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z dynamicznym modelem wiata**
1. Wprowadzenie
1.1. Motywacja
W ostatnim czasie mo¿na zaobserwowaæ rosn¹c¹ popularnoæ autonomicznych systemów mobilnych. Niektóre z nich s¹ proste w budowie i obs³udze. Inne s³u¿¹ do wykonywania nieco bardziej skomplikowanych prac, jak choæby autonomicznie dzia³aj¹cy odkurzacz [32]. Czasem s¹ wykorzystywane do wype³niania wa¿nych misji wojskowych [20].
Istotn¹ rolê w dzia³aniu autonomicznego systemu mobilnego pe³ni model otaczaj¹cego go
wiata. Z jednej strony pozwala on na przechowywanie wiedzy o rodowisku pracy robota,
z drugiej umo¿liwia przewidywanie zarówno zmian w otaczaj¹cym go wiecie, jak i efektywne planowanie sekwencji ruchów dopuszczalnych. Systemy inteligentnego sterowania
dzia³aj¹ce w praktyce czêsto reprezentuj¹ posiadan¹ wiedzê o wiecie w ró¿ny sposób. W zale¿noci od rodzaju robota, stopnia z³o¿onoci otoczenia, w którym robot siê znajduje, oraz zadañ, do których zosta³ przeznaczony, mo¿e to byæ reprezentacja oparta o ró¿ne
rodzaje przestrzeni konfiguracji takie, jak: mapy ³¹k (meadow maps), uogólnione diagramy
Woronoja, siatki regularne [22], automaty komórkowe [5], ró¿nego rodzaju mapy wektorowe GIS/GPS, a tak¿e wiedzê zapisan¹ w postaci deklaratywnej. Efektywne wykorzystanie
wiedzy zapisanej w ró¿nych formatach wymaga dobrej i przemylanej architektury ca³ego systemu. W prezentowanej pracy autorzy chc¹ zaproponowaæ trzywarstwow¹, komponentow¹ architekturê systemu inteligentnego sterowania integruj¹c¹ wykorzystanie ró¿nych rodzajów wiedzy. Proponowany podzia³ na trzy warstwy ma za zadanie z jednej strony
u³atwiæ projektowanie szczegó³owych rozwi¹zañ, z drugiej pomóc w implementacji, poprzez okrelenie ogólnych klas ograniczeñ czasowych dla poszczególnych komponentów
systemu.
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1.2. Struktura pracy
Budowanie systemów inteligentnego sterowania jest procesem z³o¿onym i wieloetapowym. Wymaga zarówno poszukiwañ literaturowych, pracy koncepcyjnej, jak i praktycznej
weryfikacji postawionych hipotez w warunkach laboratoryjnych.
Pierwsza czêæ prezentowanej pracy w sekcjach od 1.3 do 1.5 omawia podstawy teoretyczne rozwi¹zañ proponowanych w dalszych czêciach pracy, a tak¿e zawiera skrótowy
przegl¹d dostêpnej literatury. W czêci drugiej jest przedstawiona propozycja ogólnej architektury systemu inteligentnego sterowania, wraz z opisem poszczególnych komponentów systemu.

1.3. Klasyfikacja architektur systemów inteligentnego sterowania
Pojêcie inteligentnego systemu sterowania nie jest nowe. Za pionierskie prace w tej
dziedzinie mo¿na uwa¿aæ HILARE  robota mobilnego skonstruowanego w LAAS (Laboratoire d’Architecture et d’Analyse des Systèmes) [13] lub SHAKEY – robota skonstruowanego na Stanford University [23]. Z biegiem czasu w obrêbie architektury systemów
inteligentnego sterowania wykszta³ci³y siê trzy nastêpuj¹ce podejcia architektoniczne [2]:
1) system z hierarchicznym planowaniem i sterowaniem,
2) system ze sterowaniem reaktywnym,
3) system ze sterowaniem hybrydowym.
