning System). Działa on w przestrzeni kosmicznej, który 

dostarcza informacji o aktualnym położeniu pojazdu w dowolnym miejscu i czasie, pod 

warunkiem istnienia niezakłóconego sygnału czterech lub więcej satelitów. Jest podstawą 

wszystkich map, z których korzysta pojazd podczas jazdy. 
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3. Dobór komponentów elektronicznych 
Do budowy prototypu dobrano szereg odpowiednich części elektronicznych o 

należytych parametrach a także sprawdzono dostępność na rynku. Następnie na ich podstawie 

opracowano schemat połączenia elektrycznego, stanowiącego bazę do prototypowania. 

 

3.1. Mikrokontroler 
Arduino UNO to moduł, opracowany przez Arduino.cc, będący platformą elektroniczną 

typu „open-source”, opartą na mikrokontrolerze AVR – Atmega328P, przedstawionym na 

rysunku 3.1. Arduino UNO to jeden z najpowszechniejszych modułów głównie ze względu na 

wszechstronność oraz przystępną cenę. Stosuje się go bardzo często przy budowaniu 

wszelkiego rodzaju prototypów, w tym także został użyty do konstrukcji autonomicznego 

pojazdu. Oprócz mikrokontrolera, płytka składa się z interfejsu USB, 14 cyfrowych pinów 

wejścia-wyjścia, 6 pinów analogowych oraz obsługuje komunikację szeregową przy pomocy 

pinów TX oraz RX. Wmontowane jest również złącze umożliwiające zasilanie prądem stałym 

5V. Pośród pinów cyfrowych wyróżnia się sześć pinów PWM (ang. Pulse Width Modulation) 

pozwalających na zmianę napięcia z bardzo dużą częstotliwością. Dzięki portom PWM, 

umożliwione jest przykładowo sterowanie prędkością silnika. Podłączenie sensorów oraz 

czujników potrzebnych do opracowania systemu sterowania również odbywa się za 

pośrednictwem Arduino. 

 
Rysunek 3.1. Moduł Arduino UNO  

Źródło: witryna internetowa producenta [13] 

3.2. Silnik  
Silnik Pololu 4751 jest szczotkowanym silnikiem prądu stałego o napięciu 12 V z 

metalową skrzynią biegów o przekładni 18,75:1 oraz zintegrowanym enkoderem CPR 64, który 

zapewnia rozdzielczość 64 impulsów na jeden obrót wału silnika. Odpowiada to 1200 

impulsom po przełożeniu na wyjście skrzyni biegów, składającej się głównie z kół zębatych 

Mikrokontroler 

Atmega328P 
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czołowych. Zostały jednak również użyte koła zębate walcowe, które zmniejszają hałas i 

zwiększają wydajność silnika. Wał uformowany jest na kształt litery D. Tego rodzaju silniki 

mogą pracować przy napięciach wyższych bądź niższych od napięć nominalnych jednak niższe 

napięcia mogą być niepraktyczne, natomiast wyższe mogą mieć negatywny wpływ na 

żywotność silnika. Silnik został przedstawiony na rysunku 3.2. 

 
Rysunek 3.2. Silnik prądu stałego z wbudowanym enkoderem CPR 64 - Pololu 4751 

Źródło: witryna internetowa producenta [14] 

 

Dwukanałowy enkoder kwadraturowy wykorzystujący efekt Halla wykrywa impulsy 

powstałe przy obrocie dysku magnetycznego na tylnej części wału silnika. Służy to do 

konwersji ruchu mechanicznego na sygnał elektryczny. Na podstawie informacji uzyskanych 

przez dwa kanały A oraz B, mikrokontroler jest w stanie określić prędkość, przyspieszenie a 

także kierunek obrotu. Rysunek 3.3 przedstawia zapis oscyloskopu otrzymanych wartości przez 

wyjścia cyfrowe A i B. 

 
Rysunek 3.3. Zapis oscyloskopu enkodera CPR 64 

Źródło: witryna internetowa producenta [14] 
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3.3.  Sterownik silnika 
Do obsługi silników wykorzystano jednokanałowe sterowniki silników: Cytron MD13S 

[15]. Umożliwiają one dwukierunkowe sterowanie szczotkowanych silników. Obsługują 

napięcie w zakresie od 6 do 30 V przy pomocy złącz śrubowych (ARK). Posiadają wbudowane 

złącze typu Grove, które w łatwy sposób może być podłączone do mikrokontrolera. Dodatkowo 

na sterowniku znajdują się przyciski służące do testowania pracy silników, bez konieczności 

podłączenia go do układu logicznego. Częstotliwość sterowania prędkością portu PWM jest 

możliwa do 20 kHz. 

 

3.4. Akumulator LiPo 
Jednostka magazynowania energii to ważny element pojazdów autonomicznych, 

ponieważ zasila cały układ elektryczny. Baterie litowo-polimerowe (LiPo) są atrakcyjne do 

zastosowań motoryzacyjnych ze względu na wysoką gęstość energii i wydajność. Wyróżniają 

się one na tle standardowych akumulatorów NiMh znacznie korzystniejszą charakterystyką 

rozładowywania – utrzymują taki sam poziom mocy praktycznie do samego końca działania. 

Tymczasem baterie NiMh rozładowują się stopniowo tracąc na sile. Oznacza to, iż pojazd przy 

pełnym naładowaniu mógłby poruszać się z maksymalną prędkością jaką jest w stanie 

zaoferować, jednak z czasem rozładowywania jego moc spadałaby aż do całkowitego 

wyczerpania energii [16]. Taka nierównomierność mogłaby powodować niepożądane efekty 

przy projektowaniu systemu sterowania. Dodatkowym atutem przemawiającym za LiPo jest 

mniejsza masa niż w przypadku innych akumulatorów oraz niskie nagrzewanie. Baterie tego 

typu używane są głównie do zasilania latających modeli mikro-helikopterów lub elektrycznych 

pojazdów. Użyty model baterii koncentruje w sobie 3700 mAh, posiada złącze XT90 a także 

jest wyposażony w złącze balansera XH, do którego możliwe jest podpięcie tzw. buzzera 

informującego o niskim poziomie naładowania zestawu.  
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4. Projekt prototypu podwozia autonomicznego pojazdu 
W celu wykonania prototypu podwozia autonomicznego pojazdu, który jest w stanie 

zeskanować otaczający go teren a następnie wyznaczyć optymalną trasę przejazdu, opracowano 

układ elektryczny oraz na jego podstawie zaprojektowano poszczególne części podwozia w 

programie SolidWorks 2018.  

 

4.1. Układ elektryczny 
Pierwszym etapem tworzenia prototypu pojazdu autonomicznego było opracowanie 

schemat układu elektrycznego, który przedstawiono na rysunku 4.1.  

 

 
Rysunek 4.1. Schemat układu elektrycznego 

Źródło: opracowanie własne 

 

Do modułu Arduino podpięte zostały sterowniki silników, każdy przy pomocy dwóch 

pinów: DIR oraz PWM. Pin DIR (ang. direction) odpowiada za kierunek kręcenia się wału i 

ustawia stan wysoki lub niski w zależności od kierunku poruszania się pojazdu. Pin PWM służy 
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do ustalenia prędkości, z jaką dany silnik ma się poruszać i musi zostać podpięty do pinu 

cyfrowego typu PWM na module Arduino. Następnie poprzez kanały MA oraz MB sterownik 

zapewnia odpowiednie zasilanie silnika. Cały układ jest natomiast zasilany akumulatorem 

litowo-polimerowym o pojemności 3700 mAh o napięciu 11,1 V. Sterowniki obsługują 

napięcie w zakresie od 6 V do 30 V prądu stałego więc mogą zostać podłączone bezpośrednio 

do baterii, jednak maksymalne napięcie dla modułu Arduino to 5V, stąd też konieczność użycia 

stabilizatora 5V, aby nie spalić układu logicznego. Każdy z silników posiada wbudowany 

enkoder, za pomocą którego można odczytać pozycję wału napędowego, korzystając ze stanów 

cyfrowych wyjść A oraz B, przekazywanych do mikrokontrolera. Oznaczono je na schemacie 

jako OUT_A i OUT_B. Enkoder również potrzebuje zasilania – został zasilony z Arduino 

napięciem 5V.  

