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Test stand to design control algorithms for mobile robots
Abstract. The work presents a stand for researching mobile robots, allowing for prototyping of new or improving the existing control algorithms. The
elements of the research stand were described, including the parameters of the QBot 2e wheeled mobile robot. In addition, the article presents the
results of exemplary odometry measurements obtained for two robot paths based on data read from an inertial measurements unit equipped with a
gyroscope and an accelerometer.
Streszczenie. W pracy przedstawione zostało stanowisko służace
˛ do badań robotów mobilnych, pozwalajace
˛ na prototypowanie nowych, badź
˛ też
ulepszanie istniejacych
˛
algorytmów sterowania. Opisano elementy stanowiska, w tym parametry kołowego robota mobilnego QBot 2e. Dodatkowo,
w artykule zaprezentowano wyniki przykładowych pomiarów odometrycznych uzyskanych dla dwóch zadanych ścieżek robota na podstawie danych
odczytywanych z inercyjnej jednostki pomiarowej wyposażonej w żyroskop i akcelerometr.(Stanowisko do prototypowania algorytmów sterowania
kołowymi robotami mobilnymi)
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Wprowadzenie
W ciagu
˛
ostatnich lat zauważa sie˛ znaczacy
˛ wzrost
rozwoju technologii, które zwiazane
˛
sa˛ ze sterowaniem
oraz komunikacja˛ dotyczac
˛ a˛ robotów mobilnych w tym
kołowych robotów mobilnych. Posiadanie odpowiedniego
i niezbednego
˛
sprz˛etu i oprogramowania pozwalajacego
˛
na prototypowanie i symulacje˛ algorytmów w warunkach
laboratoryjnych jest bardzo ważne, aby móc rozwijać te
technologie. Artykuł przedstawia utworzone na Wydziale
Elektrycznym Politechniki Cz˛estochowskiej Laboratorium Inteligentnych Robotów Mobilnych. W skład wyposażenia
laboratorium wchodza˛ cztery quadrocoptery (QDrone), dwa
roboty kołowe (QBot 2e), które wyposażone zostały bogatym zestawem czujników, osiem kamer lokalizujacych
˛
(OptiTrack Flex 13), naziemna˛ stacje˛ kontroli wraz z oprogramowaniem Matlab-Simulink oraz infrastrukture˛ niezbedn
˛ a˛
do komunikacji i bezpieczeństwa. W artykule przedstawione
zostało pełne wyposażenie laboratorium oraz przedstawione
zostały przykładowe trajektorie kołowego robota mobilnego
wraz z wynikami pomiarów z czujników monitorujacych
˛
różne
dane zarejestrowane podczas pracy.
W ostatnim czasie robotyka rozwija sie˛ bardzo szybko. Powstaje znaczna liczba nowych rozwiaza
˛ ń technologicznych wspierajacych
˛
ludzka˛ prace.
˛ Nierzadko sa˛ to
prace wykonywane w trudnych warunkach lub też wymagajace
˛ dużego wysiłku ﬁzycznego a także prace, których
ludzie nie sa˛ w stanie wykonać sami [1]. Jedna˛ z najszybciej rozwijajacych
˛
sie˛ gałezi
˛ robotyki sa˛ roboty mobilne,
które maja˛ duża˛ zdolność do poruszania sie˛ w przestrzeni
ladowej,
˛
powietrznej oraz wodnej [2]. Roboty takie moga˛
być sterowane zdalnie przez człowieka lub też moga˛ służyć
jako autonomiczne jednostki. W zależności od stosowanego
sytemu mobilności, roboty można podzielić na: kołowe,
chodzace,
˛
podwodne i inne [1]. Kołowe roboty mobilne
maja˛ swoje zastosowanie w wielu dziedzinach życia, zaczynajac
˛ na prostych zadaniach domowych takich jak sprza˛
tanie, kończac
˛ na specjalistycznych pracach jakimi może
być praca w skażonym środowisku [3, 4]. W celu usprawnienia komunikacji pomiedzy
˛
robotami oraz możliwości
ich pracy autonomicznej, opracowywane sa˛ coraz to nowsze
rozwiazania.
˛
Roboty doposaża sie˛ w odpowiednie narz˛edzia
pozwalajace
˛ im na wykonanie zadań, jakie zostaja˛ przed
nimi postawione. Realizacja wspierana jest za pomoca˛
różnych lokalizatorów takich jak GPS, systemów wizyjnych
i innych dodatkowych czujników. Do sprawnego poruszania sie˛ w środowisku konieczne jest, aby robot posiadał
możliwość tworzenia mapy otaczajacej
˛
go przestrzeni oraz