Jednym z najbardziej znanych przyk³adów architektur wpisuj¹cych siê w pierwsze
z wymienionych podejæ jest tzw. „Referencyjny model architektury inteligentnego sterowania” zaproponowany przez Albusa [1]. Model ten jest oparty na wczeniejszych pracach
[4] opisuj¹cych system RCS (Real-Time Intelligent Control System). Architektura RCS
wyodrêbnia cztery wspó³pracuj¹ce ze sob¹ modu³y odpowiedzialne za: generacjê zachowania, modelowanie otoczenia, przetwarzanie sygna³ów pochodz¹cych z otoczenia oraz ocenê
sytuacji. Ka¿dy z modu³ów dzia³a na podstawie w³asnych wêz³ów obliczeniowych zorganizowanych w hierarchiczne warstwy. Ka¿da z warstw ma dobrze zdefiniowany zakres odpowiedzialnoci oraz w³aciwe sobie pojêcie czasu. W podejciu tym bardzo istotn¹ rolê odgrywa model otoczenia robota. Wszystkie decyzje systemu s¹ uzgadniane na bazie tego
modelu, podobnie wszystkie wykryte zdarzenia w otoczeniu mog¹ go zmieniæ.
Przeciwne podejcie stanowi druga z prezentowanych architektur. Zgodnie z zasad¹
wiat jest sam swoim najlepszym modelem systemy ze sterowaniem reaktywnym unikaj¹
korzystania z wewnêtrznego modelu wiata, a ocenê sytuacji opieraj¹ przede wszystkim na
analizie postrzeganych w danym momencie zdarzeñ. Systemy tej klasy s¹ szczególnie u¿yteczne w przypadku dzia³ania robota w szybkozmiennym i s³abo ustrukturyzowanym rodowisku, gdzie konstrukcja precyzyjnego modelu wiata mog³aby byæ trudna [2]. Przyk³adem tego podejcia mo¿e byæ zaproponowana przez Brooksa Subsumption Architecture [7].
Rozwi¹zaniem, które stara siê pogodziæ oba poprzednie podejcia, jest sterowanie hybrydowe. U jego podstaw le¿y przekonanie, ¿e rzeczywiste systemy inteligentnego stero-

Architektura autonomicznego robota mobilnego z dynamicznym modelem wiata

823

wania czasami musz¹ zachowywaæ siê jak systemy o sterowaniu reaktywnym, tj. szybko
reagowaæ na zachodz¹ce zmiany w otoczeniu, a czasem zaplanowaæ swoje dalsze posuniêcia w sposób przemylany, oparty o g³êbok¹ analizê posiadanej wiedzy o wiecie. W rzeczywistoci oba podejcia: reaktywne generowanie zachowania i planowanie hierarchiczne,
zwykle nawzajem siê uzupe³niaj¹. Przyk³adowo wyznaczenie bezkolizyjnej, optymalnej
cie¿ki ruchu robota zwykle zwi¹zane jest z przemylanym, hierarchicznym planowaniem,
natomiast szybka reakcja na niespodziewan¹ przeszkodê na tej cie¿ce bêdzie typowo reaktywnym zachowaniem systemu. Przyk³adem tej klasy architektur systemów inteligentnego sterowania s¹ AuRA [3] i PRS [12].

1.4. Reprezentacja wiedzy
Wiedza jest kluczowym elementem systemu, pozwalaj¹cym mu na wype³nienie jego
misji oraz na prawid³ow¹ reakcjê w odpowiedzi na zmiany w otaczaj¹cym go wiecie.
Podsystem wiedzy powinien wspieraæ proces akwizycji danych ze róde³ zewnêtrznych,
przechowywaæ wiedzê, dokonywaæ wnioskowania. Powinien tak¿e odkrywaæ nowe fakty
z wykorzystaniem posiadanej wiedzy oraz we w³aciwy sposób j¹ udostêpniaæ podsystemowi planowania oraz generacji zachowania. W systemach inteligentnego sterowania wiedza
mo¿e byæ obecna w ró¿noraki sposób. Od prostej postaci bodziec-reakcja w systemach czysto reaktywnych do skomplikowanej, hybrydowej postaci w systemach posiadaj¹cych rozbudowan¹ hierarchiê sterowania, na przyk³ad system 4D/RCS [20]. Najbardziej znane sposoby przedstawiania wiedzy stosowane w tej klasie systemów, to: reprezentacja przestrzenna, reprezentacja symboliczna i bêd¹ca uogólnieniem dwóch poprzednich reprezentacja
hybrydowa [11].