 

4.2. Etap prototypowania 
Podwozie pojazdu składa się z wybranych części elektronicznych i mechanicznych oraz 

z części zaprojektowanych przy użyciu oprogramowania typu CAD (SolidWorks 2018). 

Utworzono również komponenty elektryczne i mechaniczne w oparciu o dokumentacje 

techniczne producentów, które miały wpływ na całokształt konstrukcji tj. silniki, mocowania 

do silników, adaptery do kół, koła, amortyzatory (komponenty opisane w kolejnych 

podrozdziałach) a także poglądowo płytkę prototypową, płytkę Arduino, sterowniki silników 

oraz akumulator. Dodano odpowiednie wiązania (takie jak: koncentryczne, wspólne, 

równoległe i tym podobne), aby odzwierciedlić rzeczywiste umocowania powstałe na skutek 

złączenia elementów za pomocą śrub oraz nakrętek. 

Model składa się z dwóch osi: tylnej i przedniej oraz ramy. Moduły te zostały ze sobą 

połączone za pośrednictwem czterech amortyzatorów oraz czterech wsporników. Wymiary 

pojazdu wynoszą: 449,80 mm długości, 316,13 mm szerokości, 167,20 mm wysokości. Finalny 

rezultat złożenia przedstawiono na rysunku 4.2. Komponenty składające się na osie oraz ramę 

opisano szczegółowo w rozdziałach 4.2.1 oraz 4.2.2. 
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Rysunek 4.2. Model podwozia wykonany w oprogramowaniu SolidWorks 2018 

Źródło: opracowanie własne 

 

4.2.1. Oś pojazdu  

Pojedyncza oś pojazdu przedstawiona na rysunku 4.3 złożona jest z osłony silników 

oraz par następujących elementów: silnika, mocowania silnika [17], adaptera do koła [18], felgi 

oraz opony. Oś tylna (przedstawiona na rysunku 4.4) różni się od osi przedniej jedynie 

odwróceniem kół stronami, ze względu na kierunek wyznaczany przez wycięcia w oponach. 

 
Rysunek 4.3. Uproszczona dokumentacja techniczna osi wykonana w oprogramowaniu SolidWorks 2018 

Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 4.4. Oś pojazdu wykonana w oprogramowaniu SolidWorks 2018 

Źródło: opracowanie własne 

 

Do osłony, oznaczonej na rysunku 4.4 znakiem O1 przytwierdzone są dwa przeciwległe 

silniki (O2) za pośrednictwem specjalnych aluminiowych mocowań (O3). Wymiary osłony 

zostały specjalnie dostosowane, tak aby przerwa pomiędzy komponentami umożliwiała 

odprowadzenie ciepła silnika wygenerowanego podczas jego długotrwałej pracy, jednocześnie 

nie tworząc zbyt dużej szczeliny, co powodowałoby osłabienie całości konstrukcji. Chłodzenie 

wspomagane jest także przez wycięcia znacznych części pionowych ścian, zapewniając tym 

samym wymianę ciepła z nagrzanymi częściami silnika. Na osłonie umiejscowione są 

mocowania amortyzatorów oraz wsporników, które umożliwiają połączenie osi z pozostałą 

częścią podwozia. Są one przytwierdzone w miejscach, gdzie naprężenia powstałe na skutek 

obciążenia pojazdu są jak najbardziej zredukowane, ze względu na największą grubość 

materiału (punkty koncentracji masy).     

Wały silników przekazują wytworzony moment obrotowy na koła (O4) przy pomocy 

specjalnego aluminiowego adaptera w kształcie sześciokątnego prostopadłościanu (O5). Z 

obydwu jego stron występują otwory, z których jeden nakładany jest na wał a następnie 

mocowany przy użyciu śrub dociskowych, natomiast drugi umieszczany jest w specjalnym 

wycięciu w feldze oraz przytwierdzany śrubą M4. Wypustki na powierzchni opony poprawiają 

trakcję pojazdu na grząskim i nierównym terenie. Na witrynie internetowej producenta podana 

jest informacja, iż opony wykonane są z gumy miękkiej natomiast felgi z plastiku [19]. 
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4.2.2. Rama pojazdu 

Główną częścią prototypu jest rama, na której opiera się cała konstrukcja modelu. 

(wymiary przedstawiono na rysunku 4.5). Składa się ona z dwóch płyt górnych, płyty 

środkowej oraz płyty dolnej a także czterech łączników – złożenie ramy zaprezentowano na 

rysunku 4.6.  

  
Rysunek 4.5. Uproszczona dokumentacja techniczna ramy wykonana w oprogramowaniu SolidWorks 2018 

 a) rzut boczny, b) rzut górny, c) rzut z przodu, d) środkowa część rzutu dolnego (pozostała część odpowiada 

rzutowi górnemu). 

Źródło: opracowanie własne 

 

 
Rysunek 4.6. Rama pojazdu wykonana w oprogramowaniu SolidWorks 2018 

Źródło: opracowanie własne 

 

Na ramie wyznaczone są specjalne obszary umiejscowienia poszczególnych 

komponentów a także powierzchnie umożliwiające instalację dodatkowych modułów, takich 

jak sensor LiDAR. Są nimi między innymi płyty górne, oznakowane na rysunku 4.6 znakiem 
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R1. Ponadto łączą one ramę z osiami poprzez amortyzatory, które montowane są do otworów 

w centralnych częściach obramowania płyty. 

Kolejnym elementem jest płyta środkowa ulokowana w centralnej części pojazdu (R4). 

Płyta ta wraz z płytą dolną obniżone są względem płyt górnych, aby pionowy rozkład masy był 

położony jak najniżej, przez co pojazd jest stabilniejszy podczas jazdy po łuku. Na jej 

powierzchni przewidziano miejsce na moduł Arduino oraz płytkę prototypową a także 

zaprojektowano otwór, którym prowadzone są przewody z płyty dolnej (R5) znajdującej się 

poniżej. Na płycie dolnej mieści się źródło zasilania pojazdu – akumulator. Zostały opracowane 

podpory na wymiar, aby zapobiec niechcianym przemieszczeniom się baterii podczas ruchu. 

Dookoła nich występują otwory umożliwiające montaż sterowników do silnika a konkretnie 

modelu MD13S marki Cytron i dodatkowe wycięcia na złącza śrubowe. 

Opisane powyżej komponenty tworzą całość za pośrednictwem czterech łączników (R2, 

R3). Występują dwie jego konfiguracje: prawy i lewy, ze względu na fragment mocujący dolną 

podstawę. Otwory na śruby występują parami w celu uniemożliwienia ruchu obrotowego. To 

właśnie za sprawą krzywizny łączników środkowe elementy pojazdu są obniżone. 

 

4.2.3. Łączenia modułów 

Do złożenia prototypu w jedną całość zostały wykorzystane amortyzatory (Rys. 4.7a) 

oraz wsporniki (Rys. 4.7b).  

 
Rysunek 4.7. Uproszczone rysunki techniczne: a) wspornika, b) amortyzatora, wykonane w 

oprogramowaniu SolidWorks 2018 

Źródło: opracowanie własne 
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Amortyzator utrzymuje płytę górną nad osłoną silników. Służy on do redukowania 

wstrząsów powstałych w wyniku jazdy po nierównej nawierzchni [20]. Zastosowany 

amortyzator ugina się do 1 cm wysokości, co zostało potwierdzone mechanicznym testem 

przedstawionym na rysunku 4.8. Po obciążeniu płyty górnej odważnikiem o masie dwóch 

kilogramów, amortyzator pod wpływem nacisku osiągnął maksymalny stopień sprężenia, przez 

co rama obniżyła się o bezwzględną wartość różnicy skrajnych wysokości amortyzatora. 

