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Metoda pól potencja³owych
w nawigacji ko³owego robota mobilnego
1. Wprowadzenie
W artykule zostanie przedstawiona implementacja algorytmu wykorzystuj¹cego metodê sztucznych pól potencja³owych [1, 2] do realizacji ruchu i nawigacji ko³owego robota
mobilnego Khepera III w nieznanym otoczeniu, z omijaniem wystêpuj¹cych w nim przeszkód. Metoda pól potencja³owych nale¿y do grupy metod lokalnych, pozwalaj¹cych na
realizacjê zadañ id do celu bez wczeniejszej znajomoci mapy otoczenia. 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 do rozpoznawania otoczenia zosta³y wykorzystane czujniki zbli¿eniowe podczerwieni. Metoda zosta³a zmodyfikowana na potrzeby implementacji w rzeczywistym robocie mobilnym. W zastosowaniach praktycznych, robota nie mo¿na traktowaæ jako
punkt materialny. Dlatego wyznaczane si³y odpychaj¹ce nie odnosz¹ siê bezporednio do
przeszkód (jak to jest w za³o¿eniach teoretycznych metody), a przypisane s¹ do czujników.
Na potrzeby implementacji przyjête zosta³o, ¿e wokó³ robota znajduje siê zawsze 9 teoretycznych przeszkód rozlokowanych zawsze pod takimi samymi k¹tami (wynikaj¹cymi
z rozmieszczenia czujników) w stosunku do jego osi, dzia³aj¹cych z zerow¹ lub wiêksz¹ od
zera si³¹. Przedstawiony algorytm ma za zadanie realizacjê ruchu robota do zadanego po³o¿enia, z omijaniem wystêpuj¹cych w obszarze roboczym przeszkód. 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 na podstawie informacji uzyskanych z obrazu z takiej kamery. Zaprezentowany w niniejszej pracy algorytm sztucznych pól potencja³owych 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 (jeden 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 maj¹ 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 [11].

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 [11].

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 przez przesy³anie komunikatów ASCII. Ka¿de pojedyncze po³¹czenie sk³ada siê z dwóch czêci:
1) rozkazu wysy³anego z komputera: rozpoczynaj¹cego siê du¿¹ liter¹, po której nastêpuj¹ (jeli s¹ konieczne) numeryczne lub znakowe parametry oddzielone przecinkiem,
2) 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:
1) rozkazy dotycz¹ce konfiguracji robota (ustawienie parametrów protoko³u szeregowego, ustawianie parametrów regulatorów po³o¿enia i prêdkoci, ustawianie parametrów
sonarów),
2) 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 poprzez port szeregowy COM.
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. Ze wzglêdu na okrelon¹ 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

(1)
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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

(2)

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

dist ⋅ cos(α )
21,47

dist ⋅ sin(α )
yn = yn −1 +
21,47

(3)

gdzie dzielenie przez 21,47 wynika z przeliczenia liczby impulsów z enkoderów na [mm]
przebytej drogi.

3. Metoda pól potencja³owych
W literaturze metoda ta [1, 2] spotykana jest tak¿e pod nazw¹ metoda sztucznych pól
potencjalnych. Podstawowym za³o¿eniem metody jest przyjêcie, i¿ robot, traktowany jako
punkt materialny, porusza siê w wyniku si³ dzia³aj¹cych na niego. Si³y pochodz¹ od przeszkód i od punktu docelowego. Si³a od punktu docelowego przyci¹ga robota, natomiast si³y
od przeszkód odpychaj¹ go. Charakterystyka si³ odpychaj¹cych powinna byæ podana w taki
sposób, aby wartoæ si³y by³a ma³a, gdy robot znajduje siê daleko od przeszkody i ros³a
praktycznie do nieskoñczonoci na brzegach przeszkód. Si³y, w formie wektorów, które
dzia³aj¹ na robota, s¹ sumowane, tworz¹c wektor wypadkowy w danym punkcie przestrzeni
ruchu. Jest to nowy kierunek, w którym powinien siê poruszaæ robot (rys. 3).