do lokalizowania sie˛ w niej. Jest to bardzo ważny obszar
badawczy. Ciagle
˛ rozwijajace
˛ sie˛ roboty mobilne sa˛ zwiazany
˛
z wynalezieniem nowych układów zasilania, nowych materiałów, zwiekszaniem
˛
mocy obliczeniowej elektronicznych
układów i rozbudowa układów sterowania co przyczynia sie˛
do powstawania lepszych projektów stosowanych w dziedzinach życia ludzkiego. Jednym z ważnych zadań robota, niezbednych
˛
do prawidłowego sterowania jest zadanie
lokalizacji robota w czasie rzeczywistym. Jest ono cz˛esto realizowane z wykorzystaniem danych odometrycznych. Z tego
powodu roboty cz˛esto wyposaża sie˛ w inercyjne jednostki
pomiarowe (IMU) w technologii MEMS. Jednostki takie posiadaja˛ zintegrowany akcelerometr i żyroskop, dzieki
˛ którym
możliwe sa˛ pomiary przyspieszenia liniowego i katowego
˛
oraz predkości
˛
liniowej i katowej
˛
platformy jezdnej robota [7].
Stanowisko do badań robotów mobilnych
Laboratorium wyposażono w zestaw sprz˛etowoprogramowy, o nazwie Autonomous Vehicles Research
Studio, umożliwiajacy
˛ przeprowadzenie badań zwiazanych
˛
z robotami mobilnymi. W jego skład wchodza:
˛ cztery
quadrocoptery (QDrone), dwa roboty kołowe (QBot 2e),
osiem kamer lokalizujacych
˛
(Optitrack Flex 13) oraz
naziemna stacja kontroli (Ground Control Station) [8].
Fotograﬁe˛ laboratorium zaprezentowano na rys. 1.

Fig. 1. Laboratorium Inteligentnych Robotów Mobilnych.

Stacja kontroli składa sie˛ z komputera PC o parametrach: Intel Core i7 z 32 GB pamieci
˛ RAM DDR4 [8] wraz
z oprogramowaniem: Matlab 2018a, QUARC Real-Time
Control Software 2018, Motive 2.0, Visual Studio Community
Compiler 2017. Do obsługi posiadamy trzy monitory, joystick
kontrolera lotu na USB, router dwuzakresowy 2.4Ghz i 5Ghz.
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pozwala na planowanie ścieżki robota, a drugi (Stabilizer) jest odpowiedzialny za jej realizacje.
˛ Każdy z wyżej
wymienionych modeli jest uruchomiony na innej docelowej
platformie sprz˛etowej, Mission Server na stacji bazowej
pod kontrola˛ systemu Windows, a Stabilizer na systemie
operacyjnym Linux badanego robota. Modele wymieniaja˛
dane za pośrednictwem protokołu TCP IP i routera bezprzewodowego.
W dalszej cz˛eści pracy opisano model kinematyki robota Qbot 2e oraz wyniki przykładowych badań przeprowadzonych na wyżej opisanym stanowisku.
Fig. 2. Kołowy robot mobilny QBot 2e [9]

