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Algorytmy rozmyte
w nawigacji ko³owego robota mobilnego
1. Wprowadzenie
W artykule zostanie przedstawiona implementacja algorytmu wykorzystuj¹cego logikê rozmyt¹ do realizacji ruchu ko³owego robota mobilnego Khepera III w nieznanym otoczeniu, z omijaniem wystêpuj¹cych w nim przeszkód. Do realizacji tego zadania wykorzystane zosta³o rodowisko programowe Matlab/Simulink [7]. Aby robota mo¿na by³o
traktowaæ jako jednostkê autonomiczn¹, konieczne jest wyposa¿enie go w czujniki zbieraj¹ce informacje o otoczeniu [3]. Do prawid³owego dzia³ania algorytmu realizuj¹cego okrelony cel konieczna jest znajomoæ przestrzeni otaczaj¹cej robota. W opisanej w artykule
aplikacji dla rozpoznawania otoczenia zosta³y wykorzystane czujniki zbli¿eniowe podczerwieni. Przedstawiony algorytm ma za zadanie realizacjê ruchu robota z omijaniem wystêpuj¹cych w obszarze roboczym przeszkód. Bardziej zaawansowane algorytmy nawigacji
umo¿liwiaj¹ zadawanie robotowi dowolnego dopuszczalnego po³o¿enia w przestrzeni,
b¹d realizacjê poleceñ typu jed wzd³u¿ ciany czy pod¹¿aj rodkiem wolnej przestrzeni, id do celu [5]. W zadaniach nawigacji mo¿liwe jest równie¿ wykorzystywanie dodatkowych urz¹dzeñ zewnêtrznych, takich jak np. kamera umieszczona ponad obszarem
roboczym. Mo¿liwe jest wówczas zbudowanie mapy otoczenia w oparciu o informacje uzyskane z obrazu z takiej kamery. Zaawansowane zagadnienia nawigacji wymagaj¹ zaanga¿owania sztucznej inteligencji. Nadrzêdny uk³ad decyzyjny musi odpowiednio reagowaæ na
pojawiaj¹ce siê nieraz sprzeczne ze sob¹ sygna³y z podsystemów pomiarowych. Zaprezentowany w niniejszej pracy algorytm rozmyty bazuje jedynie na informacjach pochodz¹cych z czujników zbli¿eniowych. Robot na bie¿¹co ledzi sytuacjê w otaczaj¹cej go przestrzeni, dziêki czemu zdolny jest do reakcji w przypadku zagro¿enia kolizji np. z drugim
poruszaj¹cym siê robotem.
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2. Robot Khepera III
2.1. Budowa
Robot (rys. 1) porusza siê na dwóch kó³kach, umieszczonych w jednej osi, obleczonych gum¹ dla uzyskania lepszej przyczepnoci. Dodatkowo Khepera III podparty jest
w jednym punkcie, co zapewnia stabilne poruszanie siê w przestrzeni roboczej. Dooko³a
obudowy robota umieszczonych jest 9 czujników podczerwieni oraz dodatkowo 2 pod
spodem (czujniki zbli¿eniowe), umo¿liwiaj¹cych wykrywanie na niedalek¹ odleg³oæ przeszkód, b¹d krawêdzi sto³u, po którym robot siê porusza. Robot ma równie¿ mo¿liwoæ
zmierzenia odleg³oci od przeszkody, za spraw¹ piêciu wbudowanych sensorów ultradwiêkowych (sonary). Do napêdu wykorzystano dwa wysokiej klasy silniki DC (po jednym dla ka¿dego ko³a) zapewniaj¹ce sprawne i dok³adne sterowanie ruchem robota. Obydwa ko³a robota napêdzane s¹ silnikami DC sprzê¿onymi z przek³adni¹ o prze³o¿eniu
43,2:1. Silniki maja w³asne wbudowane enkodery przyrostowe, umiejscowione na osi silnika, daj¹ce 16 impulsów na obrót wa³u silnika. W sumie daje to 2764,8 impulsów na obrót
ko³a, co odpowiada 21,47 impulsom na milimetr przejechanej drogi (rednica ko³a wynosi
41 mm, co daje 128,8 mm przejechanej drogi na pe³ny obrót tarczy ko³a). Maksymalna
osi¹galna prêdkoæ robota wynosi 298 mm/s [6].