Reprezentacja przestrzenna (spatial representation) dotyczy przede wszystkim sposobu przechowywania i przetwarzania wiedzy o otoczeniu robota. Jednym ze sposobów
przedstawienia takiej wiedzy jest geometryczne odzwierciedlenie rozmieszczenia elementów w przestrzeni. Najczêciej jest ono reprezentowane jako model rzeczywistej przestrzeni
wokó³ systemu (world space) lub te¿ jako CSpace (configuration space) – zbiór wszystkich
mo¿liwych pozycji (konfiguracji), które dany system mo¿e osi¹gn¹æ. Przyk³adem podejcia
wykorzystuj¹cego CSpace s¹ siatki regularne wykorzystuj¹ce pojêcia zaczerpniête z teorii
automatów komórkowych. Znane s¹ algorytmy planowania trasy ruch robota w oparciu
o siatkê automatu komórkowego, np. algorytm Trulla [21] i inne [5, 21, 31]. Inn¹ reprezentacj¹ jest przedstawienie przestrzeni w postaci grafu reprezentuj¹cego sieæ o zadanej topologii. Wêz³y tego grafu reprezentuj¹ komórki odpowiadaj¹ce pewnym pozycjom w rzeczywistym otoczeniu systemu. Bardziej efektywne podejcia do tworzenia takiej reprezentacji
zak³adaj¹ przechowywanie wêz³ów tylko dla takich lokacji, do których bezpiecznie mo¿e
przemieciæ siê system.
Reprezentacja symboliczna wiedzy dostarcza sposobów przedstawiania pojêæ, faktów
oraz relacji pomiêdzy nimi. Wiedza w tej postaci jest wygodna w przetwarzaniu i przechowywaniu. Z biegiem czasu powsta³o wiele ró¿nych metod symbolicznych reprezentacji
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wiedzy. Do najbardziej znanych trzeba zaliczyæ ró¿ne rodzaje i postacie regu³ [18], zbiory
przybli¿one (rough sets) [8, 26], ontologie formalne [14], sieci semantyczne, sieci neuronowe [30], a tak¿e jêzyki przetwarzania symbolicznego, takie jak Prolog czy Lisp. Ka¿da
z tych reprezentacji, w zale¿noci od kontekstu u¿ycia mo¿e wprowadzaæ dodatkowe,
szczegó³owe rozwi¹zania. Przyk³adem reprezentacji symbolicznej wiedzy s¹ tak¿e komórkowe sieci neuronowe oraz automaty komórkowe. Z uwagi na ich popularnoæ w modelowaniu i symulacjach ró¿norakich zjawisk, znalaz³y one równie¿ zastosowanie w modelowaniu zachowania robotów [27].
Prób¹ po³¹czenia zalet poprzednich rozwi¹zañ jest reprezentacja hybrydowa. W tym
podejciu wykorzystuje siê równoczenie ró¿ne reprezentacje wiedzy. Mog¹ to byæ, opisane powy¿ej, reprezentacje symboliczna i przestrzenna, ale tak¿e wiedza proceduralna i parametryczna.
Wiedza proceduralna to informacja o tym, w jaki sposób realizowaæ pewne, dobrze
zdefiniowane zadania. Wiedza ta mo¿e byæ wyra¿ona w postaci diagramu stanów [20], diagramu aktywnoci, procedury zapisanej w danym jêzyku programowania itp. Wiedza parametryczna jest zwykle zwi¹zana z najni¿szym poziomem sterowania systemem. Wartoci
parametrów opisuj¹ dzia³anie poszczególnych si³owników i serwomechanizmów. Procesy
uczenia i adaptacji czêsto prowadz¹ do zmiany wartoci parametrów pocz¹tkowych [16].