Rys. 3. Rozk³ad wektorów si³ wypadkowych dzia³aj¹cych na robota
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Ze wzglêdu na to, ¿e punkt porusza siê po p³aszczynie, a ka¿de jego po³o¿enie opisane jest przez q = (x, y), wypadkowe pole dzia³aj¹ce na cz¹stkê jest superpozycj¹ pola przyci¹gaj¹cego i pól odpychaj¹cych, zale¿nych od q:
U w ( q) = U p ( q ) + ∑ Voi ( q)

(4)

i

gdzie:
Uw  potencja³ wypadkowy,
Up  potencja³ przyci¹gaj¹cy,
Voi – potencja³ odpychaj¹cy od i-tej przeszkody.
Dla opisu potencja³u przyci¹gaj¹cego, najczêciej u¿ywana jest funkcja kwadratowa
postaci [1, 2]:
1
2
U p (q ) = k p qr − qk
2

(5)

gdzie:
qr  wspó³rzêdne po³o¿enia robota,
qk  wspó³rzêdne po³o¿enia punktu koñcowego,
kp  dowiadczalnie dobierany wspó³czynnik.
Dla tak zaproponowanego potencja³u si³a przyci¹gania wynosi:
Fp (qr ) = −∇U p = k p qr − qk

(6)

Ze wzglêdu na to, ¿e si³a ta bêdzie w ka¿dym punkcie p³aszczyzny proporcjonalna
do odleg³oci miêdzy po³o¿eniem aktualnym a docelowym cz¹stki, wykorzystuje siê j¹ jako
kryterium osi¹gniêcia celu. Przyjmuje siê, ¿e je¿eli wartoæ si³y spadnie poni¿ej pewnej
sta³ej, to punkt koñcowy zosta³ osi¹gniêty.
Funkcj¹ potencja³u odpychaj¹cego ma byæ odpychanie ³adunku od przeszkód, gdy znajduje siê on blisko nich. W miarê zwiêkszania siê odleg³oci cz¹stki jego wp³yw ma maleæ.
Mo¿e byæ zatem opisany funkcj¹ [2]:
2
⎧
⎛
1
1 ⎞
⎪⎪ 1 koi ⎜
− ⎟,
Voi (q ) = ⎨ 2 ⎜⎝ qr − qoi d0 ⎟⎠
⎪
0
,
⎪⎩

gdzie:
qr
qoi
koi
d0






qr − qoi < d0

(7)

qr − qoi > d0

wspó³rzêdne po³o¿enia robota,
wspó³rzêdne po³o¿enia i-tej przeszkody,
dowiadczalnie dobierane wspó³czynniki,
odleg³oæ od przeszkody, poza któr¹ potencja³ przestaje wp³ywaæ na cz¹stkê.

344

Maciej Garbacz, Mieczys³aw Zaczyk

Dla tak zaproponowanego potencja³u si³a odpychania wynosi:
⎧
⎛
1
1 ⎞
1
− ⎟
⎪⎪ −koi ⎜⎜
⎟
d0 ⎠ q − q
Foi (qr ) = ⎨
⎝ qr − qoi
r
oi
⎪
0
⎪⎩

2

,

qr − qoi < d 0

,

qr − qoi > d 0

(8)

Jak widaæ, si³a odpychaj¹ca bêdzie rosn¹æ do nieskoñczonoci, gdy ruchomy ³adunek
znajdzie siê bardzo blisko przeszkody.
Maj¹c wszystkie wektory si³ odpychaj¹cych i wektor si³y przyci¹gaj¹cej, mo¿na utworzyæ wypadkowy wektor, który nadaje chwilowy kierunek jazdy robota.
Istnieje prawdopodobieñstwo, ¿e robot utknie w minimum lokalnym, tzn. si³a wypadkowa bêdzie równa 0, lecz robot nie znajduje siê jeszcze u celu. Jest to g³ówna wada tej
metody. Klasyczny przyk³ad takiej sytuacji ilustruje rysunek 4.

Rys. 4. Minimum lokalne metody pól potencja³owych

Niemo¿liwe jest wyjcie robota z minimum lokalnego, jeli u¿ywa siê algorytmu pól potencja³owych. Mo¿na natomiast pos³u¿yæ siê dodatkowymi metodami pozwalaj¹cymi kontynuowaæ jazdê. Jedn¹ z mo¿liwoci jest ruch robota wzd³u¿ ciany przeszkody, do czasu a¿ istnieje pewnoæ ominiêcia przeszkody. Kolejnym sposobem jest chwilowe wy³¹czenie si³y przyci¹gaj¹cej [3]. Takie dzia³anie nie jest dzia³aniem idealnym, poniewa¿ trudno wyznaczyæ
obszar atrakcji minimum lokalnego, a co za tym idzie, robot mo¿e ponownie wróciæ do minimum. Najczêstszym dzia³aniem jest chwilowe wy³¹czenie algorytmu pól potencja³owych [3]
i w³¹czenie np. algorytmu Braitenberga [4], czyli omijania przeszkód i b³¹dzenia losowego.

