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Algorytmy sterowania robotem mobilnym
w otoczeniu ruchomych przeszkód
1. Wprowadzenie
Zagadnienia sterowania robotami mobilnymi s¹ od wielu lat przedmiotem badañ prowadzonych w wielu orodkach. Praktyczne zastosowania robotów mobilnych w wielu
dziedzinach wymagaj¹ ci¹g³ego doskonalenia metod ich nawigacji. Podstawowymi zagadnieniami zwi¹zanymi ze sterowaniem ruchem takich robotów jest wyznaczanie trajektorii
w znanym otoczeniu. Przyk³adem robotów pracuj¹cych w znanym rodowisku mog¹ byæ
tzw. roboty samojezdne (SGV  self guided vehicle), które coraz czêciej znajduj¹ zastosowanie w praktyce przemys³owej do obs³ugi transportu wewn¹trzzak³adowego oraz systemów magazynowych. Ich dzia³anie i sterowanie czêsto jest w³¹czone w skomputeryzowany
system zarz¹dzania produkcj¹. Roboty te poruszaj¹ siê po zaprogramowanych trajektoriach
i s¹ wyposa¿one w uk³ady czujnikowe zapewniaj¹ce bezpieczne reagowanie na napotkane
przeszkody, polegaj¹ce najczêciej na zatrzymaniu robota i przekazaniu odpowiedniego
sygna³u do nadrzêdnego systemu sterowania. Roboty mobilne musz¹ byæ wyposa¿one
w systemy sensorów pozwalaj¹cych na wspó³dzia³aj¹ce z otoczeniem robota. Podstawowe
uk³ady sensoryczne robotów obejmuj¹ czujniki laserowe, ultradwiêkowe oraz systemy wizyjne. Ró¿ne konstrukcje robotów mobilnych s¹ zaprezentowane miêdzy innymi w [21, 22,
36, 38, 40].
Sterowanie robotem jest mo¿liwe wtedy, gdy robot jest zorientowany w swoim otoczeniu, czyli gdy system sterowania robota posiada informacje o po³o¿eniu przeszkód wokó³
niego oraz bie¿¹cym po³o¿eniu i orientacji robota. Zasadniczym zadaniem wykonywanym
przez modu³ nawigacyjny uk³adu sterowania robotem mobilnym jest generowanie mapy
przestrzeni roboczej. Sytuacja taka ma miejsce nawet wtedy, gdy system steruj¹cy dysponuje map¹ otoczenia robota przygotowan¹ wczeniej. Zalet¹ takich systemów jest mo¿liwoæ
adaptowania strategii sterowania do warunków rzeczywistych, które mog¹ znacz¹co siê
ró¿niæ od wczeniej wczytanych danych. Lokalizacja robota mo¿e byæ okrelana w uk³adzie bezwzglêdnym (B), np. pomieszczenia, ograniczonego obszaru lub du¿ego regionu,
lub w uk³adzie wzglêdnym (W), gdzie aktualne po³o¿enie robota jest okrelane wzglêdem
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ostatniej znanej lokalizacji, np. wyznaczonej w przebiegu poprzedniej iteracji uk³adu steruj¹cego robotem.
Lokalizacja robota mo¿e byæ dokonywana za pomoc¹:







metody pomiarów odometrycznych (W),
metod wykorzystuj¹cych GPS (Global Positioning System) (B),
metod wizyjnych (B, W),
metod probabilistycznych (B, W),
metod bazuj¹cych na danych z sonarów (W),
metod wykorzystuj¹cych dalmierze laserowe (W).