Wysokości mierzono od końca dolnego uchwytu na amortyzator umieszczonego na obudowie 

silników do górnego końca amortyzatora. Po odjęciu wyników otrzymano wartość 10 mm.  

Do stabilizacji pojazdu służą wsporniki, które łączą dolną część ramy z pokrywami 

silników, zapobiegając tym samym niechcianym przemieszczeniom osi. Ich montaż odbywa 

się za pośrednictwem uchwytów znajdujących się na obydwu końcach. Wsporniki są 

komponentami ruchomymi (nie są usztywnione) w miejscach przytwierdzenia, aby umożliwić 

swobodną pracę amortyzatorów.  
 

 
Rysunek 4.8. Porównanie wysokości amortyzatora nieobciążonego (lewa strona) oraz amortyzatora obciążonego 

ciężarem o masie 2 kg (prawa strona) 

Źródło: opracowanie własne 
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5. Analiza wytrzymałościowa 
Program SolidWorks 2018, użyty do przygotowania podwozia prototypu 

autonomicznego pojazdu jest komercyjnym oprogramowaniem typu CAD, cechującym się 

przejrzystym oraz intuicyjnym interfejsem użytkownika. Podstawowymi funkcjonalnościami 

oferowanymi przez oprogramowanie są: projektowanie części, komponowanie złożeń, 

tworzenie dokumentacji technicznych. Ponadto udostępnia ono szereg rozszerzeń, między 

innymi dodatek „Simulation”. Jest to narzędzie do analizy metodą elementów skończonych 

(MES), które umożliwia użytkownikom analizowanie parametrów konstrukcyjnych, takich jak 

intensywność naprężeń, rozkład przemieszczeń, odkształcenia, częstotliwość drgań własnych, 

trwałość zmęczeniowa i tak dalej. Został on wybrany do przeprowadzenia obliczeń 

numerycznych w niniejszym projekcie. 

Kluczowe elementy, które tworzą model MES, obejmują: model geometryczny 

konstrukcji utworzonej w SolidWorks, właściwości materiałów, kontakty między 

komponentami, obciążenia i warunki brzegowe oraz siatkę elementów skończonych. W tym 

projekcie krok definicji kontaktów został zastosowany tylko do przestawienia przykładu 

powstawania naprężeń wokół wkręconej śruby. W pozostałych badaniach nie spodziewano się 

występowania innych kontaktów.  

Próbowano nałożyć siatkę elementów skończonych na model przedstawiony na rysunku 

4.2, jednak z powodu wysokiego stopnia skomplikowania amortyzatorów oraz kół, a także 

braku dostępu do odpowiednio szybkiej maszyny obliczeniowej, solver komunikował nieudaną 

próbę ukończenia operacji. Zaproponowano zatem rozwiązanie problemu poprzez 

zaprojektowanie i zastąpienie wspomnianych komponentów przez znacznie mniej złożone 

bryły. Ze względu na fakt, iż koła nie mają wpływu na wytrzymałość opracowanego podwozia, 

wykluczono je z analizy, a silniki zamieniono na prostą bryłę z wałem. Amortyzatory jednak, 

są istotnymi częściami, potrzebnymi do otrzymania poprawnych wyników symulacji. 

Przekształcono je zatem na walce z właściwie zwymiarowanymi uchwytami. W celu 

zasymulowania działania prawdziwego amortyzatora jako materiał zastosowano przeguby 

gumowe, które przy odpowiednio dobranych właściwościach odwzorowują sprężysty charakter 

tłumika drgań.  
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5.1.  Zastosowane materiały 
Filament użyty do druku wszystkich elementów ramy, łączników i pokryw silników to 

polilaktyd określany mianem PLA (ang. Polylactic Acid). Jest on biodegradowalnym (w 

odpowiednich warunkach) tworzywem termoplastycznym pochodzącym z odnawialnych 

zasobów, takich jak skrobia kukurydziana czy trzcina cukrowa. Jest to jeden z 

najpopularniejszych bioplastików, używany do wielu zastosowań, od kubków plastikowych po 

implanty medyczne [21]. Właściwości materiałowe wprowadzone do oprogramowania 

SolidWorks 2018 zestawiono w tabeli 5.1. 

 
Tabela 5.1. Charakterystyka materiałowa PLA 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [22]  

Właściwość Wartość 

Moduł Younga 1280 [MPa] 

Współczynnik Poissona 0,36 [-] 

Współczynnik naprężenia ścinającego 1287 [MPa] 

Gęstość 1252 [kg/m3] 

Wytrzymałość na rozciąganie 59 [MPa] 

Granica plastyczności 70 [MPa] 
 

 

Amortyzatory zostały zastąpione przez prostą bryłę o walcowatych konturach. 

Zdefiniowano odpowiednie właściwości materiałowe, zbliżone do własności przegubów 

gumowych, w celu symulacji cech amortyzatorów fizycznych. Własność odpowiedzialna za 

sprężystość materiału to moduł Younga. Jest on stałą numeryczną opisującą właściwości 

sprężyste ciała stałego poddawanego rozciąganiu lub ściskaniu tylko w jednym kierunku. 

Moduł Younga jest miarą zdolności materiału do wytrzymywania zmian długości pod 

wpływem rozciągania lub ściskania wzdłużnego. Został on wyznaczony poprzez zmierzenie 

ugięcia amortyzatora po obciążeniu go ciężarem równym 500 g, a następnie empirycznie 

dobrano odpowiadający moduł Younga w oprogramowaniu SolidWorks 2018. W celu 

odwzorowania nacisku jaki wywiera ciężar o masie 500 g na amortyzator zastosowano siłę na 

płytę górną o wartości 4,91 N. Została ona wyznaczona poprzez zastosowanie formuły 5.1. 

Ugięcie amortyzatora wyniosło 2 mm – zbieżne przemieszczenie uzyskano stosując 

współczynnik sprężystości rzędu 0,1 MPa. Wynik symulacji przedstawiono na rysunku 5.1. 
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Materiał nadany bryłom zastępującym silniki zaczerpnięto z wbudowanej biblioteki  

materiałów – użyto stopu aluminium serii 1060.  

 
Rysunek 5.1. Rozkład przemieszczeń po zastosowaniu siły 4,91 N na płytę górną 

Źródło: opracowanie własne 

 

5.2. Umocowania 
 Aby umiejscowić pojazd w przestrzeni należy nadać odpowiednie umocowania. 

Zaczepiono dolne części wału, ponieważ w tym miejscu wywierany jest nacisk, gdy pojazd 

opiera się na kołach. Ukazane to zostało na rysunku 5.2. Obydwa wały tylnej osi zaczepiono 

nieruchomo tzw. umocowanie „stałe”, natomiast dla przedniej osi wybrano opcję 

„przesuwanie”, blokując ruch w każdą stronę, wyłączając oś X. Zastosowano taką koncepcję, 

ponieważ w czasie ugięcia amortyzatorów osie rozsuwają się względem siebie, czyniąc 

możliwym obniżenie się całości podwozia. W wypadku zastosowania umocowania „stałego” 

dla wszystkich wałów, ugięcie byłoby utrudnione a wartości naprężeń znacznie zawyżone, co 

uczyniłoby symulację nieadekwatną do rzeczywistego obrazu. 
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Rysunek 5.2. Umocowania pojazdu: a) oś tylna, umocowanie stałe b) oś przednia, umocowanie przesuwne 

Źródło: opracowanie własne 

 

5.3. Siatka MES 
Nałożenie siatki MES zaprezentowano na rysunku 5.3. Składa się ona z trójkątnych 

elementów, o ustalonej długości boku 2 mm. Łącznie utworzono 718160 elementów, 1117543 

węzłów oraz 3351711 stopni swobody. Przy tak złożonej siatce elementów skończonych, 

rozwiązania obliczone przez solver iteracyjny są wystarczająco dokładne do przeprowadzenia 

analizy. 