1.5. Istniej¹ce przyk³ady architektur systemów inteligentnego sterowania
Wiêkszoæ projektów architektur systemów inteligentnego sterowania, tworzonych na
przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, jest oparta o paradygmat sterowania hierarchicznego
[1]. Przyk³adem takich rozwi¹zañ mo¿e byæ praca [33], w której oprócz rozwi¹zañ architektonicznych autorzy proponuj¹ systematyczne podejcie do projektowania, generacji oraz
testowania tej klasy systemów. Bardziej formalnym podejciem do problemów konstrukcji
systemów inteligentnego sterowania wyró¿nia siê praca [25]. W pracy tej autor przedstawia formalnie zdefiniowan¹ strukturaln¹ hierarchiê wêz³ów obliczeniowych, która przek³ada siê na strukturê sprzêtow¹ systemu. Ciekawym przyk³adem obiektowo-zorientowanych
systemów inteligentnego sterowania s¹ OSCAR [6] i BERRA [19]. Pierwszy z tych systemów jest implementacj¹ architektury hierarchicznej, gdzie komunikacja pomiêdzy poszczególnymi warstwami wykorzystuje architekturê CORBA (Common Object Request
Broker Architecture) [24]. Na uwagê zas³uguje tu ciekawa koncepcja hierarchicznego przetwarzania sygna³ów. Drugi z systemów (BERRA) wprowadza trzy konceptualne warstwy
systemu: warstwê wiadom¹ (Deliberative Layer), warstwê reaktywn¹ (Reactive Layer)
i warstwê wykonywania zadañ (Task Execution Layer). Przyk³adem hierarchicznego systemu inteligentnego sterowania, w którym istotn¹ rolê odgrywa model wiata, jest Saphira
[15]. W generacji zachowania systemu bierze udzia³ logika rozmyta, która stanowi ostatni¹
warstwê decyduj¹c¹ o takim, a nie innym jego zachowaniu. Innym klasycznym przyk³adem
architektury systemu inteligentnego sterowania skupionym wokó³ modelu wiata jest TCA
(Task Control Architecture) [29].
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2. Ogólna architektura systemu inteligentnego sterowania
2.1. Hierarchiczna struktura systemu
Proponowana architektura systemu inteligentnego sterowania jako punkt wyjcia
przyjmuje referencyjny model architektury inteligentnego sterowania zaproponowany
przez Albusa [1]. W odró¿nieniu jednak od klasycznego podejcia przyjêtego w systemach
z hierarchicznym planowaniem i sterowaniem, tu zak³ada siê, ¿e system powinien w niektórych sytuacjach potrafiæ zachowywaæ siê reaktywnie, szybko odpowiadaj¹c na zmiany zachodz¹ce w jego otoczeniu. To za³o¿enie, zgodnie z klasyfikacj¹ proponowan¹ przez Arkina [2], lokuje prezentowane rozwi¹zanie w grupie systemów hybrydowych. Proponowana
architektura zak³ada istnienie trzech warstw systemu:
1) warstwy automatycznej,
2) warstwy autonomicznej,
3) warstwy wiadomej.
Pewnego rodzaju nowoci¹ jest rozdzielenie warstwy autonomicznej od warstwy automatycznej. W klasycznych konstrukcjach trzywarstwowych funkcjonuj¹cych w literaturze
jako architektury 3T [21], za zachowania reaktywne jest odpowiedzialna tylko jedna warstwa ³¹cz¹ca w sobie przetwarzanie sygna³ów oraz generowanie zachowania. W prezentowanym systemie nastêpuje rozdzielenie tych funkcji, co zdaniem autorów zwiêkszy mo¿liwoæ optymalnej implementacji ca³ego systemu w przysz³oci.
Najni¿sza automatyczna warstwa systemu sk³ada siê z trzech modu³ów (rys. 1).
Pierwszy z modu³ów gromadzi efektory systemu. Tu te¿ zdefiniowane s¹ grupy efektorów
tworz¹ce efektory logiczne (na przyk³ad efektorem logicznym mo¿e byæ ramiê robota
sk³adaj¹ce siê z kilku przegubów, tym samym wykorzystuj¹ce kilka serwomechanizmów).