Na podstawie sygna³ów z czujników umieszczonych na robocie jest generowana lub
aktualizowana mapa przestrzeni roboczej. Wiele systemów dokonuje jednoczenie lokalizacji robota oraz tworzy mapê. S¹ one okrelane mianem SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) [24].
Znajomoæ pozycji robota i wzajemnego po³o¿enia przeszkód pozwala na sterowanie
robotem wzd³u¿ okrelonej trajektorii ruchu robota zaplanowanej do dotarcia do za³o¿onego celu. Wiele algorytmów sterowania robotami opiera siê na mapie otoczenia aktualizowanej na bie¿¹co [12, 27, 34, 36]. Pozwala to na realizacjê w sposób ci¹g³y algorytmów sterowania robotem. W takiej sytuacji pojawienie siê przeszkody na zaplanowanej trajektorii
powoduje koniecznoæ generowania nowej trajektorii do celu  jeli jest to mo¿liwe –
w zmienionej konfiguracji przeszkód. Obecnie stosowane algorytmy sterowania robotem
mobilnym uwzglêdniaj¹ zmiennoæ rodowiska robota, ale traktuj¹ przeszkody, które pojawiaj¹ siê na trajektorii robota lub zostaj¹ z niej usuniête tak samo jak wszystkie pozosta³e
[14, 28, 29].
W niniejszym artykule zostanie przedstawiony sposób sterowania robotem mobilnym
taki, by by³o mo¿liwe manewrowanie robotem w otoczeniu ruchomych przeszkód.
W sytuacji pojawienia siê na zaplanowanej cie¿ce robota nowego, ruchomego obiektu, dotychczas stosowana strategia sterowania robotem mobilnym wymusza³a poszukiwanie nowej trajektorii omijaj¹cej now¹ przeszkodê. W zale¿noci od stopnia skomplikowania trasy i czasu generowania nowej trajektorii mog³a zaistnieæ potrzeba zatrzymania robota. W sytuacji ruchu przeszkody mo¿e siê okazaæ, ¿e odleg³oæ od robota do przeszkody jest
na tyle du¿a, ¿e robot poruszaj¹c siê z okrelon¹ szybkoci¹ nie trafi na przeszkodê, która
zostanie usuniêta (odjedzie  jeli to bêdzie pojazd lub inny robot). W takiej sytuacji nie ma
potrzeby wyznaczania nowej trajektorii robota. Pojawienie siê jednak ruchomej przeszkody
musi zostaæ uwzglêdnione w zmodyfikowanym algorytmie sterowania robotem. Opracowanie nowego algorytmu sterowania robotem wi¹¿e siê z detekcj¹ ruchu przeszkód w otoczeniu robota. Podstawowym zagadnieniem jest kwestia wykrywania ruchu przeszkód.
Demonceaux i Kachi [18] przedstawili zagadnienie detekcji ruchu obiektów przy korzystaniu z obrazu pozyskanego tylko z jednej kamery. Autorzy analizowali sytuacje wystêpuj¹ce
w ruchu drogowym i przedstawili sposób detekcji ruchu przeszkód, praktycznie samochodów poruszaj¹cych siê przed kierowanym pojazdem. Wiele publikacji powiêconych procesowi identyfikacji ruchomych przeszkód dotyczy sytuacji spotykanych w ruchu drogowym. [9, 14, 19, 41]. Foggia [13] zaprezentowa³ wstêpne wyniki symulacji dotycz¹cych
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opracowania dzia³aj¹cego w czasie rzeczywistym systemu rozpoznawania przeszkód i ruchomych obiektów (MOOD – Moving Object and Obstacle Detection). Podobne zagadnienie przedstawili Overett i Austin [17]. Sterowanie robotów mobilnych uwzglêdniaj¹ce
sygna³y o otaczaj¹cych robota przeszkodach pozyskane z ró¿nych róde³, takich jak skaner
laserowy, system kamer, czujniki ultradwiêkowe by³y tematem wielu publikacji [4, 6, 11,
26, 30, 32, 33].