Rys. 1. Widok robota Khepera III

Rozmieszczenie czujników zbli¿eniowych przedstawia rysunek 2. Czujniki zbli¿eniowe nie daj¹ informacji o odleg³oci od przeszkody, jedynie o jej bliskoci (odczyt ronie
w miarê zbli¿ania siê do przeszkody). Czujniki podczerwieni mog¹ równie¿ pracowaæ jako
czujniki wiat³a [6].

Rys. 2. Rozmieszczenie czujników zbli¿eniowych (widok od spodu)
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Podstawowym sposobem komunikacji pomiêdzy komputerem a robotem mobilnym
Khepera III jest protokó³ komunikacji szeregowej RS232. Podczas takiej komunikacji komputer pracuje jako master a robot Khepera jako slave. Ka¿de po³¹czenie z robotem jest
inicjowane przez komputer, a komunikacja realizowana jest poprzez przesy³anie komunikatów ASCII. Ka¿de pojedyncze po³¹czenie sk³ada siê z dwóch czêci:
 rozkazu wysy³anego z komputera: rozpoczynaj¹cego siê du¿¹ liter¹, po której nastêpuj¹ (jeli s¹ konieczne) numeryczne lub znakowe parametry oddzielone przecinkiem;
 odpowiedzi, wysy³anej z robota do komputera: rozpoczynaj¹cej siê ma³¹ liter¹ (tak¹
jak w rozkazie), po której nastêpuj¹ (je¿eli rozkaz dotyczy odczytu stanu czujników)
numeryczne parametry odpowiedzi oddzielone przecinkami.
Dostêpne rozkazy mo¿na podzieliæ na dwie grupy:
 rozkazy dotycz¹ce konfiguracji robota (ustawienie parametrów protoko³u szeregowego, ustawianie parametrów regulatorów po³o¿enia i prêdkoci, ustawianie parametrów
sonarów);
 rozkazy zwi¹zane ze sterowaniem robota (zadawanie pozycji, zadawanie prêdkoci, odczyt czujników zbli¿eniowych, odczyt czujników wiat³a, odczyt odleg³oci
z sonarów).
Taki sposób komunikacji z robotem Khepera umo¿liwia programowanie przy u¿yciu
dowolnego oprogramowania udostêpniaj¹cego ³¹cznoæ przez port szeregowy COM.
Na bazie udostêpnionych dla robota rozkazów zrealizowany zosta³ zestaw funkcji pozwalaj¹cych na programowanie w rodowisku Matlaba [2]. Robot wyposa¿ony jest standardowo w urz¹dzenie Bluetooth, zapewniaj¹ce bezprzewodow¹ komunikacjê poprzez port szeregowy pomiêdzy nim a komputerem steruj¹cym.

2.2. Reprezentacja po³o¿enia robota
Przyjêto, ¿e wspó³rzêdne pozycji Khepery odpowiadaj¹ lokalizacji punktu przeciêcia
osi robota z osi¹ jego kó³. Do nawigowania robotem nie wystarcza znajomoæ jego po³o¿enia. Aby móc skierowaæ go w odpowiednim kierunku, trzeba równie¿ dysponowaæ wiedz¹
o jego aktualnej orientacji. Dlatego wspó³rzêdne robota s¹ reprezentowane przez 3 zmienne
(x, y, α). Aktualna orientacja jest mierzona wzglêdem startowej w stronê przeciwn¹ do ruchu wskazówek zegara. Przy wykonywaniu obrotów wokó³ pionowej osi robota ko³a przesuwaj¹ siê po okrêgu. Bior¹c pod uwagê odleg³oæ miêdzy ko³ami robota, na pe³ny obrót
przypada 5934,45 impulsów z enkoderów. Kierunek, w którym porusza siê robot, wyznaczany jest z ró¿nicy wartoci wskazywanych przez enkodery na obu ko³ach:

α=

enk _ p − enk _ l
⋅180o
5934, 45
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Dla okrelenia aktualnej pozycji robota potrzebna jest wartoæ enkoderów przed rozpoczêciem i po zakoñczeniu ruchu. Pokonany dystans jest wyznaczany poprzez porównanie
rednich arytmetycznych wskazañ enkoderów przed rozpoczêciem i po zakoñczeniu ruchu.
dist =

enk _ ln + enk _ pn enk _ ln −1 + enk _ pn −1
−
2
2

Aktualne po³o¿enie robota wyznaczane jest z zale¿noci:
xn = xn −1 +

dist ⋅ cos(α)
21, 47

yn = yn −1 +

dist ⋅ sin(α )
21, 47

gdzie dzielenie przez 21,47 wynika z przeliczenia liczby impulsów z enkoderów na ka¿dy
milimetr przebytej drogi.