Efektory logiczne wraz z prostymi algorytmami steruj¹cymi stanowi¹ zbiór podstawowych
umiejêtnoci (simple skills set) robota. Póniejsza realizacja wszelkich zadañ robota bêdzie
polegaæ na w³aciwej parametryzacji i szeregowaniu umiejêtnoci. Drugi modu³, modu³
sensorów, jest odpowiedzialny za logiczne grupowanie czujników oraz wstêpne przetwarzanie informacji przez nie przekazywanych. Podobnie jak poprzednio, wygodnie jest
wyró¿niæ tu pojêcie sensora logicznego przetwarzaj¹cego i grupuj¹cego informacjê pochodz¹c¹ z ró¿nych róde³. Na przyk³ad informacja o orientacji robota mo¿e pochodziæ
równoczenie z ¿yroskopu, kompasu magnetycznego oraz z analizy przebytej trasy. Efektem dzia³ania sensorów logicznych s¹ obserwacje. Na podstawie dostarczonych pozosta³ym
warstwom obserwacji, system podejmuje decyzje steruj¹ce zachowaniem systemu. Trzeci
modu³, menad¿er zasobów, jest odpowiedzialny za kontrolê dostêpu do wymienionych
wczeniej dwóch modu³ów. W szczególnoci do zadañ tego modu³u nale¿y egzekwowanie
priorytetów przychodz¹cych poleceñ i niedopuszczenie, by równoczenie by³y wykonywane zadania sprzeczne.
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Rys. 1. Warstwy systemu inteligentnego sterowania

Relacje pomiêdzy klasami w obiektowej implementacji warstwy automatycznej powinny oddawaæ fizyczne zale¿noci pomiêdzy efektorami i sensorami w realnie istniej¹cej
konstrukcji sprzêtowej. Zakres odpowiedzialnoci poszczególnych klas realizuj¹cych
oprogramowanie tej warstwy powinien byæ precyzyjnie zdefiniowany za pomoc¹ parametryzowalnych metod. Wiedza o wiecie obecna w obrêbie tej warstwy ma charakter parametryczny. Dzia³aj¹ce oprogramowanie w obrêbie tej warstwy ma charakter systemu czasu
rzeczywistego o ostrych lub mocnych wymaganiach czasowych (hard real time, firm real
time) i mo¿e byæ, w czêci lub w ca³oci implementowane jako system wbudowany.
Druga warstwa prezentowanego modelu, odpowiedzialna za sterowanie autonomiczne, grupuje wystêpuj¹c¹ w systemie proceduraln¹ wiedzê aprioryczn¹. Wiedza ta dotyczy
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dobrze zdefiniowanych zachowañ daj¹cych siê zapisaæ w postaci prostych procedur. W obrêbie tej warstwy zosta³y wydzielone dwa modu³y: modu³ odruchów bezwarunkowych, modu³ przetwarzania autonomicznego. Zadaniem pierwszego z nich, modu³u odruchów bezwarunkowych, jest szybkie generowanie prostego zachowania w sytuacjach wymagaj¹cych
natychmiastowej reakcji, w których przetwarzanie wiedzy zapisanej w postaci deklaratywnej mog³oby trwaæ za d³ugo. Przyk³adem sytuacji, w której procedury tego modu³u mog¹
byæ u¿yte, jest pojawienie siê w systemie obserwacji sugeruj¹cej blisk¹ obecnoæ przeszkody na trasie poruszania siê robota. W takim przypadku system powinien zareagowaæ tak
szybko jak to tylko mo¿liwe, na przyk³ad zatrzymaæ siê. Modu³ odruchów bezwarunkowych powinien byæ zaimplementowany jako komponent czasu rzeczywistego z silnymi
(firm) ograniczeniami czasowymi.
Kolejny modu³ tej warstwy jest odpowiedzialny za wspomaganie sterowania ró¿nymi
komponentami systemu. Zapewnia on niezbêdne procedury testuj¹ce system, kontroluj¹ce
stan zasobów, oraz koordynuj¹ce wspó³dzia³anie poszczególnych modu³ów. Mo¿e on równie¿ generowaæ obserwacje informuj¹ce inne modu³y o stanie systemu. Typowym przyk³adem takiej notyfikacji mo¿e byæ informacja o stanie baterii robota. W przypadku niskiego
poziomu na³adowania baterii, po otrzymaniu odpowiedniej informacji od warstwy autonomicznej, system powinien wygenerowaæ zachowanie zmierzaj¹ce do powtórnego jej na³adowania. Ograniczenia czasowe nak³adane na rozwa¿any modu³ zale¿¹ od rodzaju przetwarzania i mog¹ mieæ charakter silnych lub miêkkich ograniczeñ czasowych.