 

 
Rysunek 5.3. Model z nałożoną siatką elementów skończonych 

Źródło: opracowanie własne 
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5.4. Wyniki symulacji 
W ramach analizy wytrzymałościowej przeprowadzono serię trzech testów: 

• z obciążeniem dodatkowymi akumulatorami, 

• z maksymalnym obciążeniem górnej płyty, 

• z maksymalnym obciążeniem środkowej płyty. 

Podczas testów zastosowano siłę grawitacji oraz uwzględniono obciążenia zadane przez 

obiekty znajdujące się na pojeździe. Zostały one obliczone na podstawie II zasady dynamiki 

Newtona, korzystając z formuły 5.1, które ma postać: 

 

 𝐹	 = 	𝑚	 ∗ 	𝑎 (5.1) 

gdzie: 

m – masa obiektu [kg], 

a – wartość przyspieszenia ziemskiego równa w przybliżeniu 9,81 m/s2. 

 

Podczas pierwszego testu, na płytę dolną przyłożono siłę o wartości 3,39 N wywieraną 

przez znajdujący się na niej akumulator. Z myślą o przyszłym wykorzystaniu modelu, na płycie 

górnej nad tylną osią uwzględniono dwa dodatkowe akumulatory, aby wydłużyć całkowity czas 

pracy pojazdu na jednym ładowaniu. Zastosowana siła wyniosła 6,79 N. Rozpatrzono także 

montaż czujnika LiDAR, a konkretnie modelu RPLIDAR A1 o masie 170 g, dla którego 

przeznaczono miejsce na drugiej płycie górnej co oznaczało zadanie siły 1,67 N. Siłę nacisku 

pozostałych komponentów elektronicznych (takie jak moduł Arduino czy płytka prototypowa, 

przewody, sterowniki) oszacowano na 0,10 N.  

 Drugi test miał za zadanie wykazać pod jakim maksymalnym obciążeniem może się 

znaleźć płyta górna. Zamieniono więc siłę dwóch dodatkowych akumulatorów na taką, która 

będzie powodować naprężenia jak najbardziej zbliżone do granicy plastyczności materiału PLA 

(tj. 70 MPa). Po serii testów ustalono, iż taką wartością będzie siła rzędu 32 N odpowiadająca 

umieszczeniu na płycie obiektu o masie 3,3 kg. 

 Przy trzecim teście sprawdzono jaki ciężar jest w stanie utrzymać płyta środkowa. Ze 

względu na swoje ułożenie oraz punkty podparcia spodziewano się, iż będzie ona w stanie 

udźwignąć cięższe obiekty niż w przypadku płyty górnej. Po kolejnej serii testów potwierdzono 

przypuszczenia, gdyż komponent zdołał wytrzymać ładunek o masie 8,3 kg działający z siłą  

32 N. W tym wypadku naprężenia również oscylowały w granicach 70 MPa. 
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5.4.1. Kontakty śrub 

W celu określenia naprężeń powstałych w wyniku zastosowania śrub (do złożenia 

modelu) zdefiniowano odpowiednie kontakty. Wykorzystano śruby oraz odpowiadające im 

nakrętki z wbudowanego przybornika oprogramowania SolidWorks. Zastosowano domyślną 

wartość obciążenia osiowego śruby (w przybliżeniu 316 N – Rysunek 5.4). W wyniku 

symulacji (Rysunek 5.5), otrzymano naprężenia rzędu 20 MPa – 40 MPa, z maksymalną 

wartością wynoszącą 62,90 MPa. Nie przekracza ona granicy plastyczności materiału PLA, 

jednak naprężenia te zależne są od siły użytej do przykręcenia śrub. W dalszej analizie nie 

uwzględniono kontaktów śrub ze względu na duże zaciemnienie intensywności pozostałych 

naprężeń. 

 
Rysunek 5.4. Zadany kontakt dla przykładowej śruby (na umocowaniu amortyzatora) 

Źródło: opracowanie własne 

 
Rysunek 5.5. Intensywność naprężeń po przykręceniu przykładowej śruby (na umocowaniu amortyzatora) 

Źródło: opracowanie własne 
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5.4.2. Naprężenia 

Uzyskane wyniki testów 1 - 3, zaprezentowane odpowiednio na rysunkach 5.6, 5.7 oraz 

5.8 jednoznacznie wskazują, iż największe intensywności naprężeń występują we wspornikach, 

mających istotny wpływ na stabilność oraz równowagę prototypu. Naprężenia kumulują się w 

miejscach zmiany grubości przekroju elementu, szczególnie przy uchwycie płyty dolnej. 

Oznacza to, że w tych fragmentach materiał jest najbardziej narażony na pęknięcie. Przy 

podstawowych obciążeniach wytwarzane są na nich naprężenia rzędu 19 MPa, co stanowi, że 

pojazd nie jest podatny na uszkodzenia wywołane ciężarem własnym. Ponadto może być 

obłożony większym ładunkiem (dodatkowe czujniki, sensory) bez konieczności zmiany 

konstrukcji. Dopiero po przyłożeniu siły powyżej 32 N na płytę górną, wspornik może ulec 

pęknięciu. Natomiast na płycie środkowej granica plastyczności zostanie przekroczona po 

umieszczeniu na niej obiektu ważącego więcej niż 8,3 kg.  

Zastosowano opcję prezentacji izochrom „Dyskretna” w celu poprawy czytelności 

otrzymanych wyników. Strzałki na rysunkach przedstawiają przyłożone siły.  

 

 
Rysunek 5.6. Rozkład intensywności naprężeń dla obciążenia dodatkowymi akumulatorami 

Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 5.7. Rozkład intensywności naprężeń dla maksymalnego obciążenia płyty górnej (32 N) 

Źródło: opracowanie własne 

 

Rysunek 5.8. Rozkład intensywności naprężeń dla maksymalnego obciążenia płyty środkowej (82 N) 

Źródło: opracowanie własne 
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Naprężenia we wspornikach odbiegają w dużym stopniu od naprężeń w pozostałych 

elementach, dlatego na rysunku 5.9 przedstawiono symulację z dostosowaną legendą nie 

przekraczającą 3 MPa, aby móc ocenić także pozostałe części. Wszystkie naprężenia powyżej 

zostały oznaczone kolorem szarym. Można zauważyć, iż zaraz po wspornikach, elementami z 

dużą intensywnością naprężeń są łączniki oraz uchwyty się na płycie dolnej oraz osłonie 

silników.  

 
Rysunek 5.9. Rozkład intensywności naprężeń przy standardowym obciążeniu, z legendą z ustawioną ręcznie 

granicą górną do 3 MPa 

Źródło: opracowanie własne 

5.4.3. Przemieszczenia 
Biorąc pod uwagę rozkłady przemieszczeń zaprezentowane na rysunkach 5.10 - 5.12 

zauważono, iż największe przemieszczenia występują na płytach górnych. Przyczyniają się do 

tego amortyzatory, które umożliwiają tłumienie drgań, co skutkuje chwilowymi 

przemieszczeniami płyt. Przy zastosowaniu dwóch dodatkowych baterii, których łączna masa 

wynosi 692 g płyta obniżyła się o 3,35 mm na zewnętrznej krawędzi. W miejscu umocowania 

sensora LiDAR płyta ugięła się o około 1 mm. Zauważono także nieznaczne obniżenie się 

całości ramy co jest pożądanym efektem. Po zwiększeniu obciążenia na 3,3 kg ugięcie płyty 

znacznie się zwiększyło, ponieważ w kulminacyjnym punkcie wyniosło ponad 13,8 mm. Widać 

również sprężenie amortyzatorów na około 9 mm co w przybliżeniu daje rezultat przedstawiony 

na rysunku 4.8. Po zastosowaniu maksymalnego obciążenia na płytę środkową przemieszczenie 

w centralnej części modelu wyniesie około 1,5 mm (Rysunek 5.12). Jest ono mniejsze niż  
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w wypadku płyty górnej ze względu na stabilniejsze umocowanie. Największe przemieszczenie 

wystąpi jednak w miejscu ulokowania sensora, gdyż obie nałożone siły spotęgowały się 

powodując obniżenie o 2,4 mm. Jednocześnie osie rozsunęły się względem siebie o około 1 

mm.  