3. Implementacja algorytmu ruchu
Dla potrzeb implementacji i testowania algorytmów nawigacji i sterowania robota
Khepera III w nieznanym otoczeniu wybrane zosta³o rodowisko Matlab/Simulink
(R2008b) [7] oraz Fuzzy Logic Toolbox [8]. Komunikacja z robotem wykonywana jest poprzez pakiet funkcji zrealizowanych dla tego rodowiska [2]. W zaimplementowanym algorytmie rozmytym dla oceny interakcji z otoczeniem wybrane zosta³y czujniki zbli¿eniowe, których charakterystyka przedstawiona zosta³a na rysunku 3 (12-bitowe czujniki daj¹
wartoæ od 0 do 4095, a odleg³oæ podana jest w milimetrach).

Rys. 3. Charakterystyka czujników zbli¿eniowych
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Poni¿ej przedstawiony zosta³ algorytm poruszania siê robota Khepera III w nieznanym
otoczeniu z omijaniem przeszkód wykorzystuj¹cy logikê rozmyt¹, bazuj¹cy na idei Braitenberga. Idea tzw. pojazdu Braitenberga [1] polega na bezporednim po³¹czeniu modu³ów
percepcji i wykonywania ruchu, czyli po³¹czeniu czujników z elementami wykonawczymi
(napêdami). Ka¿de takie po³¹czenie ma przypisane wagi. W zale¿noci od zastosowanych
czujników i wag robot mo¿e wykonywaæ ró¿ne zadania.

3.1. Algorytm rozmyty
Schemat blokowy algorytmu zaimplementowany w Simulinku przedstawiono na rysunku 4. Odczyt czujników zbli¿eniowych realizowany jest przez blok ‘Read_Proximity’
(w zaimplementowanym algorytmie wykorzystano czujniki od 1 do 8) a wysy³anie zadanej
prêdkoci dla kó³ robota przez blok ‘Motor_Speed’. Bloki ‘Fuzzy Logic Controller zawieraj¹ funkcje opisuj¹ce algorytm rozmyty. W podsystemie ‘Kinematics & Visualisation’
rozwi¹zywane jest zadanie kinematyczne dla uzyskania pozycji i orientacji robota oraz wizualizacji ruchu. Podsystem ‘Tim’ zawiera s-funkcjê zapewniaj¹c¹ dzia³anie uk³adu z zadanym czasem próbkowania.

Rys. 4. Schemat blokowy uk³adu z algorytmem rozmytym
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Regulatory rozmyte zosta³y stworzone za pomoc¹ narzêdzia fuzzy znajduj¹cego siê
w pakiecie Fuzzy Logic Toolbox [8], bêd¹cym dodatkiem do oprogramowania Matlab/Simulink. Umo¿liwia ono rêczny dobór parametrów regulatora, czyli funkcji przynale¿noci
dla wejæ i dla wyjæ, regu³ opisuj¹cych sposób dzia³ania regulatora, czy sposobu defuzyfikacji. W ten sposób utworzono regulatory typu Mamdani o dwóch wejciach i jednym wyjciu. Dla realizacji procesu defuzyfikacji wybrana zosta³a metoda rodka ciê¿koci.
Zaimplementowany algorytm jest bardzo ‘intuicyjny’:
je¿eli odleg³oæ od przeszkody z lewej strony robota jest ma³a a z prawej strony jest
du¿a to robot powinien skrêcaæ w prawo (prêdkoæ lewego ko³a du¿a a prawego ma³a)
je¿eli odleg³oæ od przeszkody z lewej strony robota jest du¿a a z prawej strony jest
ma³a to robot powinien skrêcaæ w lewo (prêdkoæ lewego ko³a ma³a a prawego du¿a)
je¿eli odleg³oæ od przeszkody z lewej strony robota jest du¿a i z prawej strony jest
du¿a to robot powinien jechaæ prosto (prêdkoæ lewego i prawego ko³a du¿a).
Wydaje siê, ¿e dosyæ naturalne jest prze³o¿enie tak sformu³owanego algorytmu na rzeczywiste sterowanie poprzez wykorzystanie logiki ‘rozmytej’.
Uwzglêdniaj¹c charakterystyki czujników zbli¿eniowych przyjêto (ze wzglêdu na zachowanie bezpiecznej odleg³oci od przeszkód), ¿e górny próg sumy wskazañ czterech czujników z ka¿dej strony robota bêdzie wynosi³ 12 000 (co oznacza odleg³oæ od przeszkody
oko³o 25 mm). Regulator rozmyty dla ka¿dego ko³a posiada dwa wejcia powi¹zane z czujnikami z lewej i prawej strony robota oraz jedno wyjcie okrelaj¹ce prêdkoæ ko³a (rys. 5).