Jednym z elementów środowiska jest robot mobilny
QBot 2e. Jest to autonomiczny robot naziemny o otwartej
architekturze, zbudowany na dwukołowej platformie mobilnej Kobuki. Składa sie˛ z dwóch centralnych kół nape˛
dowych (z enkoderami) zamontowanych na wspólnej osi,
która przecina robota. Odległość miedzy
˛
lewym i prawym
kołem wynosi 23,5 cm. Średnica pojazdu zaś 35 cm, a jego
wysokość (bez dodatków) wynosi 10 cm z zamontowanym
czujnikiem Kinect siega
˛ 27 cm. Platforma może sie˛ poruszać
z maksymalna˛ predkości
˛
a˛ 0,7 m/s [9]. Robot wykorzystuje
mechanizm napedowy
˛
zwany napedem
˛
różnicowym. Kółka
z przodu i z tyłu robota stabilizuja˛ platforme˛ bez uszczerbku dla ruchu. Każde koło napedowe
˛
może być niezależnie
napedzane
˛
do przodu i do tyłu. Ruch każdego koła mierzy sie˛
za pomoca˛ enkoderów, a orientacje˛ robota lub kat
˛ odchylenia można szacować za pomoca˛ zintegrowanego żyroskopu
(IMU). QBot 2e posiada zintegrowane czujniki uderzenia
(lewy, prawy i środkowy) oraz czujniki krawedzi
˛
(lewy, prawy
i środkowy) [9]. Robot wyposażono w komputer pokładowy Raspberry Pi 3 B+ i zintegrowana˛ bezprzewodowa˛
sieć LAN, co umożliwia bezprzewodowe połaczenie
˛
miedzy
˛
stacja˛ badawcza˛ i/lub innymi pojazdami. Na pokładzie robota znajdziemy system wizyjny Microsoft Kinect, co pozwala
przetwarzać dane RGB i głebokości
˛
do różnych celów, w
tym inspekcji wzrokowej, mapowania siatki 2D i 3D. Kamery
posiadaja˛ rozdzielczość 640x480 pikseli. Czujnik głebokości
˛
Kinect wykorzystuje światło podczerwone i ma zasieg
˛ od 0,5
m do 6 m [1]. Całkowita masa robota wynosi to 3,82 kg. Robota QBot 2e przedstawiono na rys. 2.
Przestrzeń robocza˛ otacza siatka w formie kwadratu, a
podłoga wyłożona panelami antypoślizgowymi. Całość posiada wymiary 5x5 x 2,5 metra.
W warstwie programowej laboratorium wyposażone jest
w środowisko Matlab/Simulink współpracujace
˛ ze sterownikami sprz˛etowymi QUARC ﬁrmy Quanser. Pozwala to na
wykorzystanie kluczowych funkcjonalności wymaganych do
badań nad wieloma pojazdami poprzez różnorodne konﬁgurowalne moduły. Dodatkowo umożliwia tworzenie aplikacji wysokiego poziomu i rekonﬁguracje˛ procesów niskiego
poziomu obsługiwanych przez wstepnie
˛
wbudowane moduły
i biblioteki QUARC, przygotowane przez producenta. Aplikacje te można rozbudowywać lub tworzyć swoje algorytmy od podstaw, wykorzystujac
˛ jedynie bloki lub fragmenty
wcześniej wspomnianych bloków.
Oprogramowanie QUARC Real-Time Control Software
2018 generuje kod w czasie rzeczywistym bezpośrednio ze
sterowników zaprojektowanych przez Simulink i uruchamia
go w czasie rzeczywistym na docelowym systemie Windows.
W zwiazku
˛
z potrzeba˛ komunikacji miedzy
˛
stacja˛
robocza˛ a robotem, cz˛esto stosuje sie˛ dwa modele utworzone w Simulink.
Jeden z nich (Mission Server)
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Model kinematyki kołowego robota mobilnego QBot 2e
Ruch kołowego robota mobilnego QBot 2e opisywany
jest przez równania kinematyki prostej i odwrotnej napedu
˛
różnicowego. Kinematyka prosta używana jest do lokalizacji robota w przestrzeni roboczej natomiast kinematyka
odwrotna pozwala na sterowanie robotem i programowanie
jego ruchu. Schemat robota mobilnego w lokalnym układzie
odniesienia, wraz z podstawowymi parametrami kinematyki
przedstawiono na rys. 3.

Fig. 3. Schemat robota mobilnego QBot 2e

Na rys. 3 przyjeto
˛ nastepuj
˛ ace
˛ oznaczenia parametrów
kinematyki: vL , vR , m/s – predkości
˛
liniowe odpowiednio:
lewego i prawego koła, vc , m/s – predkość
˛
liniowa platformy jezdnej, d, m – odległość pomiedzy
˛
kołami, Θ, rad
– kat
˛ obrotu platformy jezdnej wzgledem
˛
osi OX wokół
osi prostopadłej do płaszczyzny OXY , x, y – współrz˛edne
środka platformy jezdnej opisujace
˛ położenie robota.
Uwzgledniaj
˛
ac
˛ oznaczenia z rys. 3 można wyprowadzić
nastepuj
˛ ace
˛ równania opisujace
˛ ruch robota [5, 6]:

vR + vL
,
2
vR − vL
,
ωc =
d
vR + vL
,
rICC = d
2 (vR − VL )
vc =

(1)

gdzie: rICC – chwilowy promień krzywizny ścieżki, ωc = Θ̇
- predkość
˛
katowa
˛
wokół osi obrotu robota.
Równania (1) odnosza˛ sie˛ do opisu ruchu wzgledem
˛
lokalnego układu odniesienia (tzn. układu zwiazanego
˛
z
platforma˛ jezdna).
˛ W praktyce, dla przykładu w zagadnieniu mapowania otoczenia, niezbedne
˛
jest uzyskanie opisu
w odniesieniu do globalnego układu współrz˛ednych. W takim
przypadku opisywany model kinematyki prostej przyjmuje
nastepuj
˛ ac
˛ a˛ postać [5]:

⎤ ⎡
ẋ
⎣ ẏ ⎦ = ⎣
Θ̇
⎡

(2)

1
2
1
2

⎤
(vR + vL ) cos Θ
(vR + vL ) sin Θ ⎦ .
1
d (vR − vL )

Model kinematyki odwrotnej wyraża sie˛ równaniem:
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(3)

vR
vL




=

vc +
vc −

1
2 dωc
1
2 dωc


.

W przykładowych badaniach opisanych w dalszej cz˛eści
niniejszej pracy model 2 został zastosowany do wyznaczania
pozycji robota QBot 2e.
Metodyka badań
W dalszej cz˛eści opisano przykładowe badania dwóch
algorytmów lokalizacji robota QBot 2e przeprowadzone na
opisywanym stanowisku. Badania przebiegały w nastepuj
˛ a˛
cych etapach:
1. Zaprogramowanie ruchu robota zgodnie z przyjet
˛ a˛
ścieżka˛ w środowisku Matlab/Simulink
2. Kompilacja i przesłanie modelu symulacyjnego na platforme˛ docelowa˛ działajac
˛ a˛ w czasie rzeczywistym
(ang. real time target)
3. Uruchomienie modelu na platformie docelowej i symulacja sprz˛etowa w trybie HIL (ang. hardware in the loop)
4. Analiza wyników symulacji sprz˛etowej HIL
Do programowania ruchu robota zastosowano model
symulacyjny programu Simulink, którego schemat przedstawiono na rys. 4. Ruch robota został zaprogramowany

Wyniki badań
Poniżej zaprezentowano przykładowe wyniki badań dla
dwóch wyżej wymienionych wariantów ścieżek. Na rys. 5
przedstawiono ścieżk˛e robota, uzyskana˛ na podstawie symulacji modelu (2) oraz pomiarów odometrycznych i równania
(5). Przebiegi czasowe predkości
˛
liniowej vc i katowej
˛
ωc
pokazano na rys. 6 i 7. Dodatkowo na rys. 8 przedstawiono
przebiegi czasowe zmian położeń współrz˛ednych x i y robota.

Fig. 5. Ścieżka robota Qbot 2e odtwarzana w trakcie symulacji
sprz˛etowej HIL (wariant 1)

Fig. 6. Przebieg czasowy predkości
˛
liniowej vc robota w trakcie
symulacji sprz˛etowej HIL (wariant 1)

Fig. 4. Schemat modelu symulacji sprz˛etowej zastosowany do badania algorytmów lokalizacji robota mobilnego QBot 2e

w taki sposób, aby możliwe było porównanie lokalizacji
uzyskiwanej z wykorzystaniem danych odometrycznych rejestrowanych w czasie rzeczywistym przez enkodery podłac˛
zone do kół robota oraz czujnik IMU zainstalowany na platformie jezdnej (rys. 4 blok niebieski), z wynikami symulacji
modelu kinematyki (2), (rys. 4 blok zielony). Ścieżk˛e ruchu
zadawano poprzez zmiane˛ w czasie predkości
˛
vR (t) i vL (t).
Przykładowe wyniki badań uzyskano dla dwóch wariantów
vR (t) i vL (t)
ścieżek. W wariancie pierwszym predkości
˛
zadawano za pomoca˛ nastepuj
˛ acych
˛
funkcji czasu:

vL (t) = 0. 15sin (t + 3. 1) + 0. 35, m/s,
vR (t) = 0. 15sin (t) + 0. 35, m/s.