Trzecia warstwa proponowanego systemu zawiera modu³y odpowiedzialne za przetwarzanie i przechowywanie wiedzy zapisanej w postaci deklaratywnej. Modu³ planowania
strategicznego jest odpowiedzialny za realizacjê misji robota, pojêtej jako hierarchiczna
struktura celów przeznaczonych do realizacji. Ka¿dy z obiektów reprezentuj¹cych wybrany
cel mo¿e sk³adaæ siê z wielu podobiektów reprezentuj¹cych cele czêciowe. Najwy¿szy
w hierarchii planowania cel bêdzie nazywany misj¹ robota. Cele czêciowe na tyle szczegó³owe, by nie zawieraæ innych celów czêciowych, bêd¹ nazywane zadaniami (tasks). Rol¹
modu³u planowania strategicznego jest takie dobranie celów do realizacji, by przy danym
stanie wiedzy systemu oraz przy uwzglêdnieniu nap³ywaj¹cych do systemu obserwacje
z modu³u sensorycznego zapewniæ optymaln¹ realizacjê misji robota.
Kolejnym elementem warstwy sterowania inteligentnego jest modu³ planowania zadaniowego. Zadaniem tego modu³u jest przechowywanie i przetwarzanie wiedzy o zadaniach.
Zadanie mo¿e w sposób hierarchiczny zawieraæ inne podzadania. Zadanie szczegó³owe,
niezawieraj¹ce innych podzadañ, powinno prowadziæ do ustalenia ci¹gu czynnoci (umiejêtnoci) niezbêdnych do realizacji zadania. Modu³em odpowiedzialnym za przekszta³cenie
zadañ w sekwencje czynnoci zrozumia³ych przez warstwê automatyczn¹ jest interpreter.
Istotn¹ czêci¹ warstwy inteligentnego sterowania jest modu³ zawieraj¹cy bazê wiedzy
oraz model wiata. Modu³y planuj¹ce, podejmuj¹c decyzjê oraz generuj¹c zachowanie,
przetwarzaj¹ informacjê dostêpn¹ w bazie wiedzy oraz modelu wiata. Baza wiedzy mo¿e
przechowywaæ wiedzê w ró¿nej postaci. Model wiata w proponowanym podejciu jest
dynamiczny. Mo¿e zmieniaæ siê samoistnie wraz z up³ywem czasu, mo¿e te¿ byæ zasilany
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informacjami pochodz¹cymi z obserwacji. Modu³y planuj¹ce mog¹ równie¿ dokonywaæ
predykcji zachowania otoczenia na podstawie tak skonstruowanego modelu wiata.
Komponenty warstwy sterowania inteligentnego mog¹ mieæ charakter podsystemów
czasu rzeczywistego, przy czym zwykle ograniczenia czasowe nie s¹ ostre. Dodatkowym
problemem jest mo¿liwy niedeterminizm obliczeñ prowadzonych przez modu³y tej warstwy, wynikaj¹cy z dynamicznie zmieniaj¹cego siê otoczenia systemu.

2.2. Przep³yw sterowania
Podstawowym mechanizmem wspieraj¹cym przep³yw sterowania pomiêdzy poszczególnymi modu³ami jest przesy³anie wiadomoci. Informacja zawarta w wiadomoci zale¿y
od modu³u wysy³aj¹cego oraz odbieraj¹cego. Wiêkszoæ komunikacji w systemie bêdzie
odbywaæ siê pomiêdzy poszczególnymi warstwami. Wyj¹tek stanowi¹ modu³y warstwy
inteligentnego sterowania, które komunikuj¹ siê zarówno z modu³ami innych warstw, jak
i z sob¹ nawzajem (rys. 2).