2. Systemy czujników w robotach
Popularne w konstrukcjach robotów mobilnych s¹ czujniki ultradwiêkowe (sonary).
Najczêciej robot mobilny jest wyposa¿ony w zespó³ wielu  kilkunastu  czujników rozmieszczonych wokó³ robota. Wad¹ czujników ultradwiêkowych jest szeroki k¹t dzia³ania
oraz podatnoæ na zak³ócenia i interferencje odbitych sygna³ów [4, 8, 16]. Popularnym
obszarem zastosowania czujników ultradwiêkowych jest motoryzacja, gdzie coraz czêciej s¹ wykorzystywane jako czujniki u³atwiaj¹ce parkowanie.
Niew¹tpliwie najpopularniejszymi systemami czujnikowymi w zastosowaniu do robotów mobilnych s¹ dalmierze laserowe. Rozró¿nia siê trzy podstawowe typy dalmierzy laserowych [9, 14]. W pierwszym z nich odleg³oæ do przeszkody oblicza siê na podstawie
pomiaru czasu pomiêdzy wys³aniem impulsu a chwil¹ powrotu wi¹zki odbitej. Zasada
dzia³ania drugiego z typów dalmierzy polega na obliczeniu odleg³oci do przeszkody na
podstawie pomiaru ró¿nicy fazy pomiêdzy wi¹zk¹ wysy³an¹ a powracaj¹c¹. W trzecim typie dalmierzy laserowych, pomiar odleg³oci polega na modulacji emitowanej wi¹zki sygna³em okresowym. Mierzona odleg³oæ jest proporcjonalna do ró¿nicy czêstotliwoci sygna³u nadawanego i odbieranego.
Dalmierze laserowe stanowi¹ bazê do ró¿nych konstrukcji skanerów laserowych, zarówno dzia³aj¹cych w p³aszczynie, jak i skanerów 3D [3, 25, 33, 39]. Zbudowany w Instytucie Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn Politechniki £ódzkiej robot jest wyposa¿ony w skaner p³aski SICK LS200 oraz w opatentowan¹ oryginaln¹ konstrukcjê skanera przestrzennego zbudowanego w oparciu o dalmierz AccuRange 4000 [1]. Wiêcej szczegó³ów
dotycz¹cych zastosowanych w robocie systemów detekcji przeszkód (otoczenia) jest przedstawionych w [15, 28].