4. Implementacja metody pól potencja³owych
Podczas realizacji zadania sterowania robotem nie jest on traktowany jako omawiany
w metodzie ³adunek elementarny. Przeszkody, wykrywane przez czujniki podczerwieni,
generuj¹ si³y odpychaj¹ce. Wskazania czujników podczerwieni nie podaj¹ bezporednio
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odleg³oci od przeszkody. Aby powi¹zaæ je z wartociami si³ wynikaj¹cymi ze wzoru (8),
nale¿y je odpowiednio przeskalowaæ.
Ze wzglêdu na podobny charakter przebiegu wykresu odczytów z czujników oraz wykresu wartoci si³y (przy dobranych koi oraz d0) zastosowane zosta³y proste operacje arytmetyczne przekszta³caj¹ce odczyt z czujników do charakterystyki si³y (rys. 5).
Fi = ki ⋅

δi2
−η
4095

(9)

gdzie:
δi – pomiar i-tego czujnika,
η  sta³a dobrana dowiadczalnie,
ki  wspó³czynnik wzmocnienia i-tej si³y (dobrany dowiadczalnie).
Liczba 4095 wynika z maksymalnego odczytu z czujnika.

Si³a

Rys. 5. Dopasowanie si³y do charakterystyki czujnika

W zastosowaniach praktycznych robota nie mo¿na traktowaæ jako punkt materialny.
Dlatego dobrane dowiadczalnie wspó³czynniki ki nie odnosz¹ siê bezporednio do przeszkód (jak to jest w za³o¿eniach teoretycznych), a przypisane s¹ do czujników.
Na potrzeby implementacji przyjêto, ¿e wokó³ robota znajduje siê zawsze 9 teoretycznych przeszkód rozlokowanych zawsze pod takimi samymi k¹tami (wynikaj¹cymi
z rozmieszczenia czujników) w stosunku do jego osi, dzia³aj¹cych z zerow¹ lub wiêksz¹ od
zera si³¹.
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Na podstawie wskazañ czujników wyznaczany jest wypadkowy wektor si³ odpychaj¹cych, z po³o¿enia robota na p³aszczynie  wektor si³y przyci¹gaj¹cej. Wektor wypadkowy
si³y przyci¹gaj¹cej i si³y odpychaj¹cej wyznacza chwilowy kierunek ruchu robota (po³o¿enie i orientacjê).
Opisany algorytm zosta³ zaimplementowany dla robota Khepera III (z dodatkow¹ p³ytk¹ steruj¹c¹ KoreBot LE), jako program napisany w jêzyku C, rozwijany w rodowisku
KoreBot IDE [8, 9, 10]. Aplikacja jest ³adowana do pamiêci robota zapewniaj¹c autonomiê
jego dzia³ania.
Przyk³adowe przebiegi ilustruj¹ce dzia³anie metody przedstawiono na rysunkach 6 i 7,
gdzie pokazana jest zarejestrowana trasa przejazdu robota oraz wektory si³ odpychaj¹cych
i przyci¹gaj¹cych.

Rys. 6. Ilustracja dzia³ania metody przy dwóch przeszkodach na trasie (mapa)

Rys. 7. Ilustracja dzia³ania metody dla przeszkody typu ciana (mapa)

Metoda pól potencja³owych w nawigacji ko³owego robota mobilnego

347

5. Podsumowanie
Przedstawiona w pracy metoda pól potencja³owych nale¿y do grupy metod lokalnych, pozwalaj¹cych na realizacjê zadañ id do celu, bez wczeniejszej znajomoci mapy
otoczenia. Zaprezentowana w niniejszej pracy implementacja metody bazuje jedynie na informacjach pochodz¹cych z czujników zbli¿eniowych. Zapewnienie du¿ej dok³adnoci
osi¹gania zadanej pozycji koñcowej nie by³o przedmiotem przedstawionych badañ. Przy
wyznaczaniu aktualnej pozycji robota metodami wzglêdnymi (pomiar odometryczny)
mog¹ pojawiaæ siê b³êdy lokalizacji wynikaj¹ce z polizgów kó³. Podczas przeprowadzonych testów na stole roboczym o wymiarach 1400 mm × 900 mm b³¹d w pozycji koñcowej
nie przekracza³ 25 mm (d³ugoæ trasy oraz rodzaj powierzchni bêd¹ wp³ywaæ na wielkoæ
b³êdu).
Otrzymana trajektoria ruchu robota nie jest optymalna w sensie d³ugoci, co wynika
z braku informacji o po³o¿eniu przeszkód przed rozpoczêciem ruchu. Metoda ta mo¿e byæ
wykorzystywana tak¿e jako globalna, gdy znana jest mapa otoczenia.
Przeprowadzone testy potwierdzi³y (mimo wad zwi¹zanych z minimami lokalnymi)
przydatnoæ metody do realizacji zadania nawigacji robotów mobilnych w nieznanym otoczeniu.
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