 
Rysunek 5.10. Rozkład przemieszczeń dla standardowego obciążenia 

Źródło: opracowanie własne

Rysunek 5.11. Rozkład przemieszczeń dla maksymalnego obciążenia płyty górnej (32 N) 

Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 5.12. Rozkład przemieszczeń dla maksymalnego obciążenia płyty środkowej (82 N) 

Źródło: opracowanie własne 

 

6. Etap drukowania 
Po zaprojektowaniu pojazdu w oprogramowaniu typu CAD oraz pomyślnych wynikach 

jego symulacji wytrzymałościowych, przystąpiono do wydruku części przy pomocy drukarki 

3D, aby móc przejść do etapu fizycznego złożenia prototypu. W tym celu wykorzystano model 

drukarki 3D Original Prusa i3 MK3S, którego producentem jest Prusa Research [23]. Przed 

rozpoczęciem procesu należało odpowiednio przygotować części modelu. Wykorzystano 

oprogramowanie PrusaSlicer, do którego zaimportowano pliki stworzone przy pomocy 

programu SolidWorks 2018 o rozszerzeniu STL. Następnie slicer przekształcił je w szereg 

pojedynczych warstw 2D o wybranej grubości (w przypadku projektu wybrano grubość 0,2 

mm) i wygenerował odpowiedni kod G. Kod ten jest językiem komputerowego sterowania 

numerycznego (ang. computer numerical unit w skrócie CNC [24]) odczytywanym przez 

drukarkę 3D, niezbędny do komunikacji urządzenia z modelem 3D. 
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Na rysunku 6.1 zaprezentowano zrzuty ekranu z interfejsu programu PrusaSlicer. 

Wyróżnione zostały funkcje, oznaczone na rysunkach poszczególnymi kolorami. Przykładowo 

kolor czerwony oznacza „zwarte wypełnienie górne”, natomiast kolor pomarańczowy „obrys 

zewnętrzny” (funkcje te zapewniają zazwyczaj 100% wypełnienia, aby model był wzmocniony 

przy zewnętrznych ścianach). Kolor zielony reprezentuje materiał podporowy potrzebny do 

druku wszelkiego rodzaju konstrukcji nośnych, tak zwanych „zwisów” (ang. overhangs). Są 

nimi między innymi otwory przeznaczone na mocowanie śrub. Sugerowane jest drukowanie z 

jak najmniejszą ilością podpór w celu redukcji ilości użytego materiału a co za tym idzie 

minimalizacji kosztów a także dlatego, iż istnieje ryzyko uszkodzenia powierzchni materiału.  

 

 
Rysunek 6.1. Przykładowy widok części w programie PrusaSlicer 

Źródło: opracowanie własne 

 

Na rysunku 6.2 przedstawiono wybrane etapy druku komponentów. Czas trwania 

tworzenia pojedynczej części jest ściśle powiązany z jej parametrami takimi jak kształt, 

wymiary czy grubości ścian. Przykładowo dla łączników czas oszacowany przez slicer wynosi 

2 godziny i 46 minut. Dla większych części jednak, takich jak płyta dolna, slicer wskazywał 

znacznie większy czas drukowania – 6 godzin i 39 minut. 
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Rysunek 6.2. Przykładowe zdjęcia wykonane podczas procesu drukowania 

Źródło: opracowanie własne 

 

Widok procesu drukowania w czasie rzeczywistym oraz jego odpowiednik w slicerze 

zaprezentowano na rysunku 6.3. Można zauważyć, że komponent wygląda niemal identycznie 

jak jego wirtualna wersja. 

 

 
Rysunek 6.3. Porównanie etapu drukowania części przedstawiony w programie PrusaSlicer (lewa strona) z jego 

realnym odzwierciedleniem w rzeczywistym czasie (prawa strona) 

Źródło: opracowanie własne 
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7. Złożenie pojazdu 
Po etapie drukowania elementów przystąpiono do złożenia modelu. Do połączenia 

poszczególnych części użyto śrub M4 oraz M3, a także wycięto specjalny pręt w miejsca 

umocowania amortyzatorów na osłonach silników ze względu na brak dostępności śrub o 

średnicy 2,5 mm. Elementy elektroniczne podłączono zgodnie z zaprojektowanym schematem. 

Rezultat pracy zaprezentowano na rysunku 7.1. 

 

 
Rysunek 7.1. Model końcowy uzyskany w wyniku złożenia 

Źródło: opracowanie własne 

 
Napęd modelu opiera się na 4 silnikach, których łączny moment obrotowy wynosi w 

przybliżeniu 3,14 Nm (4 * 0,784532 Nm). Maksymalną prędkość pojazdu można otrzymać 

korzystając z formuły 7.1. Prędkość ta może być osiągnięta przy napięciu zasilania z 

akumulatora równemu 11,1V. 

 

 𝑝𝑟ę𝑑𝑘𝑜ść	[𝑚/𝑠] = 	
𝜋 ∗ ś𝑟𝑒𝑑𝑛𝑖𝑐𝑎	𝑘𝑜ł𝑎	[𝑚𝑚] ∗ 𝑝𝑟ę𝑑𝑘𝑜ść	𝑜𝑏𝑟𝑜𝑡𝑜𝑤𝑎	[𝑜𝑏𝑟/𝑚𝑖𝑛]

60 ∗ 1000  (7.1) 
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Po podstawieniu do formuły 7.1 średnicy koła równej 120 mm oraz prędkości obrotowej 

równej 530 obr/min (parametry z dokumentacji producentów [14], [19]), prędkość  

maksymalna pojazdu wynosi w przybliżeniu 3,33 m/s (12 km/h). Potwierdza to test wykonany 

przy użyciu bieżni domowej, przedstawiony na rysunku 7.2. Przy stopniowym zwiększaniu 

tempa bieżni, pojazd był w stanie wyrównać jazdę i utrzymywać się w jednym położeniu do 

prędkości 12,5 km/h.  

 

 
Rysunek 7.2. Test maksymalnej prędkości prototypu wykonany na domowej bieżni 

Źródło: opracowanie własne 

 

Czas pracy akumulatora wynosi średnio około czterech godzin. Zależy on od aktualnego 

poboru prądu przez silniki oraz pozostałe komponenty elektroniczne. Został on obliczony 

wykorzystując formułę 7.2. 

 

 𝑐𝑧𝑎𝑠	𝑝𝑟𝑎𝑐𝑦	𝑎𝑘𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑜𝑟𝑎	[ℎ] = 	
𝑝𝑜𝑗𝑒𝑚𝑛𝑜ść	𝑎𝑘𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑜𝑟𝑎	[𝑚𝐴ℎ]

𝑝𝑜𝑏ó𝑟	𝑝𝑟ą𝑑𝑢	[𝑚𝐴]  (7.2) 

 

 Po podstawieniu do formuły 7.2 pojemności akumulatora jako 3700 mAh oraz 

średniego poboru prądu 1000 mA (każdy z silników średnio pobiera 200 mA, a dla pozostałych 

komponentów oszacowano wartość 100 mA) czas pracy akumulatora wynosi 4 godziny i 6 

minut. Przy maksymalnym poborze prądu przez silniki (5500 mA) czas zmniejszy się do  

1 godziny i 36 minut. 
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8. Testowanie prototypu 
W ramach testów prototypu początkowo zaimplementowano proste funkcje 

odpowiadające za jazdę do przodu oraz do tyłu, skręt w prawo, skręt w lewo oraz obrót w 

miejscu. Przy ich użyciu stworzono proste trasy przejazdu modelu. Po ich pomyślnych 

przebiegach napisano aplikację, umożliwiającej zdalne sterowanie model za pośrednictwem 

modułu bluetooth HC-06. Planowano implementację aplikacji mobilnej, jednak ze względu na 

brak kompatybilności urządzenia bluetooth ze smartfonem, zdecydowano na napisanie 

sterowania przy użyciu laptopa. Przeprowadzono także testy enkodera silnika polegające na 

porównaniu wartości prędkości silnika wyprowadzanej systemowo oraz odczytywanej w czsie 

rzeczywistym. 