(4)

W wariancie drugim, zadana˛ ścieżk˛e zaprogramowano zadajac
˛ stałe predkości
˛
liniowe kół vR (t) = 0.6 m/s i vL (t) = 0.3
m/s, co skutkuje jazda˛ po okregu
˛
ze stała˛ predkości
˛
a˛ vc .
Jak wspomniano wyżej, w trakcie realizacji zadanej
ścieżki, rejestrowano w czasie rzeczywistym dane
pochodzace
˛
z enkoderów, żyroskopu i akcelerometru,
˛
w tym predkość
˛
liniowa˛ platformy jezdnej vc oraz predkość
katow
˛ a˛ platformy ωc . W dalszej kolejności wyniki tych
pomiarów posłużyły do lokalizacji odometrycznej robota,
przy czym poz˛e w chwili t, w globalnym układzie odniesienia
uzyskano na podstawie całkowania równania (2) w granicach
od 0 do t:

⎡

(5)

Fig. 7. Przebieg czasowy predkości
˛
katowej
˛
ωc robota w trakcie
symulacji sprz˛etowej HIL (wariant 1)

⎡
⎤
 t
x(t)
⎣ y(t) ⎦ =
⎣
0
Θ(t)

1
2
1
2

⎤
(vR + vL ) cos Θ
(vR + vL ) sin Θ ⎦ dt.
1
d (vR − vL )

Fig. 8. Przebiegi czasowe położeń środka platformy jezdnej robota
w trakcie symulacji sprz˛etowej HIL (wariant 1)

Wyniki uzyskane dla wariantu drugiego przedstawiono
na rys. 9–12. Ścieżk˛e robota wyznaczona˛ na podstawie
symulacji modelu (2) oraz pomiarów odometrycznych i równania (5) przedstawiono na rys. 9. Z kolei na rys. 10–12
zaprezentowano odpowiednio: przebiegi czasowe predkości
˛
liniowej vc , przebiegi czasowe predkości
˛
katowej
˛
ωc oraz
przebiegi czasowe zmian położeń współrz˛ednych x i y robota.
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Fig. 9. Ścieżka robota QBot 2e odtwarzana w trakcie symulacji
sprz˛etowej HIL (wariant 2)

Fig. 10. Przebieg czasowy predkości
˛
liniowej vc robota w trakcie
symulacji sprz˛etowej HIL (wariant 2)

nie aplikacji wysokiego poziomu i rekonﬁguracje˛ procesów niskiego poziomu, obsługiwanych przez wbudowane
sterowniki i biblioteki.
Analizujac
˛ rys. 6–8 oraz 10–12 można zauważyć, że
niezerowe wartości sygnałów sa˛ obserwowane w przedziale
czasowym t > 5 s. Jest to spowodowane faktem, iż
w modelach symulacyjnych zastosowano 5-sekundowy czas
opóźnienia przed wykonaniem ścieżki, przeznaczony na
kalibracje˛ żyroskopu zainstalowanego na robocie QBot 2e.
W trakcie badań stwierdzono, że kalibracja ta istotnie zwiek˛
sza dokładność pomiarów odometrycznych. Jak można zauważyć z rys. 5 i 9, wystepuje
˛
różnica w lokalizacji robota
za pomoca˛ modelu kinematyki i pomiarów odometrycznych
dla obu testowanych wariantów ścieżek. Z tego powodu
należy stwierdzić, że równania kinematyki sa˛ niewystarczajace
˛
do poprawnej lokalizacji robota w przestrzeni.
Różnica w lokalizacji jest spowodowana m.in. poślizgiem
oraz wpływem właściwości dynamicznych platformy jezdnej, nieuwzglednionych
˛
w równaniach (2) opisujacych
˛
kinematyk˛e badanego robota. Wpływ ten zobrazowano na wykresach przebiegów czasowych predkości
˛
liniowej i katowej
˛
przedstawionych na rys. 6, 7 oraz 10 i 11.
Authors: dr hab. inż. Sebastian Dudzik, Politechnika Cz˛estochowska, Katedra Automatyki, Elektrotechniki i Optoelektroniki, ul. Armii Krajowej 17, 42-200 Cz˛estochowa, Poland,
email: sebdud@el.pcz.czest.pl; mgr inż. Anna Podsiedlik, Politechnika Cz˛estochowska, ul. Armii Krajowej 17, 42200 Cz˛estochowa, Poland, email: anna.podsiedlik@pcz.pl;
mgr inż. Adam Rapalski, Politechnika Cz˛estochowska, ul.
Armii Krajowej 17, 42-200 Cz˛estochowa, Poland, email:
adam.rapalski@pcz.pl;
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Fig. 11. Przebieg czasowy predkości
˛
katowej
˛
ωc robota w trakcie
symulacji sprz˛etowej HIL (wariant 2)

Fig. 12. Przebiegi czasowe położeń środka platformy jezdnej robota
w trakcie symulacji sprz˛etowej HIL (wariant 2)
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