3. Metody nawigacji robotów mobilnych
Sterowanie robotów mobilnych w zasadniczym stopniu zale¿y od ich mo¿liwoci manewrowych. Z tego punktu widzenia ró¿ne konstrukcje robotów mobilnych mo¿na podzieliæ na roboty z wiêzami nieholonomicznymi i holonomicznymi. Mo¿liwoci manewrowe
pierwszych z nich mo¿na porównaæ do konstrukcji samochodu, którego minimalny promieñ skrêtu ma skoñczon¹ wartoæ. Roboty z drugiej grupy maj¹ znacznie wiêksze mo¿liwoci manewrowania, czêsto maj¹ niezale¿nie napêdzane ko³a, co umo¿liwia im na przyk³ad obracanie siê w miejscu lub jazdê bokiem i inne skomplikowane manewry. Innym zagadnieniem zwi¹zanym z konstrukcj¹ robota mobilnego jest mo¿liwoæ pokonywania
przeszkód, na przyk³ad poruszanie siê po schodach lub przeje¿d¿anie przez le¿¹ce prze-
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szkody. Podstawy teoretyczne zagadnienia planowania trajektorii robotów mobilnych zosta³y opisane w monografii [17] oraz w wielu publikacjach, m.in. w [2, 31, 37, 41].
W pracach [5, 6, 7, 31] i innych zaproponowano miêdzy innymi podzia³ procedur planowania trajektorii na trzy poziomy. Jest to zwi¹zane z szybkoci¹ przeprowadzanych obliczeñ przez poszczególne modu³y. Czas jednego cyklu obliczeñ wynosi kilka do kilkudziesiêciu sekund, a w przypadku robotów z wiêzami nieholonomicznymi nawet wielokrotnie
d³u¿ej. W pracy [31] w celu skrócenia czasu obliczeñ wiêzy nieholonomiczne robota s¹
pomijane w procesie planowania cie¿ki. Dopiero drugi poziom  nawigator uwzglêdnia
mo¿liwoci manewrowe robota. Wykorzystuje on metody lokalnego planowania trasy,
dziêki czemu jego czas pracy jest krótki.
Znane i dotychczas stosowane metody planuj¹ce trajektoriê ruchu, wykorzystywane
przez generator cie¿ki mo¿na zasadniczo podzieliæ na dwie kategorie [17]:
1) metody przeszukiwania grafu,
2) metody potencjalne.
Metody przeszukiwania grafu i niektóre z metod potencjalnych s¹ metodami globalnymi, czyli bior¹ pod uwagê ca³¹ przestrzeñ robocz¹, natomiast podstawowe wersje metod
potencjalnych s¹ metodami lokalnymi, tzn. uwzglêdniaj¹ tylko przeszkody w bezporednim
otoczeniu robota. Podstawow¹ cech¹ rozró¿niaj¹c¹ metody przeszukiwania grafu jest sposób tworzenia grafu. Wyró¿niamy tu metody z grupy mapy dróg, podzia³u przestrzeni konfiguracyjnej oraz metody probabilistyczne.
Najczêciej spotykane metody przybli¿onego podzia³u przestrzeni konfiguracyjnej to
metody podzia³u równomiernego i podzia³u na poczwórne drzewo (quadtree). Przy metodzie podzia³u na poczwórne drzewo ca³¹ przestrzeñ robocz¹ (zwykle kwadratow¹) dzieli siê
na cztery kwadratowe komórki. Sprawdza siê nastêpnie ka¿d¹ z nich, czy jest pusta, ca³a
zajêta przez przeszkody czy te¿ mieszana (zawiera przeszkody i miejsca wolne). W przypadku komórek mieszanych ponawia siê podzia³, w pozosta³ych przypadkach zaprzestaje
siê go. Podzia³y te dokonuje siê zwykle do 6 lub 8 poziomu, tworz¹c drzewo, którego ka¿dy
wierzcho³ek jest wierzcho³kiem przeszukiwanego grafu. Dziêki szybkim procedurom
okrelania czy dwie komórki s¹siaduj¹ ze sob¹ mo¿na przyspieszyæ proces planowania
cie¿ki [28].
Graf utworzony jedn¹ z powy¿ej opisanych metod jest nastêpnie przeszukiwany
w celu znalezienia po³¹czenia (najczêciej najkrótszego) pomiêdzy wierzcho³kami startu
i celu. Podstawow¹ jest tu metoda A*, lecz stosowana jest jeszcze metoda best first oraz
algorytm Dijkstry.
Inny sposób planowania cie¿ki dla robota nie posiadaj¹cego wiêzów nieholonomicznych zosta³ przedstawiony w [39]. Okrelone zosta³y tam dwa punkty w obrysie robota
i zosta³y utworzone metod¹ propagacji omiokierunkowej dwa pola potencjalne osobno dla
ka¿dego punktu. Utworzono graf, w którym krawêdziami by³y jednostkowe przemieszczenia tych punktów, takie, ¿e ich odleg³oæ by³a sta³a. Graf przeszukiwano metod¹ A* z kosztem heurystycznym bêd¹cym kombinacj¹ wartoci pola potencjalnego dla obydwu punktów.
Bardzo obszerna analiza i porównanie metod planowania trajektorii robotów mobilnych zosta³y przedstawione w [28], gdzie równie¿ zaproponowano klasyfikacjê opisywanych metod.
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W artykule zosta³y omówione wyniki badañ nad sterowaniem robotem mobilnym przy
wykorzystaniu metody planowania trajektorii polegaj¹cej na przeszukiwaniu grafu metod¹
A* z modyfikowaniem kosztu uwzglêdniaj¹cym po³o¿enie przeszkód i nadrzêdne strategie
sterowania robotem.

4. Konstrukcja robota wykorzystanego do badañ
Opracowane teoretycznie i sprawdzone podczas symulacji komputerowych algorytmy
sterowania robotem by³y weryfikowane dowiadczalnie na trójko³owym robocie mobilnym. Robot ten zosta³ zbudowany w Instytucie Obrabiarek i TBM Politechniki £ódzkiej.
Zasadniczym elementem konstrukcyjnym robota jest rama o wymiarach 1,3×0,8 m wykonana z lekkich profili aluminiowych. Tylne dwa ko³a robota nie s¹ napêdzane i obracaj¹ siê
swobodnie wokó³ osi prostopad³ej do osi robota. Jedno ko³o przednie s³u¿y zarówno do
napêdu robota jak i zapewnia jego sterowane. Mechanizm napêdu robota jest oparty o silnik
komutatorowy pr¹du sta³ego PZTK 10-08 z przek³adni¹ limakow¹ o prze³o¿eniu 1:20,
a obrót ko³a napêdowego wokó³ osi pionowej jest napêdzany równie¿ silnikiem pr¹du sta³ego PZTK 88-35 poprzez przek³adni¹ limakow¹ o prze³o¿eniu 1:51. Konstrukcja robota
i zastosowanego komputerowego uk³adu sterowania zosta³y szerzej przedstawione miêdzy
innymi w publikacjach [15, 28].

