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Streszczenie
Celem pracy magisterskiej byªo zaproponowanie i opracowanie rozwi¡zania wspomagaj¡cego programowanie zadania dla pojedynczego manipulatora poprzez generacj¦ punktów
interpolacji dla pozycyjnych generatorów trajektorii. Zakres pracy obejmowaª wybór zadajnika ruchu, wykorzystywanego do przemieszczania ko«cówki manipulatora, i wª¡czenie
go do ramowej struktury programowej MRROC++, pod której kontrol¡ dziaªa manipulator, a nast¦pnie stworzenie oprogramowania umo»liwiaj¡cego programowanie pojedynczego robota.
Od zadajnika ruchu wymagano, by umo»liwiaª bezprzewodowe i jednor¦czne sterowanie manipulatorem. Do realizacji zadania wybrany zostaª zadajnik Wiimote rmy Nintendo. W strukturze MRROC++ zaimplementowany zostaª proces VSP dziaªaj¡cy pod
kontrol¡ systemu operacyjnego Linux, komunikuj¡cy si¦ z urz¡dzeniem za pomoc¡ protokoªu Bluetooth.
Po stronie struktury MRROC++ zaprojektowane i zaimplementowane zostaªo zadanie
uczenie robota trajektorii przy wykorzystaniu bezprzewodowego zadajnika. Powstaªy równie» trzy generatory trajektorii, wykorzystuj¡ce odczyty z zadajnika i umo»liwiaj¡ce ruch
ko«cówk¡ manipulatora w ukªadzie wspóªrz¦dnych zaczepionym w ko«cówce o orientacji
ukªadu bazowego lub ko«cówki oraz ruch w przestrzeni stawów.
Testy powstaªego rozwi¡zania przeprowadzono przy u»yciu manipulatora IRp-6 na
torze jezdnym.
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1 Wst¦p
1.1 Cel pracy
Wspóªczesne roboty wkraczaj¡ w coraz to nowe dziedziny »ycia, wyr¦czaj¡c czªowieka
w najbardziej »mudnych pracach. Pod wzgl¦dem wydajno±ci przewy»szaj¡ znacznie ludzkie r¦ce, nic wi¦c dziwnego »e w dobie ogromnej konkurencji na rynku i coraz wi¦kszej
presji ekonomicznej przedsi¦biorstwa produkcyjne cz¦sto si¦gaj¡ po zautomatyzowane procesy wytwórcze, w tym roboty przemysªowe.
Wydajno±¢ systemu robotycznego w procesie wytwórczym w prosty sposób przekªada
si¦ na zysk w postaci czasu, który z kolei mo»na przeliczy¢ na pieni¡dze. Zwi¦kszanie wi¦c
wydajno±ci systemów robotycznych pozwala na realne oszcz¦dno±ci. Systemy robotyczne
maj¡ jednak ograniczenia, cz¦sto trzeba wi¦c szuka¢ oszcz¦dno±ci gdzie indziej.
Istotnym kosztem w »yciu systemu robotycznego jest proces wytwarzania oprogramowania nim steruj¡cego. Jest to zªo»ony proces, w którym za pomoc¡ ró»nych ±rodków
programista zapisuje wiedz¦ na temat oczekiwanego dziaªania systemu robotycznego. Im
wy»sza jako±¢ i wydajno±¢ dost¦pnych ±rodków, tym krótsze, a wi¦c ta«sze, b¦dzie przygotowanie robota do pracy.
Celem mojej pracy magisterskiej byªo opracowanie bezprzewodowego narz¦dzia, które
wspomo»e programist¦ w tworzeniu fragmentów aplikacji poprzez generowanie trajektorii
bez sprz¦»enia zwrotnego, tak jak to miaªo miejsce w tradycyjnej robotyce przemysªowej.
Implementacja rozwi¡zania miaªa by¢ poprzedzona analiz¡ dost¦pnych metod programowania robotów i sposobów zadawania ruchu.

1.2 Struktura pracy
Rozdziaª 2 ustanawia kontekst teoretyczny niniejszej pracy. Przedstawiam i porównuj¦ w nim gªówne rodziny metod programowania robotów - programowanie on-line oraz
programowanie o-line. Opisuj¦ tutaj cechy charakterystyczne obu metod oraz przedstawiam ich wady i zalety. W rozdziale tym przedstawiam równie» sposoby zadawania ruchu
robotowi.
W 3 rozdziale opisuj¦ podstawowe narz¦dzia wykorzystywane w pracy. Przedstawiam
programow¡ struktur¦ ramow¡ MRROC++ - ±rodowisko, w oparciu o które realizowana
jest niniejsza praca magisterska. Pokazuj¦, jak w oparciu o t¦ struktur¦ zaimplementowa¢
wirtualny czujnik, generator trajektorii oraz zadanie. Opisuj¦ równie» generator smooth,
zaimplementowany w ramach pracy in»ynierskiej[1] przez Rafaªa Tulwina, a wykorzystywany przeze mnie w procesie uczenia robota. Nakre±liwszy w 2 rozdziale teori¦ programowania robotów, w tym rozdziale skupiam si¦ na metodach programowania robotów dost¦p-
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nych obecnie w strukturze MRROC++. W drugiej cz¦±ci rozdziaªu opisuj¦ zagadnienia
zwi¡zane z wyborem i obsªug¡ zastosowanego w pracy zadajnika ruchu. Przedstawiam
wymagania postawione zadajnikowi oraz przeprowadzam analiz¦ porównawcz¡ oferowanych na rynku gier zadajników pod k¡tem speªnienia tych wymaga«. Nast¦pnie opisuj¦
wybrany do realizacji pracy zadajnik Wiimote rmy Nintendo oraz biblioteki programowe
wspomagaj¡ce jego wykorzystanie.
W rozdziale 4 przedstawiªem wymagania funkcjonalne postawione przed stworzonym
przeze mnie rozwi¡zaniem. Speªnienie tych wymaga« powinno skutkowa¢ powstaniem
rozwi¡zania u»ytecznego dla operatora systemu robotycznego, które uªatwi i przyspieszy
zadanie uczenia robota trajektorii.
Rozdziaª 5 zawiera zagadnienia zwi¡zane z implementacj¡ zadania. Opisuj¦ w nim architektur¦ mojego rozwi¡zania, a nast¦pnie poszczególne komponenty wchodz¡ce w skªad
rozwi¡zania. Na pocz¡tku przedstawiam proces VSP, czyli implementacj¦ wirtualnego
czujnika struktury MRROC++, realizuj¡cego komunikacj¦ z zadajnikiem ruchu. Nast¦pnie przedstawiam proces ECP realizuj¡cy zadanie programowania robotów, wykorzystuj¡ce wspomniany czujnik wirtualny. Kolejnym krokiem jest opisanie sposobu komunikacji
pomi¦dzy dwoma wspomnianymi procesami oraz przesyªanych mi¦dzy nimi struktur danych. Ostatnia cz¦±¢ rozdziaªu 5 zawiera opis u»ywanych przez zadanie generatorów ruchu,
wykorzystuj¡cych odczyty z zadajnika do generowania trajektorii, które równie» powstaªy
w ramach niniejszej pracy.
Rozdziaª 6 niniejszej pracy przybli»a obsªug¦ zadania uczenia robota i stanowi¢ ma namiastk¦ podr¦cznika u»ytkowania rozwi¡zania. Opisuj¦ w nim sposób sterowania wykonaniem zadania programowania robota za pomoc¡ zadajnika ruchu oraz metody zadawania
ruchu manipulatorowi.
Na ko«cu znajduje si¦ podsumowanie wykonanej pracy oraz perspektywy rozwoju
zaimplementowanego rozwi¡zania.
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2 Programowanie robotów
Wspóªczesne roboty wkraczaj¡ w coraz to nowe dziedziny »ycia, wyr¦czaj¡c czªowieka
w najbardziej »mudnych pracach. Pod wzgl¦dem wydajno±ci przewy»szaj¡ znacznie ludzkie r¦ce, nic wi¦c dziwnego »e w dobie ogromnej konkurencji na rynku i coraz wi¦kszej
presji ekonomicznej przedsi¦biorstwa produkcyjne cz¦sto si¦gaj¡ po zautomatyzowane procesy wytwórcze, w tym roboty przemysªowe.
W literaturze brak jest jednoznacznej denicji robota przemysªowego. Norma ISO TR
8373 przyjmuje nast¦puj¡c¡ denicj¦[2]:

robot przemysªowy to automatyczny, wielofunkcyjny, programowalny manipulator,
maj¡cy kilka stopni swobody, wyposa»ony w serwonap¦dy, zdolny do przemieszczania materiaªów, cz¦±ci narz¦dzi lub specjalizowanych urz¡dze«, wykonuj¡cy ró»ne
programowalne operacje w celu realizacji ró»norodnych zada«
O ile sama denicja robota przemysªowego jest dosy¢ ogólna, to zwraca uwag¦ na
istotn¡ ich cech¦ - programowalno±¢. Programowanie robota to formuªowanie zadania dla
robota, tj. zapisywanie wiedzy o oczekiwanym jego zachowaniu. I tak jak od systemu robotycznego oczekuje si¦ wysokiej wydajno±ci pracy, tak samo od programisty tego systemu
oczekuje si¦ mo»liwie wydajnego przygotowania robota do pracy. Dlatego te» równolegle
z rozwojem technologicznym samych robotów przemysªowych rozwijaªy si¦ metody ich
programowania.
Pierwsze roboty byªy urz¡dzeniami typowo mechanicznymi i pozbawione byªy centralnego ukªadu steruj¡cego. Jedynym sposobem oddziaªywania na nie przez programist¦
byªo bezpo±rednie wpªywanie na mechanizmy. Rozwój technologii i wzrost zaawansowania
zarówno ukªadów steruj¡cych, jak i samych robotów, stymulowaªy z kolei rozwój metod
programowania robotów. Wspóªczesny programista systemów robotycznych ma do dyspozycji bardzo szerokie spektrum metod - od r¦cznego programowania mechanicznych
manipulatorów po programowanie o-line - oparte cz¦sto na zaawansowanych rozwi¡zaniach komputerowych i nie anga»uj¡ce rzeczywistych robotów. Niniejszy rozdziaª ma na
celu przybli»enie dost¦pnych programi±cie ±rodków programowania robotów.
Ogóª metod programowania podzieli¢ mo»na na rodzin¦ metod o-line, która nie wymaga zaanga»owania rzeczywistego robota w procesie deniowania zadania, oraz metod
on-line, które go aktywnie wykorzystuj¡.

2.1 Programowanie o-line
Czas, w którym robot jest zaanga»owany w proces programowania, z ekonomicznego
punktu widzenia jest czasem nieproduktywnym. Metody programowania o-line rozu9

miane s¡ jako metody, które w proces deniowania zadania nie anga»uj¡ rzeczywistego
robota, dzi¦ki czemu nieproduktywny czas robota ograniczaj¡ do minimum. Rozwój metod o-line umo»liwiª szybki rozwój technik komputerowych, dzi¦ki czemu mo»liwe byªo
stworzenie zaawansowanych ±rodków programowania robotów.
Narz¦dzia metod o-line umo»liwiaj¡ deniowanie zadania za pomoc¡ j¦zyków wysokiego poziomu i wyra»anie ich w postaci tekstowej lub gracznej. Od wykorzystywanego
narz¦dzia oczekuje si¦ przede wszystkim tego, »e bazuj¡c na modelu rzeczywistej sceny
i rzeczywistego robota b¦dzie w stanie zwerykowa¢ poprawno±¢ stworzonego programu
i zamodelowa¢ jego wykonanie. Speªnienie tego wymagania bowiem pozwoli unikn¡¢ potrzeby anga»owania rzeczywistego robota i rzeczywistej sceny w proces programowania.
J¦zyki programowania wykorzystywane w metodach o-line charakteryzuj¡ si¦ du»¡
liczb¡ dost¦pnych instrukcji, dzi¦ki czemu umo»liwiaj¡ oprogramowanie nawet bardzo zªo»onych zada«. Instrukcje warunkowe pozwalaj¡ na wykorzystanie danych sensorycznych i
uzale»nienie przebiegu wykonania zadania od danych z czujników. Tekstowa lub graczna
forma reprezentacji zadania pozwala na ªatw¡ i tani¡ modykacj¦ zadania.
Podstawow¡ trudno±ci¡ metod o-line jest konieczno±¢ zamodelowania sceny i robota
oraz opisania wzajemnych powi¡za« mi¦dzy wszystkimi elementami. Jest to proces czasochªonny, podczas którego ªatwo o bª¦dy. Samo zdeniowanie zadania równie» nie musi by¢
trywialne i w zale»no±ci od stopnia zaawansowania ±rodowiska programistycznego wymaga¢ mo»e od operatora znacznych umiej¦tno±ci programistycznych. Dlatego te» metody
o-line najlepiej sprawdzaj¡ si¦ w sytuacjach, kiedy koszt czasu nieproduktywnego robota
jest istotnie wysoki.

2.1.1 J¦zyki programowania robotów
Systemy programowania robotów o-line pozwalaj¡ zapisa¢ sekwencj¦ instrukcji w
postaci tekstowej lub gracznej. Zadanie deniuje si¦ przy u»yciu jednego z dost¦pnych
j¦zyków wysokiego poziomu, w którym zapisuje si¦ oczekiwan¡ logik¦ oraz zale»no±ci
wykonania zadania od danych sensorycznych czy danych pobranych od operatora.
J¦zyki programowania pozwalaj¡ na sterowanie robotem na ró»nych poziomach szczegóªowo±ci, a wi¦c ró»ni¡ si¦ poziomem automatyzacji ruchu. G. Kost wprowadziª nast¦puj¡c¡ klasykacj¦ j¦zyków programowania[2].
1. poziom ruchu pozwala na programowanie ruchu manipulatora niezale»nie na ka»dej
z osi jego kinematyki. Zdeniowanie zadania w takiej reprezentacji jest zªo»one i
nieintuicyjne, a sama reprezentacja nie znalazªa wielu zastosowa«.
2. poziom manipulacji pozwala na programowanie peªnego ruchu manipulatora, tj.
zadawania ruchu ko«cówki. Wymaga to zdeniowania w systemie modelu kinematyki
10

robota.
3. poziom obiektu pozwala na zadawanie ruchu w kontek±cie obiektów znajduj¡cych
si¦ w scenie robota, co wymaga stworzenia modelu sceny i wykorzystywania danych
sensorycznych.
4. poziom zadania umo»liwia opisywanie zªo»onych zada« poprzez odwoªywanie si¦ do
instrukcji reprezentuj¡cych typowe zadania
J¦zyki programowania robotów implementowane s¡ jako j¦zyki specjalizowane oraz
rozszerzenia istniej¡cych j¦zyków ogólnego przeznaczenia[3].
Najpopularniejszymi j¦zykami programowania robotów s¡ j¦zyki dedykowane konkretnym robotom i wspierane przez ich producentów. Firma KUKA dostarcza wraz ze swoimi manipulatorami ±rodowisko KUKA.Sim[4], umo»liwiaj¡ce programowanie o-line ich
robotów. Zadania implementuje si¦ w stworzonym przez rm¦ KUKA j¦zyku programowania, udost¦pniaj¡cym proste instrukcje na poziomie manipulacji. Producent dostarcza dodatkowo równie» ±rodowisko symulacyjne umo»liwiaj¡ce werykowanie poprawno±ci
programu.
Wad¡ j¦zyków dedykowanych jest przede wszystkim ich nieprzeno±no±¢. Zaprogramowanie systemu robotycznego, skªadaj¡cego si¦ z robotów ró»nych producentów, wymaga
znajomo±ci kilku j¦zyków programowania, co znacznie podnosi koszt i czas przygotowania
systemu do pracy.
Wady tej pozbawione s¡ j¦zyki ogólnego przeznaczenia. S¡ one rozszerzane o biblioteki wspieraj¡ce obsªug¦ poszczególnych robotów przemysªowych. Oprócz standardowego
zestawu operacji czy typów danych udost¦pniaj¡ one operacje zwi¡zane ze sterowaniem
wybranym robotem przemysªowym. Umo»liwiaj¡ one deniowanie ruchu czy korzystanie z
danych sensorycznych. Innym sposobem jest wprowadzanie dodatkowej warstwy abstrakcji nad klasami reprezentuj¡cymi poszczególne roboty. Przykªadem takiego rozwi¡zania
jest Motion Description Language1 [5], rozszerzenie dla j¦zyka Java, dedykowane programowaniu robotów mobilnych. Podobne rozszerzenia istniej¡ równie» dla j¦zyka C++[6]
czy Python[7]. Do opisu zachowania robotów wykorzystywany jest równie» j¦zyk XML[8],
który przed wykonaniem zadania jest interpretowany w ci¡g instrukcji dla sterownika
robota.
W oparciu o j¦zyki ogólnego przeznaczenia tworzy si¦ z kolei struktury programowe.
S¡ to najcz¦±ciej zbiory bibliotek i moduªów uªatwiaj¡cych wytwarzanie sterowników dla
systemów robotycznych. Struktury takie zawieraj¡ równie» narz¦dzia wspomagaj¡ce programowanie robotów. Przykªadami takiej struktury jest opisana w rozdziale 3.2 struktura
MRROC++.
1 J¦zyk

opisu ruchu

11

2.1.2

Graczne ±rodowiska programowania robotów

Drug¡ grup¡ ±rodowisk programowania robotów s¡ j¦zyki graczne. Oczekiwane zachowanie robota wyra»a si¦ w nich za pomoc¡ ikon lub symboli. J¦zyki te po±wi¦caj¡ cz¦±¢
mo»liwo±ci j¦zyków tekstowych, ograniczaj¡c u»ytkownika do u»ywania zestawu predeniowanych instrukcji i operacji. S¡ jednak przyst¦pniejsze i nie wymagaj¡ z reguªy zaawansowanej wiedzy programistycznej. Zachowanie robota wyra»a si¦ w tych j¦zykach za
pomoc¡ diagramów przepªywu sterowania lub grafów. Przykªadem takiego ±rodowiska jest
narz¦dzie dd-designer wykorzystuj¡ce grafy do opisu zachowania robota[9].

2.2 Programowanie on-line
Rodzina metod programowania robotów on-line charakteryzuje si¦ tym, »e rzeczywisty
robot jest aktywnie wykorzystywany w procesie deniowania zadania. Metody te oparte s¡
na uczeniu robota oczekiwanej trajektorii. Uczenie robota trajektorii polega na poprowadzenia ramienia manipulatora wzdªu» oczekiwanej ±cie»ki. Operator porusza ramieniem
robota r¦cznie lub u»ywaj¡c nap¦dów robota, a kolejne punkty trajektorii zostaj¡ zapami¦tane. Wykonanie programu stworzonego w ten sposób polega na automatycznym
odtworzeniu przez robota zaprogramowanej ±cie»ki.
Zapami¦tywanie trajektorii realizowane jest na dwa sposoby, ró»ni¡ce si¦ zakresem
zapami¦tywanych danych oraz metod¡ odtwarzania na ich podstawie trajektorii.

Point-to-point W tej metodzie operator robota przemieszcza ramie dowoln¡ ±cie»k¡
pomi¦dzy kolejnymi punktami charakterystycznymi trajektorii, a nast¦pnie zapami¦tuje te punkty. Stworzona w ten sposób trajektoria zawiera zatem wiedz¦ o
tych punktach, nie opisuje za± w »aden sposób trajektorii ruchu pomi¦dzy w¦zªami.
Odtworzenie na tej podstawie trajektorii wymaga interpolacji ±cie»ki ruchu na podstawie zapami¦tanych punktów charakterystycznych, a operator nie ma wpªywu na
±cie»k¦ ruchu pomi¦dzy w¦zªami interpolacji.

Continuous Path W tej metodzie operator robota przemieszcza ramie wzdªu» oczekiwanej trajektorii, a aktualne poªo»enie ramienia jest zapami¦tywane co staªy kwant
czasu. Zapisana w ten sposób zawiera o wiele wi¦ksz¡ ilo±¢ w¦zªów, dzi¦ki czemu w
przybli»eniu oddaje rzeczywist¡ ±cie»k¦ przebyt¡ przez rami¦ robota. Metoda ta pozwala równie» odwzorowa¢ pr¦dko±¢ ruchu, gdy» czas pomi¦dzy osi¡gni¦ciem przez
rami¦ robota kolejnych zapami¦tanych w¦zªów jest staªy. Kolejne w¦zªy znajduj¡ si¦
na tyle blisko, »e zb¦dna staje si¦ procedura interpolacji, dzi¦ki czemu odtworzenie
takiej trajektorii jest o wiele prostsze.
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Podstawow¡ zalet¡ metod on-line jest ich prostota. Nie wymagaj¡ one od operatora
umiej¦tno±ci programistycznych, a jedynie wiedz¦ o po»¡danej trajektorii ruchu.
W podstawowej postaci metody on-line maj¡ wiele wad. Kod programu to niewiele mówi¡ca sekwencja punktów, wymagana jest zatem dodatkowa forma dokumentacji. Prostota
zadawania trajektorii uniemo»liwia wykorzystanie danych sensorycznych czy warunkowe
wykonanie cz¦±ci programu. Zrealizowanie tych mechanizmów jest mo»liwe, wymaga jednak o wiele bardziej zªo»ononego ±rodowiska programistycznego oraz bardziej zªo»onego
zapisu programu ni» sekwencja wspóªrz¦dnych w¦zªów.
Najwi¦ksz¡ jednak wad¡ metod on-line jest nieproduktywny czas robota po±wi¦cony
na jego programowanie.

2.3 Zadawanie ruchu
Operator mo»e zadawa¢ ruch robota r¦cznie lub wykorzysta¢ udost¦pniany przez system robotyczny panel sterowniczy. Samo wykonanie zadania uczenia robota, np. dodanie
punktu do trajektorii czy jej odtworzenie, wymaga z kolei udost¦pnienia przez system
robotyczny interfejsu sterowania zadaniem. Najcz¦±ciej panele sterownicze i i interfejs
sterowania zadaniem s¡ zintegrowane w jeden panel programowania.
Panel programowania robota (teach pendant, teach box) to urz¡dzenie pozwalaj¡ce
sterowa¢ robotem spoza jego przestrzeni roboczej. Panele te najcz¦±ciej zawieraj¡ przycisk stopu awaryjnego, wy±wietlacz, klawiatur¦ umo»liwiaj¡c¡ wpisywanie instrukcji czy
zestaw przycisków z przypisanymi funkcjami. Panel taki, oprócz poruszania ramieniem
robota pozwala równie» sterowa¢ przebiegiem wykonania zadania uczenia robota. Dodatkowo panel udost¦pnia operatorowi informacj¦ zwrotn¡ z systemu robotycznego.
Poszczególne panele ró»ni¡ si¦ sposobem sterowania przebiegiem wykonania zadania
oraz zakresem informacji zwrotnej udost¦pnianej operatorowi. Ze wzgl¦du na tematyk¦
niniejszej pracy na szczególn¡ uwag¦ zasªuguj¡ oferowane przez nie metody zadawania
ruchu. Ich mnogo±¢ oraz podejmowane próby opracowania nowych rozwi¡za« pokazuj¡,
»e zagadnienie zadawania ruchu jest zagadnieniem nietrywialnym.

