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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

•
•

•

•

•

Τα τετράποδα αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι του κόσμου γύρω μας
Η προσομοίωση των ζώων έχει εφαρμογές σε παιχνίδια(Zoo Tycoon, Red Dead
Redemption, Cabela’s African ),ταινίες(Lord of the Rings, Chronicles of Narnia)
και εικονικούς κόσμους.
Στο άρθρο αυτό παρουσιάζεται ένα σύνολο βηματισμών και ικανοτήτων
προσομοίωσης βασισμένων στη φυσική, τετράποδων ζώων, συγκεκριμένα ενός
σκύλου.
Το ρεπερτόριο της κίνησης περιλαμβάνει περπάτημα, γρήγορο βάδισμα, αργό
βηματισμό, ελαφρύ καλπασμό, λοξό καλπασμό, περιστροφικό καλπασμό, άλμα
από και πάνω σε πλατφόρμες, κάθισμα, ξάπλωμα και σήκωμα από πτώση.
Για την παρουσίαση χρησιμοποιούν γραφικές παραστάσεις βηματισμού(gait
graphs,), σκελετικό μοντέλο 2 ποδιών(dual leg frame model), μοντέλο
ευέλικτης σπονδυλικής(flexible spine model), και εκτεταμένη χρήση εικονικών
δυνάμεων (virtual forces)που εφαρμόζονται μέσω της “Jacobian transpose”

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
•

•
•

Στη συνέχεια εφαρμόζουν βελτιστοποιήσεις (optimization) έτσι ώστε να
πετύχουν εύρωστους (robust) βηματισμούς και άλματα με το επιθυμητό στυλ.
Τα αποτελέσματα των βηματισμών δοκιμάζονται για ευρωστία μέσω
διαταραχών και περάσματα από ποικίλα εδάφη.
Επίσης η προσομοιωμένη κίνηση συγκρίνεται με κινηματογραφικά δεδομένα.

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΥ(Quadruped Gait Controller)
•

•

Μια καλή παρουσίαση χειρισμού πρέπει να είναι συμπαγής , εκφραστική και
να παρέχει εύρωστη κίνηση όταν υπάρχουν διαταραχές.
Συνολικός Βρόγχος Χειρισμού(Overall control loop):
• Παρέχει τις ροπές κατά την προσομοίωση της ευθείας δυναμικής σε
κάθε χρονικό στάδιο
• Ο χειριστής δεν χρησιμοποιεί καμία ειδική γνώση για τις εξισώσεις
κίνησης σε καμία χρονική στιγμή.
• Οι υπολογιζόμενες ροπές προκύπτουν από 2 πηγές:
1. Από τις εικονικές εσωτερικές δυνάμεις ( virtual forces) που εφαρμόζονται
κατά την “Jacobian transpose control”.
2. Μέσω του ελέγχου των συνδέσμων που υπολογίζουν τις ροπές
χρησιμοποιώντας (Proportional- Derivative)PD controllers.

• Οι ροπές από τις 2 αυτές πηγές προστίθενται.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΗΜΑΤΙΣΜΩΝ
• Για να καταλάβουμε τον χειρισμό απαιτείται να κατανοήσουμε τους τύπους των
συνιστωσών από τα οποία είναι κατασκευασμένος καθώς επίσης και το πώς οι
συνιστώσες αυτές χρησιμοποιούνται για να οδηγήσουμε την κίνηση του
αφαιρετικού μοντέλου των τετράποδων.

Figure 2: Controller Overview.

Figure 3: Abstract quadruped model. The model has
separate front and back leg frames which are each use
independent foot placement

GAIT GRAPHS (Γραφικές Παραστάσεις Βηματισμών)
Οι βηματισμοί χαρακτηρίζονται από:
•
•
•

Τον χρόνο
Από τη σχετική φάση της ταλάντωσης
Τη στάση στην οποία βρίσκεται το κάθε πόδι.