 

8.1. Implementacja podstawowych testów 
Do napisania kodu do podstawowych testów wykorzystano środowisko Arduino IDE 

(ang. Integrated Development Environment). Do sterowania prędkością silników wykorzystano 

typ uint8_t, ponieważ pozwala na inicjalizację zmiennych wartościami z zakresu 0 – 255, co 

odpowiada 8-bitowym portom PWM. Zaimplementowane funkcje przedstawiono na 

fragmencie kodu 8.1. 

 
// wartosc globalna 
int actualSpeed = 0; 
 
// przyspieszenie pojadu 
void accelerate(uint8_t endSpeed, uint8_t startSpeed = actualSpeed, int delayTime = 5) { 
  if (endSpeed > startSpeed) { 
    for (int i = startSpeed; i <= endSpeed; ++i) { 
      analogWrite(motorFrontLeft_PWM, i); 
      analogWrite(motorFrontRight_PWM, i); 
      analogWrite(motorRearLeft_PWM, i); 
      analogWrite(motorRearRight_PWM, i); 
      delay(delayTime); 
    } 
    actualSpeed = endSpeed; 
  } 
} 
 
// hamowanie pojadu 
void slowDown(uint8_t endSpeed, uint8_t startSpeed = actualSpeed, int delayTime = 5) { 
  if (endSpeed < startSpeed) { 
    for (int i = startSpeed; i >= endSpeed; --i) { 
      analogWrite(motorFrontLeft_PWM, i); 
      analogWrite(motorFrontRight_PWM, i); 
      analogWrite(motorRearLeft_PWM, i); 
      analogWrite(motorRearRight_PWM, i); 
      delay(delayTime); 
    } 
    actualSpeed = endSpeed; 
  } 
} 
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// kierunek jazdy pojazdu 
void setDirection(String dir) { 
  if (dir == "forward" || dir == "Forward") { 
    digitalWrite(motorFrontLeft_DIR, 1); 
    digitalWrite(motorFrontRight_DIR, 0); 
    digitalWrite(motorRearLeft_DIR, 1); 
    digitalWrite(motorRearRight_DIR, 0); 
  } 
  else if (dir == "backward" || dir == "Backward") { 
    digitalWrite(motorFrontLeft_DIR, 0); 
    digitalWrite(motorFrontRight_DIR, 1); 
    digitalWrite(motorRearLeft_DIR, 0); 
    digitalWrite(motorRearRight_DIR, 1); 
  } 
} 
 
// zakret na podstawie podanych predkosci silnikow (0 - 255) 
void freeTurn(uint8_t FL, uint8_t FR, uint8_t RL, uint8_t RR) {  
  analogWrite(motorFrontLeft_PWM, FL); 
  analogWrite(motorFrontRight_PWM, FR); 
  analogWrite(motorRearLeft_PWM, RL); 
  analogWrite(motorRearRight_PWM, RR); 
} 
 
// powrot do ustalonej wczesniej predkosci 
void backToLastSpeed() { 
  analogWrite(motorFrontLeft_PWM, actualSpeed); 
  analogWrite(motorFrontRight_PWM, actualSpeed); 
  analogWrite(motorRearLeft_PWM, actualSpeed); 
  analogWrite(motorRearRight_PWM, actualSpeed); 
} 
 
// obrot wokol wlasnej osi 
void spinRight(uint8_t speedValue) 
{ 
  if (motorFrontRight_DIR == 1 || motorRearRight_DIR == 1) { 
    digitalWrite(motorFrontRight_DIR, 0); 
    digitalWrite(motorRearRight_DIR, 0); 
  } 
  else { 
    digitalWrite(motorFrontRight_DIR, 0); 
    digitalWrite(motorRearRight_DIR, 0); 
  } 
   
  analogWrite(motorFrontLeft_PWM, speedValue); 
  analogWrite(motorFrontRight_PWM, speedValue); 
  analogWrite(motorRearLeft_PWM, speedValue); 
  analogWrite(motorRearRight_PWM, speedValue); 
} 

Fragment kodu 8.1. Podstawowe funkcje zaimplementowane w celach eksperymentalnych 

Źródło: opracowanie własne 

 

8.2. Zdalne sterowanie bluetooth 
Do zrealizowania połączenia między modelem a przenośnym komputerem 

wykorzystano moduł bluetooth HC-06, przedstawiony na rysunku 8.1. Należy go zasilić 

napięciem 3,6V – 6V oraz podłączyć jego porty RX i TX odpowiednio z portami na Arduino: 

TX oraz RX. Port TX odpowiada za wysłanie danych natomiast port RX za odebranie danych, 

dlatego istnieje potrzeba podłączenia nadajnika (TX) modułu bluetooth z odbiornikiem (RX) 

na płytce Arduino i odwrotnie. 
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Rysunek 8.1. Moduł HC-06 

Źródło: Witryna internetowa [25] 

 

 W celu umożliwienia opcji odczytu naciskanych klawiszy klawiatury zintegrowano 

środowisko Arduino z środowiskiem programistycznym Processing. Processing jest językiem 

programowania przeznaczonym głównie do przetwarzania obrazu oraz dźwięku, jednak 

umożliwa także bezproblemową komunikację z Arduino, co jest często wykorzystywane przez 

programistów. Komunikacja szeregowa w implementacji projektu odbywa się z szybkością 

transmisji 9600 bitów na sekundę. Konfigurację połączenia oraz definicje zmiennych w 

Processing przedstawiono we fragmencie kodu 8.2. Zdefiniowano tablicę typu boolean, w celu 

przetrzymywania informacji o wciśniętych klawiszach sterowania.   

 
Import processing.serial.*; 
 
Serial myPort; 
String val; 
boolean[] keys; 
 
void setup()  
{ 
  String portName = Serial.list()[2]; 
  myPort = new Serial(this, portName, 9600); 
 
  keys=new boolean[4]; 
  keys[0] = false;    // strzalka w gore 
  keys[1] = false;    // strzalka w dol 
  keys[2] = false;    // strzalka w lewo 
  keys[3] = false;    // strzalka w prawo 
} 

Fragment kodu 8.2. Konfiguracja połączenia oraz definicja zmiennych 

Źródło: opracowanie własne 

 

Logiczną część programu zaprezentowano we fragmencie kodu 8.3. Funkcja keyPressed 

ustawia wartości true w zależności od wciśniętych klawiszy, natomiast za ich zwolnienie 

odpowiada funkcja keyReleased. Dane te przetrzymywane są w tablicy, aby umożliwić 

skręcanie pojazdu zarówno podczas jazdy w przód jak i w tył (poprzez odczyt dwóch 

wciśniętych jednocześnie przycisków). Kolejno zaimplementowano funkcję draw, która 

odpowiada funkcji loop ze środowiska Arduino. Ustawiono w niej odpowiednie dane 
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wyjściowe, które w zależności od wciśniętych klawiszy uruchamiają daną funkcję na 

mikroprocesorze.  