Panel programowania robota Irp-6 Du»¡ grup¦ paneli programowania stanowi¡ panele oferowane przez producentów robotów. Schemat panelu programowania robota Irp6[14] rmy ABB przedstawia rysunek 1. Panel skªada si¦ z wy±wietlacza alfanumerycznego
rozmiaru 2x40 znaków, klawiatury z predeniowanymi funkcjami przycisków oraz przycisku stopu awaryjnego. Sam panel jest przeno±ny i poª¡czony jest z szaf¡ sterownicz¡ za
pomoc¡ przewodu.
Na panelu mo»na wyró»ni¢ pi¦¢ grup przycisków:
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Rysunek 1: Panel programowania robota Irp-6[14]

1. przyciski menu - umo»liwiaj¡ przegl¡danie listy dost¦pnych programów oraz ich
uruchamianie.
2. przyciski trybu poruszania robotem - pozwalaj¡ na wybór ukªadu wspóªrz¦dnych,
w których zadawany b¦dzie ruch. Do wyboru jest ukªad kartezja«ski, cylindryczny,
ukªad wspóªrz¦dnych wewn¦trznych robota oraz ukªad wspóªrz¦dnych z redukcj¡
pr¦dko±ci ruchu robota.
3. klawiatura numeryczna, pozwalaj¡ca wprowadza¢ liczbowe parametry zadania
4. przyciski funkcyjne, których rola zale»y od aktualnie wykonywanego zadania
5. przyciski ruchów r¦cznych, umo»liwiaj¡ce r¦czne poruszanie robotem poprzez zadawanie przyrostów na poszczególnych osiach robota
Panel programowania robota Irp-6 umo»liwia deniowanie nawet zªo»onych dziaªa«
dzi¦ki bogatemu zbiorowi dost¦pnych instrukcji. Umo»liwia tak»e ruchy r¦czne robotem
poprzez zadawanie wspóªrz¦dnych docelowych oraz ruch przyrostowy na poszczególnych
osiach, dzi¦ki czemu mo»liwe jest jego wykorzystanie do uczenia robota trajektorii. Zadawanie ruchu poprzez wprowadzanie wspóªrz¦dnych czy zadawanie przyrostów jest czasochªonne i maªo intuicyjne, jednak metoda ta jest najcz¦±ciej oferowana przez panele
programowania robotów przemysªowych.
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Konsola sterownicza struktury MRROC++ Graczna konsola struktury
MRROC++ (rysunek 8) stanowi programow¡ realizacj¦ konsoli sterowniczej robota.
Umo»liwia ona ruchy r¦czne obsªugiwanymi przez struktur¦ robotami poprzez zadawanie wspóªrz¦dnych docelowych oraz zadawanie przyrostów na poszczególnych osiach. Zadawanie ruchu mo»liwe jest w przestrzeni zmiennych wewn¦trznych robota, tj. stawów i
nap¦dów, oraz w zewn¦trznych ukªadach wspóªrz¦dnych o±-k¡t i ukªadzie k¡tów Eulera.
Konsola umo»liwia równie» uruchamianie zada« i sterowanie przebiegiem ich wykonania.
Struktura MRROC++ udost¦pnia równie» zadanie uczenia robota trajektorii pozycyjnej. Zadanie to pozwala na zapami¦tywanie sekwencji poªo»e« ko«cówki manipulatora
oraz jej odtwarzanie. W poª¡czeniu graczn¡ konsol¡ sterownicz¡ stanowi programow¡
realizacj¦ panelu programowania robota.

Panel programowania robota KUKA Ciekawe rozwi¡zanie zadawania ruchu robotowi oferuje panel programowania[10] dla robotów KUKA (rysunek 2). Pracuje on pod
kontrol¡ systemu operacyjnego Windows. Wyposa»ony jest w kolorowy wy±wietlacz VGA,
peªnowymiarow¡ klawiatur¦ alfanumeryczn¡, panel umo»liwiaj¡cy uruchamianie i wyª¡czanie robota, a tak»e przycisk stopu awaryjnego. Panel pozwala na programowanie robota przy u»yciu j¦zyka KRL, a tak»e zadawanie ruchów r¦cznych poprzez wprowadzanie
wspóªrz¦dnych docelowych lub zadawanie przyrostów na poszczególnych osiach manipulatora.

Rysunek 2: Panel programowania robotów KUKA

Najciekawszym elementem panelu jest umieszczona z prawej strony panelu mysz przestrzenna o sze±ciu stopniach swobody (rysunek 3). Pozwala ona zadawa¢ nie tylko kieru15

nek przemieszczenia si¦ robota czy obrót wokóª osi wybranego ukªadu wspóªrz¦dnych, ale
równie» zadawanie pr¦dko±ci poprzez przykªadanie do myszy odpowiedniej siªy.

Rysunek 3: Mysz przestrzenna KUKA

Panel programowania robota MOTOMAN Firma MOTOMAN opracowaªa wªasne
rozwi¡zanie MOTOMAN-ET[11], umo»liwiaj¡ce zadawanie ruchu, wykorzystuj¡ce czujnik
siªy i momentu siªy. Zasada dziaªania jest podobna do mysz¡ przestrzennej rmy KUKA,
w których czujnik siªy umieszczony byª w panelu programowania. W rozwi¡zaniu rmy
MOTOMAN czujnik umieszczony jest w ko«cówce manipulatora, a operator za pomoc¡
uchwytu poª¡czonego z czujnikiem mo»e zadawa¢ ruch. Dodatkowe oprogramowanie na
podstawie odczytów z czujnika porusza robotem zgodnie z wol¡ operatora. Zalet¡ takiej
formy zadawania ruchu jest jej intuicyjno±¢. Oczywist¡ wad¡ jest jednak fakt obecno±ci
operatora w przestrzeni roboczej manipulatora, co jest niewskazane ze wzgl¦dów bezpiecze«stwa.

Metody eksperymentalne W poszukiwaniu lepszych sposobów zadawania ruchu in»ynierowie coraz cz¦±ciej si¦gaj¡ po niestandardowe metody sterowania robotem.
Yong Xu, Matthieu Guillemot i Toyoaki Nishida do sterowania robotem mobilnym
postanowili wykorzysta¢ dªonie operatora[12]. Danymi steruj¡cymi byª jednak nie obraz
z kamery, lecz odczyty z akcelerometru przymocowanego do dªoni operatora. Z tego te»
powodu nieistotne byªo uªo»enie dªoni, a jedynie rozkªad siª grawitacji na poszczególnych
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osiach akcelerometru. Do ró»nych konguracji rozkªadu przypisany zostaª niewielki zbiór
instrukcji dla robota. Okazaª si¦ on by¢ wystarczaj¡cy do wykonania prostego zadania,
polegaj¡cego przemieszczaniu robota mobilnego na pªaszczy¹nie.
Pedro Neto i J. Norberto Pires tak»e podj¦li prób¦[13] wykorzystania akcelerometrów
do sterowania robotem. Na lewej i prawej r¦ce operatora zamontowali oni trójosiowy akcelerometr. Odczyty z prawej r¦ki byªy wykorzystane do rozpoznawania gestów przy u»yciu
sztucznej sieci neuronowej. Odczyty z lewej r¦ki byªy wykorzystywane do sterowania systemem, a w szczególno±ci do inicjalizowania rozpoznawania gestu oraz do przerywania
ruchu robota. Rozpoznawane gesty ograniczone zostaªy do przemieszcze« akcelerometru
wzdªu» jego osi oraz obrotów wokóª nich. Na tej podstawie inicjalizowany byª ruch robotem na pojedynczej wspóªrz¦dnej ze staª¡ pr¦dko±ci¡, trwaj¡cy do momentu przerwania
ruchu przez operatora gestem lewej r¦ki. Opisane rozwi¡zanie umo»liwiªo przemieszczanie
ko«cówki robota przemysªowego w przestrzeni.
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3 Narz¦dzia
Rozwi¡zanie umo»liwiaj¡ce interaktywne programowanie robotów zostaªo stworzone
i sprawdzone przy wykorzystaniu robota przemysªowego IRp-6. rodowiskiem programowym byªa struktura programowa MRROC++, sªu»¡ca do tworzenia sterowników dla
systemów wielorobotowych. Interfejs czªowiek-maszyna stanowiª zadajnik Wiimote rmy
Nintendo. Wspomniane elementy zostan¡ dokªadnie opisane w niniejszym rozdziale.

3.1 Manipulator IRp-6
Pierwowzór manipulatora IRp-6 zostaª opracowany w latach siedemdziesi¡tych XX
wieku przez szwedzk¡ rm¦ ASEA, istniej¡c¡ na rynku elektroenergetycznym i transportowym od 1883 roku, a od 1988 roku wchodz¡c¡ w skªad grupy ABB. W 1977 roku
Przemysªowy Instytut Automatyki i Pomiarów (PIAP) zakupiª licencj¦ na produkcj¦ tego
typu robotów i na jej podstawie od ko«ca lat siedemdziesi¡tych produkowaª roboty serii
IRp i IRb. Stanowisko laboratoryjne robota IRp-6 skªada si¦ z dwóch cz¦±ci oddzielonych
konstrukcyjnie - manipulacyjnej i sterowniczej.

Rysunek 4: Manipulator IRp-6

Cz¦±¢ manipulacyjna robota IRp-6 Cz¦±¢ manipulacyjn¡ stanowiska laboratoryjnego stanowi manipulator IRp-6. Schemat ªa«cucha kinematycznego robota IRp-6 przed19

stawiªem na rysunku 5. Oryginalnie manipulator skªada si¦ z:

• podstawy
• korpusu obrotowego
• ramienia dolnego
• ramienia górnego
• czªonu roboczego
• ki±ci
• chwytaka

Rysunek 5: a«cuch kinematyczny manipulatora IRp-6
Manipulator znajduj¡cy si¦ w Laboratorium Robotyki zostaª dodatkowo umiejscowiony na torze jezdnym(0), zrealizowanym poprzez pozycjoner liniowy PL-02c/1000.
Umo»liwia on przemieszczanie liniowe cz¦±ci manipulacyjnej, zwi¦kszaj¡c ilo±¢ stopni swobody o jeden. a«cuch kinematyczny zostaª równie» rozszerzony o obrotow¡ ki±¢, w której
umieszczony zostaª chwytak. Ograniczenia ruchu manipulatora znajduj¡ si¦ w tabeli 1.
Robot Irp-6 na stanowisku laboratoryjnym posiada zatem 6 osi manipulacji oraz jedn¡
o± zwi¡zan¡ z torowiskiem pozycjonera. Mo»na zatem w zastosowanym zmodykowanym
manipulatorze wyró»ni¢ nast¦puj¡ce pary kinematyczne:
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Q0 przesuwna para kinematyczna pi¡tej klasy, tj. posiadaj¡ce 5 ogranicze« ruchu, a wi¦c
jeden stopie« swobody

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 pary kinematyczne obrotowe pi¡tej klasy
Zmodykowany manipulator IRp-6 jest zatem robotem o siedmiu stopniach swobody
i jednoznacznie okre±lonym ruchu wszystkich czªonów. Liczb¦ stopni swobody mo»na wyznaczy¢ z zale»no±ci:

W = 6 ∗ n − 7 ∗ p5 = 6 ∗ 7 − 7 ∗ 5 = 42 − 35 = 7
gdzie:

n liczba czªonów ruchomych (czªony 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
p5 liczba par kinematycznych pi¡tej klasy (na stanowisku laboratoryjnym - wszystkie
pary kinematyczne)

Para
kinematyczna
Q0

Ruch

Zakres ruchu

Ograniczenia
pr¦dko±ci

przesuni¦cie podstawy na torze

1m

b.d.

340 ◦

95 ◦ /s

jezdnym

Q1

obrót korpusu wzgl¦dem podstawy

Q2
Q3
Q2 Q3
Q2 Q3
Q4
Q5
Q6

obrót ramienia dolnego

±40 ◦

obrót ramienia górnego

−25 ◦ - 40 ◦

poziomy ruch ramienia

n.d.

0.75m/s

pionowy ruch ramienia

n.d.

1.1m/s

pochylenie ki±ci

90

◦

115 ◦ /s

obrót ki±ci

±180 ◦

195 ◦ /s

obrót chwytaka

b.d.

b.d.

Tablica 1: Ograniczenia ruchu manipulatora IRp-6[14]

Przestrze« robocza manipulatora przedstawiona zostaªa na rysunku 6.
IRp-6 jest robotem elektrycznym. Ruch cz¦±ci manipulacyjnej realizowany jest przez
zespoªy silników pr¡du staªego, odpowiednich przekªadni, resolvera lub enkodera do pomiaru przemieszczenia k¡towego i pr¡dnicy tachometrycznej do pomiaru rzeczywistej
pr¦dko±ci obrotowej.
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Rysunek 6: Przestrze« robocza manipulatora IRp-6[14]

Pozycjoner liniowy przemieszcza cz¦±¢ manipulacyjn¡ robota IRp-6. Skªada si¦ z podstawy, stanowi¡cej konstrukcj¦ no±n¡ zespoªu jezdnego. W podstawie znajduje si¦ zespóª
prowadnic i ±ruba kulowa. Po podstawie porusza si¦ wózek, skªadaj¡cy si¦ z pªyty no±nej,
korpusu i wspornika ªo»yska. Ruch wózka po platformie jest realizowany przez zespóª
±ruby kulowej zamontowanej w podstawie oraz przekªadni pasowej z¦batej, umieszczonej
w wózku. Pozycjoner zapewnia zakres przesuwu dªugo±ci 1m oraz dokªadno±¢ pozycjonowania 0.1mm. Masa wªasna pozycjonera to 200kg, a no±no±¢ 150kg.
Obrót wokóª podstawy umo»liwia umieszczony w górnej cz¦±ci podstawy zespóª silnika
z przekªadni¡ falow¡.
Ruch ramienia dolnego i górnego realizowany jest przez dwa silniki umieszczone w
korpusie i przekªadnie ±rubowe toczne. Dolne ramie jest uªo»yskowane obrotowo w korpusie, a ruch przekªadni przekazywany jest do niego za pomoc¡ d¹wigni. W górnej cz¦±ci
dolnego ramienia uªo»yskowane zostaªo rami¦ górne, do którego ruch obrotowy silnika jest
przekazywany za pomoc¡ przekªadni na dwa pr¦ty przymocowane do zakr¦tki przekªadni,
które tworz¡ z dolnym i górnym ramieniem równolegªobok. Manipulator jest wyposa»ony
w ukªad korekty ruchu obrotowego ramion, umo»liwiaj¡cy poruszanie ko«cówki manipulatora ruchem prostoliniowym wzdªu» osi poziomej i osi pionowej.
Ruch przegubem roboczym wywoªywany jest przez przekªadnie falowe i zespóª ci¦gien.
Dodatkowo wewn¡trz ramienia górnego robota poprowadzone s¡ przewody elektryczne
zasilaj¡ce chwytak lub dowolne inne narz¦dzie wykonawcze umieszczone w ki±ci.
Ramiona robota zostaªy wykonane jako odlewy aluminiowe. Zapewnia to podzespoªom
robota dobr¡ ochron¦ przed warunkami zewn¦trznymi i uszkodzeniami zycznymi. Masa
cz¦±ci manipulacyjnej robota wynosi 125kg, a dopuszczalne obci¡»enie ª¡cznie z ci¦»arem
22

chwytaka to 6kg.

Cz¦±¢ sterownicza robota IRp-6 Cz¦±¢ sterownicz¡ robota stanowi szafa sterownicza. Jest to konstrukcja z blachy stalowej i zawiera cztery zespoªy funkcjonalne:

• zespóª zasilania ukªadów elektrycznych i elektronicznych, skªadaj¡cy si¦ z zestawu
zasilaczy sieciowych i ukªadów przeka¹nikowo-stycznikowych

• zespóª zasilania silników pr¡du staªego, skªadaj¡cy si¦ z regulatorów pr¦dko±ci obrotowej silników i stanowi¡cy cz¦±¢ wykonawcz¡ sterowania silnikami cz¦±ci manipulacyjnej, sterowany z zespoªu steruj¡cego

• zespóª steruj¡cy
• obwód stopu awaryjnego, sªu»¡cy do odª¡czenia zasilania silników w przypadku
wci±ni¦cia przycisku stopu awaryjnego lub zadziaªania jednego z zabezpiecze«
nadmiarowo-pr¡dowych

3.2 Struktura ramowa MRROC++
MRROC++[15] to programowa struktura ramowa wspomagaj¡ca wytwarzanie sterowników dla systemów wielorobotowych. Struktura ta powstaªa i jest rozwijana w Instytucie
Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej. Historia struktury si¦ga
pocz¡tku lat dziewi¦¢dziesi¡tych - wtedy to powstaª jej pierwowzór RORC2 [16], wspomagaj¡cy tworzenie sterowników dla pojedynczych robotów. W 1995 powstaªa struktura
MRROC3 [16], wspieraj¡ca systemy wielorobotowe. MRROC stworzony zostaª z wykorzystaniem najpopularniejszego w tamtych czasach proceduralnego paradygmatu programowania, w przeciwie«stwie do powstaªej kilka lat pó¹niej obiektowej struktury MRROC++
stworzonej w j¦zyku C++. Struktura ta rozwijana jest po dzi± dzie« - w du»ej mierze
jest to zasªuga faktu, »e stanowi ona podstawowe narz¦dzie wykorzystywane w pracach
dyplomowych realizowanych w Laboratorium Robotyki.
Struktura MRROC++ od chwili powstania zostaªa wykorzystana do sterowania wykonaniem ró»norodnych zada«, m.in:

• polerowania i frezowania[17] przez robota RNT
• ukªadania kostki Rubika[18] przez dwa zmodykowane manipulatory IRP-6 (rys. 7)
• gry w warcaby[17, 19]
2 Research-Oriented
3 Multi-Robot

Robot Controller
Research-Oriented Controller
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• pod¡»anie za konturem[17]
• rysowanie[17]

Rysunek 7: Dwa roboty IRp-6 ukªadaj¡ce kostk¦ rubika

Struktura MRROC++ zawiera bibliotek¦ moduªów programowych oraz wzorców,
na których bazie mo»na zbudowa¢ sterownik dedykowany systemowi wielorobotowymi.
Ogromn¡ zalet¡ MRROC++ jest jej otwarta struktura, rozszerzalna o nowe moduªy zaimplementowane w j¦zyku C++ w caªo±ci, lub powstaªe na bazie istniej¡cych moduªów.
Umo»liwia to ªatwe rozszerzanie struktury o sterowniki nowych czujników czy manipulatorów. Poni»szy opis struktur MRROC++ zaczerpni¦ty zostaª z [20].
Sterownik, powstaªy w oparciu o struktur¦ MRROC++ dziaªa pod kontrol¡ systemu
operacyjnego czasu rzeczywistego QNX 6.5.0. Jest to w rzeczywisto±ci zbiór procesów,
dziaªaj¡cych w w¦zªach sieci lokalnej, z których ka»dy ma ±ci±le okre±lone zadanie.
Najni»sz¡ warstw¦ systemu stanowi warstwa sprz¦towa. W tej warstwie dziaªaj¡ procesy EDP4 , maj¡ce bezpo±redni dost¦p do sprz¦tu i steruj¡ce ruchem pojedynczego efektora. Ich podstawowym zadaniem jest rozwi¡zywanie prostego i odwrotnego zadania kinematyki oraz realizacja funkcji charakterystycznych dla danego typu robota. Od strony
programistycznej EDP stanowi wirtualny efektor, wykonuj¡cy zadane ruchy.
Obok procesów EDP dziaªaj¡ równie» procesy VSP5 reprezentuj¡ce wirtualny sensor
agreguj¡cy dane otrzymane z rzeczywistych czujników w wirtualny odczyt, stanowi¡cy
ju» informacj¦ u»yteczn¡ dla systemu. Odczyty czujników rzeczywistych wykonywane s¡
co okre±lony interwaª czasu na »¡danie procesu ECP lub MP.
4 Eector
5 Virtual

Driver Process
Sensor Process
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Warstwa druga odpowiedzialna jest za wykonanie zadania na pojedynczym efektorze. W jej skªad wchodz¡ procesy ECP6 . Ich ilo±¢, podobnie jak procesów EDP, jest
równa liczbie efektorów w systemie. Procesy te realizuj¡ algorytm sterowania pojedynczego manipulatora. W celu realizacji programu u»ytkowego komunikuj¡ si¦ z procesem
EDP steruj¡cym odpowiadaj¡cym im robotom oraz procesami MP, VSP czy UI. Jednym
z zada« pojedynczego procesu ECP mo»e by¢ generacja trajektorii dla robota pod jego
kontrol¡ w przypadku niezale»nej lub lu¹nej wspóªpracy.
Najwy»sz¡ warstw¦ stanowi pojedynczy proces MP7 , koordynuj¡cy wspóªprac¦ robotów i steruj¡cy wykonaniem zadania. Synchronizuje w czasie dziaªanie efektorów, a w
przypadku ich ±cisªej wspóªpracy generuje trajektorie. Dodatkowo proces ten realizuje
równie» polecenia u»ytkownika otrzymane z procesu UI8 .
Oprócz wy»ej wymienionych w systemie istnieje równie» warstwa niezale»na od wykonywanego zadania, odpowiedzialna za komunikacj¦ z u»ytkownikiem. W warstwie tej
pracuje proces UI. Proces UI realizuje graczny interfejs u»ytkownika, oparty na ±rodowisku gracznym Photon MicroGUI, wchodz¡cym w skªad systemu operacyjnego QNX.
Proces ten odpowiedzialny jest za wy±wietlanie stanu systemu steruj¡cego.
Procesy ECP i MP s¡ zale»ne od wykonywanego zadania, podczas gdy procesy EDP s¡
±ci±le zwi¡zane ze sprz¦tem. Oznacza to, i» modykacja zadania sprowadza si¦ do modykacji kodu procesów MP i ECP. Zmiany w sprz¦cie z kolei poci¡gaj¡ za sob¡ konieczno±¢
modykacji kodu procesów EDP w przypadku efektora i VSP w przypadku czujnika. Taki
rozdziaª warstwy zadania od warstwy sprz¦towej uªatwia tworzenie sterowników, gdy»
umo»liwia oprogramowanie zadania bez konieczno±ci ingerencji w kod steruj¡cy efektorów i czujników, a kod steruj¡cy zadaniem uniezale»nia od u»ytego sprz¦tu.

3.2.1 Programowanie robotów
Struktura MRROC++ udost¦pnia obecnie trzy metody programowania trajektorii
robota:

• pliki trajektorii
• ruchy r¦czne za pomoc¡ konsoli sterowniczej
• ruchy r¦czne podatnym robotem

Pliki trajektorii Operator systemu robotycznego mo»e opisa¢ oczekiwane zachowanie
robota poprzez denicj¦ kolejnych w¦zªów interpolacji w plikach trajektorii. Pliki takie
6 Eector
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Process
8 User Interface
7 Master
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zawieraj¡ w kolejnych liniach wspóªrz¦dne punktów w wybranym ukªadzie wspóªrz¦dnych. Odpowiednie zadanie systemu MRROC++ wczytuje pliki trajektorii i wykonuje
trajektori¦ przy u»yciu wybranego generatora ruchu.
Metoda ta pozwala na bardzo dokªadne zadawanie poªo»enia w¦zªów interpolacji przez
wprowadzanie wspóªrz¦dnych z wybran¡ dokªadno±ci¡. Nie wymaga równie» zaanga»owania robota podczas programowania. Nie jest jednak zbyt intuicyjna, nie pozwala równie»
na werykacj¦ poprawno±ci zapisanej trajektorii na bie»¡co.

Ruchy r¦czne za pomoc¡ konsoli sterowniczej Struktura MRROC++ udost¦pnia graczn¡ konsol¦ sterowniczej robota Irp-6. Pierwotna wersja oparta byªa o ±rodowisko graczne Photon (rysunek 8), dost¦pna jest jednak wersja przeno±na oparta o j¦zyk
Java[20].