• Η γραφική παράσταση βηματισμού παρουσιάζει
έξι περιπτώσεις κίνησης οι οποίες
μοντελοποιούνται σ’αυτό το project.
• Οι κόκκινες γραμμές δείχνουν τον χρόνο
• Οι πράσινες την φάση ταλάντωσης που είναι
ενεργή.
• η πρόοδος κατά τη διάρκεια ενός βηματισμού
καθορίζεται από τη φάση βηματισμού(gait phase)

όπου Τ η επιθυμητή περίοδος βηματισμού

Figure 4: Gait graphs. The red stripe indicates the current
time or gait phase. Swing phases are drawn as solid bars.
Currently active swing phases are colored green.

VIRTUAL FORCES(Εικονικές Δυνάμεις)

• Μία από τις 2 κύριες πηγές για τον υπολογισμό των ροπών
• Επιτρέπουν τη σκελετική δομή να διαχωρίζεται κατά ένα μεγάλο βαθμό με τον
καθορισμό ενός συντονισμένου συνόλου εσωτερικών ροπών.
• Η εικονική δύναμη F εφαρμόζεται χρησιμοποιώντας την “Jacobian transpose” για
τον υπολογισμό των εσωτερικών ροπών σύμφωνα με τον τύπο
• Οι εικονικές δυνάμεις μπορούν να εφαρμοστούν σε συγκεκριμένα σημεία, όπως
στο κέντρο μάζας μιας συλλογής συνδέσμων.
• Για κάθε εικονική δύναμη πρέπει να καθοριστεί ο βασικός σύνδεσμος(base link)
• Στο συγκεκριμένο παράδειγμα η
εικονική δύναμη (virtual force)
καθορίζει τις ροπές στην πλάτη, οι
οποίες βοηθούν το μπροστινό τμήμα
του σώματος να σηκωθεί.

JOINT CONTROL(Έλεγχος Συνδέσμων)
• Η δεύτερη πηγή για τον υπολογισμό των ροπών
• Με εξαίρεση τους συνδέσμους στους γοφούς των ποδιών στη φάση στάσης(stance
phase – υπολογισμός
), όλοι οι σύνδεσμοι στα τετράποδα έχουνε PDControllers οι οποίοι είναι συνέχεια ενεργοί.
• Παρόλο που οι εικονικές δυνάμεις παρέχουν πολλές από τις λειτουργικές πτυχές της
κίνησης π.χ. χρησιμοποιώντας τη θέση των ποδιών για να επιταχύνουν το μπροστινό
ή πίσω τμήμα του σώματος, ο έλεγχος των συνδέσμων είναι απαραίτητος για τον
έλεγχο του συνολικού σχήματος των ποδιών και του σώματος.
• Οι στοχευόμενες γωνίες (target angles) παρέχονται από προκαθορισμένες
τροχιές(head, neck, tail), από αντίστροφη κινηματική(inverse kinematics), ή από
παρένθετους προσανατολισμούς των leg frames(spine).
• Οι προσανατολισμοί του κεφαλιού, του πέλματος και των leg frames ελέγχονται σε
σχέση με τον επιθυμητό προσανατολισμό του περιβάλλοντος(world frame), καθώς
όλοι οι άλλοι σύνδεσμοι εξυπηρετούν τον επιθυμητό τοπικό προσανατολισμό π.χ.σε
σχέση με τους γονικούς συνδέσμους (parent links)
• Οι γωνίες βηματισμού(gait angles) των PD joint
και , , έχουν σταθερές τιμές
και δεν εξαρτώνται από το βήμα.

LEG FRAMES
• Το αφαιρετικό μοντέλο του τετράποδου, επιτρέπει το σχεδιασμό ελέγχου να είναι
κατά ένα μεγάλο μέρος, ανεξάρτητος από συγκεκριμένες λεπτομέρειες του σκελετού,
όπως η γεωμετρία , και από τον αριθμό των σκελετικών συνδέσμων που
χρησιμοποιούνται για την μοντελοποίηση ειδικών σημείων του σώματος.
• το αφαιρετικό μοντέλο αποτελείται από τους μπροστά και πίσω σκελετούς των
ποδιών.
• Οι σκελετοί προσδιορίζονται από τις τοπικές συντεταγμένες των αρθρωτών
συνδέσμων της σπονδυλικής στην οποία τα πόδια είναι συνδεδεμένα.
• για τα πίσω πόδια, αυτό αντιστοιχεί στη λεκάνη.
• Τα μπροστά πόδια μοντελοποιούνται σαν να είναι κατευθείαν συνδεδεμένα στο
σύνδεσμο της σπονδυλικής, το οποίο διαχωρίζει την κίνηση της ωμοπλάτης.
• Το ύψος και ο προσανατολισμός των leg frames, είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των
οποίων η κίνηση ρυθμίζεται από τον χειριστή (controller).
• Τα leg frames χρησιμοποιούνται ως βασικοί σύνδεσμοι για όλες τις εικονικές δυνάμεις
χειρισμού.