 
void draw() {     //  przod               tyl                 lewo                prawo 
  if (     keys[0] == true  && keys[1] == false && keys[2] == false && keys[3] == false) { 
myPort.write('0'); } 
  else if (keys[0] == false && keys[1] == true  && keys[2] == false && keys[3] == false) { 
myPort.write('1'); } 
  else if (keys[0] == true  && keys[1] == false && keys[2] == true  && keys[3] == false) { 
myPort.write('2'); } 
  else if (keys[0] == true  && keys[1] == false && keys[2] == false && keys[3] == true)  { 
myPort.write('3'); } 
  else if (keys[0] == false && keys[1] == true  && keys[2] == true  && keys[3] == false) { 
myPort.write('4'); } 
  else if (keys[0] == false && keys[1] == true  && keys[2] == false && keys[3] == true)  { 
myPort.write('5'); } 
  else if (keyPressed == true)  
  { 
    if      (key == 'a') { myPort.write('6'); }    // obrot w lewo 
    else if (key == 's') { myPort.write('7'); }    // obrot w prawo 
    else if (key == 'q') { myPort.write('8'); }    // zmniejsz predkosc 
    else if (key == 'w') { myPort.write('9'); }    // zwieksz predkosc 
  }  
  else  
  { 
    myPort.write('S');    // stop  
  } 
} 
 
void keyPressed() 
{ 
  if (keyCode == UP)    { keys[0] = true; } 
  if (keyCode == DOWN)  { keys[1] = true; } 
  if (keyCode == LEFT)  { keys[2] = true; } 
  if (keyCode == RIGHT) { keys[3] = true; } 
} 
 
void keyReleased() 
{ 
  if (keyCode == UP)    { keys[0] = false; } 
  if (keyCode == DOWN)  { keys[1] = false; } 
  if (keyCode == LEFT)  { keys[2] = false; } 
  if (keyCode == RIGHT) { keys[3] = false; } 
}  

Fragment kodu 8.3. Logiczna część programu obsługi klawiatury 

Źródło: opracowanie własne 

 

W kolejnym etapie napisano obsługę otrzymywanych danych w środowisku Arduino. 

Utworzono zmienną typu enum o nazwie movement, która po otrzymaniu danej wartości z 

Processing zostaje przekazana do odpowiedniej funkcję w celu obsługi żądania. Zastosowano 

typ wyliczeniowy w celu poprawy przejrzystości kodu. We fragmencie kodu 8.4. 

przedstawiono funkcję loop oraz funkcję setMovement odpowiadającą za wywołanie 

pozostałych funkcji. 
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void loop() { 
  if (Serial.available()) { 
    val = Serial.read(); 
  } 
  switch (val) { 
    case '0': setMovement(FORWARD); break; 
    case '1': setMovement(BACKWARD); break; 
    case '2': setMovement(FORWARD_LEFT); break; 
    case '3': setMovement(FORWARD_RIGHT); break; 
    case '4': setMovement(BACKWARD_LEFT); break; 
    case '5': setMovement(BACKWARD_RIGHT); break; 
    case '6': setMovement(SPIN_LEFT); break; 
    case '7': setMovement(SPIN_RIGHT); break;  
    case '8': changeSpeed(true); break; 
    case '9': changeSpeed(false); break; 
    default: setMovement(STOP); break; 
  } 
} 
 
void setMovement(movement mov) { 
  switch (mov) { 
    case FORWARD: 
      setDirection(FORWARD); 
      setMotorsSpeed(motorSpeed, motorSpeed, motorSpeed, motorSpeed); 
      break; 
    case BACKWARD: 
      setDirection(BACKWARD); 
      setMotorsSpeed(motorSpeed, motorSpeed, motorSpeed, motorSpeed); 
      break; 
    case FORWARD_LEFT: 
      setDirection(FORWARD); 
      setTurnSpeed(); 
      setMotorsSpeed(0, turn, 0, turn); 
      break; 
    case FORWARD_RIGHT: 
      setDirection(FORWARD); 
      setTurnSpeed(); 
      setMotorsSpeed(turn, 0, turn, 0); 
      break; 
    case BACKWARD_LEFT: 
      setDirection(BACKWARD); 
      setTurnSpeed(); 
      setMotorsSpeed(0, turn, 0, turn); 
      break; 
    case BACKWARD_RIGHT: 
      setDirection(BACKWARD); 
      setTurnSpeed(); 
      setMotorsSpeed(turn, 0, turn, 0); 
      break; 
    case SPIN_LEFT: 
      setDirection(SPIN_LEFT); 
      setMotorsSpeed(motorSpeed, motorSpeed, motorSpeed, motorSpeed); 
      break; 
    case SPIN_RIGHT: 
      setDirection(SPIN_RIGHT); 
      setMotorsSpeed(motorSpeed, motorSpeed, motorSpeed, motorSpeed); 
      break; 
    case STOP: 
      setDirection(FORWARD); 
      setMotorsSpeed(0, 0, 0, 0); 
      break; 
  } 
  delay(10); 
} 

Fragment kodu 8.4. Funkcje służące do sterowania pojazdem 

Źródło: opracowanie własne 
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8.3. Odczyt wartości enkodera 
Ostatnim przeprowadzonym testem był porównanie wartości prędkości silnika 

przekazywanej do silnika w implementacji kodu oraz odczytywanej przez enkoder prędkości w 

czasie rzeczywistym. Enkoder, pozwala na kontrolę ruchu obrotowego wału silnika oraz 

identyfikację kierunku obrotu. Jest to możliwe poprzez zastosowywanie dwóch kanałów A i B, 

przesuniętych od siebie w fazie o 90°, co zostało zaprezentowane na rysunku 8.2. 

 

 
Rysunek 8.2. Budowa enkodera optoelektrycznego: a) układ pasków na tarczy, b) rozmieszczenie 

fotoodbiorników A oraz B 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [26] 

 

 Enkoder przy pomocy kanałów A oraz B może zidentyfikować kierunek w jakim kręci 

się wał poprzez wykrywanie kolejności w jakiej odczytywane są sygnały. Jeżeli sygnał A 

zostanie odczytany jako pierwszy oznacza to ruch zgodny z ruchem wskazówek zegara, jeżeli 

natomiast pierwszy zostanie zgłoszony sygnał B – wał kręci się w przeciwnym kierunku. 

Możliwe przypadki odczytu sygnałów przez enkoder przedstawiono na rysunku 8.3. 

 

 
Rysunek 8.3. trzy przypadki odczytu sygnałów A i B przez enkoder. 

Źródło: opracowanie własne 
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Enkoder zlicza ilość napotkanych sygnałów, żeby następnie na ich podstawie obliczyć 

szereg parametrów, między innymi rzeczywistą prędkość silników, co zostało wykorzystane do 

implementacji przedstawionej we fragmencie kodu 8.5. Podczas testów informacje na temat 

przekładni, ilości odczytywanych impulsów oraz ilości obrotów na minutę zaczerpnięto z 

witryny internetowej producenta [14].  
 

#define motorFrontLeft_DIR 8 
#define motorFrontLeft_PWM 9 
#define encoderPinA 2 
#define encoderPinB 3 
 
int start, interval = 1000; 
int encoder, impulses = 0; 
float transmission = 18.75; 
int cycles = 4; 
 
boolean stateA = false; 
boolean stateB = false; 
static boolean rotating = false; 
 
int motorSpeed = 30; 
boolean motorDir = 0; 
 
void setup() { 
  Serial.begin(9600); 
  pinMode(motorFrontLeft_PWM, OUTPUT); 
  pinMode(motorFrontLeft_PWM, OUTPUT); 
  attachInterrupt(0, readEncoderA, CHANGE);    // przerwanie 1 - odczyt impulsu A 
  attachInterrupt(1, readEncoderB, CHANGE);    // przerwanie 2 - odczyt impulsu B 
  pinMode(encoderPinA, INPUT); 
  pinMode(encoderPinB, INPUT); 
  setMotorParams(motorSpeed, motorDir);        // ustawienie predkosci i kierunku  
} 
 
void loop()  { 
  // wyswietlanie wartosci co 1000 ms 
  if ((millis() - start) > interval) { 
    start = millis(); 
    encoder = impulses / transmission * cycles; 
    printValues(); 
    impulses = 0; 
  } 
} 
 
// obsluga przerwania wystapienia sygnalu A 
void readEncoderA() { 
  if (digitalRead(encoderPinA) != stateA) { 
    stateA = !stateA; 
    if (stateA && !stateB) 
      impulses += 1; 
    rotating = false; 
  } 
} 
 
// obsluga przerwania wystapienia sygnalu B 
void readEncoderB() { 
  if (digitalRead(encoderPinB) != stateB) { 
    stateB = !stateB; 
    if (stateB && !stateA) 
      impulses -= 1; 
    rotating = false; 
  } 
} 
 