Rysunek 8: Graczna konsola sterownicza systemu MRROC++

Konsola sterownicza umo»liwia ruchy r¦czne robotem w wybranym ukªadzie wspóªrz¦dnych. Operator ma mo»liwo±¢ wprowadzania bezwzgl¦dnych warto±ci wspóªrz¦dnych
lub poruszania robotem w trybie przyrostowym. W strukturze zaimplementowane zostaªo
równie» zadanie pozwalaj¡ce operatorowi zapami¦tywanie wybranych w¦zªów, a nast¦pnie
odtwarzanie zapami¦tanej trajektorii.
Jest to metoda z rodziny metod on-line, anga»uj¡cych rzeczywistego robota. Struktura
MRROC++ umo»liwia jednak prac¦ w trybie testowym, w którym obliczenia wykonywane s¡ na modelu kinematyki robota, a sam robot nie jest u»ywany. W ramach pracy
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in»ynierskiej[21] M. bikowski zaimplementowaª ±rodowisko symulacyjne robota Irp-6.
Poª¡czenie tych dwóch rozwi¡za« pozwala na wygodne programowanie o-line oraz werykacj¦ poprawno±ci programu.

Ruchy r¦czne podatnym robotem W strukturze MRROC++ zaimplementowane zostaªo zadanie umo»liwiaj¡ce poruszanie podatnym robotem przez operatora. Du»¡ wad¡
takiej metody zadawania pozycji jest obecno±¢ operatora w przestrzeni roboczej manipulatora, co jest niewskazane ze wzgl¦dów bezpiecze«stwa. Dodatkowo do obsªugi takiego
zadania niezb¦dna jest dodatkowa osoba przy konsoli sterowniczej, steruj¡ca przebiegiem
wykonania zadania uczenia robota. Metoda ta, chocia» bardzo intuicyjna, nie pozwala
na dokªadne zadanie poªo»enia ko«cówki manipulatora, gdy» jest oparta na wzrokowej
analizie sceny przez operatora.

3.2.2 Zadania
Obiekty zada« realizuj¡ wybrany algorytm pracy systemu robotycznego, tj. sekwencj¦ operacji maj¡c¡ doprowadzi¢ do osi¡gni¦cia przez niego zamierzonego przez operatora
celu. Steruj¡ one przebiegiem wykonania zadania, komunikuj¡c si¦ zarówno z systemem robotycznym, jak i z operatorem. Implementacja zadania w oparciu o struktur¦ MRROC++
jest uªatwiona dzi¦ki dostarczeniu w ramach struktury narz¦dzi wspomagaj¡cych tworzenie sterownika systemu robotycznego. Szerszy opis prezentowanych wanych tutaj zagadnie« mo»na znale¹¢ w [15] - w dalszej cz¦±ci rozdziaªu przybli»one zostan¡ aspekty istotne
z punktu widzenia realizacji niniejszej pracy. Opis implementacji zadania na potrzeby
niniejszej pracy znajduje si¦ w rozdziale 5.3.

Klasa ecp_mp::task::task Klas¡ bazow¡ wszystkich globalnych procesów ECP i MP
jest klasa ecp_mp::task::task. Inicjalizuje ona komunikacj¦ z procesem UI, udost¦pnia te»
szereg metod umo»liwiaj¡cych komunikacj¦ z operatorem systemu i czujnikami wirtualnymi zdeniowanymi na potrzeby zadania (tablica 2). Zapewnia ona równie» obiektom
klas po niej dziedzicz¡cych dost¦p do innych obiektów istniej¡cych w systemie (tablica 3).

Metoda

Opis

bool operator_reaction(const char* qu-

Przesyªa pytanie do procesu UI i zwraca od-

estion)

powied¹ operatora - odpowied¹ na pytanie
mo»e by¢ typu bool, tj. tylko prawda/faªsz.
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uint8_t choose_option(const char* qu-

Przesyªa do procesu UI pytanie i zwraca od-

estion, uint8_t nr_of_options_input )

powied¹ operatora - odpowied¹ na pytanie
to liczba z zakresu 1-nr_of_options_input.
Nie s¡ do procesu UI przesyªane dost¦pne do
wyboru opcje, dlatego te» tre±¢ pytania powinna zawiera¢ przyporz¡dkowanie liczb do
opcji.

int input_integer (const char* question)

Przesyªa do procesu UI pytanie i zwraca
liczb¦ caªkowit¡ wprowadzon¡ przez operatora.

double input_double (const char* qu-

Przesyªa do procesu UI pytanie i zwraca

estion)

liczb¦

zmiennoprzecinkow¡

wprowadzon¡

przez operatora.
bool show_message(const char* mes-

Przesyªa do procesu UI komunikat, wyma-

sage)

gaj¡c przy tym potwierdzenia jego odbioru
przez operatora.

void all_sensors_initiate_reading (sen-

Przesyªa polecenie INITIATE_READING

sors_t &_sensor_m)

do wszystkich czujników znajduj¡cych si¦ w
tablicy _sensor_m.

void

all_sensors_get_reading

sors_t &_sensor_m)

(sen-

Przesyªa polecenie GET_READING

do

wszystkich czujników, znajduj¡cych si¦ w tablicy _sensor_m.

Tablica 2: Interfejs klasy ecp_mp::task::task

Obiekt

Opis

sensors_t sensor_m

Mapa wszystkich czujników zdeniowanych
dla zadania

transmitters_t transmitter_m

Mapa wszystkich transmiterów zdeniowanych dla zadania

lib::sr_ecp* sr_ecp_msg

Obiekt sªu»¡cy do komunikacji z procesem
SR - umo»liwia m.in. przesyªanie komunikatów do operatora

lib::congurator cong

Obiekt udost¦pniaj¡cy konguracj¦ zadania
i poszczególnych obiektów je realizuj¡cych
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Tablica 3: Obiekty udost¦pniane klasom dziedzicz¡cym z
klasy ecp_mp::task::task

ecp::common::task::task Kolejna w hierarchii klas zada« struktury
MRROC++ jest klasa ecp::common::task::task rozszerzaj¡ca klas¦ ecp_mp::task::task.

Klasa

Stanowi ona klas¦ bazow¡ caªego procesu MP i implementuje metody sªu»¡ce do komunikacji z nim (tablica 4). Udost¦pnia równie» klasom dziedzicz¡cym obiekty wymienione
w tablicy 5.

Metoda

Opis

void initialize_communication()

Inicjalizuje komunikacj¦ z procesami ECP,
MP i SR

void send_pulse_to_mp()

Wysyªa puls do procesu MP

int receive_mp_message()

Pobiera komunikat z procesu MP

lib::MP_COMMAND

Zwraca typ polecenia z procesu MP

mp_command_type()
void main_task_algorithm(void)

Metoda, która powinna zosta¢ nadpisana w
klasach dziedzicz¡cych, tak by implementowaªa algorytm wykonania zadania

bool ecp_wait_for_start()

Oczekuje na polecenie START z procesu MP

bool ecp_wait_for_stop()

Oczekuje na polecenie STOP z procesu MP

Tablica 4: Interfejs klasy ecp::common::task::task

Obiekt

Opis

lib::MP_COMMAND_PACKAGE

Polecenie z procesu MP

mp_command
ecp_robot* ecp_m_robot

Obiekt reprezentuj¡cy robota, umo»liwiaj¡cy
komunikacj¦ z nim i udost¦pniaj¡cy aktualny
stan robota

Tablica 5: Obiekty udost¦pniane klasom dziedzicz¡cym z
klasy ecp::common::task::task

Implementacja zadania w oparciu o strukture MRROC++ Stworzenie nowego
zadania obejmuje implementacj¦ metody main_task_algorithm(). Powinna ona, przy wy29

korzystaniu innych obiektów zadania, tj. czujników, generatorów czy obiektu robota, oraz
metod sªu»¡cych do komunikacji z innymi procesami, zrealizowa¢ algorytm przewidziany
dla zadania. Przykªad implementacji zadania zostaª opisany w rozdziale 5.3, gdzie przedstawiªem implementacj¦ zadania uczenia robota trajektorii.

3.2.3 Czujniki wirtualne
Czujniki wykorzystywane przez sterowniki systemów robotowych to zyczne urz¡dzenia udost¦pniaj¡ce dowolnego rodzaju odczyty. W strukturze MRROC++ ich obsªuga jest
implementowana w klasach czujników wirtualnych, ukrywaj¡cych szczegóªy komunikacji
z zycznym czujnikiem oraz agreguj¡cych otrzymane z niego dane i udost¦pniaj¡cych
zagregowan¡ u»yteczn¡ informacj¦ obiektom generatorów trajektorii, zada« lub robotów.
Szerszy opis opisywanych tutaj zagadnie« mo»na znale¹¢ w [15] - w dalszej cz¦±ci rozdziaªu
przybli»one aspekty istotne z punktu widzenia realizacji niniejszej pracy. Opis implementacji czujnika wirtualnego na potrzeby niniejszej pracy znajduje si¦ w rozdziale 5.2.

Klasa lib::sensor_interface Klas¡ bazow¡ dla wszystkich klas czujników wirtualnych
jest abstrakcyjna klasa lib::sensor_interface, zdeniowana w pliku lib/sensor.h. Klasy od
niej pochodne, reprezentuj¡ w procesie ECP konkretne czujniki, musz¡ implementowa¢
deklarowane przez ni¡ metody (tablica 6).

Metoda

Opis

void congure_sensor()

Konguruje czujnik, tj. wykonuje wszystkie czynno±ci niezb¦dne do rozpocz¦cia pobierania odczytów z
czujnika wirtualnego.

void initiate_reading()

Inicjalizuje prac¦ czujnika w przypadku, gdy wymagane s¡ dodatkowe dziaªania przed pobraniem odczytu

void get_reading()

Pobiera odczyt z czujnika, je»eli jest dost¦pny
Tablica 6: Interfejs klasy lib::sensor_interface

Plik

nagªówkowy

lib/sensor.h deniuje równie» klas¦ sensor_error, repre-

zentuj¡c¡ bª¦dy czujnika. Dodatkowo zdeniowane s¡ tutaj typy wyliczeniowe
VSP_COMMAND_T i VSP_REPORT_T, wykorzystywane przy komunikacji z czujnikiem i okre±laj¡ce odpowiednio polecenie dla procesu VSP oraz status odpowiedzi z
procesu czujnika (listing 1).

typedef enum _VSP_COMMAND
{
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VSP_CONFIGURE_SENSOR, // k o n f i g u r a c j a c z u j n i k a
VSP_INITIATE_READING, // z l e c e n i e o d c z y t u
VSP_GET_READING,
VSP_TERMINATE

// p o b r a n i e o d c z y t u
// z a k o n c z e n i e pracy c z u j n i k a

} VSP_COMMAND_t;

typedef enum _VSP_REPORT
{

//OK
VSP_SENSOR_NOT_CONFIGURED, // c z u j n i k n i e z o s t a l s ko n f i g ur o w a ny
VSP_READING_NOT_READY,
// o d c z y t n i e j e s t gotowy
INVALID_VSP_COMMAND
// n i e p r a w i d l o w e p o l e c e n i e
VSP_REPLY_OK,

} VSP_REPORT_t;
Listing 1: Stale uzywane do komunikacji z procesem VSP

Klasa ecp_mp::sensor Klas¡ bazow¡ dla wszystkich czujników po stronie procesu
ECP i MP jest klasa (a raczej szablon klas) ecp_mp::sensor, zdeniowana w pliku
ecp_mp/ecp_mp_sensor.h. Utworzenie obiektu tej klasy w procesie ECP powoduje uruchomienie procesu VSP na zdeniowanym w pliku konguracyjnym w¦¹le sieci. Czujniki
tej klasy posiadaj¡ nazw¦ (VSP_NAME ), identykator procesu VSP (pid ) i tzw. obraz
czujnika (image ), czyli aktualny odczyt. Implementuj¡ równie» domy±ln¡ logik¦ metod
deklarowanych przez klas¦ lib::sensor.
Dodatkowo klasa ecp_mp::sensor deniuje struktury wykorzystywane w komunikacji z czujnikiem (listing 2) - ECP_VSP_MSG, sªu»¡c¡ do przesyªania polece« do procesu VSP, oraz VSP_ECP_MSG, sªu»¡c¡ do przesyªania odpowiedzi z czujnika. Struktura ECP_VSP_MSG przechowuje polecenie dla procesu VSP oraz dane typu CONFIGURE_DATA. Struktura VSP_ECP_MSG przechowuje status odpowiedzi VSP oraz
tzw. obraz czujnika typu SENSOR_IMAGE. Typy CONFIGURE_DATA oraz SENSOR_IMAGE s¡ przekazywane jako parametry szablonu klasy.

struct ECP_VSP_MSG
{
l i b : :VSP_COMMAND_t i_code ;
CONFIGURE_DATA command ;

// p o l e c e n i e
// s t r u k t u r a s t e r u j a c a

} to_vsp ;

struct VSP_ECP_MSG
{
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l i b : : VSP_REPORT_t vsp_report ;
SENSOR_IMAGE comm_image ;

// s t a t u s o d p o w i e d z i
// o b r a z c z u j n i k a

} from_vsp ;
Listing 2: Struktury uzywane do komunikacji z procesem VSP

Komunikacja z czujnikiem wirtualnym Do komunikacji z czujnikiem wirtualnym
sªu»¡ metody zadeklarowane w klasie lib::sensor. Ka»da z nich wysyªa do czujnika struktur¦ ECP_VSP_MSG, zawieraj¡c¡ odpowiedni¡ komend¦ (i_code ) i ewentualnie dodatkowe parametry (command ), zwªaszcza w przypadku polecenia konguracji czujnika. Po
wysªaniu komendy steruj¡cej pobierana jest struktura VSP_ECP_MSG, zawieraj¡ca kod
odpowiedzi (vsp_report ), a w przypadku pobierania odczytu z czujnika, równie» wypeªnion¡ struktur¦ obrazu czujnika (comm_image ), która jest kopiowana do zmiennej image.

Implementacja czujnika wirtualnego w oparciu o struktur¦ MRROC++ Stworzenie nowej klasy, implementuj¡cej obsªug¦ czujnika wirtualnego w oparciu o struktur¦
MRROC++ obejmuje:

• zdeniowanie struktury steruj¡cej (CONFIGURE_DATA) przesyªanej do czujnika
w strukturze ECP_VSP_MSG

• zdeniowanie struktury opisuj¡cej odczyt z czujnika (SENSOR_IMAGE ) przesyªanej w odpowiedzi z czujnika w strukturze ECP_VSP_MSG

• implementacj¦ metod zadeklarowanych w klasie lib::sensor, je»eli ich domy±lna implementacja jest niewystarczaj¡ca

• implementacj¦ metod udost¦pniaj¡cych zagregowane dane z odczytu, je»eli surowe
dane w zmiennej image s¡ niewystarczaj¡ce

3.2.4 Generatory trajektorii
Za generowanie trajektorii w strukturze MRROC++ odpowiedzialne s¡ obiekty generatorów. Do ich zada« nale»y zainicjalizowanie ruchu, wyznaczanie wspóªrz¦dnych
kolejnych w¦zªów trajektorii oraz sprawdzanie speªnienia warunków stopu. Struktura
MRROC++ udost¦pnia narz¦dzia przyspieszaj¡ce implementacj¦ generatorów, zawiera
równie» szereg generatorów, na których mo»na si¦ wzorowa¢ lub które mo»na rozszerza¢. Szerszy opis opisywanych tutaj zagadnie« mo»na znale¹¢ w [15] - w dalszej cz¦±ci
rozdziaªu przybli»one aspekty istotne z punktu widzenia realizacji niniejszej pracy. Opis
implementacji trzech generatorów na potrzeby niniejszej pracy znajduje si¦ w rozdziale
5.5.
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Klasa ecp_mp::generator::generator Klas¡ bazow¡ dla wszystkich generatorów trajektorii w strukturze MRROC++ jest abstrakcyjna klasa ecp_mp::generator::generator.
Zadania korzystaj¡ z konkretnych klas generatorów dziedzicz¡cych po tej klasie. Klasa
ta umo»liwia dost¦p do obiektów wspólnych dla wszystkich generatorów, implementuje
wspólne dla nich funkcje i deklaruje szereg metod, które klasy j¡ rozszerzaj¡ce powinny
implementowa¢.
Obiekty

dost¦pne

dla

wszystkich

generatorów,

dziedzicz¡cych

z

klasy

ecp_mp::generator::generator zebrane s¡ w tabeli 7.

Obiekt

Opis

lib::sr_ecp sr_ecp_msg

obiekt sªu»¡cy do komunikacji z procesem
SR, umo»liwiaj¡cy przekazywanie komunikatów do u»ytkownika

sensors_t sensor_m

mapa wszystkich zainicjalizowanych dla danego zadania czujników wirtualnych

transmitters_t transmitter_m

mapa wszystkich zainicjalizowanych dla danego zadania transmiterów

Tablica 7: Obiekty udost¦pniane klasom dziedzicz¡cym z
klasy ecp_mp::generator::generator

Dodatkowo abstrakcyjna klasa ecp_mp::generator::generator deklaruje nast¦puj¡ce
metody:

Metoda

Opis

bool

zwraca informacj¦ o tym, czy otrzymano impuls trig-

check_and_null_trigger()

ger i czy±ci t¦ ag¦

abstract bool rst_step()

abstrakcyjna metoda, której zadaniem jest generowanie pierwszego kroku ruchu, który najcz¦±ciej ró»ni
si¦ znacznie od kolejnych ruchów np. nie wykorzystuje
czujników, inicjalizuje i konguruje robota lub rusza
go do pozycji startowej, st¡d potrzeba wydzielenia odr¦bnej metody
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abstract bool next_step()

abstrakcyjna metoda, której konkretna wersja powinna generowa¢ kolejne kroki manipulatora. Rol¡ tej
metody jest wygenerowanie na podstawie aktualnego
stanu robota i docelowego dziaªania manipulatora nowych wspóªrz¦dnych w wybranym ukªadzie wspóªrz¦dnych i wypeªnienie odpowiednich struktur steruj¡cych manipulatorem. Dodatkowo metoda ta powinna sprawdza¢ warunek stopu i w przypadku jego
speªnienia zwróci¢ warto±¢ 0 lub warto±¢ niezerow¡ w
przeciwnym wypadku.

Tablica 8: Interfejs klasy ecp_mp::generator::generator

Klasa
ecp::common::generator::generator Klasa bazowa ecp_mp::generator::generator
rozszerzana
jest
przez
kolejn¡
klas¦
abstrakcyjn¡
ecp::common::generator::generator. Udost¦pnia ona równie» klasom potomnym generatorów szereg obiektów, które zebraªem w tabeli 9.

Obiekt

Opis

ecp::common::task::task ecp_t

obiekt zadania wykonywanego w procesie
ECP

ecp_robot the_robot

obiekt reprezentuj¡cy manipulator, dla którego generowana jest trajektoria, umo»liwiaj¡cy komunikacj¦ z robotem, a w szczególno±ci wypeªnianie struktur steruj¡cych

lib::trajectory_description td

zawiera opis aktualnej trajektorii manipulatora

Tablica 9: Obiekty udost¦pniane klasom dziedzicz¡cym z
klasy ecp::common::generator::generator

Klasa ecp_mp::generator::generator implementuje równie» nast¦puj¡ce metody:

Metoda

Opis

void move_init()

uruchamia komunikacj¦ z manipulatorem i czy±ci odpowiednie struktury komunikacyjne
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void Move()

inicjalizuje ruch manipulatora, a nast¦pnie nim porusza. Ruch rozpoczyna wykonanie metody move_init()
w celu inicjalizacji komunikacji. Nast¦pnie wykonywana jest metoda rst_step() w celu konguracji manipulatora i inicjalizacji ruchu. W kolejnym kroku woªana jest w p¦tli metoda next_step(), która powinna
wyznaczy¢ kolejny krok ruchu oraz sprawdzi¢ warunek stopu. Metoda Move() wykonuje si¦ do momentu
speªnienia przez robota warunku stopu.

bool is_EDP_error()

sprawdza, czy nie wyst¡piª bª¡d w procesie EDP

void execute_motion()

ka»e robotowi wykona¢ ruch na podstawie wspóªrz¦dnych w strukturach steruj¡cych ustawionych przez generator trajektorii

Tablica

10:

Interfejs

klasy

ecp::common::generator::generator

Implementacja generatora trajektorii w oparciu o struktur¦ MRROC++
Stworzenie nowej klasy generatora trajektorii w oparciu o struktur¦ MRROC++ obejmuje
implementacj¦ metod rst_step() i next_step(), które powinny realizowa¢ specyczny dla
danego generatora algorytm generowania wspóªrz¦dnych kolejnych w¦zªów trajektorii.

3.2.5 Generator trajektorii smooth
Generator trajektorii smooth stworzony zostaª w ramach pracy in»ynierskiej[1] Rafaªa
Tulwina. Jego implementacja znajduje si¦ w klasie ecp::common::generator::smooth.
Generator ten porusza ko«cówk¡ manipulatora po trajektorii zdeniowanej poprzez
sko«czony zbiór punktów w przestrzeni roboczej. Umo»liwia zdeniowanie ogranicze« na
przyspieszenie i pr¦dko±¢ ruchu niezale»nie dla ka»dej osi. Pr¦dko±¢ pocz¡tkowa i ko«cowa
ruchu wynosi 0, jednak przej±cie przez poszczególne w¦zªy trajektorii odbywa si¦ bez
zatrzymywania ruchu, dzi¦ki czemu mo»na osi¡gn¡¢ ruch pªynny i mo»liwie szybki przy
zadanych ograniczeniach.
Generator smooth umo»liwia generowanie trajektorii dla ró»nych reprezentacji:

• wspóªrz¦dne wewn¦trzne

 przestrze« nap¦dów
 przestrze« stawów
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• zewn¦trzne ukªady wspóªrz¦dnych

 ukªad wspóªrz¦dnych o±-k¡t
 ukªad wspóªrz¦dnych Eulera

3.3 Zadajnik ruchu
Interaktywne programowanie robotów wymagaªo zastosowania urz¡dzenia umo»liwiaj¡cego zadawanie przemieszcze« manipulatora. Z zaªo»e« pracy wynikn¡ª szereg wymaga«,
które zadajnik ruchu powinien speªni¢. Na rynku dost¦pne jest wiele tego typu urz¡dze«,
jednak tylko kilka speªnia postawione przed nimi wymagania. W niniejszym rozdziale
przedstawi¦ stawiane zadajnikowi wymagania, przeprowadz¦ analiz¦ dost¦pnych na rynku
rozwi¡za«, a nast¦pnie przedstawi¦ urz¡dzenie wybrane do realizacji niniejszej pracy.

3.3.1 Wymagania
Zaªo»enia pracy i oczekiwania wobec projektowanego rozwi¡zania pozwoliªy zdeniowa¢ nast¦puj¡ce wymagania, które powinien speªnia¢ zadajnik ruchu:

• bezprzewodowa komunikacja
• jednor¦czna obsªuga zadajnika
• du»a ilo±¢ wej±¢
• pªynne zadawanie ruchu
• mo»liwo±¢ sprz¦»enia zwrotnego
• dost¦pno±¢ handlowa
• ªatwa obsªuga programowa
W dalszej cz¦±ci rozdziaªu przedstawi¦, jak rozumiem powy»sze wymagania, powody
postawienia przed zadajnikiem wªa±nie takich wymaga«, oraz oczekiwane zyski z zadajnika je speªniaj¡cego.