STANCE LEGS(Πόδια που ακουμπούν στο έδαφος)
• Είναι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνα για την κίνηση των leg frames.
• Αρχικά ελέγχουμε την κλίση των leg frames, και στη συνέχεια προσθέτουμε τις
ροπές που εφαρμόζονται σε ένα δοσμένο leg frame.
• Κάθε leg frame δέχεται ροπές από τους συνδέσμους που συνάπτονται στα πόδια
που στέκονται (stance legs), στα ταλαντευόμενα πόδια (swing legs) και τα
γειτονικά τμήματα της σπονδυλικής στήλης.
• Η ροπή του κάθε ποδιού δίνεται από τον τύπο:
όπου,
: το άθροισμα όλων των ροπών στο γοφό, στα stance legs.
και
: το άθροισμα όλων των ροπών στα swing legs και
στα γειτονικά τμήματα της σπονδυλικής.

• Αν και τα 2 πόδια σε ένα leg frame ακουμπούν στο έδαφος, η ροπή μοιράζεται ίσα
και στους δύο συνδέσμους.
• Αν και τα 2 πόδια ενός leg frame ταλαντώνονται, τότε το
δεν μπορεί να
επιτευχθεί και ο προσανατολισμός δεν είναι πλέον ελέγξιμος.

STANCE LEGS(Πόδια που ακουμπούν στο έδαφος)

• Προκειμένου να δεσμεύσουμε τη σπονδυλική, έτσι ώστε να κινήσουμε ολόκληρο
το σώμα, μπορούμε να επιλέξουμε να δεχτούμε τη βοήθεια της σπονδυλικής στην
εφαρμογή της ροπής των leg frames (
).
• Εφαρμόζουμε αυτή την στρατηγική στα μπροστά leg frames με το να απαιτήσουμε
από τη σπονδυλική να προσλάβει το 50% της απαιτούμενης ροπής, ενώ τα stance
legs λαμβάνουν το υπόλοιπο.
• Χωρίς καμία δέσμευση της σπονδυλικής, ο κορμός παρουσιάζει μια μικρή
ταλάντωση από πλευρά σε πλευρά, σε μερικούς βηματισμούς.

STANCE LEGS(Πόδια που ακουμπούν στο έδαφος)
• Στη συνέχεια εξηγούμε τις εικονικές δυνάμεις που χρησιμοποιούνται έτσι ώστε να
βοηθήσουν στην καθοδήγηση της κίνησης των leg frames:
 Αρχικά μία v.f
χρησιμοποιείται για να ρυθμίσει το ύψος των leg frames έτσι ώστε
να ακολουθεί το ύψος της τροχιάς
χρησιμοποιώντας PD controllers.
όπου
 Δεύτερον, μία v.f

χρησιμοποιείται για να ρυθμίσει την ταχύτητα των leg frames

 Τρίτον, μία v.f
, που εξαρτάται από το στάδιο στο οποίο βρίσκεται το κάθε
stance leg, όπου το
μετράει την πορεία προς τα εμπρός του βηματισμού και
υπολογίζεται από την προβολή στο έδαφος του
όπου ,
:η αρχική θέση του leg frame
:η θέση του πέλματος του ποδιού
Το

αρχικοποιείται στο 0 και ρυθμίζεται αυτόματα μέσω της βελτιστοποίησης.

STANCE LEGS(Πόδια που ακουμπούν στο έδαφος)
• Επειδή οι
και
δυνάμεις δεν συνδέονται με κάποιο συγκεκριμένο stance leg,
μοιράζονται ίσα σε όλα τα stance legs.
• Το δίκτυο της v.f που εφαρμόζεται σε ένα stance foot δίνεται από τον τύπο

όπου

: ο αριθμός των stance legs για τα leg frames όπου το stance
leg ανήκει.