Rys. 2. Komunikacja  przep³yw sterowania

Warstwa sterowania automatycznego, poprzez modu³ sensorów postrzega zdarzenia
zachodz¹ce w otoczeniu systemu. Na tej podstawie przekazuje innym modu³om poczynione
obserwacje. Modu³ efektorów przyjmuje rozkazy zawieraj¹ce ci¹gi sparametryzowanych
czynnoci odpowiadaj¹cych dostêpnym umiejêtnociom robota. Warstwa sterowania autonomicznego wspó³pracuje z warstw¹ sterowania automatycznego, przekazuj¹c jej rozkazy
do wykonania oraz odbiera od niej wiadomoci z obserwacjami. Sama równie¿ generuje
obserwacje informuj¹ce o stanie systemu i wysy³a je do warstwy sterowania inteligentnego.
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W obrêbie warstwy sterowania inteligentnego modu³ planowania strategicznego (MPS)
przekazuje modu³owi planowania zadaniowego (MPZ) zadania do wykonania. Obydwa te
modu³y komunikuj¹ siê z baz¹ wiedzy i modelem wiata, odczytuj¹c i zapisuj¹c odpowiednie informacjê. Interakcja z warstw¹ automatyczn¹ podobnie jak w przypadku warstwy poprzedniej polega na wysy³aniu rozkazów do wykonania oraz odbieraniu generowanych obserwacji.

2.3. Model wiata
Model wiata w prezentowanej architekturze mo¿e sk³adaæ siê z ró¿nych reprezentacji
wiedzy. W proponowanej architekturze informacja o otoczeniu robota jest zapisywana w postaci regularnej siatki automatu komórkowego klasy ECAL [9, 10]. W obrêbie
tej reprezentacji jest tak¿e zawarta wiedza o dynamice i zachowaniu innych obiektów
w otoczeniu systemu. Zastosowanie automatu komórkowego pozwoli na przechowywanie
wiedzy zarówno o aktualnym stanie otoczenia systemu, jaki i wiedzy o mo¿liwych jego
zmianach w przysz³oci. Taka postaæ wiedzy pozwoli równie¿ na symulacyjne przewidywanie zmian w otoczeniu.
Dodatkowa informacja o w³asnociach obiektów znajduj¹cych siê w otoczeniu systemu i ich znaczeniu dla robota bêdzie zapisywana w postaci wiedzy deklaratywnej. (Na
przyk³ad z wykorzystaniem systemu regu³owego).
Planowanie trasy ruchu robota odbywaæ siê bêdzie przy u¿yciu wszystkich dostêpnych
reprezentacji wiedzy sk³adaj¹cych siê na model wiata i bazê wiedzy z wykorzystaniem
w³aciwych im algorytmów.

3. Podsumowanie
Budowanie systemów inteligentnego sterowania pomimo swojej d³ugiej i bogatej historii wci¹¿ cieszy siê nies³abn¹c¹ popularnoci¹. Zmieniaj¹ce siê wymagania ludzi wobec
maszyn oraz nowe mo¿liwoci zwi¹zane z postêpem technicznym stwarzaj¹ nieustanne
zapotrzebowanie na nowe, lepsze konstrukcje. Wa¿nym elementem procesu budowy takiego systemu jest stworzenie projektu architektury. Projekt ten stanowi wyjcie do dalszych
prac, koñcz¹cych siê jego programowo-sprzêtow¹ realizacj¹.
W prezentowanej pracy zosta³a przedstawiona nowa, oryginalna architektura systemu
inteligentnego sterowania autonomicznym robotem mobilnym. W szczególnoci, pomimo
istnienia podobnych modeli [2, 21], wydaje siê, ¿e w opisywanych w literaturze konstrukcjach nie u¿ywano dynamicznego modelu wiata w sposób, który jest tu proponowany.
W chwili obecnej trwaj¹ prace nad budow¹ docelowego systemu, zgodnego z zaproponowanym modelem architektonicznym, na platformie Mindstorms NXT [17]. Na dalszym
etapie prac przewidywane jest wykorzystanie jako platformy sprzêtowej dla konstruowanego systemu robota krocz¹cego Hexor II [28].
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