Komunikacja bezprzewodowa Jest to podstawowe wymaganie stawiane zadajnikowi.
W tradycyjnych realizacjach sterowania systemem robotycznym operator u»ywa panelu
steruj¡cego zrealizowanego jako aplikacja dziaªaj¡ca na wybranym komputerze lub zycznego panelu steruj¡cego poª¡czonego z systemem robotycznym. Przestrze« robocza manipulatora jest du»a, a operator systemu robotycznego powinien mie¢ mo»liwo±¢ przemieszczania si¦ wokóª niej np. w celu obserwacji jego pracy czy umieszczenia w tej przestrzeni
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obiektów niezb¦dnych do wykonania zadnia. Kable ograniczaj¡ swobod¦ ruchu, uniemo»liwiaj¡c operatorowi swobodny dost¦p do przestrzeni roboczej manipulatora. Bezprzewodowe urz¡dzenie pozwoliªoby pracowa¢ z systemem robotycznym z dowolnego miejsca, w
którym zadajnik jest w stanie skomunikowa¢ si¦ z systemem.

Jednor¦czna obsªuga To wymaganie podyktowane zostaªo wzgl¦dami bezpiecze«stwa.
Operator poruszaj¡cy si¦ w przestrzeni roboczej manipulatora musi mie¢ mo»liwo±¢ szybkiego odª¡czenia zasilania robota. W Laboratorium Robotyki udost¦pnione s¡ w tym
celu przyciski stopu awaryjnego, które operator dla wªasnego bezpiecze«stwa powinien
mie¢ zawsze przy sobie, by mo»liwie szybko reagowa¢ na niepo»¡dane zachowanie robota.
Dwur¦czne urz¡dzenie znacznie utrudniªoby prac¦ operatora, zmuszaj¡c go do rezygnacji z
ªatwego dost¦pu do stopu awaryjnego lub do obsªugi dwur¦cznego urz¡dzenia jedn¡ r¦k¡.
Pierwsze rozwi¡zanie nie jest zalecane ze wzgl¦dów bezpiecze«stwa, drugie nie byªoby
wygodne i nie pozwoliªoby na peªne wykorzystanie potencjaªu zadajnika ruchu.

Du»a ilo±¢ wej±¢ Urz¡dzenie powinno by¢ wyposa»one we wzgl¦dnie du»¡ ilo±¢ wej±¢ ze
wzgl¦du na mnogo±¢ sygnaªów przesyªanych od operatora do systemu robotycznego. Operator musi mie¢ mo»liwo±¢ ªatwego wyboru trybu czy kierunku ruchu, zadania pr¦dko±ci
lub przyspieszenia ruchu oraz przesyªania sygnaªów steruj¡cych do zadania wykonywanego przez system robotyczny. Dodatkowo zyczne wej±cia zadajnika (np. przyciski czy
joystick) powinny znajdowa¢ si¦ w miejscu, w którym dost¦p do nich b¦dzie nieutrudniony i mo»liwie wygodny, zwªaszcza bior¡c pod uwag¦ wymaganie jednor¦cznej obsªugi
zadajnika ruchu.

Pªynne zadawanie ruchu Zadajnik musi umo»liwia¢ zadanie wybranej zmiennej ruchu
w peªnym zakresie od 0 do pewnej warto±ci maksymalnej. Niedopuszczalne jest zadawanie
ruchu w sposób dwustanowy, tj. ruch z ustalon¡ pr¦dko±ci¡ lub jego brak, niewskazana jest
równie» konieczno±¢ wyboru pr¦dko±ci ruchu spo±ród kilku predeniowanych warto±ci.

Sprz¦»enie zwrotne Wielk¡ zalet¡ bezprzewodowego zadajnika ruchu jest fakt, i» operator systemu robotycznego nie musi przebywa¢ caªy czas przy konsoli sterowniczej. Wad¡
takiego rozwi¡zania jest to, »e operator nie widz¡c informacji przesyªanych przez system robotyczny do konsoli sterowniczej nie jest informowany o sytuacjach wyj¡tkowych
czy niepo»¡danych. Zadajnik ruchu musi zatem posiada¢ ±rodki, pozwalaj¡ce zrealizowa¢ sprz¦»enie zwrotne z systemem robotycznym i sygnalizacj¦ w sposób zauwa»alny dla
operatora sytuacji niepo»¡danych, które mog¡ mie¢ miejsce w systemie robotycznym.
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Dost¦pno±¢ handlowa Zadajnik ruchu musi by¢ ªatwy do nabycia i niedrogi. Dzi¦ki
temu, gdy zajdzie taka potrzeba, ewentualne rozszerzanie zestawu sterowniczego systemu
robotycznego o kolejne zadajniki odb¦dzie si¦ szybko i niskim kosztem. Nieskomplikowana
b¦dzie równie» wymiana zadajnika w przypadku jego uszkodzenia.

Mo»liwie ªatwa obsªuga programowa Podczas realizacji zadania konieczna b¦dzie
implementacja obsªugi zadajnika jako czujnika wirtualnego systemu MRROC++. Aby
byªo to mo»liwe, urz¡dzenie powinno wykorzystywa¢ do komunikacji popularny i dobrze
okre±lony protokóª (np. Bluetooth) oraz powinno mie¢ dobrze udokumentowany interfejs.
W idealnym przypadku powinna istnie¢ biblioteka programowa do obsªugi urz¡dzenia
wspierana przez jego producenta.
Jestem przekonany, i» analiza dost¦pnych na rynku rozwi¡za« pod k¡tem speªnienia
zdeniowanych wy»ej wymaga« pozwoli ograniczy¢ spektrum mo»liwych rozwi¡za« do
maksymalnie kilku urz¡dze«, a ich speªnienie przez zadajnik umo»liwi efektywn¡ i wygodn¡ prac¦ z systemem robotycznym.

3.3.2 Dost¦pne rozwi¡zania
Poszukuj¡c zadajnika ruchu dla systemu robotycznego skupiªem si¦ na rynku konsoli
gier wideo. Ró»norodno±¢ zada« stawianych w grach przed graczami, ogromna rzesza u»ytkowników o wysokich wymaganiach i du»a konkurencja na rynku sprawiªy, »e rynek ten
obecnie oferuje bardzo szeroki wachlarz zadajników ruchu sprawdzonych w wielu ró»nych
zastosowaniach. W niniejszym rozdziale przedstawi¦ najbardziej obiecuj¡ce rozwi¡zania
oferowane przez rynek konsoli gier wideo w momencie pisania tej pracy. Wszystkie zostaªy
przeanalizowane pod k¡tem speªnienia zdeniowanych wcze±niej wymaga«.

Sony DualShock 3 Gdy rma Sony wypu±ciªa na rynek swoj¡ najnowsz¡ konsol¦ Playstation 3 w listopadzie 2006 roku, doª¡czony byª do niej bezprzewodowy kontroler Sony
Sixaxis. Rok pó¹niej zast¡piony zostaª zadajnikiem DualShock 3, który oferowaª porównywalne mo»liwo±ci, zostaª jednak wzbogacony o mechanizm sprz¦»enia haptycznego. W
niezmienionej postaci zadajnik oferowany do dzi± jest jako podstawowy zadajnik konsoli
Playstation 3. Cena zadajnika to obecnie okoªo 170 zª.
DualShock 3 jest zadajnikiem bezprzewodowym, komunikuj¡cym si¦ z konsol¡ za pomoc¡ protokoªu Bluetooth lub kabla USB. Twórcy zadajnika nie przewidzieli mo»liwo±ci
zastosowania zadajnika z urz¡dzeniami innymi ni» konsola Playstation 3, dlatego te» zadajnik mimo wspierania standardu Bluetooth nie oferuje tzw. discovery mode, tj. trybu,
w którym rozgªasza swój adres, a inne urz¡dzenia mog¡ si¦ z nim skomunikowa¢. Wskutek
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Rysunek 9: Sony Dualshock 3

tego przed skomunikowaniem zadajnika z konsol¡ poprzez interfejs bezprzewodowy wymagane jest wcze±niejsze podª¡czenie zadajnika do konsoli lub komputera PC za pomoc¡
kabla USB w celu synchronizacji urz¡dze«, które w najprostszym przypadku sprowadza
si¦ do odczytania przez urz¡dzenie komunikuj¡ce si¦ z zadajnikiem jego adresu zycznego.
Konieczno±¢ wst¦pnej synchronizacji za pomoc¡ kabla USB komplikuje zastosowanie zadajnika w innych zastosowaniach ni» wspóªpraca z konsol¡ Playstation 3.
Urz¡dzenie pracuje zgodnie z interfejsem Bluetooth HID, bezprzewodowym rozszerzeniem interfejsu HID9 . Dzi¦ki temu urz¡dzenie mo»na wykorzysta¢ jako urz¡dzenie wskazuj¡ce w ±rodowisku gracznym systemów operacyjnych obsªuguj¡cych ten interfejs, a w
szczególno±ci systemów Linux i Windows. Takie zastosowanie nie jest wystarczaj¡ce na potrzeby niniejszej pracy, gdy» urz¡dzenie widziane jest jako generyczny model zadajnika,
nie s¡ wi¦c obsªugiwane funkcje specyczne danemu urz¡dzeniu. Biblioteki sªu»¡ce do
komunikacji z takimi urz¡dzeniami umo»liwiaj¡ jednak odczytywanie surowych danych
otrzymanych z urz¡dzenia, mo»liwe jest wi¦c doimplementowanie obsªugi brakuj¡cych
funkcji zadajnika.
Podstawowymi komponentami zadajnika DualShock 3 s¡:

• trójosiowy czujnik przyspieszenia liniowego
• dwie analogowe gaªki, które mo»na wychyli¢ w dowolnym kierunku na pªaszczy¹nie,
o rozdzielczo±ci 10 bitów, które mo»na równie» u»ywa¢ jako przyciski (L3 i R3)

• dwa analogowe przyciski (L2 i R2)
9 Human

Interface Device
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• 8 przycisków monostabilnych (tr, kol, iks, kwa, L1, R1, Start, Select)
• panel kierunkowy (tzw. krzy»ak), tj. cztery przyciski-strzaªki
• 4 diody LED, niewidoczne jednak dla operatora w czasie normalnego u»ytkowania
zadajnika

• dwa silniki wibracyjne
Jak wida¢ zadajnik oferuje bardzo du»¡ ilo±¢ wej±¢, jednak cen¡ za to jest konieczno±¢
dwur¦cznej obsªugi zadajnika. Mo»na próbowa¢ obsªugiwa¢ go jedn¡ r¦k¡, traci si¦ jednak
wtedy dost¦p do poªowy wej±¢ zadajnika, a samo trzymanie zadajnika równie» nie jest
wygodne.
Zadajnik posiada cztery wej±cia analogowe - dwie gaªki i dwa przyciski. Umo»liwiaj¡
one zadawanie analogowych sygnaªów steruj¡cych, jednak maksymalny k¡t wychylenia
gaªki lub wci±ni¦cia przycisku jest na tyle maªy, »e trudno o precyzyjne zadawanie sygnaªu steruj¡cego. Na szcz¦±cie Dualshock 3 posiada wbudowany akcelerometr, co umo»liwia wysyªanie analogowych sygnaªów steruj¡cych za pomoc¡ wychylania zadajnika, a
maksymalny k¡t wychylenia jest o wiele wi¦kszy. Mo»liwie jest bowiem obracanie zadajnika o dowolny k¡t, co w praktyce oznacza maksymalne mo»liwe wychylenie o 180 stopni.
Dodatkowo zadajnik umo»liwia dwie formy komunikacji systemu robotycznego z operatorem - identykacj¦ stanu urz¡dzenia za pomoc¡ diod LED oraz sygnalizacj¦ sytuacji
wyj¡tkowych za pomoc¡ silników wibracyjnych.
Zadajnik Sony Dualshock 3 speªnia wi¦kszo±¢ wymaga« stawianych przed zadajnikiem
ruchu dla systemu robotycznego, jedyn¡ za± jego wad¡ jest konieczno±¢ dwur¦cznej jego
obsªugi.

Microsoft Xbox 360 Controller Urz¡dzenie to jest podstawowym zadajnikiem konsoli Xbox 360 rmy Microsoft. Na rynku konsola z zadajnikiem pojawiªy si¦ w 2005 roku.
Zadajnik dost¦pny jest zarówno w wersji przewodowej jak i bezprzewodowej, opartej na
standardzie Bluetooth. Cena zadajnika w wersji bezprzewodowej to obecnie okoªo 130 zª.
Obie wersje zadajnika mo»na ªatwo skomunikowa¢ z aplikacjami dziaªaj¡cymi pod
kontrol¡ systemu operacyjnego Windows lub Linux. W Linuksie udost¦pnia to biblioteka Userspace Xbox/Xbox360 USB Gamepad Driver for Linux10 , wspieraj¡ca ten oraz
starsze zadajniki rmy Microsoft. Dla systemu Windows istniej¡ z kolei udost¦pnione
przez rm¦ Microsoft sterowniki. Wspomniane biblioteki implementuj¡ obsªug¦ wszystkich funkcji zadajnika. Dodatkowo zadajnik jest zgodny ze standardem Bluetooth HID,
10 http://pingus.seul.org/

grumbel/xboxdrv/
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Rysunek 10: Microsoft Xbox 360 Controller

tak wi¦c podobnie jak w przypadku Dualshock 3 mo»liwy jest dost¦p do surowych danych
przesyªanych z zadajnika z poziomu bibliotek obsªuguj¡cych urz¡dzenia HID.
Podstawowymi komponentami zadajnika Xbox 360 s¡:

• dwie gaªki analogowe, wychylaj¡ce si¦ w dowolnym kierunku na pªaszczy¹nie
• dwa analogowe przyciski
• 11 monostabilnych dwustanowych przycisków
• panel kierunkowy (tzw. krzy»ak), tj. cztery przyciski-strzaªki
Zadajnik ruchu rmy Microsoft ma podobn¡ konstrukcj¦ jak opisywany wcze±niej zadajnik DualShock 3 rmy Sony, podobn¡ liczb¦ przycisków, a co za tym idzie równie»
wymaga obsªugi dwur¦cznej. Ma dodatkowo zdecydowanie mniejsze mo»liwo±ci, nie posiada bowiem »adnej formy sygnalizacji stanu systemu robotycznego. Nie posiada wbudowanych akcelerometrów, których nie s¡ w stanie zast¡pi¢ dwie analogowe gaªki z powodu
zbyt maªej precyzji zadawania sygnaªów.

Logitech Cordless Rumblepad 2 Na pocz¡tku 2009 roku rma Logitech wypu±ciªa
na rynek bezprzewodowy zadajnik Cordless Rumblepad 2, dedykowany komputerom PC
i Mac. Jest on obecnie dost¦pny w cenie ok. 140 zª. Jest urz¡dzeniem pracuj¡cym zgodnie
ze standardem HID, mo»na wi¦c u»ywa¢ tego zadajnika jako urz¡dzenia wskazuj¡cego
w wi¦kszo±ci systemów operacyjnych, a dodatkowo komunikowa¢ si¦ z urz¡dzeniem za
pomoc¡ przesyªania surowych danych.
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Rysunek 11: Logitech Cordless Rumblepad 2

Nie da si¦ nie zauwa»y¢ podobie«stwa jego konstrukcji do opisywanego wcze±niej zadajnika rmy Sony. Pod wzgl¦dem funkcjonalnym równie» nie ró»ni si¦ wiele od zadajnika
Dualshock 3. Podstawowymi jego komponentami s¡:

• 10 programowalnych przycisków,
• dwie gaªki analogowe
• dwa silniki wibracyjne
Od razu nasuwa si¦ my±l, »e zadajnik rmy Logitech stanowi ubo»sz¡ wersj¦ zadajnika
rmy Sony, gdy» mimo ograniczonej funkcjonalno±ci nie oferuje nic, czego nie oferowaªby
zadajnik Dualshock 3. Du»a liczba przycisków wymusza dwur¦czn¡ obsªug¦ urz¡dzenia.
Brak akcelerometru uniemo»liwia precyzyjne zadawanie analogowych sygnaªów steruj¡cych, gdy» analogowe gaªki z powodu niewystarczaj¡cej precyzji nie sprawdzaj¡ si¦ w tej
roli. Silniki wibracyjne wprawiaj¡ urz¡dzenie w intensywniejsze wstrz¡sy ni» silniki zadajnika Dualshock 3, jednak wi¦ksza intensywno±¢ wstrz¡sów nie jest warta po±wi¦cenia
pozostaªych funkcji.

Novint Falcon Game Controller Zadajnik Novint Falcon jest zupeªnie innym rodzajem zadajnika ni» opisywane wcze±niej urz¡dzenia. Wyprodukowany zostaª przez rm¦ Novint Technologies, specjalizuj¡c¡ si¦ w urz¡dzeniach steruj¡cych wykorzystuj¡cych sprz¦»enie haptyczne. Z tego te» powodu oferuje mo»liwo±ci niespotykane dotychczas w innych
zadajnikach.
Novint Falcon skªada si¦ z cz¦±ci bazowej, podª¡czanej do komputera za pomoc¡ kabla
USB oraz cz¦±ci ruchomej. Nie jest wi¦c urz¡dzeniem bezprzewodowym, a bezprzewodo42

Rysunek 12: Novint Falcon Game Controller

wo±¢ jest podstawowym wymaganiem stawianym zadajnikowi ruchu systemu robotycznego.
Falcon jest tak naprawd¦ robotem o trzech ramionach trzymaj¡cych jedn¡ ko«cówk¦,
któr¡ z kolei trzyma i przemieszcza u»ytkownik. Przestrze« robocza zadajnika to sze±cian
o boku dªugo±ci 4 cali (ok. 10 cm). Ka»de z ramion robota posiada dwa stawy i jest
podatne, a opory stawiane przez ramiona robota s¡ pomijalne. U»ytkownik przemieszczaj¡c ko«cówk¦ robota porusza jego ramionami. Urz¡dzenie na podstawie wspóªrz¦dnych
w poszczególnych stawach wszystkich ramion okre±la poªo»enie ko«cówki, a rozdzielczo±¢
wskaza« poªo»enia wynosi 400 dpi. Dzi¦ki temu mo»liwe jest zadawanie przemieszczenia
w przestrzeni trójwymiarowej. Operacja odczytu poªo»enia ko«cówki odbywa si¦ z cz¦stotliwo±ci¡ 1 kHz, co w praktyce umo»liwia sterowanie systemem robotycznym w czasie
rzeczywistym.
Standardowa ko«cówka robota nie posiada przycisków, mo»liwe jest jednak rozszerzenie jej o dodatkowe nakªadki. Dost¦pna jest m.in. nakªadka imituj¡ca pistolet, wyposa»ona
w spust i trzy przyciski dodatkowe. Tak wyposa»ony robot umo»liwia zadawanie ruchu
jedn¡ r¦k¡. Ilo±¢ przycisków jest bardzo maªa, jednak mo»liwo±¢ zadawania ruchu poprzez
poruszanie ko«cówk¡ robota powoduje, »e du»a ilo±¢ przycisków przestaje by¢ potrzebna,
gdy» u»yte one byªyby jedynie do sterowania przebiegiem wykonania zadania uczenia robota trajektorii, nie za± do samego procesu zadawania przemieszczenia. Mimo to liczba
przycisków wydaje si¦ niewystarczaj¡ca.
Ka»de z ramion robota wyposa»one jest w silnik, co daje ogromne mo»liwo±ci wykorzystania sprz¦»enia haptyczengo przy sterowaniu robotem. Silniki umo»liwiaj¡ bowiem
symulacj¦ ci¦»aru trzymanego obiektu czy p¦du ko«cówki rzeczywistego robota, dzi¦ki
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czemu operator systemu otrzymuje bardzo istotne informacje na temat przebiegu wykonania zadania realizowanego przez manipulator. Mo»liwa jest te» sygnalizacja sytuacji
wyj¡tkowych poprzez chocia»by wprowadzenie ko«cówki w wibracje, czy nawet sterowanie systemem robotycznym za pomoc¡ gestów wykonywanych ko«cówk¡ zadajnika Novint
Falcon.
Firma Novint udost¦pnia za darmo oprogramowanie Novint Falcon SDK11 , umo»liwiaj¡ce wytwarzanie aplikacji wykorzystuj¡cych zadajnik Novint Falcon. Niestety, dost¦pne
jest ono tylko dla systemów operacyjnych z rodziny Windows, do obsªugi zadajnika szybko
powstaªa wi¦c alternatywna biblioteka o otwartym kodzie ¹ródªowym.

libnifalcon umo»liwia komunikacj¦ z urz¡dzeniem w aplikacjach dziaªaj¡cych pod kontrol¡ systemu operacyjnego Windows, Linux lub OS X. Wykorzystuje biblioteki ftd2xx
(Windows) lub libusb-1.0 (Linux, OS X) do obsªugi poª¡czenia poprzez port USB i udost¦pnia na dzie« dzisiejszy surowe odczyty z urz¡dzenia. Biblioteka jest jednak caªy czas
rozwijana i powoli uzupeªniana o funkcje wy»szego poziomu, agreguj¡ce odczyty i udost¦pniaj¡ce bardziej u»yteczne informacje, np. poªo»enie ko«cówki robota.
Jako »e zadajnik Novint Falcon stanowi obecnie nowink¦ techniczn¡ na rynku urz¡dze«
steruj¡cych, jego cena jest sporo wy»sza ni» pozostaªych zadajników. Koszt urz¡dzenia to
okoªo 200 dolarów. Urz¡dzenie jest obecnie niedost¦pne w Polsce, wi¦c do jego ceny nale»y
doliczy¢ jeszcze koszt sprowadzenia urz¡dzenia z zagranicy.

Nintedo Wiimote Wiimote to podstawowy zadajnik konsoli Wii rmy Nintendo. W
porównaniu z pozostaªymi dost¦pnymi na rynku urz¡dzeniami najlepiej speªniaª wymagania stawiane przed zadajnikiem ruchu systemu robotycznego, dlatego te» zostaª przeze
mnie wybrany do realizacji zadania. Szczegóªowy opis urz¡dzenia i jego analiza pod k¡tem
speªnienia wymaga« znajduje si¦ w rozdziale 3.3.3.

3.3.3 Nintendo Wiimote
Wii to konsola gier wideo opracowana przez japo«sk¡ rm¦ Nintendo. Zaliczana jest
do konsol siódmej generacji - konsol gier, które pojawiªy si¦ na rynku w latach 2005-2006.
Jest nast¦pczyni¡ popularnej w latach 2001-2003 konsoli Nintendo GameCube. Oprócz
Wii do siódmej generacji zaliczana jest konsola Xbox 360 rmy Microsoft oraz konsola
PlayStation 3 rmy Sony, jednak pod wzgl¦dem sprzeda»y konsola Wii wiedzie obecnie
prym na rynku konsol gier i do ko«ca 2009 roku sprzedano 67mln egzemplarzy Wii.
Kolejne generacje konsol gier wprowadzaªy na rynek przeªomowe nowinki techniczne.
Konsole siódmej generacji podbiªy rynek przede wszystkim obrazem wideo w wysokiej
rozdzielczo±ci. Wii oferuje obraz w jako±ci DVD Video (480p), a Xbox360 i PlayStation
11 Software

Development Kit
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3 obraz w jako±ci High Denition (1080p). Wszystkie wymienione konsole umo»liwiaj¡
równie» podª¡czenie bezprzewodowego zadajnika ruchu.
Konsola Wii oparta jest na mikroprocesorze Broadway zbudowanym w architekturze PowerPC o szybko±ci zegara 729Mhz[22]. Konsola wyposa»ona jest w 88MB pami¦ci
operacyjnej oraz 512MB pami¦ci Flash. Karta graczna urz¡dzenia zbudowana jest na
bazie procesora Hollywood rmy ATI taktowanego z pr¦dko±ci¡ 243Mhz. Konsola umo»liwia doª¡czenie 4 zadajników Nintendo GameCube, oprócz tego jest w stanie obsªu»y¢ do
16 dodatkowych bezprzewodowych urz¡dze« dzi¦ki wbudowanemu moduªowi Bluetooth.
Konsola posiada równie» 2 porty USB umo»liwiaj¡ce podª¡czenie klawiatury lub adaptera
sieci LAN, jak równie» moduª sieci bezprzewodowej WiFi.
Nintendo W iimote (rys. 13), zwany tak»e Wii Remote czy Wiilot, jest podstawowym
zadajnikiem konsoli Nintendo Wii. Zadajniki ruchu innych konsol wykonane s¡ jako tzw.

pady, czyli urz¡dzenia trzymane obur¡cz, do których obsªugi u»ywa si¦ przede wszystkim
kciuków obu dªoni. Wiimote ró»ni si¦ od nich znacz¡co, gdy» jest urz¡dzeniem jednor¦cznym.