• Αν το leg frame δεν έχει stance legs, τότε καμία εικονική δύναμη δεν εφαρμόζεται
(
), για όλα τα πόδια που ανήκουν στο συγκεκριμένο leg frame.

STANCE LEGS(Πόδια που ακουμπούν στο έδαφος)
•

Οι εικονικές δυνάμεις
, ,
, εισάγονται έτσι
ώστε να καθοδηγήσουν την κίνηση των leg frames
όπως φαίνεται στο σχήμα και συμβολίζονται με τα
συνεχόμενα βελάκια.
• Οι χρωματισμένες γραμμές απεικονίζουν την
αλυσίδα των συνδέσμων που εκτείνονται από τον
βασικό σύνδεσμο( το leg frame) στο σημείο
εφαρμογής της δύναμης ( το πέλμα).
• Ακόμη απεικονίζεται η αντιστάθμιση της βαρύτητας
και η δύναμη των
ταλαντευόμενων ποδιών (swing legs)
.
• Είναι αξιοσημείωτο ότι το
είναι ένα δίκτυο επιθυμητών εικονικών δυνάμεων που
ασκούνται από το πόδι .Δεν είναι η τελική καθαρή δύναμη που εμφανίζεται σε
αυτό το πόδι.
• Οι ακριβείς δυνάμεις που μεταδίδονται μέσω του ποδιού παραμένουν άγνωστες,
έως ότου αναλυθούν οι υπολογισμοί της κίνησης στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

INVERSE KINEMATICS (Αντίστροφη Κινηματική)

• Η ίδια μέθοδος αντίστροφης κινηματικής χρησιμοποιείται και για τα πόδια που
στέκονται(stance legs) και για τα πόδια που ταλαντώνονται (swing legs).

• Η λύση είναι απλή στη φύση επειδή η κλίση της γωνίας που σχετίζεται με το
περιβάλλον είναι γνωστή σαν συνάρτηση του ποδιού στη φάση ταλάντωσης και τη
φάση στάσης.
• Ένας αναλυτικός 2 συνδέσμων ΙΚ solver καθορίζει τη θέση του γονάτου.
• Το επίπεδο στο οποίο η ΙΚ- chain επιδρά, καθορίζεται από ένα normal, το οποίο
είναι στερεωμένο στο σύστημα συντεταγμένων του leg frame και στη θέση του
σχετικού ώμου ή του συνδέσμου στο γοφό.

SPINE (Σπονδυλική Στήλη)

• Η αφαιρετική μοντελοποίηση της σπονδυλικής καθιστά τον έλεγχο ανεξάρτητο από
τον αριθμό των συνδέσμων που χρησιμοποιούνται για την μοντελοποίηση της.
• Κάθε leg frame έχει επιθυμητούς προσανατολισμούς στο χώρο
. .
• Η διαφορά στον προσανατολισμό , όπως υπολογίζεται χρησιμοποιώντας
τετραδόνια (quaternions), μοιράζεται ομοιόμορφα ανάμεσα στους
ενδιάμεσους συνδέσμους για τα
links τα οποία περιλαμβάνουν την πλάτη,
συμπεριλαμβανομένων των leg frame links.
• Αυτοί οι σύνδεσμοι οδηγούνται στη συνέχεια , στον στοχευόμενο προσανατολισμό
χρησιμοποιώντας PD controllers.
• H ακαμψία της πλάτης καθορίζεται από τα gains των PD controllers της σπονδυλικής
στήλης.

NEKC, HEAD ,TAIL

• Η κλίση της τροχιάς
του λαιμού και του κεφαλιού συνδέονται , και
μοντελοποιούνται σχετικά με το περιβάλλον
• Αυτά ρυθμίζονται αυτόματα μέσω της βελτιστοποίησης (optimization) έτσι
ώστε να ελαχιστοποιήσουν την ταλάντωση του κεφαλιού
• Η ουρά ελέγχεται χρησιμοποιώντας τοπικές γωνίες σε όλους τους
συνδέσμους
• Ο βασικός σύνδεσμος της ουράς ανασηκώνεται σε υψηλές ταχύτητες, ενώ
κινείται προς τα έξω όταν κάθεται.