5. System sterowania robotem mobilnym
Dotychczas prowadzone badania w zakresie nawigacji robotów mobilnych pozwoli³y
na opracowanie i zweryfikowanie dowiadczalne systemu nawigacji robota mobilnego
z wiêzami nieholonomicznymi (car-like) w dowolnie skomplikowanym rodowisku. Robot
porusza siê autonomicznie znajduj¹c drogê w otoczeniu przeszkód na podstawie mapy zapisanej w pamiêci komputera steruj¹cego robotem. Mapa ta jest zapisywana w systemie
w postaci rastra o rozmiarze 128×128 punktów. Ze wzglêdu na rozmiary robota za³o¿ono, ¿e jeden punkt rastra mapy odpowiada kwadratowi obszaru roboczego o wymiarach
10×10 cm, przez co standardowa mapa pozwala na zapisanie otoczenia robota o powierzchni ponad 150 m2. Mapa otoczenia robota mo¿e byæ wygenerowana w systemie komputerowym, lub byæ utworzona w wyniku objechania przez robota okrelonego pomieszczenia
i odtworzenia mapy otoczenia na podstawie pomiarów rzeczywistych przeprowadzonych
przez robota. Ze wzglêdu na system pomiaru odleg³oci do przeszkód  skaner laserowy,
mo¿liwe jest tylko wyznaczenie po³o¿enia przedniej ciany przeszkody. Oczywiste jest, ¿e
w takiej sytuacji mapa przeszkód wykonana na podstawie pomiarów przeprowadzonych
podczas jazdy ucz¹cej robota mo¿e w pewnych fragmentach ró¿niæ siê od mapy wygenerowanej komputerowo i od rzeczywistego otoczenia robota (nie bêd¹ oznaczone przeszkody w obszarach niedostêpnych dla robota. Przyk³ad mapy wygenerowanej podczas jazdy
ucz¹cej robota  z zaznaczeniem obszarów niedostêpnych (ciemnych) przedstawia rysunek 1. Dotychczas opracowane algorytmy sterowania robotem w ograniczonym stopniu
mog³y uwzglêdniæ zmiennoæ rodowiska robota. W sytuacji pojawienia siê na wyznaczonej trajektorii robota nowej przeszkody nastêpowa³o zatrzymanie robota, system poszuki-
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wa³ nowej cie¿ki do celu omijaj¹cej napotkan¹ przeszkodê. Jeli istnia³a inna droga do
celu omijaj¹ca przeszkodê robot porusza³ siê t¹ cie¿k¹. W przeciwnym wypadku robot
pozostawa³ w miejscu. W praktyce przestój robota trwa³ nie d³u¿ej ni¿ 3,5 sekundy. W sytuacji pojawienia siê na zaplanowanej cie¿ce ruchomej przeszkody, np. innego robota, pojazdu, przechodz¹cej osoby mo¿e siê zdarzyæ, ¿e w chwili, gdy robot dojedzie do miejsca,
gdzie wykryto now¹ przeszkodê ju¿ jej tam nie bêdzie i nie bêdzie ona mia³a wp³ywu na
sterowanie robotem. W sytuacji pojawienia siê przeszkody w bezporednim s¹siedztwie
robota powinien on byæ tak sterowany, by unikn¹æ kolizji, uwzglêdniaj¹c jednoczenie ruch
przeszkody i mo¿liwoæ jej usuniêcia siê z zaplanowanej trajektorii robota. Dotychczasowe
dowiadczenia w pracach nad sterowaniem robotami mobilnymi oraz analiza dostêpnej literatury dotycz¹cej tego zagadnienia pozwoli³y na opracowanie systemu sterowania robotem
mobilnym w zmieniaj¹cym siê otoczeniu z uwzglêdnieniem ruchu przeszkód, maj¹cym
wp³yw na strategiê sterowania robotem. Opracowany algorytm, bêd¹cy zmodyfikowan¹
wersj¹ algorytmu A* pozwala na uwzglêdnienie nastêpuj¹cych parametrów, które maj¹ zarówno wp³yw na szybkoæ dzia³ania algorytmu, jak i w pewnym zakresie na wybór trajektorii.