Rysunek 13: Zadajnik Nintendo Wiimote

Wiimote wyposa»ony jest w 12 przycisków monostabilnych, obsªugiwanych za pomoc¡
kciuka i palca wskazuj¡cego. Zadajnik posiada wbudowany czujnik podczerwieni oraz trójosiowy akcelerometr liniowy. Oprócz tego posiada wbudowany gªo±nik, silnik wibracyjny
oraz 4 diody. Dodatkowo posiada port rozszerze« pozwalaj¡cy podª¡czy¢ dodatkowe urz¡dzenia.
Jako trójosiowy akcelerometr liniowy zastosowany zostaª ukªad ADXL330[23] rmy
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Analog Devices. Zakres odczytu urz¡dzenia obejmuje zakres [−3g; +3g] z dokªadno±ci¡

10%. Ukªad mierzy w trzech osiach (rys. 14) warto±ci skªadowych sumy siª dziaªaj¡cych
na niewielki obiekt umieszczony wewn¡trz urz¡dzenia i nie kompensuje w »aden sposób
siªy oddziaªywania pola grawitacyjnego. Dlatego te» czujnik urz¡dzenia nieruchomego lub
poruszaj¡cego si¦ ruchem jednostajnym wska»e warto±¢ wypadkowej siª dziaªaj¡cych na
urz¡dzenie warto±ci okoªo 1g, a czujnik urz¡dzenia spadaj¡cego swobodnie wska»e warto±¢ siª równ¡ 0. Mi¦dzy innymi z tego powodu nie mo»na wyznaczy¢ bezwzgl¦dnych
warto±ci przyspieszenia poruszaj¡cego si¦ urz¡dzenia. Jednak gdy urz¡dzenie pozostaje
w spoczynku lub gdy przyspieszenia s¡ pomijalnie maªe, a wi¦c w sytuacji, gdy jedyn¡
siª¡ dziaªaj¡c¡ na urz¡dzenie jest siªa pola grawitacyjnego, ze stosunku skªadowych siªy
grawitacji na poszczególnych osiach akcelerometru mo»na wyznaczy¢ k¡ty obrotu akcelerometru wokóª osi X i Y. W dalszym ci¡gu niewiadom¡ pozostanie warto±¢ obrotu wokóª
osi siªy grawitacji, obrót ten bowiem nie powoduje zmiany warto±ci odczytywanych na
poszczególnych osiach akcelerometru.

Rysunek 14: Osie akcelerometru wbudowanego w zadajni Wiimote

Czujnik podczerwieni stanowi monochromatyczna kamera o rozdzielczo±ci 128x96
punktów interpolowana do rozdzielczo±ci 1024x768 punktów. Oprogramowanie czujnika
zwraca informacj¦ o maksymalnie czterech najja±niejszych punktach wychwyconych przez
czujnik. Czujnik wykorzystywany jest w parze z urz¡dzeniem o nazwie Sensor Bar (rys.
15). Wbrew temu, co sugeruje nazwa, Sensor Bar nie zawiera czujników, a 2 zbiory diod
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podczerwonych oddalonych od siebie okoªo 20cm. Odlegªo±¢ na siatce pozycji tych dwóch
¹ródeª wskazywanych przez odczyty czujnika podczerwieni pozwala w przybli»ony sposób
ustali¢ odlegªo±¢ zadajnika od Sensor Baru, a ich wzajemne umiejscowienie oraz k¡t mi¦dzy prost¡ przechodz¡c¡ przez 2 punkty-¹ródªa a kraw¦dziami siatki, przy jednoczesnym
wykorzystaniu odczytów z akcelerometrów, pozwala zgrubnie oszacowa¢ orientacj¦ zadajnika w przestrzeni. Gªównym ograniczeniem jednak wykorzystania czujnika podczerwieni
do celu ustalenia poªo»enia i orientacji zadajnika jest stosunkowo niewielki k¡t widzenia
czujnika.

Rysunek 15: Sensor Bar
Wiimote posiada wbudowany gªo±nik piezoelektryczny o ±rednicy 21mm. Sªu»y on
do odtwarzania d¹wi¦ku transmitowanego strumieniowo do urz¡dzenia. Oprogramowanie
zadajnika obsªuguje d¹wi¦k w standardzie ADPCM próbkowany z rozdzielczo±ci¡ 4 bitów oraz d¹wi¦k w standardzie PCM próbkowany z rozdzielczo±ci¡ 8 bitów. Domy±lnym
ustawieniem jest d¹wi¦k ADPCM 4-bit z cz¦stotliwo±ci¡ 3000Hz.
Wbudowany w urz¡dzenie silnik obraca niewielk¡ mas¦ wokóª osi nieprzechodz¡cej
przez ±rodek ci¦»ko±ci tej masy, wprawiaj¡c na »yczenie u»ytkownika urz¡dzenie w wibracje. Urz¡dzenie nie posiada mo»liwo±ci regulacji siªy wibracji. Silnik zasilany jest staªym
napi¦ciem 3.3V.
Urz¡dzenie posiada równie» wbudowane 4 niebieskie diody LED zasilane staªym napi¦ciem 2.66V. W standardowym zastosowaniu sªu»¡ do sygnalizowania poziomu naªadowania baterii oraz gotowo±ci do nawi¡zania poª¡czenia. Ka»da z nich mo»e by¢ zapalana
niezale»nie, przez co znajduj¡ równie» inne zastosowania w poszczególnych aplikacjach.
Zadajnik Wiimote komunikuje si¦ bezprzewodowo z konsol¡ za pomoc¡ wbudowanego
moduªu BCM2042 rmy Broadcom, kompatybilnego ze standardem Bluetooth 2.0. Po
nawi¡zaniu poª¡czenia mo»na przeª¡czy¢ zadajnik w jeden z wielu trybów raportowania.
Urz¡dzenie przesyªa raporty o aktualnych odczytach oraz swoim stanie z cz¦stotliwo±ci¡
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do 50Hz. Raporty zawieraj¡ dane o wci±ni¦tych przyciskach oraz dowolnie wybrane parametry spo±ród odczytu czujnika podczerwieni, odczytu akcelerometrów oraz odczytu z
urz¡dzenia podª¡czonego do portu rozszerze«. Ze wzgl¦du na ograniczony rozmiar przesyªanych raportów wybór wi¦kszej liczby parametrów skutkuje zmniejszeniem rozdzielczo±ci przesyªanych odczytów. Komunikacja z urz¡dzeniem jest dwukierunkowa. Komunikaty
przesyªane do urz¡dzenia mog¡ zawiera¢ sygnaªy steruj¡ce dla diod i silnika wibracyjnego,
kolejne fragmenty strumienia audio lub polecenia zmiany trybu raportowania.
Wiimote zasilany jest dwiema bateriami AA, pozwalaj¡cymi na ci¡gªe dziaªanie do
60 godzin, gdy wykorzystywany jest tylko akcelerometr, oraz do 25 godzin, gdy wª¡czony
równie» jest czujnik podczerwieni. Urz¡dzenie posiada dodatkowy ukªad skªadaj¡cy si¦ z
kondensatora o pojemno±ci 3300 mikrofaradów zabezpieczaj¡cy przed sytuacjami krótkotrwaªego braku zasilania wynikaj¡cego z drga« baterii zwi¡zanych z gwaªtownym ruchem
zadajnikiem.
Zadajnik Wiimote dost¦pny jest na rynku za ok. 170 zª.

3.3.4 Wykorzystywane biblioteki programowe
Najwi¦ksz¡ przeszkod¡ na drodze do wykorzystania Wiimote w aplikacji jest polityka
rmy Nintendo. Producent konsoli nie udost¦pnia »adnych narz¦dzi sªu»¡cych do interakcji z urz¡dzeniem, jak równie» jakiejkolwiek dokumentacji dotycz¡cej komunikacji z
urz¡dzeniem czy sterowników dla poszczególnych systemów operacyjnych. Mo»liwo±¢ programowej interakcji z urz¡dzeniem zawdzi¦cza¢ nale»y spoªeczno±ci skupionej wokóª idei
"Wii homebrew", tj. wykorzystania konsoli Wii, jak równie» dedykowanych jej akcesoriów
w sposób nieprzewidziany przez producenta. W ramach spoªeczno±ci powstaª mi¦dzy innymi projekt WiiLi12 , którego celem jest uruchomienie systemu operacyjnego Linux na
konsoli. Specykacja komunikacji z urz¡dzeniem zostaªa opracowana w ramach projektu
WiiBrew13 metodami in»ynierii wstecznej. Na chwil¦ obecn¡ udaªo si¦ uzyska¢ niemal
caªkowit¡ wiedz¦ o interfejsie komunikacyjnym urz¡dzenia. Bezproblemowo dziaªa nawi¡zywanie poª¡czenia Bluetooth. Struktura komunikatów steruj¡cych gªo±nikiem, silnikiem
wibracyjnym i diodami zostaªa caªkowicie poznana, jak równie» struktura komunikatów
zawieraj¡cych odczyty czujnika podczerwieni, akcelerometru, stan przycisków i stan urz¡dzenia. Nie s¡ obsªugiwane natomiast w peªni wszystkie rozszerzenia.
Zadajnik Nintendo Wiimote do komunikacji wykorzystuje protokóª Bluetooth. Samodzielne tworzenie komunikatów i przesyªanie ich za pomoc¡ natywnych funkcji protokoªu
Bluetooth jest jednak skomplikowane i czasochªonne. Od czasu wypuszczenia na rynek
konsoli Wii powstaªo wi¦c wiele bibliotek programowych wspomagaj¡cych obsªug¦ Wii12 http://wiili.org

13 http://wiibrew.org
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mote. Dla systemu operacyjnego Windows dost¦pne s¡ m.in. biblioteki GlovePIE14 , WiiYourself!15 oraz wiiuse16 . Biblioteka wiiuse dost¦pna jest równie» dla systemu operacyjnego
Linux. Inn¡ popularn¡ bibliotek¡ dla Linuksa jest CWiid17 . W aplikacji powstaªej w ramach niniejszej pracy korzystam wªa±nie z biblioteki CWiid. Do komunikacji z urz¡dzeniem wykorzystuje ona bibliotek¦ BlueZ18 , implementuj¡c¡ obsªug¦ protokoªu Bluetooth.
Obie wspomniane biblioteki postaram si¦ przybli»y¢ w niniejszym rozdziale.
Biblioteka BlueZ implementuje wi¦kszo±¢ warstw i protokoªów zawartych w standardzie Bluetooth 2.0. Biblioteka stanowi warstw¦ abstrakcji nad rzeczywistym sprz¦tem i
umo»liwia komunikacj¦ z urz¡dzeniami przy pomocy gniazd. Umo»liwia jednoczesn¡, wielow¡tkow¡ obsªug¦ wielu urz¡dze« zgodnych ze standardem. Zawiera sterowniki umo»liwiaj¡ce korzystanie z adapterów Bluetooth podª¡czonych za pomoc¡ portów USB, UART
lub PCIMCIA. Oprócz wªa±ciwiej biblioteki w skªad pakietu BlueZ wchodzi szereg narz¦dzi sªu»¡cych konguracji i diagnostyce poª¡czenia. Biblioteka dziaªa na wielu architekturach sprz¦towych - w szczególno±ci Intel i AMD x86, AMD64, Sun SPARC, PowerPC i
wielu innych. Jest równie» kompatybilna z najwa»niejszymi dystrybucjami systemu operacyjnego Linux - Debian GNU/Linux, Ubuntu, Fedora Core / Red Hat, OpenSuSE /
SuSE, Mandrake.
Pakiet CWiid to zestaw napisanych w C narz¦dzi dla systemu operacyjnego Linux
wspomagaj¡cych obsªug¦ zadajnika Wiimote lub wykorzystuj¡cych ten»e zadajnik. W
skªad pakietu CWiid wchodz¡ nast¦puj¡ce narz¦dzia:

• libcwiid - biblioteka programowa do obsªugi urz¡dzenia
• wminput - sterownik umo»liwiaj¡cy sterowanie kursorem myszy za pomoc¡ zadajnika oraz wykorzystywanie zadajnika zamiast joysticka

• wmgui - graczna konsola umo»liwiaj¡ca wysyªanie komunikatów steruj¡cych do
zadajnika oraz wy±wietlaj¡ca aktualne odczyty z czujników urz¡dzenia

• wmdemo - aplikacja demonstruj¡ca mo»liwo±ci biblioteki i urz¡dzenia
Biblioteka libcwiid wspomaga tworzenie aplikacji wykorzystuj¡cych zadajnik Wiimote.
Udost¦pnia ona wysokopoziomowe funkcje steruj¡ce urz¡dzeniem czy pobieraj¡ce z niego
odczyty. Deniuje równie» szereg struktur reprezentuj¡cych komunikaty przesyªane do i
z urz¡dzenia. Struktury te wypeªniane s¡ przy pomocy zdeniowanych przez bibliotek¦
staªych, dzi¦ki czemu w sposób intuicyjny uzyskuje si¦ czytelny i samodokumentuj¡cy
14 http://sites.google.com/site/carlkenner/glovepie
15 http://wiiyourself.gl.tter.org/
16 http://wiiuse.net/

17 http://abstrakraft.org/cwiid/
18 http://www.bluez.org
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si¦ kod. Biblioteka obsªuguje nie tylko sam zadajnik Wiimote, ale równie» szereg dodatkowych urz¡dze« podª¡czanych do portu rozszerze« (m.in. Nintendo Nunchuck - prosty
zadajnik wyposa»ony w joystick i 2 przyciski, czy klasyczny zadajnik (tzw. pad) konsoli
GameCube).
Biblioteka umo»liwia wysªanie do urz¡dzenia czterech rodzajów polece«:

• »¡danie przesªania stanu urz¡dzenia
• wª¡czenie/wyª¡czenie wybranych diod
• wª¡czenie/wyª¡czenie silnika wibracyjnego
• konguracj¦ sposobu raportowania
Wiimote umo»liwia dwa tryby raportowania. Mo»e udost¦pnia¢ odczyty czy informacje
o stanie urz¡dzenia na »¡danie. W zrealizowanej w ramach pracy aplikacji wykorzystuj¦
jednak drugi tryb, w którym urz¡dzenie w regularnych odst¦pach czasu przesyªa raporty
zawieraj¡ce okre±lony przy nawi¡zywaniu poª¡czenia zbiór informacji. Do wyboru s¡ nast¦puj¡ce parametry:

• stan urz¡dzenia (stan baterii, informacja o podª¡czonym rozszerzeniu)
• stan przycisków
• odczyty z akcelerometru
• odczyty czujnika podczerwieni
• raporty z doª¡czonego urz¡dzenia - ró»ne w zale»no±ci od rozszerzenia
Biblioteka libcwiid jest kompatybilna z systemami z rodziny Linux. Istniej¡ równie»
prekompilowane pakiety dedykowane dla systemu ArchLinux, Debian i Gentoo.
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4 Wymagania funkcjonalne
Celem mojej pracy byªo rozszerzenie struktury ramowej MRROC++ o narz¦dzie wspomagaj¡ce programist¦ w tworzeniu fragmentów aplikacji poprzez generowanie trajektorii
pozycyjnej. Wymagania stawiane zadajnikowi ruchu przedstawiªem w rozdziale 3.3. Analiza dost¦pnych na rynku rozwi¡za« pod k¡tem ich speªnienia miaªa uªatwi¢ wybór optymalnego zadajnika na potrzeby niniejszej pracy. Wybór zadajnika i implementacja jego
obsªugi w strukturze stanowiªy jednak tylko fragment pracy. Wa»niejszym elementem byªa
implementacja zadania uczenia robota trajektorii. Przed tym zadaniem postawiono równie» szereg wymaga« funkcjonalnych, których speªnienie miaªo gwarantowa¢ powstanie
produktu przede wszystkim przydatnego i ªatwego w zastosowaniu.
Niniejszy rozdziaª przybli»a nast¦puj¡ce wymagania funkcjonalne stawiane zadaniu
programowania robotów:

• mo»liwo±¢ zadawania przemieszczenia metod¡ przyrostow¡
• wybór ukªadu wspóªrz¦dnych, w którym zadawany b¦dzie ruch
• mo»liwo±¢ dodawania/edycji/usuwania punktów do trajektorii
• wczytywanie i zapisywanie trajektorii z/do pliku
• mo»liwo±¢ odtwarzania trajektorii w dowolnym kierunku i o dowoln¡ ilo±¢ w¦zªów
• sygnalizacja sytuacji wyj¡tkowych operatorowi

Zadawanie przemieszczenia metod¡ przyrostow¡ Operator systemu robotycznego
powinien mie¢ mo»liwo±¢ zadawania przemieszcze« ko«cówki manipulatora. Dost¦pne zadajniki (w tym wybrany do realizacji zadania zadajnik Wiimote) nie dostarczaj¡ wystarczaj¡cych danych do tego, by móc zadawa¢ za ich pomoc¡ bezwzgl¦dn¡ pozycj¦ oczekiwan¡ ko«cówki manipulatora. Dlatego te» zadanie uczenia robota powinno umo»liwia¢
operatorowi zadawanie przemieszcze« wzgl¦dnych na wybranej osi w wybranym ukªadzie wspóªrz¦dnych. Mo»liwa powinna by¢ obsªuga ci¡gªego sygnaªu steruj¡cego, tak by
operator miaª mo»liwo±¢ zadania dowolnej warto±ci pr¦dko±ci czy przyspieszenia z dopuszczalnego przez mechaniczne ograniczenia zakresu. Umo»liwi¢ to powinno ªatwe i mo»liwie
precyzyjne osi¡gni¦cie przez ko«cówk¦ manipulatora po»¡danych przez operatora wspóªrz¦dnych.

Wybór ukªadu wspóªrz¦dnych W zale»no±ci od aktualnej sytuacji w przestrzeni roboczej manipulatora oraz od ruchu manipulatorem, który operator systemu robotycznego
zamierza wykona¢, poszczególne ukªady wspóªrz¦dnych s¡ bardziej lub mniej do tego
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celu odpowiednie. Ograniczenie ruchu do pojedynczej osi ukªadu wspóªrz¦dnych zmusza
operatora do wcze±niejszego planowania sekwencji przemieszcze«, która pozwoli osi¡gn¡¢
zamierzony punkt. W takiej sytuacji dobór odpowiedniej reprezentacji ruchu i ukªad odniesienia mo»e sprawi¢, »e ruch manipulatorem b¦dzie bardziej intuicyjny. Dodatkowo
zmiana reprezentacji, w którym odbywa si¦ ruch, pozwala zrealizowa¢ przej±cie przez
punkty osobliwe. Zadanie programowania robotów powinno umo»liwia¢ ruch w kilku ukªadach wspóªrz¦dnych oraz da¢ operatorowi systemu mo»liwo±¢ przeª¡czania si¦ pomi¦dzy
nimi w trakcie realizacji zadania.

Dodawanie/edycja/usuwanie w¦zªów trajektorii Operator systemu robotycznego
za pomoc¡ zadajnika ruchu zadaje przemieszczenia ko«cówki manipulatora. Wskutek wykonania zadania programowania robota wygenerowana powinna zosta¢ trajektoria, tj.
sekwencja punktów w przestrzeni roboczej manipulatora. Operator powinien mie¢ mo»liwo±¢ tworzenia trajektorii, tj. dodawania do niej wybranych punktów, modykacji punktów ju» istniej¡cych poprzez zast¡pienie ich innymi punktami, a tak»e usuwania zb¦dnych
lub bª¦dnych w¦zªów. Generacja trajektorii za pomoc¡ zaimplementowanego zadania powinna skªada¢ si¦ z przemieszczania ko«cówki manipulatora oraz wspomnianych wy»ej
operacji zarz¡dzania trajektori¡.

Wczytywanie i zapisywanie trajektorii z/do pliku Celem zadania programowania robotów nie jest samo stworzenie trajektorii i wykorzystanie jej w bie»¡cej instancji
zadania, ale utrwalenie jej w celu pó¹niejszego wykorzystania przez inne zadania. Operator systemu powinien mie¢ mo»liwo±¢ zapisu do pliku aktualnej trajektorii w dowolnym
momencie wykonania zadania. Trajektoria powinna zosta¢ zapisana w jasno zdeniowanym formacie, zrozumiaªym dla innych zada« dziaªaj¡cych w strukturze MRROC++. Co
wi¦cej, samo zadanie programowania robota powinno umo»liwia¢ wczytanie trajektorii
z pliku. Umo»liwi to wprowadzanie poprawek w trajektoriach wygenerowanych podczas
wcze±niejszych przebiegów procesu uczenia, a równie» wykorzystanie dowolnej trajektorii
jako trajektorii bazowej, któr¡ operator systemu w dowolny sposób b¦dzie modykowaª.

Odtwarzanie trajektorii Droga, któr¡ pokona ko«cówka manipulatora podczas ruchu
pomi¦dzy kolejnymi w¦zªami mo»e by¢ inna od tej, któr¡ zadaª operator systemu robotycznego, gdy» zadanie zapami¦tuje tylko dodawane przez operatora w¦zªy interpolacji
trajektorii, a ruch pomi¦dzy nimi zale»y od u»ytego do jej odtworzenia generatora. Wa»ne
jest, by miaª mo»liwo±¢ odtworzenia wygenerowanej dotychczas trajektorii w celu analizy
ruchu, wprowadzenia poprawek lub dodania dodatkowych w¦zªów po±rednich w celu modykacji drogi pokonywanej przez ko«cówk¦. Odtwarzanie trajektori powinno odbywa¢
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si¦ w dowolnym kierunku, tj. w rosn¡cej lub malej¡cej kolejno±ci w¦zªów. Pozwoli to na
przej±cie do dowolnego w¦zªa trajektorii w celu jego modykacji.