GRAVITY COMPENSATION (Αντιστάθμιση της Βαρύτητας)
• Απομακρύνει την επίδραση της βαρύτητας στην ταλάντωση των ποδιών, του
λαιμού, του κεφαλιού και της σπονδυλικής.
• Αυτό επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας την εικονική δύναμη
που
εφαρμόζεται στο κέντρο μάζας των σχετικών συνδέσμων.
• Για τα swing legs, οι γονικοί leg frames χρησιμοποιούνται ως βασικοί σύνδεσμοι
για τις εικονικές δυνάμεις.
• Για το λαιμό και το κεφάλι, το κοντινότερο το έδαφος leg frame χρησιμοποιείται
ως βασικός σύνδεσμος. Αυτός είναι συνήθως οι ώμοι.
• Η αντιστάθμιση της βαρύτητας εφαρμόζεται επίσης και στους συνδέσμους της
σπονδυλικής.
• Η εικονική δύναμη μοιράζεται ανάμεσα στα μπροστινά και πίσω leg frames με τα
αντίστοιχα weights
και
,
,και είναι η κλασματική απόσταση
ανάμεσα στην σπονδυλική και το δοσμένο σύνδεσμο, με
για τα μπροστά
και
για τα πίσω leg frames.

FOOT CONTROL (Έλεγχος Πέλματος)

• Προσθέτει toe-off και foot-strike προβλέψεις στους βηματισμούς.
• Αυτό επιδρά μόνο στην κλίση του ποδιού στο οβελιαίο επίπεδο (sagittal plane).
• Το toe-off μοντελοποιείται με γραμμική τροχιά σχετικά με μία σταθερή γωνία
η οποία προκαλείται σε
seconds πριν από την αρχή της φάσης ταλάντωσης.
• Η πρόβλεψη το foot-strike γίνεται με ανάλογη μέθοδο σε σχέση με τον
αναμενόμενο χρόνο και προσδιορίζεται με και
.
• Οι παράμετροι αυτοί ρυθμίζονται αυτόματα μέσω της βελτιστοποίησης.

STEERING (Κατεύθυνση)

• Υπολογίζεται αλλάζοντας την γωνία εκτροπής των μπροστινών ώμων
• Αυτό επιτρέπει τη ρύθμιση συμπεριφορών μέτριας ταχύτητας,
καθώς οι βηματισμοί είναι φυσικά εύρωστοι σε τέτοιες μεταβολές,
αποκλίσεις.
• Γρήγορες αλλαγές στην κατεύθυνση μπορούν να επιτευχθούν με τη
βοήθεια βελτιστοποίησης.

GAIT OPTIMIZATION (Βελτιστοποίηση Βηματισμού)
• Οι μηχανισμοί ελέγχου και η προκαθορισμένη αρχικοποίηση τους, επιτρέπουν
τις βασικές εκδοχές των βηματισμών των τετράποδων.
• Επιπλέον χρησιμοποιούμε βελτιστοποίηση για την παραγωγή ειδικότερων στυλ
βηματισμών, περιλαμβάνοντας την ρύθμιση των βηματισμών ώστε να μοιάζουν
περισσότερο με βήματα σκύλου.
• Οι ελεύθεροι παράμετροι περιλαμβάνουν αυτούς που βασίζονται στην τροχιά,
τη διάρκεια, το μήκος των βημάτων για κάθε πόδι, τη θέση του πέλματος
,
τις παραμέτρους ελέγχου του πέλματος
και
, και τα gains που
χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της
και
δύναμης για τα leg
frames.
• Αποτελούνται από 144 παραμέτρους για ασύμμετρους βηματισμούς(canter,
gallop) και κατά προσέγγιση από τους μισούς από αυτούς για συμμετρικούς
βηματισμούς(walk, trot).

