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Анотацiя—Використовуючи симулятор CoppeliaSim, пiдготовлено симуляцiю для дослiдження пошуку оптимальної позицiї та руху для гексаподу.
Алгоритм включає в себе нейронну мережу, що
навчалася з використанням генетичного алгоритму.
Результатом експерименту стало знаходження алгоритмом стiйкої позицiї гексаподу вiдповiдно до
заданих умов.
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Вступ
Останнiм часом зросла кiлькiсть статей присвячених автоматизованим системам, особливо
присвячених автоматизацiї процесiв виробництва. Такi дослiдження мають за мету пiдвищити ефективнiсть та зменшити затрати часу та
ресурсiв. Особливий iнтерес представляють дослiдження пiдвищення ефективностi рухiв таких
систем [4]. Окрему область дослiджень представляє застосування нейронних мереж для вирiшення таких задач.
Мета даної роботи – дослiдити алгоритм пошуку оптимальної позицiї, використовуючи еволюцiйних пiдхiд до навчання нейронних мереж [1].
Для дослiдження використовувався програмний
продукт CoppeliaSim з лiцензiєю EDU. Симулятор використовувався як фiзичний рушiй, а код
алгоримту написаний на Python [3]. Суть експерименту полягала в тому, що гексаподу потрiбно
досягти максимальної висоти тiла, зберiгаючи
стiйку позицiю.
Моделювання
Для моделювання використовувався напiввiдкритий програмний продукт CoppeliaSim, що використовується свiтовою спiльнотою для проектування рiзного роду автоматизованих систем,
таких як промисловi ABB манiпулятори, автоматизованi автомобiлi, хобiйнi роботи тощо. Перевагою цього симулятора є наявнiсть лiцензiї EDU
та простий для вивчення iнтерфейс, а також
те, що в ньому представлений широкий набiр
моделей рiзних роботiв, серед яких є гексапод
з оберненою кiнематикою [2]. Цю модель було
задiяно в експериментi. CoppeliaSim надає API
для передачi керування процесом моделювання
до зовнiшньої програми, виступаючи в ролi симулятора фiзичної взаємодiї моделей на полi.

Обернена кiнематика гексаподу обраховувалася
симулятором.
Керуюча програма написана на Python мiстить у собi блок з нейронною мережею, параметри якої налаштовуються за допомогою генетичного алгоритму. Вiдбiр параметрiв нейронної
мережi iз популяцiї вiдбувається за двома критерiями: перший – найбiльша висота (позицiя Z
координати) другий – стiйке положення протягом циклу навчання (робот не перевертається на
бiк або на спину).
Для навчання використовувався звичайний
одношаровий перцептрон, на вхiд якого подавалися значення повороту кожного серводвигуна (6
нiг по 3 серводвигуна на кожному, загальна кiлькiсть двигунiв – 18). Вихiдними параметрами
були значення кутiв повороту серводвигунiв для
однiєї, двох, трьох або шести нiг, якi копiювалися
у випадку однiєї, двох та трьох нiг на шiсть, три
i двi ноги вiдповiдно.
Результати моделювання
На рис.1 зображено чотири кривi навчання
для рiзних конфiгурацiй нейронної мережi. По
горизонталi – T (епохи навчання). По вертикалi
– h (позицiя робота по Z координатi в метрах).
Максимальна висота, якщо робота розташувати повнiстю вертикально на всiх ногах, складає
0,197 м.

Рис. 1. Кривi навчання

Пiд час експерименту розглядалося 4 випадки
передачi даних для керування роботом. Для пер-

114

Robotics and mechatronics

шого випадку (Крива 1) нейронна мережа розраховувала параметри для 1 ноги (на виходi було
3 нейрони), далi данi дублювалися для кожної
iз нiг. Для другого випадку (Крива 2) нейронна
мережа розраховує параметри для двох нiг (2
ноги * 3 нейрона на нозi = 6 нейронiв). Цi набори параметрiв розподiляються навпiл для нiг
(для перших трьох нiг один набiр i для других
трьох нiг iнший набiр). Для третього випадку
(Крива 3) нейронна мережа генерувала данi для
трьох нiг. Цi параметри передаються на 6 нiг
(1 набiр однаковий для двох нiг). Для випадку
4 (Крива 4 i Крива 5) нейронна мережа генерує 18 вихiдних сигналiв (для кожної ноги свiй
набiр даних з трьох нейронiв), усi параметри
передаються для кожної ноги окремо. Крива 5
– особливий випадок, коли було знайдено такi
ваги нейронної мережi, що позицiя робота по Z
координатi перевищила очiкувану максимальну
позицiю гексаподу, нiж для випадку, коли б вiн
дотикався до поверхнi всiма кiнцiвками (рис. 2).

Рис. 2. Варiант положення кiнцiвок, де перевищено висоту найбiльш очiкуваної позицiї

Нейронна мережа при даних конфiгурацiях
навчається впродовж 10-15 епох.
Висновки
Використовуючи CoppeliaSim та Python, пiдготовлено програмне забезпечення для роботи з
нейронною мережею. Проведено симуляцiю алгоритму пошуку стiйкого положення робота в
просторi. Знайдено конфiгурацiї нейронної мережi для найвищої стiйкої позицiї робота. Було
знайдено конфiгурацiю, при якiй позицiя робота
по Z координатi перевищила очiкувану максимальну позицiю гексаподу, коли б вiн дотикався
до поверхнi всiма кiнцiвками.
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