Sygnalizacja sytuacji wyj¡tkowych Operator systemu robotycznego cz¦sto przemieszcza si¦ wokóª przestrzeni roboczej manipulatora, chocia»by w celu poprawy widoczno±ci sceny robota. Nie zawsze znajduje si¦ w pobli»u konsoli steruj¡cej, potrzebna jest
wi¦c metoda sygnalizacji operatorowi sytuacji wyj¡tkowych w inny sposób. Od zadania
programowania robota wymaga si¦ zatem, by w jasny i zauwa»alny sposób dawaªo operatorowi zna¢, »e system robotyczny osi¡gn¡ª niepo»¡dany stan. Sytuacje wyj¡tkowe nie
powinny wyst¦powa¢ cz¦sto, dlatego wystarczaj¡ce b¦dzie samo powiadomienie operatora
o wyst¡pieniu takiej sytuacji, szczegóªowy stan systemu dost¦pny jest bowiem dla niego
z poziomu konsoli sterowniczej.
Jestem przekonany, »e konieczno±¢ speªnienia powy»szych wymaga« przez zadanie
programowania robotów spowoduje, »e powstaªe rozwi¡zanie b¦dzie rozwi¡zaniem warto±ciowym z punktu widzenia operatora systemu robotycznego, tj. zmniejszy koszt programowania robota, rozumiany w szczególno±ci jako czas niezb¦dny do wygenerowania
oczekiwanej trajektorii, po której porusza¢ si¦ powinna ko«cówka manipulatora.
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5 Implementacja
5.1 Architektura
Powstaªe w ramach pracy rozwi¡zanie dostarczy¢ miaªo narz¦dzi umo»liwiaj¡cych interaktywne programowanie manipulatora poprzez generowanie trajektorii dla generatorów pozycyjnych. Rozwi¡zanie miaªo stanowi¢ element struktury ramowej MROCC++.
Jednym z elementów rozwi¡zania miaªa by¢ implementacja czujnika wirtualnego reprezentuj¡cego w systemie zadajnik Nintendo Wiimote.
Struktura ramowa MRROC++ pracuje pod kontrol¡ systemu operacyjnego QNX
6.5.0. Zadajnik Wiimote komunikuje si¦ za po±rednictwem protokoªu Bluetooth, dla którego wsparcia ten system operacyjny nie zapewnia. Konieczne staªo si¦ wi¦c wydzielenie
obsªugi zadajnika poza ±rodowisko QNX. Do obsªugi zadajnika wybrane zostaªo ±rodowisko systemu operacyjnego Linux ze wzgl¦du na dost¦pno±¢ w tym systemie gotowych
bibliotek wspieraj¡cych standard Bluetooth, jak równie» bibliotek programowych implementuj¡cych komunikacj¦ z zadajnikiem za pomoc¡ wspomnianego protokoªu, w tym u»ytej przeze mnie biblioteki libcwiid, opisanej w rozdziale 3.3.4.
Implementacja rozwi¡zania w oparciu o dwa heterogeniczne ±rodowiska wymusiªo realizacj¦ zadania z uwzgl¦dnieniem konieczno±ci wymiany danych pomi¦dzy tymi ±rodowiskami za po±rednictwem sieci. Rozwi¡zanie zrealizowane zostaªo w architekturze klientserwer.
Architektura klient-serwer to jeden z modeli aplikacji rozproszonej, który zakªada rozdzielenie funkcji realizowanej przez aplikacj¦ pomi¦dzy serwer, który dostarcza usªug¦ lub
udost¦pnia pewien zasób, oraz dowoln¡ ilo±¢ aplikacji klienckich, które z tych usªug lub
zasobów korzystaj¡. Rozdzielenie aplikacji jest istotne tylko na poziomie funkcjonalnym,
jednak bardzo cz¦sto aplikacja zostaje rozdzielona zycznie pomi¦dzy ró»ne, cz¦sto odlegªe
maszyny, pomi¦dzy którymi komunikacja odbywa si¦ za pomoc¡ protokoªów sieciowych.
Istotn¡ cech¡ tej architektury jest to, »e stron¡ inicjalizuj¡c¡ wymian¦ danych jest aplikacja kliencka, która przesyªa »¡dania do serwera. Serwer pozostaje bierny i nie komunikuje
si¦ z aplikacjami klienckimi za wyj¡tkiem sytuacji, w których na »¡danie klienta przetwarza je i zwraca odpowied¹.
W opisanej architekturze zrealizowana zostaªa implementacja czujnika wirtualnego,
opisana w rozdziale 5.2. Cz¦±¢ serwerow¡ stanowi proces dziaªaj¡cy pod kontrol¡ systemu
operacyjnego Linux. Komunikuje si¦ on z zadajnikiem Wiimote za pomoc¡ protokoªu
Bluetooth i agreguje otrzymane od niego dane. Z denicji proces ten peªni jednocze±nie
funkcj¦ usªugow¡ dla innych procesów, nasªuchuj¡c »¡da«, przetwarzaj¡c je i zwracaj¡c
odpowied¹, np. ostatnio odczytany stan zadajnika. Procesy zada« dziaªaj¡ce w ramach
struktury MRROC++ i wykorzystuj¡ce czujnik wirtualny Wiimote reprezentuj¡ w tej ar55

chitekturze aplikacje klienckie. Inicjalizuj¡ one poª¡czenie z nasªuchuj¡cym na wybranym
porcie serwerem i przesyªaj¡ polecenia konguracji zadajnika lub odczytu danych. Szerszy
opis implementacji serwera i klienta znajduje si¦ w rozdziale 5.2. Rysunek 16 przedstawia
ogóln¡ struktur¦ systemu.

Rysunek 16: Ogólna struktura systemu

5.2 Proces VSP
Zadajnik Nintendo Wiimote zostaª zaimplementowany w systemie jako czujnik wirtualny. Ze wzgl¦du na brak wsparcia dla obsªugi standardu Bluetooth w systemie operacyjnym QNX, zadajnik obsªugiwany jest przez osobny proces VSP19 dziaªaj¡cy pod kontrol¡
systemu operacyjnego Linux. Proces ten dziaªa w systemie jako serwer. ¡czy si¦ z zadajnikiem Wiimote i pobiera aktualne odczyty, a dodatkowo nasªuchuje na wybranym porcie
na poª¡czenia przychodz¡ce ze strony systemu MRROC++. Po nawi¡zaniu poª¡czenia
serwer dodatkowo odbiera i wykonuje polecenia otrzymane z procesów MRROC++, tj.
zmienia konguracj¦ zadajnika lub przesyªa ostatnio pobrane odczyty.

Serwer Serwer reprezentowany jest przez obiekt klasy wiimoteServer, zdeniowany w
pliku nagªówkowym WiimoteServer.h. Jest to prosta implementacja jednow¡tkowego procesu serwera nasªuchuj¡cego na wybranym porcie TCP/IP. Posiada on wska¹nik na obiekt
reprezentuj¡cy zadajnik Wiimote, którego ostatnio odczytany stan udost¦pnia. Pojedynczy obiekt jest w stanie utrzymywa¢ jednocze±nie tylko jedno poª¡czenie.

Metoda

Opis

wiimoteServer()

inicjalizuje obiekt serwera

wiimoteServer(wiimote* wii)

inicjalizuje obiekt serwera i przypisuje mu wybran¡
instancj¦ obiektu reprezentuj¡cego zadajnik Wiimote

19 Virtual
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void run(int port)

uruchamia serwer na zadanym porcie

void stop()

zatrzymuje serwer

bool getIsRunning()

zwraca true, gdy serwer jest uruchomiony

void setWiimote(wiimote* wii)

wi¡»e serwer z wybranym obiektem reprezentuj¡cym
zadajnik

Tablica 11: Interfejs klasy wiimoteServer

Zadajnik W procesie serwera zadajnik reprezentowany jest przez obiekt klasy wiimote
zdeniowany w pliku nagªówkowym wiimote.h. Ukrywa on komunikacj¦ z zadajnikiem i
na bie»¡co udost¦pnia ostatnio pobrane z zadajnika odczyty. Udost¦pnia te» szereg metod
umo»liwiaj¡cych zmian¦ konguracji zadajnika.

Metoda

Opis

wiimote()

inicjalizuje obiekt

bool connect(char* address)

inicjalizuje poª¡czenie z zadajnikiem reprezentowanym przez podany adres

void disconnect()

ko«czy poª¡czenie z zadajnikiem

oat** calibrate()

przeprowadza procedur¦ kalibracji urz¡dzenia, zwraca
tablic¦ wspóªczynników kalibracji, które mo»na zapisa¢ i nast¦pnym razem pomin¡¢ etap kalibracji, korzystaj¡c z metody precalibrate()

void precalibrate(oat calibra-

skalibrowanie urz¡dzenia przy u»yciu wyliczonych

tion[3][4])

wcze±niej wspóªczynników

void setRumble(bool on)

wª¡cza/wyª¡cza silnik wibracyjny

void setLeds(int leds)

ustawia stan diod LED

bool getIsConnected()

zwraca true, gdy obiekt jest poª¡czony z zadajnikiem

bool getIsCalibrated()

zwraca true, gdy zadajnik jest skalibrowany

buttonStatus getButtons()

zwraca ostatnio pobrany stan przycisków

orientationStatus

zwraca ostatnio odczytan¡ orientacj¦ urz¡dzenia, tj.

getOrienta-

tion()

k¡ty obrotu wokóª osi zadajnika (rozdziaª 5.2.3)

accelerationStatus getAccelera-

zwraca ostatnio odczytane przyspieszenia na poszcze-

tion()

gólnych osiach akcelerometru (rozdziaª 5.2.2)
Tablica 12: Interfejs klasy wiimote
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Rejestr zadajników Rejestr zadajników to konstrukcja powstaªa ze wzl¦du na proceduralny charakter biblioteki libcwiid. Funkcje tej biblioteki w momencie otrzymania kolejnego odczytu z urz¡dzenia uruchamiaj¡ zdeniowan¡ przez u»ytkownika funkcj¦ zwrotn¡,
któr¡ niestety nie mo»e by¢ metoda »adnego obiektu, w tym metoda klasy wiimote. Dlatego te» dla ka»dej funkcji zwrotnej klasy wiimote powstaªa globalna funkcja (tzw. wrapper) woªana przez funkcjie biblioteki libcwiid, pobieraj¡ca na podstawie adresu urz¡dzenia
odpowiedni obiekt klasy wiimote z rejestru i uruchamiaj¡ca zdeniowan¡ dla niego funkcj¦
zwrotn¡. Klasa rejestru zadajników zdeniowana jest w pliku nagªówkowym WimoteRe-

gistry.h. Implementuje ona wzorzec projektowy Rejestru Obiektów.

Metoda
static

Opis
void

addWii-

mote(cwiid_wiimote_t*

dodaje do rejestr obiekt wiimote skojarzony z adresem
obiektu biblioteki libcwiid

device,wiimote* wii)
static

wiimote*

getWii-

zwraca obiekt wiimote skojarzony z adresem

mote(cwiid_wiimote_t*
device)
static

wiimote*

remove-

usuwa wybrany obiekt z rejestru

Wiimote(cwiid_wiimote_t*
device)
Tablica 13: Interfejs klasy wiimoteRegistry

Klient Aplikacj¡ klienck¡ mo»e by¢ dowolne zadanie dziaªaj¡ce pod kontrol¡ struktury
MRROC++. Dost¦p do czujnika zapewnia obiekt klasy wiimote, reprezentujy czujnik
wirtualny. Obiekt czujnika zapewnia dost¦p do struktury image, zawieraj¡cej odczyt z
czujnika.
Diagram klas czujnika znajduje si¦ na rysunku 17.

Utworzenie procesu VSP Uruchomienie procesu VSP na dowolnej maszynie dziaªaj¡cej pod kontrol¡ systemu operacyjnego Linux i wyposa»onej w moduª Bluetooth jest nieskomplikowane, gdy» zdecydowan¡ wiekszo±¢ funkcji implementuj¡ przedstawione wcze±niej klasy.
Do lokalnej komunikacji z zadajnikiem Wiimote wystarczy utworzy¢ obiekt klasy

wiimote. Ka»de urz¡dzenie pracuj¡ce w standardzie Bluetooth identykowane jest unikalnym 48-bitowym adresem, oznaczanym cz¦sto symbolem BD_ADDR. Inicjalizacja poª¡czenia z zadajnikiem nast¦puje przez wywoªanie metody wiimote::connect(),
która jako jedyny argument przyjmuje adres zadajnika urz¡dzenia zapisany w postaci
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Rysunek 17: Diagram klas czujnika

XX:XX:XX:XX:XX:XX, gdzie X to cyfra w systemie szesnastkowym. Zadajnik Wiimote
po pewnym czasie nieaktywno±ci wyª¡cza si¦ w celu oszcz¦dzania baterii, dlatego te» nale»y go aktywowa¢ wciskaj¡c jednocze±nie przyciski 1 i 2. Zadajnik si¦ wª¡czy i zacznie
nadawa¢ swój sygnaª, po czym nast¡pi sparowanie zadajnika i obiektu klasy wiimote. Po
nawi¡zaniu poª¡czenia obiekt rejestruje si¦ w rejestrze zadajników korzystaj¡c z metod
statycznych klasy wiimoteRegistry.
Kolejnym krokiem po podª¡czeniu obiektu do zadajnika jest kalibracja urz¡dzenia
(opisana w rozdziale 5.2.1) poprzez wywoªanie metody wiimote::calibrate(). Je»eli zadajnik byª ju» wcze±niej kalibrowany, mo»na zainicjalizowa¢ go warto±ciami uzyskanymi z
poprzedniej kalibracji i pomin¡¢ ten krok, korzystaj¡c z metody wiimote::precalibrate().
Po poprawnym wykonaniu której± z wspomnianych metod obiekt rejestruje przy pomocy
metody biblioteki libcwiid funkcj¦ zwrotn¡ global_msg_callback(), która b¦dzie woªana
w momencie przesªania nowych odczytów z zadajnika. Funkcja ta za ka»dym wywoªaniem b¦dzie uruchamiaªa metod¦ wiimote::msg_callback(), która na podstawie odczytów
z zadajnika aktualizuje stan obiektu go reprezentuj¡cego. Od tego momentu obiekt reprezentuj¡cy zadajnik nadaje si¦ do u»ycia.
Udost¦pnianie odczytów z zadajnika zdalnym procesom za pomoc¡ gniazd TCP/IP
wymaga u»ycia dodatkowo obiektu klasy wiimoteServer. Obiektowi tej klasy nale»y przypisa¢ zadajnik korzystaj¡c z metody wiimoteServer::setWiimote(). Po przypisaniu zadajnika do serwera wystarczy uruchomi¢ serwer na wybranym porcie za pomoc¡ metody
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wiimoteServer::run(), co spowoduje przej±cie serwera w tryb oczekiwania na poª¡czenie.
Po poª¡czeniu serwer b¦dzie czekaª na polecenia ze zdalnego procesu i w zale»no±ci od
niego kongurowaª zadajnik lub przesyªaª ostatnio otrzymane z zadajnika odczyty.

5.2.1 Kalibracja zadajnika
Zadajnik Wiimote przekazuje do procesu VSP informacje o swoim stanie, a w szczególno±ci warto±ci odczytów poszczególnych osi akcelerometru. Nie s¡ to jednak warto±ci
zmierzonego przez niego przyspieszenia, a jedynie surowe odczyty czujnika, które proces
VSP powinien dopiero zagregowa¢, by uzyska¢ przyspieszenie na poszczególnych osiach.
Pryspieszenia mierzone na pojedynczej osi akcelerometru mog¡ by¢ zarówno dodatnie,
jak i ujemne. Warto±ci zwracane przez akcelerometr wbudowany w zadajnik Wiimote s¡
zawsze dodatnie i nie jest okre±lone, jaka warto±¢ odczytu oznacza zerowe przyspieszenie na wybranej osi. Nie jest okre±lona równie» zale»no±¢ zwracanej przez akcelerometr
warto±ci od rzeczywistego zmierzonego przyspieszenia. Z tych powodów konieczne jest
przeprowadzenie procedury kalibracji urz¡dzenia, a raczej oprogramowania, w celu okre±lenia warto±ci wspomnianych niewiadomych.
Aby poprawnie okre±li¢ zale»no±¢ mi¦dzy przyspieszeniem mierzonym na poszczególnych osiach akcelerometru potrzebna jest wiedza o rzeczywistym przyspieszeniu i warto±ci
zmierzonej. Poznanie rzeczywistego przyspieszenia w zakresie mierzonym przez akcelerometr wbudowany w Wiimote jest niemo»liwe bez u»ycia innego, ju» skalibrowanego akcelerometru, konieczne wi¦c byªo przyj¦cie kilku zaªo»e«, co miaªo upro±ci¢ procedur¦
kalibracji.
Pierwszym zaªo»eniem jest to, i» zale»no±¢ warto±ci odczytywanej przez akcelerometr
od rzeczywistego przyspieszenia jest liniowa. Dzi¦ki temu nie byªoby konieczne przeprowadzanie pomiarów warto±ci przyspieszenia w peªnym zakresie przyspieszenia mierzonego
na pojedynczej osi. Wystarczyªby w takim wypadku pojedynczy pomiar, na którego podstawie, znaj¡c punkt zerowy skali, mo»na wyznaczy¢ zale»no±¢ warto±ci zmierzonego przyspieszenia od warto±ci zwracanej przez akcelerometr. Mo»naby wtedy równie» wykorzysta¢
przyspieszenie o znanej warto±ci, np. przyspieszenie ziemskie, dzi¦ki czemu pomiar mo»na
wykona¢ bez u»ycia dodatkowego akcelerometru.
Drugim zaªo»eniem jest to, »e ukªad akcelerometru jest umieszczony wewn¡trz zadajnika w taki sposób, »e poszczególne osie akcelerometru s¡ prostopadªe do poszczególnych
±cian zadajnika. W takiej sytuacji ªatwe jest okre±lenie kierunku osi akcelerometru na podstawie orientacji zadajnika. Dodatkowo mo»liwe jest ªatwe wyizolowanie pojedynczej osi
podczas pomiaru przyspieszenia ziemskiego poprzez poªo»enie zadajnika wybranej ±ciance
na wypoziomowanej powierzchni.
Powy»sze zaªo»enia pozwoliªy upro±ci¢ procedur¦ kalibracji do dwóch prostych kroków
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niewymagaj¡cych dodatkowych urz¡dze«.

Krok 1 - pomiar przyspieszenia ziemskiego na pojedynczej osi W pierwszym
kroku nale»y dokona¢ pomiaru znanego wektora przyspieszenia równolegªego do wybranej osi akcelerometru. Najªatwiej dost¦pnym znanym przyspieszeniem jest przyspieszenie
ziemskie i ono te» zostaªo u»yte do kalibracji. Dzi¦ki drugiemu ze wspomnianych zaªo»e«
izolacji wybranej osi akcelerometru mo»na dokona¢ poprzez poªo»enie zadajnika na wybranych ±ciankach na wypoziomowanej powierzchni. W celu dokonania procedury kalibracji
nale»y:

• poªo»y¢ zadajnik tak, by przycisk A byª na wierzchu, a nast¦pnie zapisa¢ odczytane
warto±ci x1 , y1 , z1 - w tej orientacji o± X zadajnika pokrywa si¦ z kierunkiem wektora
siªy grawitacji

• poªo»y¢ zadajnik czujnikiem podczerwieni do doªu, a nast¦pnie zapisa¢ odczytane
warto±ci x2 , y2 , z2 - w tej orientacji o± Y zadajnika pokrywa si¦ z kierunkiem wektora
siªy grawitacji

• poªo»y¢ zadajnik na boku, tak by jego lewa strona byªa na wierzchu, a nast¦pnie
zapisa¢ odczytane warto±ci x3 , y3 , z3 - w tej orientacji o± Z zadajnika pokrywa si¦ z
kierunkiem wektora siªy grawitacji
W ka»dej z opisanych orientacji zadajnika warto±¢ zmierzona to warto±¢ siªy grawitacji
na jednej z osi oraz warto±¢ punktu zerowego na pozostaªych osiach.

Krok 2 - wyznaczenie punktów zerowych Warto±ci punktów zerowych, tj. warto±ci odczytów akcelerometru oznaczaj¡cych mierzone przyspieszenie równie sile grawitacji,
mo»na wyznaczy¢ z nast¦puj¡cych zale»no±ci:

x1 + x2
2
y1 + y3
y0 =
2
z2 + z3
z0 =
2
x0 =

(1)

Warto±ci x1 i x2 to warto±ci zmierzone, gdy siªa grawitacji dziaªaªa wyª¡cznie na o±
Y lub o± Z, zatem powinny by¢ to warto±ci punktów zerowych dla osi X. Oba pomiary
mog¡ si¦ nieznacznie ró»ni¢, chocia»by ze wzgl¦du na ograniczenia konstrukcyjne zadajnika, wskutek których osie akcelerometru mog¡ nieco odbiega¢ od osi obudowy zadajnika.
Dlatego te» warto±ci zmierzonych punktów zerowych zostaªy u±rednione, i t¡ u±rednion¡
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warto±¢ x0 wykorzystuj¦ przy wyznaczaniu warto±ci przyspieszenia dziaªacego na zadajnik. Analogicznie nale»y interpretowa¢ zale»no±ci, z których uzyskaªem warto±ci punktów
zerowych y0 , y0 i z0 .

5.2.2 Wyznaczanie warto±ci przyspieszenia
Wyznaczone w procedurze kalibracji warto±ci wykorzystywane s¡ do okre±lania przyspieszenia dziaªaj¡cego na zadajnik. Wspóªczynniki te s¡ niezmienne dla danego egzemplarza zadajnika, dlatego te» kalibracj¦ wystarczy przeprowadzi¢ raz.
Niech xr , yr i zr oznaczaj¡ warto±ci przyspiesze« na poszczególnych osiach przesªane
z zadajnika Wiimote. Warto±¢ zmierzonego przyspieszenia (w "g") mo»na wyznaczy¢ z
nast¦puj¡cej zale»no±ci:

xr − x0
x3 − x0
yr − y0
y=
y2 − y0
zr − z0
z=
z1 − z0
x=

(2)

Ró»nica mi¦dzy xr i x0 to warto±¢ aktualnego odczytu wzgl¦dem okre±lonego wcze±niej
punktu zerowego. Znak tej warto±ci oznacza kierunek dziaªania siªy. Warto±¢ ta wyra»ona
jest w jednostkach wewn¦trznych akcelerometru i sama nie stanowi warto±ci u»ytecznej,
dlatego te» nale»y na jej podstawie wyznaczy¢ warto±¢ przyspieszenia w "g", tj. wielokrotno±ci przyspieszenia ziemskiego. Zadanie to speªnia warto±¢ w mianowniku, czyli
ró»nica pomi¦dzy maksymalnym odczytem podczas kalibracji, tj. odczytem w chwili, gdy
na akcelerometr dziaªaªa tylko siªa grawitacji, a wyznaczonym punktem zerowym. Warto±¢
tej ró»nicy to warto±¢ odczytu dla przyspieszenia równego 1g w jednostkach wewn¦trznych akcelerometru. Uzyskana z powy»szej zale»no±ci warto±¢ x to warto±¢ przyspieszenia
odczytanego na osi X akcelerometru wyra»ona w wielokrotno±ci warto±ci przyspieszenia
ziemskiego. Analogicznie interpretowa¢ nale»y zale»no±ci, na podstawie których wyznaczone zostaªy warto±ci Y i Z.
Odczyty z akcelerometru s¡ niestety zaszumione. Odczyty z nieruchomo le»¡cego zadajnika w ka»dym odczycie mog¡ si¦ ró»ni¢ o 15%. Konieczne byªo zastosowanie metody
ltracji szumów w celu unikni¦cia du»ych skoków warto±¢i przyspieszenia w kolejnych
odczytach.
W implementacji procesu VSP powstaªej na potrzeby niniejszej pracy zastosowaªem
metod¦ ±redniej krocz¡cej. Zastosowanie warto±ci ±redniej pozwoliªo pozby¢ si¦ gwaªtownych skoków odczytu wskutek du»ego szumu sygnaªu. Zastosowanie ±redniej krocz¡cej
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sprawiªo, »e warto±¢ uzyskiwana dzi¦ki prostej procedurze opisanej wcze±niej byªa wystarczaj¡ca bliska rzeczywistej warto±¢i przyspieszenia. Warto±¢ ±rednia dodatkowo wygªadza
krzyw¡ przyspieszenia, dzi¦ki czemu proces steruj¡cy robotem otrzymuje informacje o
przyspieszeniu pozbawion¡ nagªych i krótkotrwaªych zmian, co te» jest po»¡dane. Wad¡
tego rozwi¡zania jest wprowadzenie pewnej bezwªadno±ci odczytu, objawiaj¡cej si¦ opó¹nieniem mi¦dzy rzeczywist¡ zmian¡ warto±ci przyspieszenia a zmian¡ warto±ci zwracanej
przez akcelerometr. Opó¹nienie jest jednak na tyle maªe, »e niedogodno±ci wynikaj¡ce z
zastosowania opisanej metody s¡ pomijalne.