Rys. 5. Struktura regulatora rozmytego

Dla opisu sygna³ów wejciowych przyjête zosta³y dwie funkcje przynale¿noci (typu
ZMF i SMF) przedstawione na rysunku 6.
Dla czujników z lewej strony s¹ to funkcje: ‘left-n’ (przeszkoda blisko) i ‘left-f’ (przeszkoda daleko). Podobnie dla czujników z prawej strony: ‘right-n’ i ‘right-f’.
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Rys. 6. Funkcje przynale¿noci dla wejæ

Dla opisu sygna³u wyjciowego przyjêto równie¿ dwie funkcje opisuj¹ce (typu ZMF
i SMF). Przyk³adowo dla prawego ko³a (rys. 7) s¹ to: ‘right-slow’ (prawe ko³o wolno)
i ‘right-fast’ (prawe ko³o szybko).

Rys. 7. Funkcje przynale¿noci dla wyjcia

Dla opisu dzia³ania regulatora ustalone zosta³y nastêpuj¹ce proste regu³y (dla prawego
ko³a):
1.
2.
3.
4.

If
If
If
If

(input1 is left-n) and (input2 is right-f) then (output1 is right-slow)
(input1 is left-f) and (input2 is right-n) then (output1 is right-fast)
(input1 is left-n) and (input2 is right-n) then (output1 is right-slow)
(input1 is left-f) and (input2 is right-f) then (output1 is right-fast)
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tora
1.
2.
3.
4.

W podobny sposób ustalone zosta³y funkcje przynale¿noci dla wejæ i wyjcia regulalewego ko³a, a regu³y jego dzia³ania s¹ nastêpuj¹ce:
If (input1 is left-n) and (input2 is right-f) then (output1 is left-fast)
If (input1 is left-f) and (input2 is right-n) then (output1 is left-slow)
If (input1 is left-n) and (input2 is right-n) then (output1 is left-fast)
If (input1 is left-f) and (input2 is right-f) then (output1 is left-fast)

Dla tak ustalonych funkcji przynale¿noci oraz przyjêtych regu³ dzia³ania uzyskana
zosta³a zale¿noæ sterowania od sygna³ów wejciowych przedstawiona na rysunku 8.
Przeprowadzono wiele testów potwierdzaj¹cych poprawnoæ dzia³ania algorytmu.
Przyk³adowe przebiegi ruchu robota w nieznanym otoczeniu z wykorzystaniem przedstawionych regulatorów rozmytych pokazane zosta³y na rysunkach 9 i 10.

Rys. 8. Zmiany sygna³u steruj¹cego w funkcji sygna³ów wejciowych

Rys. 9. Ilustracja dzia³ania algorytmu

Algorytmy rozmyte w nawigacji ko³owego robota mobilnego

437

Rys. 10. Ilustracja dzia³ania algorytmu

4. Podsumowanie
Przedstawione w pracy rozwa¿ania pokazuj¹ mo¿liwoci wykorzystania bardzo wygodnego i uniwersalnego rodowiska Matlab/Simulink do implementacji i testowania algorytmów nawigacji i sterowania dla mobilnego robota ko³owego Khepera III. Realizacja
tego zadania by³a mo¿liwa przez wykorzystanie stworzonego pakietu funkcji steruj¹cych.
Wybrane rodowisko badawcze pozwala na ³atw¹ zmianê i dobór parametrów algorytmów
i testowanie wp³ywu tych zmian na zachowanie robota. Wykorzystanie logiki rozmytej dla
implementacji algorytmu zachowania siê mobilnego robota w nieznanym otoczeniu wydaje
siê bardzo naturalne i korzystne. Uzyskane wyniki testów przeprowadzonych dla zaprezentowanego algorytmu ruchu robota w nieznanym otoczeniu z omijaniem przeszkód mo¿na
uznaæ za zadowalaj¹ce.
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