Rys. 1. Przyk³adowe mapy pomieszczeñ, wygenerowane przez skaner robota







Parametry te dotycz¹:
liczby rozró¿nialnych po³o¿eñ k¹towych robota,
unikania lub zalecania wykonywania drobnych skrêtów przez robota,
unikania lub zalecania wykonywania nawrotów przez robota,
unikania lub zalecania jazdy ty³em przez robota,
unikania lub zalecania przejazdów przez w¹skie przejcia blisko przeszkód (margines
bezpieczeñstwa).

Odpowiedni dobór parametrów algorytmu mo¿e np. praktycznie ca³kowicie wyeliminowaæ poruszanie siê robota do ty³u.
Sterowanie robotem mobilnym jest realizowane dwuetapowo. Robot w celu orientacji
w swoim po³o¿eniu korzysta z mapy otoczenia. Mapa jest przedstawiana w postaci graficz-
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nej i przedstawia przeszkody znajduj¹ce siê w pomieszczeniu, po którym porusza siê robot,
np. hala technologiczna. Przyk³adowe mapy pomieszczeñ s¹ pokazane na rysunku 1. Przyjêto, ¿e jeden piksel na rysunku odpowiada rzeczywistej odleg³oci 10 cm. Dla robota
o wymiarach 1,3×0,8 m taka rozdzielczoæ jest wystarczaj¹ca.
Zanim robot bêdzie móg³ siê samodzielnie poruszaæ w laboratorium musi mieæ wczytan¹ do systemu mapê pomieszczenia. Zazwyczaj uproszczona wersja mapy otoczenia jest
przygotowywana na podstawie wyników rzeczywistych pomiarów pomieszczenia przy
pomocy edytora graficznego. Stanowi to podstawê do wykonania rzeczywistej mapy otoczenia robota. W tym celu robot musi objechaæ pomieszczenie i wygenerowaæ mapê 
skorygowaæ mapê przygotowan¹ w pliku graficznym. Aby to osi¹gn¹æ robot mo¿e byæ sterowany rêcznie z klawiatury komputera, lub mo¿na wprowadziæ takie po³o¿enie celu,
o którym wiadomo, ¿e robot mo¿e do niego dojechaæ.
System sterowania robotem mobilnym wykorzystuj¹cy skaner laserowy zosta³ opracowany we wspó³pracy z Instytutem Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn.
System ten zosta³ sprawdzony i zweryfikowany dowiadczalnie. Sk³ada siê z kilku
modu³ów, cile ze sob¹ wspó³pracuj¹cych. System nawigacji robota mobilnego realizuje
nastêpuj¹ce za³o¿enia:
 trajektoria ruchu robota uwzglêdnia wiêzy nieholonomiczne robota,
 wyznaczona trajektoria spe³nia za³o¿one kryteria optymalnoci,
 system nawigacji dzia³a w dowolnie skomplikowanej przestrzeni roboczej,
 czas planowania cie¿ki jest stosunkowo niski.