5.2.3 Wyznaczanie orientacji zadajnika
W rozdziale 5.2.2 opisuj¦ wyznaczanie warto±ci przyspieszenia dziaªaj¡cego na poszczególne osie akcelerometru. O wiele bardziej warto±ciow¡ informacj¡ byªaby orientacja
zadajnika w przestrzeni, tj. k¡t obrotu zadajnika wokóª poszczególnych jego osi. Niemo»liwe jest jednak wyznaczenie tych k¡tów na podstawie znanych warto±ci przyspieszenia
bez przyj¦cia dodatkowych zaªo»e«.
Wyznaczenie orientacji zadajnika umo»liwia zaªo»enie, »e na zadajnik dziaªa tylko siªa
grawitacji. Oznaczaªoby to, »e wypadkowa siª dziaªaj¡cych na poszczególne osie akcelerometru stanowi wektor siªy grawitacji. Jest to sytuacja zbli»ona do rzeczywisto±ci, gdy»
przyspieszenia dziaªaj¡ce na akcelerometr wynikaj¡ce z poruszania nim przez operatora
s¡ znacznie mniejsze ni» warto±¢ siªy grawitacji, a sam czas ruchu jest równie» krótki w
stosunku do czasu trwania zadania programowania robota.
Mimo przyj¦cia powy»szego zaªo»enia wci¡» niemo»liwe jest wyznaczenie orientacji
zadajnika w przestrzeni tylko na podstawie odczytów akcelerometru. Wskazuj¡ one warto±¢ siªy grawitacji dziaªaj¡cej na poszczególne osie zadajnika, obrót zadajnika za± wokóª
wektora siªy grawitacji, tj. w pªaszczy¹nie poziomej, nie powoduje zmiany warto±ci zmierzonego przyspieszenia na »adnej z osi akcelerometru. Dlatego te» przy przyj¦ciu wspomnianego zaªo»enia mo»liwe jest wyznaczenie w danej chwili obrotu wokóª dwóch z trzech
osi akcelerometru.
Wyznaczenie orientacji odbywa si¦ w dwóch krokach.

Krok 1 - normalizacja warto±ci przyspieszenia Pierwszy krok zapewni¢ ma realizacj¦ zaªo»enia wspomnianego wcze±niej poprzez znormalizowanie warto±ci odczytanych
na poszczególnych osiach akcelerometru tak, by wypadkowa siª byªa równa co do warto±ci
wektorowi siªy grawitacji. Dzi¦ki takiemu przeksztaªceniu dalsze obliczenia b¦d¡ mogªy
by¢ przeprowadzane tak, jakby zaªo»enie byªo speªnione, a wszelkie siªy oddziaªuj¡ce na
zadajnik, inne ni» siªa grawitacji, b¦d¡ wprowadza¢ do wyznaczonych k¡tów odchylenia
od rzeczywistej orientacji kontrolera.
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Normalizacja warto±ci odbywa si¦ wg nast¦puj¡cych wzorów:

norm =

1
|xd| + |yd| + |zd|

x
norm
y
y‘ =
norm
z
z‘ =
norm

x‘ =

(3)

Krok 2 - wyznaczenie orientacji K¡ty obrotu wokóª poszczególnych osi akcelerometru wyznaczane s¡ na podstawie wyznaczonych w poprzednim kroku znormalizowanych
warto±ci przyspieszenia na poszczególnych osiach akcelerometru. K¡t wyznaczany jest na
podstawie stosunku warto±ci siª dziaªaj¡cych na poszczególne pary osi akcelerometru. K¡t
obrotu wokóª osi X wyznaczany jest na podstawie stosunku warto±ci siª dziaªaj¡cych na
osie Y i Z. Pomi¦dzy poszczególnymi osiami akcelerometru znajduje si¦ k¡t prosty, dlatego
te» do wyznaczenia obrotu mo»na wykorzysta¢ funkcj¦ arcus tangens. Dziedzin¡ funkcji
jest zbiór liczb rzeczywistych - w tym przypadku stosunek warto±ci siª dziaªaj¡cych na
pary osi akcelerometru. Warto±ci¡ zwracan¡ jest liczba z zakresu [−π, π], a wi¦c poszukiwany przeze mnie k¡t obrotu wokóª osi.
K¡t obrotu wokóª osi akcelerometru mo»na wyznaczy¢ zatem z zale»no±ci:

y‘
rotX = atan( )
z‘
x‘
rotY = atan( )
z‘
x‘
rotZ = atan( )
y‘

(4)

5.3 Proces ECP
Proces ECP steruje przebiegiem wykonania zadania. Rol¡ procesu jest wykonanie
przez pojedynczego robota algorytmu dziaªania, które zapewni osi¡gni¦cie po»¡danego
przez operatora systemu robotycznego celu. Cel ten jest osi¡gany poprzez wyznaczanie
kolejnych ruchów robota na podstawie informacji o aktualnym poªo»eniu i stanie robota
oraz odczytów z czujników wirtualnych.
Zadanie programowania robotów przy pomocy zadajnika Wiimote zaimplementowane zostaªo w klasie wii_teach. Rozszerza ona opisan¡ w rozdziale 3.2.2 klas¦

ecp::common::task::task. Zadanie wii_teach umo»liwia programowanie pojedynczego robota poprzez generowanie trajektorii pozycyjnej zgodnie z wymaganiami funkcjonalnymi
okre±lonymi w rozdziale 4. Diagram klas zada« znajduje si¦ na rysunku 18.
64

Rysunek 18: Diagram klas zadania wii_teach

Klasa wii_teach dziedziczy z klasy nadrz¦dnej obiekty niezb¦dne ka»demu zadaniu do
poprawnego dziaªania, dodatkowo deniuje szereg obiektów niezb¦dnych do wykonania
algorytmu uczenia robota (tablica 14). S¡ to przede wszystkim generatory trajektorii,
umo»liwiaj¡ce poruszanie robotem i odtwarzanie trajektorii oraz sama wygenerowana
trajektoria.

Obiekt

Opis

common::generator::smooth* sg

Generator smooth2, autorstwa Rafaªa Tulwina,
wykorzystywany do odtwarzania wygenerowanej
trajektorii (rozdziaª 3.2.5)
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common::generator::wii_absolute*

Ruch w ukªadzie bazowym umieszczonym w ko«-

ag

cówce manipulatora (rozdziaª 5.5.4)

common::generator::wii_relative*

Ruch w ukªadzie ko«cówki manipulatora (roz-

rg

dziaª 5.5.3)

common::generator::wii_joint* jg

Generator ruchu w przestrzeni stawów manipulatora (rozdziaª 5.5.2)

char path[80], char lename[20]

Zmienne przechowuj¡ce ±cie»k¦ do pliku, z którego wczytana zostanie trajektoria i do którego
wygenerowana trajektoria zostanie wpisana

lib::Homog_matrix homog_matrix

Pomocnicza macierz jednorodna

list<node> trajectory

Aktualna trajektoria robota - na pocz¡tku zadania jest to trajektoria wczytana z pliku (je»eli zawieraª trajektori¦) lub trajektoria pusta, w miar¦
przebiegu zadania uczenia zawiera aktualn¡ wersj¦ trajektorii, która zostanie zapisana do pliku

list<node>::iterator it
ecp_mp::sensor::wiimote_t

Iterator, wskazuj¡cy na aktualny w¦zeª trajektorii
last-

Ostatnio pobrany stan przycisków zadajnika

but-

Informacja o tym, które przyciski zadajnika zo-

Buttons
ecp_mp::sensor::wiimote_t
tonsPressed

staªy dotychczas wci±ni¦te. Procedury obsªuguj¡ce wci±ni¦cie przycisku powinny czy±ci¢ ag¦
dla danego przycisku po obsªudze zdarzenia.
Tablica 14: Obiekty deniowane przez klas¦ wii_teach

Konstruktor obiektu zadania inicjalizuje ±rodowisko, umo»liwiaj¡c realizacj¦ algorytmu zadania. Tworzy on obiekt robota oraz obiekt czujnika wirtualnego wii, który udost¦pnia odczyty z zadajnika Wiimote. Inicjalizowane s¡ w tym miejscu równie» struktury
przechowuj¡ce informacj¦ o wygenerowanej trajektorii.
Funkcja main_task_algorithm implementuje algorytm uczenia robota. Komunikuje
si¦ ona z zadajnikiem Wiimote poprzez czujnik wirtualny i na podstawie polece« operatora i zadawanych z zadajnika sygnaªów steruj¡cych podejmuje adekwatne dziaªania.
Funkcja ta zawiera podstawow¡ logik¦ zadania - funkcje ni»szego poziomu, takie jak obsªuga poszczególnych polece« operatora, wydelegowane zostaªy do funkcji pomocniczych
(tabela 15).

Metoda

Opis
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void updateButtonsPressed()

Na podstawie informacji o ostatnio pobranym
stanie przycisków aktualizuje struktur¦ buttonsPressed, ustawiaj¡c odpowiednie agi, gdy poszczególne przyciski zostaªy wci±ni¦te. Ta informacja sªu»y do wywoªania odpowiednich metod
obsªugi zdarze«. Informacja o wci±ni¦ciu danego
przycisku jest przesyªana z ka»dym raportem z
zadajnika, wi¦c pojedyncze wci±ni¦cie przycisku
jest raportowane z ka»dym odczytem, a» do jego
zwolnienia.

void print_trajectory(void)

Przesyªa do procesu SR komunikaty zawieraj¡ce wspóªrz¦dne kolejnych w¦zªów wygenerowanej trajektorii. Proces SR powinien wypisa¢ je na
konsol¦ operatora.

void

move_to_current(void),

Przy u»yciu generatora smooth2 porusza manipu-

void

move_to_next(void),

latorem odpowiednio do ostatnio osi¡gni¦tej po-

void

move_to_prev(void),

zycji, pozycji nast¦pnej i poprzedniej lub bezpo-

void

move_to_rst(void),

void

±rednio do pierwszego lub ostatniego w¦zªa tra-

move_to_last(void)

jektorii.

bool get_lenames(void)

Pobiera od operatora ±cie»k¦ pliku, pustego lub
zawieraj¡cego trajektori¦. Je»eli plik zawiera trajektori¦, zostanie ona wczytana i ustawiona jako
aktualna trajektoria wygenerowana w zadaniu.
Po zako«czeniu zadania do podanego pliku zapisana zostanie wygenerowana trajektoria.

int load_trajectory(void)

Wczytuje trajektori¦ z pliku podanego przez operatora w metodzie get_lenames().

void save_trajectory(void)

Zapisuje trajektori¦ do pliku podanego przez operatora w metodzie get_lenames().

void handleButtons(void)

Obsªuguje wci±ni¦cie przycisków, deleguj¡c obsªug¦ poszczególnych zdarze« do odpowiednich
funkcji obsªugi zdarze« (tabela 16).

Tablica 15: Metody deniowane przez klas¦ wii_teach

Metoda

Opis
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void handle12()

Obsªuguje wci±ni¦cie przycisków 1 i 2. Przeª¡czaj¡ one zadanie pomi¦dzy poszczególnymi generatorami.

void handleA()

Obsªuguje wci±ni¦cie przycisku A. Wywoªuje metod¦ Move() na aktualnie wybranym generatorze.
Zadanie wraca z tej funkcji, gdy zostanie speªniony warunek stopu sprawdzany w generatorze,
tj. zostanie zako«czony zadany ruch i ponownie
zostanie wci±ni¦ty przycisk A.

void handleArrows()

Obsªuguje wci±ni¦cia strzaªek. W zale»no±ci od
wci±ni¦tego kierunku wywoªuje jedn¡ z metod move_to_next(void), move_to_prev(void),
move_to_rst(void) lub move_to_last(void) w
celu zadania robotowi przemieszczenia do wybranego w¦zªa trajektorii.

void handlePlus()

Obsªuguje wci±ni¦cie przycisku +. Dodaje aktualnie osi¡gni¦t¡ pozycj¦ manipulatora za aktualnym w¦zªem trajektorii.

void handleMinus()

Obsªuguje wci±ni¦cie przycisku -. Usuwa aktualny
w¦zeª trajektorii.

void handleHome()

Obsªuguje wci±ni¦cie przycisku Home. Zamienia
aktualny w¦zeª trajektorii na aktualn¡ pozycj¦
manipulatora.

void handleB()

Zapisuje trajektori¦ do pliku pobranego w metodzie get_lenames() przy pomocy metody
save_trajectory().

Tablica 16: Metody obsªugi zdarze«, deniowane przez
klas¦ wii_teach

Sama funkcja main_task_algorithm inicjalizuje tylko wspomniane wcze±niej cztery
generatory trajektorii, pobiera od operatora systemu nazw¦ pliku, w którym zapisana
powinna zosta¢ wygenerowana trajektoria, wczytuje trajektori¦, je»eli plik j¡ zawieraª, a
nast¦pnie w p¦tli pobiera polecenia od operatora i wywoªuje odpowiednie funkcje obsªugi.
Logik¦ tej funkcji w pseudokodzie przedstawiªem na listingu 3.

void main_task_algorithm ( )
{
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generator_smooth

= utworz_generator_smooth ( ) ;

generator_wii_absolute = utworz_generator_wii_absolute ( ) ;
generator_wii_relative = utworz_generator_wii_relative ( ) ;
generator_wii_joint

= utworz_generator_wii_joint ( ) ;

a k t u a l n y _ g e n e r a t o r = wyznacz_generator ( ) ;
p l i k = pobierz_nazwe_pliku ( ) ;
wczytaj_trajektorie ( plik ) ;

while ( true )
{
odczyt = pobierz_odczyt ( ) ;
p o l e c e n i e = wyznacz_polecenie ( odczyt ) ;

i f ( czy_polecen ie_ruchu ( p o l e c e n i e ) )
a k t u a l n y _ g e n e r a t o r −>Move ( ) ;

e l s e i f ( czy_polecenie_zmiany_generatora ( p o l e c e n i e ) )
a k t u a l n y _ g e n e r a t o r = wyznacz_generator ( p o l e c e n i e ) ;

else i f ( czy_polecenie_odtwarzania_trajektorii ( polecenie ))
generator_smooth −>Move ( ) ;

else i f ( czy_polecenie_zapisu ( ) )
zapisz_trajektorie ( plik );

else obsluga ( polecenie ) ;
}
}
Listing 3: Logika funkcji main_task_algorithm zadania wii_teach

Trajektoria Dotychczas wygenerowana trajektoria jest przechowywana w pami¦ci procesu. W aplikacjach struktury MRROC++ trajektoria taka najcz¦±ciej przechowywana
jest w obiekcie generatora. W przypadku zaimplementowanego w ramach pracy zadania

wii_teach jest to niemo»liwe, gdy» korzysta ono a» z trzech generatorów. Ka»dy z nich
wykorzystywany jest do przemieszczenia ko«cówki manipulatora, ale nie posiada informacji o pozycjach, które zostaªy dodane jako nowe w¦zªy trajektorii. Informacj¦ tak¡ posiada
obiekt zadania i to tutaj przechowywana jest dotychczas wygenerowana trajektoria.
Trajektoria przechowywana jest jako obiekt klasy std::list<node> (listing 4). Dodatkowo obiekt zadania posiada iterator it, wskazuj¡cy na aktualny w¦zeª trajektorii, sªu»¡cy
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do przechodzenia pomi¦dzy kolejnymi w¦zªami trajektorii w dowolnym kierunku. Dwukierunkowo±¢ byªa kluczowym wymaganiem stawianym strukturze danych przechowuj¡cej
trajektori¦, gdy» istotne byªo umo»liwienie odtwarzania trajektorii w przód i w tyª. Dodatkowo niezb¦dne s¡ wska¹niki na pocz¡tkowy i ko«cowy w¦zeª, by zrealizowa¢ przej±cie
bezpo±rednio do tych w¦zªów bez przechodzenia przez w¦zªy po±rednie.

struct
{

public :
int i d ;
double ∗ p o s i t i o n ;
} node ;
s t d : : l i s t <node> t r a j e c t o r y ;
s t d : : l i s t <node > : : i t e r a t o r ∗ i t ;
Listing 4: Struktury przechowujace trajektorie w zadaniu wii_teach

5.4 Komunikacja
Komunikacja pomi¦dzy procesem VSP a ECP odbywa si¦ dwukierunkowo. Z procesu
ECP do procesu VSP przesyªane s¡ polecenia konguracyjne oraz »¡dania odczytu stanu
zadajnika. Proces VSP za± przesyªa do procesu ECP aktualny stan zadajnika.

Struktury komunikacyjne Sposób komunikacji pomi¦dzy procesami ECP i VSP opisany zostaª w rozdziale 3.2.3, po±wi¦conym implementacji czujnika wirtualnego w strukturze MRROC++. W identyczny sposób komunikuj¡ si¦ obiekty zaimplementowane na
potrzeby realizowanego przeze mnie zadania.
Pomi¦dzy systemem MRROC++, a serwerem obsªuguj¡cym zadajnik Nintendo Wiimote, przesyªane s¡ dwa typy komunikatów - polecenia dla procesu VSP przesyªane przez
procesy ECP, oraz komunikaty zwrotne zawieraj¡ce dane z zadajnika. Reprezentowane s¡
one przez struktury ECP_VSP_MSG i VSP_ECP_MSG. Po stronie klienta, tj. struktury MRROC++, zdeniowane zostaªy one w klasie lib::sensor_interface. Po stronie serwera za±, tj. dla procesu dziaªaj¡cego pod kontrol¡ systemu operacyjnego Linux, struktury
komunikacyjne zdeniowane s¡ w pliku nagªówkowym server_structs.h.
Wspomniane struktury zostaªy szerzej opisane w rozdziale 3.2.3. Zawieraj¡ one dane
typu CONFIGURE_DATA oraz SENSOR_IMAGE, które ka»da implementacja czujnika
powinna zdeniowa¢ tak, by umo»liwiaªy przesyªanie danych pomi¦dzy konkretnym czujnikiem, a procesem ECP.
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Struktura ECP_VSP_MSG deniuje komunikaty przesyªane z procesów ECP systemu
MRROC++ do serwera. Zawiera ona kod polecenia (i_code) oraz dodatkow¡ struktur¦
CONFIGURE_DATA, okre±laj¡c¡ po»¡dany stan zadajnika, tj. stan diod LED oraz silnika wibracyjnego. Kod polecenia to warto±¢ typu wyliczeniowego VSP_COMMAND.
Struktura, zawieraj¡ca dane konguracyjne, przedstawiona zostaªa na listingu 5

typedef struct
{

bool led_change ;
unsigned int l e d _ s t a t u s ;
bool rumble ;
} CONFIGURE_DATA;
Listing 5: CONFIGURE_DATA
Zmienna led_status okre±la po»¡dany stan diod LED, zapisany na jej najmªodszych
czterech bitach. Dowolna kombinacja najmªodszych czterech bitów tej zmiennej jest poprawn¡ konguracj¡ diod. Dlatego te» do struktury zostaªa dodana aga led_change.
Okre±la ona, czy przesªane dane steruj¡ce okre±laj¡ po»¡dany stan diod LED, tj. czy
diody zadajnika powinny zosta¢ przeª¡czone w stan okre±lony przez najmªodsze cztery
bity. Zmienna rumble okre±la po»¡dany stan silnika wibracyjnego wbudowanego w zadajnik - ustawiona na true powoduje wibracj¦ urz¡dzenia.
Drugi typ komunikatu to informacja zwrota przesyªana z serwera zadajnika do procesu ECP. Zawiera ona status odpowiedzi, tj. staª¡ typu wyliczeniowego VSP_REPORT
(rozdziaª 3.2.3) oraz stan przycisków i przyspieszenia zmierzone na trzech osiach akcelerometru. Struktur¦ SENSOR_IMAGE przedstawia listing 6.

typedef struct
{
buttonStatus buttons ;
orientationStatus orientation ;
} SENSOR_IMAGE;

struct b u t t o n S t a t u s
{

// f a l s e − not p r e s s e d
// t r u e − p r e s s e d
bool l e f t ;
bool r i g h t ;
bool up ;
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bool
bool
bool
bool
bool
bool
bool
bool

down ;
buttonA ;
buttonB ;
button1 ;
button2 ;
buttonPlus ;
buttonMinus ;
buttonHome ;

};

struct a c c
{

f l o a t acc_x ;
f l o a t acc_y ;
f l o a t acc_z ;
};
Listing 6: SENSOR_IMAGE
Struktura buttonStatus okre±la stan przycisków zadajnika. Warto±¢ true oznacza, »e
przycisk podczas ostatniego odczytu byª wci±ni¦ty. Zmienne te ustawiane s¡ przy pierwszym odczycie, w którym stan przycisku zostaª zmieniony na wci±ni¦ty, i pozostaj¡ w tym
stanie do czasu zwolnienia przycisku. Dlatego te» potrzebna jest dodatkowa implementacja
mechanizmu, który pozwoli wykrywa¢ sam moment wci±ni¦cia przycisku - w przeciwnym
wypadku funkcje obsªugi zdarze« wci±ni¦cia przycisku byªyby woªane z ka»dym pobranym
odczytem. Mechanizm ten zaimplementowany jest w metodzie updateButtonsPressed(),
która na podstawie aktualnego i poprzedniego stanu przycisków aktualizuje struktur¦
buttonsPressed, ustawiaj¡c agi oznaczaj¡ce wci±ni¦cie poszczególnych przycisków.
Struktura acc przechowuje przyspieszenia odczytane na poszczególnych osiach akcelerometrów. Wyra»one s¡ one w wielokrotno±ci g, tj. przyspieszenia ziemskiego.

5.5 Generatory trajektorii
Proces ECP komunikuje si¦ z procesem VSP i pobiera stan zadajnika Wiimote. Dane
te przekazywane s¡ do jednego z trzech generatorów ruchu, które na podstawie wychylenia zadajnika i wci±ni¦tych przycisków poruszaj¡ manipulatorem. Na potrzeby zadania
powstaªy trzy generatory ruchu dla systemu MRROC++. Taka mnogo±¢ opcji poruszania
manipulatorem umo»liwiªa intuicyjne zadawanie przemieszczenia ko«cówki generatorem
odpowiednim do sytuacji, co pozwoliªo unikn¡¢ sªabo±ci wybranych reprezentacji pozycji.
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Powstaªe w ramach realizacji pracy generatory wspóªdziel¡ cz¦±¢ kodu odpowiedzialn¡
za komunikacj¦ z manipulatorem czy jego konguracj¦, która zostaªa zamkni¦ta w abstrakcyjnej klasie nadrz¦dnej wii. Klasa ta mo»e zosta¢ wykorzystana do zbudowania kolejnych
generatorów ruchu opartych o odczyty z Wiimote.
Pierwszym z zaimplementowanych generatorów jest generator ruchu ko«cówk¡ manipulatora wzgl¦dem ukªadu zwi¡zanego z ko«cówk¡. Cech¡ charakterystyczn¡ tego modelu
ruchu jest to, i» ukªad odniesienia mo»e si¦ obraca¢ wskutek ruchu manipulatora.
Drugim z generatorów jest generator ruchu ko«cówk¡ manipulatora wzgl¦dem ukªadu
umieszczonego w ko«cówce o orientacji ukªadu bazowego. W przeciwie«stwie do poprzedniego generatora, tutaj ukªad odniesienia nie obraca si¦ wraz z obrotem ko«cówki manipulatora.
Kolejny generator to generator ruchu przyrostowego w przestrzeni stawów manipulatora. Generator ten transformuje wychylenie zadajnika na odpowiedni¡ pr¦dko±¢ przyrostu
w wybranym stawie robota.
Diagram klas generatorów znajduje si¦ na rysunku 19.