// ustawienie predkosi oraz kierunku silnika 
void setMotorParams(int motorSpeed, int motorDir) { 
  analogWrite(motorFrontLeft_PWM, motorSpeed); 
  digitalWrite(motorFrontLeft_DIR, motorDir); 
} 
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void printValues() { 
  Serial.print("Motor: "); 
  Serial.print(motorSpeed); 
  Serial.print("\tEcoder: "); 
  Serial.print(map(encoder, 0, 590, 0, 255)); 
  Serial.print("\tImpulses: "); 
  Serial.println(encoder); 
} 

Fragment kodu 8.5. Implementacja odczytu wartości przez enkoder 

Źródło: opracowanie własne 

 

Do zliczania impulsów użyto przerwań, dostępnych na Arduino UNO na portach 2 i 3. Za 

każdym razem, gdy wykrywany jest sygnał mikrokontroler przerywa aktualnie wykonywane 

czynności i wywołuje odpowiednio funkcje readEncoderA lub readEncoderB, a po obsłużeniu 

przerwania wraca do kolejnych kroków programu. Ilość odczytanych impulsów zerowana jest 

co sekundę a następnie, po odpowiedniej konwersji, wyświetlana w konsoli. Konwersja polega 

na podzieleniu impulsów przez przekładnię (18,75) oraz pomnożenie przez liczbę cykli (4: po 

dwa cykle na każdy z kanałów). Ilość sygnałów jest również wyświetlana w konsoli w postaci 

odpowiednio zmapowanej na wartości od 0 do 255 w celu ułatwienia porównania z wartością 

zadaną systemowo (kolumna „Odczytana prędkość”) oraz w postaci kilometrów na godzinę. 

Wykorzystano do tego odpowiednio formuły 8.1 oraz 8.2.  

 

 𝑂𝑑𝑐𝑧𝑦𝑡𝑎𝑛𝑎	𝑝𝑟ę𝑑𝑘𝑜ść	 = 	
𝐼𝑙𝑜ść	𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠ó𝑤	[1/𝑠] ∗ 255

590  (8.1) 

   

gdzie: wartość 590 jest maksymalną ilością odczytanych impulsów na sekundę przy nałożeniu 

maksymalnej prędkości 255. 

 

 𝑃𝑟ę𝑑𝑘𝑜ść	[𝑘𝑚/ℎ] = 	
𝜋 ∗ 𝑑	[𝑚𝑚] ∗ 𝑖𝑙𝑜ść	𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠ó𝑤	[1/𝑠] ∗ 3,6	[𝑘𝑚/ℎ]

64 ∗ 1000  (8.2) 

 

gdzie: d jest średnicą koła, liczba 64 jest rozdzielczością enkodera (liczbą pasków na tarczy), 

wartość 3,6 [km/h] służy do konwersji z metrów na sekundę na kilometry na godzinę. 

 

W ramach testów przeprowadzono próby dla jednego z silników, zadając mu prędkości 

poprzez modulację szerokości impulsu PWM (z zakresu 0 - 255): 30, 60, 100, 150, 255. 

Dodatkowo dla prędkości 60 oraz 150 zmieniono kierunek obrotu silnika. Otrzymane ilości 

impulsów zamieniono na wartość prędkości w [km/h] Rezultaty zestawiono w tabeli 8.1 (znak 

minus oznacza obrót w przeciwną stronę).  
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Tabela 8.1. Testowe wartości otrzymane przy pomocy enkodera 

Źródło: opracowanie własne 

Zadana prędkość 
 [0 - 255] 

Odczytana prędkość  
[0 - 255] 

Prędkość 
[km/h] 

Ilość impulsów  
[1/s] 

30 26 1,31 62 

-60 -57 -3,22 -152 
100 97 4,79 226 

-150 -147 -7,25 -342 

255 255 12,51 590 
 

Otrzymane wyniki wskazują na fakt, iż zadana prędkość jest nieznacznie wyższa od 

odczytywanej prędkości przy wolniejszej jeździe. Może to być spowodowane oporami 

wytwarzanymi przez ciężar adaptera do koła oraz samego koła. Jednak sam odczyt można 

uznać za poprawny, ponieważ prędkość uzyskana przy maksymalnych obrotach (12,51 km/h) 

została potwierdzona testem na bieżni domowej (rysunek 7.2). Parametry uzyskane przy 

pomocy odczytów z enkoderów mogą się okazać pomocne podczas implementacji systemu 

autonomicznego sterowania. Przykładowo podczas jazdy po powierzchni o dużym kącie 

nachylenia, aktualna prędkość pojazdu może się w dużym stopniu różnić od prędkości zadanej 

przez system, co będzie dla niego sygnałem nawołującym do korekty zadawanych parametrów.  

 
8.4. Rezultaty 

Zaimplementowane trasy przejazdu wgrano na płytkę Arduino a następnie 

obserwowano zachowanie pojazdu. Prototyp był w stanie poruszać się po powierzchniach 

takich jak: asfalt, nierównomierna kostka brukowa oraz trawa. Podczas jazdy po mokrym 

terenie, w specyficznych warunkach koła pojazdu blokowały się i kręciły w miejscu, jednak 

poprzez odpowiednią manipulację mocą silników pojazd był w stanie wydostać się z opresji. 

Nagrano krótki film przedstawiający próbne przejazdy z wykorzystaniem 

zaimplementowanych funkcji. Wideo jest dostępne do obejrzenia na portalu YouTube, stosując 

link: https://youtu.be/_rvWWRWbPPo. 
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9. Podsumowanie i plan dalszej realizacji pracy 
Celem niniejszej pracy było zaprojektowanie, przeprowadzenie analizy 

wytrzymałościowej oraz złożenie prototypu podwozia pojazdu autonomicznego, 

przeznaczonego do wykrywania optymalnej trasy przejazdu w trudnym terenie. W pracy 

zrealizowano wszystkie założone cele szczegółowe co pozwoliło na osiągnięcie celu głównego 

pracy. W niniejszym opracowaniu przedstawiono wykorzystane elementy elektroniczne oraz 

mechaniczne a także części zaprojektowane przy użyciu oprogramowania SolidWorks. Kolejno 

wykonano wstępną analizę sztywności. Należy pamiętać, że analiza numeryczna nigdy nie 

będzie dokładnym odwzorowaniem rzeczywistości tylko jej przybliżeniem. Symulacja w 

przypadku projektu wypadła pomyślnie, jednak w celu uzyskania bardziej dokładnych 

wyników warto uruchomić obliczenia na przystosowanej do tego maszynie z uwzględnieniem 

oryginalnych części amortyzatorów, modułów silników oraz kół. Zauważono główne 

skoncentrowanie naprężeń na wspornikach, co prowadzi do wniosku, iż w celu poprawy 

konstrukcji w przyszłości można zastąpić ten element częścią o większym przekroju lub 

zastosować dodatkowe punkty podparcia. Następnie wydrukowano opracowane części 

wykorzystując technikę druku 3D. Kolejnym krokiem było złożenie prototypu oraz 

zaimplementowanie testowego kodu, a także zdalnego sterowania bluetooth pozwalających na 

przeprowadzenie testów w terenie. W ostatniej fazie testów sprawdzono odczyty prędkości 

silników przy pomocy enkodera oraz odpowiedniej konwersji wyników. Jak wykazały 

przeprowadzone testy opracowane podwozie działa poprawnie.  

Kolejnym etapem rozwoju pracy jest implementacja oprogramowania umożliwiającego 

zautomatyzowane wyszukiwanie trasy przejazdu przez trudny teren. W celu realizacji takiego 

systemu należy zastosować odpowiednie czujniki oraz sensory w celu jak najdokładniejszego 

odwzorowania otoczenia środowiska wokół pojazdu. Po wykonaniu tych czynności pozostaje 

przeprowadzić testy systemu z uwzględnieniem punktu startowego i docelowego, co jest 

planowane w dalszych etapach rozwoju projektu. 
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