MOTION CAPTURE DATA (Δεδομένα Σύλληψης Κίνησης)

•
•
•

Μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στη ανάπτυξη κατάλληλης τροχιάς και στις ρυθμίσεις
παραμέτρων για την κίνηση των τετράποδων παρόλο που δεν είναι απαραίτητο.
Στη συγκεκριμένη έρευνα έχει χρησιμοποιηθεί ένα σετ από 2D δείκτες θέσεις στα πέλματα,
τους ώμους και τους γοφούς, πάνω στο βίντεο, τα οποία στην συνέχεια διορθώνονται με βάση
την προοπτική και την αλλαγή κλίμακας.
Οι σχετικές κινήσεις βοηθούν στο να πετύχουμε πιο φυσικούς βηματισμούς, μέσω του δείκτη
που χρησιμοποιείται στη συνάρτηση παρακάτω.

Όπου,
¨: η απόκλιση της κίνησης από τα διαθέσιμα στοιχεία αναφοράς
: η μέση απόκλιση της επιθυμητής ταχύτητας, και στο οβελιαίο και στο στεφανιαίο επίπεδο
: η κύρια επιτάχυνση
: οι περιστροφές ολόκληρου του σώματος

MOTION CAPTURE DATA (Δεδομένα Σύλληψης Κίνησης)

• Η συνάρτηση χρησιμοποιείται σε όλους τους βηματισμούς
• Ο όρος υπολογίζεται με τη βοήθεια των δεικτών που είναι
τοποθετημένοι στον προσομοιωμένο σκύλο σε θέσεις που υπολογίζουν
κατά προσέγγιση τις θέσεις των διαθέσιμων δεικτών στο βίντεο.
• Το
επιβάλλει ένα σταθμισμένο άθροισμα τετραγώνων των αποστάσεων
ανάμεσα στο αντίστοιχο ζευγάρι δεικτών.

MOTION CAPTURE DATA (Δεδομένα Σύλληψης Κίνησης)

• Ο
όρος μετράει τη διαφορά ανάμεσα στην επιθυμητή και την ακριβή
πορεία του χαρακτήρα σε μοίρες με τον τύπο
• Αυτό εξασφαλίζει ότι το τετράποδο τρέχει ευθεία και όχι πλαγίως.
• Ο όρος σφάλματος της ταχύτητας
, καθορίζεται ως η απόλυτη τιμή
και καλύπτει και το οβελιαίο και το στεφανιαίο επίπεδο.
• Η επιθυμητή ταχύτητα στο οβελιαίο επίπεδο είναι 0 .

MOTION CAPTURE DATA (Δεδομένα Σύλληψης Κίνησης)

• Η εικόνα αυτή δείχνει τον υπολογισμό της συνάρτησης αυτής, για τρεις διαφορετικές
παραμέτρους, για ένα γρήγορο βάδισμα ταχύτητας 1m/s.

• Οι τιμές των αρχικών παραμέτρων για την 2η και 3η δοκιμή, παράγονται από την 1η
προσθέτοντας μία αντιστάθμιση
• Όπου,

:η ομοιόμορφη κατανομή
: το επιτρεπόμενο εύρος για κάθε μεταβλητή

GAIT SELECTION AND TRANSITIONS (Επιλογή βηματισμού και μεταβάσεις)
• Ο βηματισμός και οι παράμετροι βηματισμού επιλέγονται ως εξής
• Δίνοντας την τρέχουσα ταχύτητα και την στοχευόμενη , η επιθυμητή
υπολογίζεται σύμφωνα με τον τύπο
• Κάθε βηματισμός είναι σχεδιασμένος για να λειτουργεί σε ένα εύρος ταχυτήτων:
0 - 1,5m/s για περπάτημα ; 1 – 2,5 m/s για γρήγορο βάδισμα ; 2,0 – 3,5 m/s
για ελαφρύ καλπασμό ; 3,5 – 5,5 m/s για εγκάρσιο καλπασμό;
• Μια ομαλή μετάβαση ανάμεσα σε έναν αργό και έναν γρήγορο βηματισμό
επιτυγχάνεται μέσω γραμμικής παρεμβολής όλων των παραμέτρων βηματισμού,
σε ένα μεταβατικό εύρος
σύμφωνα με τον τύπο

όπου,
• Για περπάτημα-γρήγορο βάδισμα:

• Για ελαφρύ-εγκάρσιο καλπασμό:

http://www.youtube.com/watch?v=dRthdBr46cs