Rys. 2. Przyk³adowe efekty dzia³ania systemu nawigacji robota
w rodowisku z przeszkodami statycznymi
Objanienia w tekcie

Na rysunku 2 zosta³y przedstawione przyk³adowe przypadki wyznaczania trajektorii
ruchu robota. Na lewej czêci rysunku jest pokazane po³o¿enie celu (symbol robota w prawej
czêci rysunku), którego robot nie mo¿e osi¹gn¹æ. Wyznaczenie trajektorii do celu pokazanego na prawym rysunku, obejmuj¹cego 70 konfiguracji porednich, zajê³o 4 sekundy.
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Zgodnie z za³o¿eniami system sterowania robotem mobilnym ma uwzglêdniaæ ruch
przeszkód. W zwi¹zku z tym zosta³ opracowany nowy algorytm sterowania robotem
uwzglêdniaj¹cy aktualne po³o¿enie przeszkód i ich zmiany w czasie. Ruch przeszkód zosta³
zasymulowany przez uzupe³nienie informacji o przeszkodzie przez parametr okrelaj¹cy
czas zajmowania okrelonego piksela w mapie otoczenia robota przez przeszkodê. Mapa
otoczenia jest przedstawiana w postaci rastrowej, ruch przeszkód jest symulowany przez
zmianê stanu zajêtoci poszczególnych pikseli mapy. Rysunek 3 przedstawia przyk³ad wyznaczania trajektorii dla robota w przyk³adowym otoczeniu, w którym zasymulowano dwie
ruchome przeszkody wyró¿nione kó³kiem i oznaczone na rysunku 4 kolorem szarym. Przeszkody te poruszaj¹ siê w kierunku wyznaczonej trajektorii robota tak, ¿e obie przeszkody
przetn¹ wyznaczon¹ trasê przejazdu robota.

Rys. 3. Przyk³ad nawigacji robota w rodowisku z ruchomymi przeszkodami
Objanienia w tekcie

Rys. 4. Przyk³ad nawigacji robota w rodowisku z ruchomymi przeszkodami
Objanienia w tekcie
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Fazy zbli¿ania siê przeszkód do trasy przedstawia rysunek 4. Zbli¿aj¹ca siê górna
przeszkoda poruszaj¹ca siê pionowo w dó³ powoduje zmianê trajektorii robota, gdy¿ przy
za³o¿onej szybkoci poruszania siê robota i przeszkody w okrelonym kierunku dojdzie do
kolizji. Wynik poszukiwania trajektorii pozwalaj¹cej na unikniêcie kolizji przedstawia rysunek 5. Jak widaæ na rysunku, przeszkoda znajduj¹ca siê w dolnej czêci mapy nie powoduje kolizji, gdy¿ jej parametry ruchu pozwol¹ na unikniêcie kolizji z robotem, przez co
trajektoria robota nie zostaje zmieniona. Trajektoria bezkolizyjna sk³ada siê z 87 kroków.
Czas wyznaczenia tej trajektorii pozwalaj¹cej na unikniêcie kolizji z dwiema ruchomymi
przeszkodami nie przekroczy³ 4 sekund.

Rys. 5. Przyk³ad nawigacji robota w rodowisku z ruchomymi przeszkodami
i ze zmian¹ trasy wynikaj¹c¹ z omijania ruchomej przeszkody

6. Podsumowanie i wnioski koñcowe
Przedstawione w niniejszym artykule wyniki dzia³ania systemu nawigacji robota
w zmieniaj¹cym siê rodowisku, w którym wystêpuj¹ ruchome przeszkody pokazuj¹, ¿e
algorytm dzia³a prawid³owo w sytuacji symulowanego poruszania siê przeszkód w otoczeniu robota. Dalszym zagadnieniem do rozwi¹zania jest kwestia sterowania robotem w sytuacji wykrycia przez uk³ad sensorów robota ruchomej przeszkody w jego pobli¿u. Przeprowadzone na symulatorze komputerowym testy pokaza³y, ¿e wyd³u¿enie czasu poszukiwania trajektorii mo¿e nie mieæ praktycznego znaczenia i nie stanowi groby dla systemu
nawigacji robota. Zasygnalizowany powy¿ej problem detekcji ruchu przeszkód w bliskim
s¹siedztwie robota stanowi ciekawy przyczynek do dalszych badañ nad tym zagadnieniem.
Prowadzone s¹ równie¿ badania nad wykorzystaniem systemu stereowizyjnego s³u¿¹cego
do rozpoznawania i wyznaczania parametrów ruchu przeszkód w otoczeniu robota.
Badania stanowi¹ce podstawê niniejszej publikacji by³y realizowane w ramach grantu
MNiI w latach 20042006.
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