Rysunek 19: Diagram klas generatorów
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5.5.1

Generator bazowy

Generator wii Zaimplementowane w ramach pracy generatory trajektorii dziaªaj¡ce w
oparciu o sygnaªy steruj¡ce z zadajnika Nintendo Wii wspóªdziel¡ znaczn¡ cz¦±¢ logiki.
Ró»nica w ich dziaªaniu sprowadza si¦ do ró»nych algorytmów wyznaczania kolejnego
kroku w trajektorii manipulatora. Wspólne funkcje generatorów zostaªy zagregowane w
klasie wii, dzi¦ki czemu udaªo si¦ unikn¡¢ powielania kodu, a tworzenie kolejnych generatorów pozycyjnych opartych o zadajnik Wiimote sprowadza si¦ do rozszerzenia tej klasy i
zaimplementowania jedynie tego, co wyró»nia poszczególne generatory, a wi¦c samego algorytmu generowania trajektorii, tj. funkcji wyznaczaj¡cej na podstawie warto±ci sygnaªu
steruj¡cego i aktualnego poªo»enia ko«cówki manipulatora nast¦pnej pozycji, która ma
by¢ osi¡gni¦ta w kolejnym makrokroku.
Obiekty klasy wii, jako pozbawione mo»liwo±ci wyznaczania trajektorii, nie maj¡ racji
bytu, dlatego te» klasa ta jest klas¡ abstrakcyjn¡. Zawiera jednak implementacj¦ generacji
trajektorii w oparciu o sygnaªy z zadajnika Wiimote, umo»liwia konguracj¦ zadajnika i
zapewnia obsªug¦ bª¦dów aplikacji. Obiekty klas rozszerzaj¡¢ych klas¦ wii maj¡ dost¦p
do nast¦puj¡cych zmiennych:

int step_no numer makrokroku, tj. ilo±¢ dotychczasowych wywoªa« metody next_step
ecp_mp::sensor::wiimote* wiimote obiekt reprezentuj¡cy zadajnik Wiimote widziany jako czujnik wirtualny, udost¦pniaj¡cy odczyty z zadajnika oraz umo»liwiaj¡cy jego konguracj¦

double* multipliers wspóªczynniki w ilo±ci równej ilo±ci stopni swobody manipulatora
pobierane z pliku konguracyjnego zadania - w zaimplementowanych w tej pracy
generatorach u»ywane do skalowania sygnaªów steruj¡cych dla poszczególnych osia

double* maxChange warto±ci ogranicze« w ilo±ci równej ilo±ci stopni swobody manipulatora pobierane z pliku konguracyjnego zadania - w zaimplementowanych przeze
mnie generatorach u»ywane do ograniczania przyrostów warto±ci pr¦dko±ci ruchu w
poszczególnych osiach manipulatora w pojedynczym makrokroku

double* desiredChange tablica aktualnych warto±ci sygnaªów steruj¡cych w ilo±ci równej ilo±ci stopni swobody manipulatora przemno»onych przez wspóªczynniki multipliers
double* nextChange warto±ci sygnaªów steruj¡cych w ilo±ci równej ilo±ci stopni swobody manipulatora po uwzgl¦dnieniu ogranicze« i wspóªczynników
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Metoda

Opis

wii

konstruktor generatora, jako parametry przyjmuj¡cy

(ecp::common::task::task,

ecp_mp::sensor::wiimote*)

obiekt zadania i obiekt reprezentuj¡cy zadajnik Wiimote jako czujnik wirtualny, inicjalizuje zmienne
klasy, m.in. zeruje wymienione wcze±niej tablice
wspóªczynników i wspóªrz¦dnych

void execute_motion()

rozszerza odziedziczon¡ metod¦ o przechwytywanie
bª¦dów w procesie ECP - w momencie osi¡gni¦cia
przez manipulator ograniczenia na jednej z osi uruchamia silnik wibracyjny w zadajniku w celu zasygnalizowania operatorowi sytuacji wyj¡tkowej, a po wyj±ciu
z ograniczenia wyª¡cza silnik wibracyjny

int get_axis()

na podstawie stanu zadajnika, a w szczególno±ci stanu
przycisków, okre±la i zwraca numer osi manipulatora,
w której b¦dzie wykonywany ruch

bool calculate_change(int axis,

wyznacza po»¡dany przyrost pr¦dko±ci ruchu w wy-

double value)

branej osi manipulatora przy uwzgl¦dnieniu ogranicze« na maksymalny przyrost pr¦dko±ci w makrokroku

bool next_step()

wykorzystuje pozostaªe metody klasy do wyznaczenia
osi ruchu (get_axis() ), wyznaczenia po»¡danych przyrostów (calculate_change() ) i wpisania ich w struktury steruj¡ce manipulatorem (set_position() )
Tablica 17: Interfejs klasy wii

Ze wzgl¦du na istnienie zycznych ogranicze« przyspiesze«, które bezpiecznie mo»e
realizowa¢ manipulator, konieczne okazaªo si¦ wprowadzenie mo»liwo±ci deniowania limitów przyspiese« przez operatora. Ograniczenia na maksymalne przyrosty pr¦dko±ci dla
ka»dej z osi manipulatora w pojedynczym makrokroku zapisywane s¡ w pliku konguracyjnym zadania. Metoda calculate_change() uwzgl¦dnia te ograniczenia przy wyznaczanio
warto±ci pr¦dko±ci dla danego makrokroku, co ilustruje rysunek 20. Przedstawia on warto±¢ pr¦dko±ci po»¡danej wynikaj¡cej z warto±ci sygnaªu steruj¡cego z zadajnika ruchu
oraz warto±¢ pr¦dko±ci zadan¡ w kolejnych makrokrokach. atwo mo»na zaobserwowa¢
wspomniany mechanizm ograniczenia przyspieszenia, gdy ró»nica mi¦dzy aktualn¡ pr¦dko±ci¡ a po»¡dan¡ jest wi¦ksza od ograniczenia na przyspieszenie - generator obliczaj¡c
trajektorie uwzgl¦dnia ograniczenie, przez co potrzeba kilku makrokroków, by osi¡gn¡¢
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po»¡dan¡ pr¦dko±¢.

Rysunek 20: Przyrost pr¦dko±ci ruchu w zale»no±ci od warto±ci sygnaªu steruj¡cego

Ograniczenie przyspieszenia na pojedynczej osi ruchu nie jest jedyn¡ modykacj¡ sygnaªu steruj¡cego realizowan¡ przez metody generatora bazowego. Próba wykorzystania
implementowanego rozwi¡zania na rzeczywistym manipulatorze wykazaªa, »e operator
systemu robotycznego w pobli»u punktu docelowego potrzebuje wi¦kszej precyzji w poruszaniu ko«cówk¡ manipulatora ni» w sytuacji, gdy przemieszcza ko«cówk¦ pomi¦dzy
dwoma odlegªymi w¦zªami, kiedy z kolei istotne jest mo»liwie krótki czas ruchu. Dlatego
wprowadzona zostaª¡ nieliniowa zale»no±¢ mi¦dzy warto±ci¡ sygnaªu steruj¡cego otrzymywanego z zadajnika, a warto±ci¡ przekazywan¡ do metod konkretnych generatorów, na
podstawie której generuj¡ one kolejny krok. Wprowadzona zale»no±¢ ma posta¢:
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x‘ = x3
(5)

y‘ = y 3
z‘ = z 3

Takie przeksztaªcenie warto±ci steruj¡cej zapewnia wi¦ksz¡ precyzj¦ ruchu dla warto±ci
sygnaªu steruj¡cego bliskich 0, tj. dla niewielkich wychyle« zadajnika. Dla du»ych wychyle« przeksztaªcenie nieznacznie tylko zmniejsza warto±¢ sygnaªu steruj¡cego. Przy odpowiednim doborze mno»ników w pliku konguracyjnym mechanizm ten zapewnia szybki
ruch dla du»ych wychyle« zadajnika, zapewniaj¡c jednocze±nie precyzj¦ ruchu dla niedu»ych wychyle«.
Klasa wii deklaruje równie» szereg metod abstrakcyjnych, które musz¡ by¢ zaimplementowane w klasie rzeczywistego generatora.

Metoda

Opis

bool rst_step()

deklaracja

odziedziczona

z

ecp_mp::generator::generator

klasy
-

nadrz¦dnej

metoda

ta

po-

winna zainicjalizowa¢ komunikacj¦ z manipulatorem
i wygenerowa¢ pierwszy krok
void preset_position()

ta metoda woªana jest w next_step przed metod¡ cal-

culate_change() - powinna odpowiednio wypeªni¢ tablice pomocnicze zdeniowane w klasie wii, z których
tamta metoda korzysta
void set_position()

na podstawie warto±ci tablic pomocniczych ta metoda
powinna wyznaczy¢ wspóªrz¦dne nast¦pnego kroku
zgodnie z algorytmem konkretnego generatora, a nast¦pnie wypeªni¢ odpowiednie struktury steruj¡ce manipulatora
Tablica 18: Metody abstrakcyjne klasy wii

Odpowiednia implementacja powy»szych metod wystarcza, by stworzy¢ generator trajektorii poruszaj¡cy ko«cówk¡ manipulatora w wybrany sposób. W ramach pracy zaimplementowaªem trzy generatory trajektorii, a algorytmy realizowane przez nie zawieraj¡
si¦ wªa±nie w konkretnych implementacjach wspomnianych metod.

Generowanie kolejnego kroku Utworzenie nowego generatora wymaga od programisty implementacji trzech metod, wymienionych w tabeli 18. Wi¦kszo±¢ logiki generowania
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kolejnego kroku zaszyta jest w metodach odziedziczonych z generatora bazowego. Wywoªanie przez proces ECP metody Move() generatora realizuje algorytm generowania ruchu,
który wygl¡da nast¦puj¡co:
1. Metoda rst_step() konkretnego generatora inicjalizuje ruch.
2. Wywoªywana w p¦tli metoda next_step() generatora bazowego:
(a) Sprawdza, czy zostaª od operatora systemu otrzymany rozkaz zako«czenia ruchu - je»eli tak, ustawiana jest odpowiednia aga.
(b) Pobiera z czujnika wirtualnego warto±¢ sygnaªu steruj¡cego i wprowadza wspomnian¡ wcze±niej nieliniowo±¢.
(c) Inicjalizuje tablice pomocnicze za pomoc¡ metody preset_position() konkretnego generatora.
(d) Okre±la o± ruchu za pomoc¡ metody get_axis().
(e) Wyznacza przyrosty pr¦dko±ci na wszystkich osiach w danym kroku za pomoc¡
metody calculate_change().
(f) Je»eli operator za»¡daª przerwania ruchu sprawdza, czy ruch na poszczególnych
osiach zostaª wykonany - je»eli tak, ruch si¦ ko«czy, a sterowanie wraca do
procesu ECP.
(g) Przyrosty na poszczególnych osiach wpisywane s¡ do odpowiednich struktur
steruj¡cych robotem za pomoc¡ metody set_position() konkretnego generatora.
Warto wspomnie¢, »e o ile zadawanie ruchu mo»liwe jest tylko dla pojedynczej osi,
to ruch manipulatora mo»e odbywa¢ si¦ jednocze±nie w kilku osiach. Powodem tego jest
ograniczenie na maksymalne przyspieszenie ruchu na pojedynczej osi. Gdy operator zmienia o± ruchu, pierwotna o± dostaje sygnaª steruj¡cy równy 0, a nowa o± sygnaª steruj¡cy
z zadajnika. Ograniczenie na przyspieszenie i wprowadzana w ten sposób bezwªadno±¢
uniemo»liwia jednak natychmiastowe zatrzymanie ruchu w wybranej osi, wi¦c przez kilka
kolejnych kroków pr¦dko±¢ ruchu na osi pierwotnej b¦dzie niezerowa. W tym czasie aktualny sygnaª steruj¡cy przekazywany jest na now¡ o± ruchu, wskutek czego ruch nast¦puje
jednocze±nie na dwóch osiach. Przy odpowiednio niskich ograniczeniach przyspieszenia
opisan¡ sytuacj¦ mo»na rozszerzy¢ na wszystkie osie ruchu.

5.5.2 Ruch w przestrzeni stawów
Najprostszym generatorem jest generator ruchu w przestrzeni zmiennych konguracyjnych robota. Zmiennymi steruj¡cymi przekazywanymi do robota s¡ przyrosty k¡tów
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skr¦cenia w przypadku par kinematycznych obrotowych lub przyrosty przesuni¦cia w
przypadku par kinematycznych przesuwnych w pojedynczym makrokroku, czyli tak naprawd¦ pr¦dko±ci. Ruch odbywa si¦ z uwzgl¦dnieniem ogranicze« na maksymalny przyrost
pr¦dko±ci.
Struktura MRROC++ umo»liwia sterowanie robotem w tzw. trybie relative, w
który zamiast pozycji docelowych zadawane s¡ przyrosty poszczególnych wspóªrz¦dnych.
Upraszcza to znacznie implementacj¦ generatora, gdy» sterowanie robotem ogranicza si¦
do przepisania do struktur steruj¡cych robotem przyrostów odebranych od operatora i
wykonania instrukcji ruchu.
Pozycja ko«cówki manipulatora reprezentowana jest jako wektor 7 liczb reprezentuj¡cych pozycj¦ w przestrzeni wspóªrz¦dnych wewn¦trznych, tj. przesuni¦cie na torze jezdnym
lub skr¦cenie poszczególnych stawów. Kolejna warto±¢ steruj¡ca ruchu na pojedynczej osi
wyznaczona mo»e by¢ z zale»no±ci:

x‘ = x + ∆x

(6)

gdzie:

x  aktualna warto±¢ wspóªrz¦dnej
∆x  warto±¢ sygnaªu steruj¡cego
x‘  warto±¢ wspóªrz¦dnej zadana w kolejnym kroku
Poniewa» struktura MRROC++ umo»liwia zadawanie ruchu w przestrzeni stawów w
trybie wzgl¦dnym, takie przeksztaªcenie jest zb¦dne, a ruch zadawany jest poprzez przepisywanie warto±ci sygnaªu steruj¡cego, a wi¦c zadanego przyrostu, do struktur steruj¡cych
robotem.
Generator ruchu w przestrzeni zmiennych konguracyjnych zostaª zaimplementowany
w klasie wii_joint. Metoda rst_step() tego generatora konguruje sposób komunikacji
z robotem. Reprezentacja pozycji docelowej ustawiana jest na lib::JOINT, tj. przestrze«
stawów robota, a tryb ruchu na lib::RELATIVE, tj. ruch wzgl¦dny. Metoda set_position(),
woªana w metodzie next_step() klasy bazowej, przepisuje warto±ci z tablicy nextChange
do struktur steruj¡cych robotem.
Sterowanie robotem przy pomocy tego generatora nie jest zbyt intuicyjne. Ruch manipulatorem do wybranej pozycji wymaga tak naprawd¦ od operatora wyznaczenia w gªowie
przybli»onego rozwi¡zania odwrotnego zadania kinematyki w celu okre±lenia docelowych
poªo»e« stawów manipulatora, a nast¦pnie przemieszczenia manipulatora do wyznaczonej pozycji. Kierunki ruchu ko«cówki s¡ inne w ró»nych poªo»eniach manipulatora, wi¦c
sterowanie robotem tym sposobem wymaga od operatora du»o do±wiadczenia.
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Generator ten ma jednak kilka zastosowa«, w których nie sprawdzaj¡ si¦ pozostaªe
generatory. Podstawow¡ jego zalet¡ jest to, i» ruch w przestrzeni zmiennych konguracyjnych pozbawiony jest punktów osobliwych. Pozwala to operatorowi wykorzysta¢ generator

wii_joint do przej±cia przez punkty osobliwe pozostaªych generatorów. Kolejn¡ przewag¡
tego generatora nad innymi jest to, »e operator ma wpªyw na rzeczywist¡ konguracj¦
manipulatora, a nie na samo poªo»enie ko«cówki robota, tak jak to si¦ dzieje w przypadku
generatorów ruchu rozwi¡zuj¡cych odwrotne zadanie kinematyki i wybieraj¡cych jedn¡ z
dopuszczalnych konguraci robota. Przyda¢ si¦ to mo»e w przypadku obecno±ci obiektów
w przestrzeni roboczej manipulatora, kiedy to zachodzi konieczno±¢ wyboru takiej konguracji manipulatora, kiedy oprócz osi¡gni¦cia zadanej pozycji przez ko«cówk¦ trzeba
równie» unika¢ kolizji z obiektem.

5.5.3 Ruch w ukªadzie o orientacji ko«cówki
Kolejny generator umo»liwia ruch w ukªadzie ko«cówki, tj. przesuniecie wzdªu» i obrót
wokóª aktualnych osi ko«cówki manipulatora z uwzgl¦dnieniem ogranicze« na maksymalne
przyrosty pr¦dko±ci.
Implementacja tego generatora równie» wykorzystuje tryb relative ruchu, w którym
zadawane s¡ przyrosty warto±ci wspóªrz¦dnych robota, a nie bezwzgl¦dne wspóªrz¦dne docelowe. Zadawanymi przez operatora przyrostami wypeªniany jest wektor wspóªrz¦dnych
k¡t-o±, który okre±la zadane przesuni¦cie i obrót.
Generator ruchu w orientacji ko«cówki zostaª zaimplementowany w klasie wii_relative.
Metoda rst_step() tego generatora konguruje sposób komunikacji z robotem. Wspóªrz¦dne zadawania pozycji docelowej ustawiany jest na lib::FRAME, tj. macierz jednorodn¡, a tryb ruchu na lib::RELATIVE, tj. ruch wzgl¦dny. Metoda set_position(), woªana w metodzie next_step() klasy bazowej, wypeªnia wektor wspóªrz¦dnych k¡t-o± warto±ciami z tablicy nextChange, a nast¦pnie wylicza na jego podstawie macierz jednorodn¡
i przepisuje j¡ do struktur steruj¡cych robota.

5.5.4 Ruch w ukªadzie odniesienia ukªadu bazowego
Najbardziej zªo»onym generatorem jest generator ruchu w ukªadzie odniesienia umieszczonego w ko«cówce o orientacji ukªadu bazowego, tj. ruch wzdªu» osi ukªadu bazowego
i obrót wokóª nich. Przesuni¦cie pocz¡tku ukªadu odniesienia (a wi¦c i osi obrotu) do
punktu roboczego ko«cówki manipulatora powoduje jednak, »e obrót wokóª dowolnej osi
nie skutkuje przemieszczeniem punktu roboczego ko«cówki.
Poªo»enie ko«cówki w przestrzeni mo»na przedstawi¢ za pomoc¡ wektora P przypi¦tego w punkcie roboczym ko«cówki i zorientowanego identycznie z ko«cówk¡. Wektor ten
mo»na w ukªadzie bazowym B przedstawi¢ za pomoc¡ macierzy jednorodnej P, skªadaj¡80

cej si¦ z wektora translacji T (rozmiaru 3x1) i macierzy obrotu R ukªadu A zwi¡zanego
z ko«cówk¡ (rozmiaru 3x3) wzgl¦dem ukªadu bazowego. Szerszy opis zagadnienia mo»na
znale¹¢ w [24].
Wektor translacji opisuje poªo»enie punktu roboczego ko«cówki, a macierz obrotu
orientacj¦ ko«cówki, tj. k¡ty obrotów wokóª osi ukªadu wspóªrz¦dnych. W takiej reprezentacji przesuni¦cie wektora w przestrzeni mo»na zdeniowa¢ jako dodanie do macierzy
jednorodnej wektora reprezentuj¡cego przesuni¦cie. Obrót za± deniuje si¦ jako mno»enie przez macierz jednorodn¡. Zªo»enie tych dwóch przeksztaªce« pozwala opisa¢ ruch
ko«cówki w przestrzeni zmiennych bazowych.
Na podstawie sygnaªów steruj¡cych z zadajnika wyznaczane jest zadane przez operatora przemieszczenie ko«cówki - zmienne ∆x, ∆y , ∆z - oraz przyrosty k¡tów obrotu
wokóª nich - ∆α, ∆β , ∆γ . Na ich podstawie mo»na wyznaczy¢ macierz jednorodn¡ reprezentuj¡c¡ zadany ruch.
Wyznaczenie macierzy jednorodnej reprezentuj¡cej zadane przez operatora oczekiwane poªo»enie mo»na uzyska¢ za pomoc¡ wspomnianych wcze±niej przeksztaªce«. Wektor
translacji to suma aktualnego wektora z wektorem reprezentuj¡cym zadane przesuni¦cie.
Macierz obrotu to iloczyn macierzy reprezentuj¡cej aktualn¡ orientacj¦ ko«cówki oraz macierzy reprezentuj¡cej zadany przez operatora obrót. Zªo»enie tych macierzy daje macierz
jednorodn¡ opisuj¡c¡ zadane przez operatora poªo»enie docelowe.
Generator ruchu w ukªadzie bazowym zaimplementowany zostaª w klasie wii_absolute.
Metoda rst_step() tego generatora konguruje sposób komunikacji z robotem. Wspóªrz¦dne zadawania pozycji docelowej ustawiany jest na lib::FRAME, tj. macierz jednorodn¡, a tryb ruchu na lib::ABSOLUTE, tj. ruch bezwzgl¦dny. Metoda set_position()
woªana jest przez metod¦ next_step() klasy bazowej w ka»dym makrokroku i zawiera logik¦ wyznaczaj¡c¡ kolejny zestaw wspóªrz¦dnych docelowych. W pierwszym kroku metoda
ta pobiera ze struktury reprezentuj¡cej odpowied¹ robota jego aktualne wspóªrz¦dne i wypeªnia nimi macierz jednorodn¡. Nast¦pnie na podstawie sygnaªu steruj¡cego wyznacza
macierz jednorodn¡ reprezentuj¡c¡ zadany ruch. Na tej podstawie, zgodnie z opisanymi
wcze±niej przeksztaªceniami, wyznacza macierz jednorodn¡ reprezentuj¡c¡ poªo»enie docelowe, która nast¦pnie jest przepisywana do struktur steruj¡cych robota.
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6 Obsªuga zadania
Zadanie generacji trajektorii umo»liwia poruszanie ko«cówk¡ manipulatora jednocze±nie na pojedynczej wspóªrz¦dniej za pomoc¡ kontrolera Wiimote i rejestrowanie wybranych pozycji osi¡gni¦tych przez manipulator. Ci¡g zapami¦tanych pozycji stanowi¢ ma
trajektori¦ dla generatorów pozycyjnych.

6.1 Trajektoria
Trajektoria to sekwencja punktów w przestrzeni roboczej manipulatora, nazywanych
dalej w¦zªami. Ka»dy w¦zeª opisany jest zestawem wspóªrz¦dnych w wybranym ukªadzie
odniesienia. Trajektoria posiada w¦zeª pocz¡tkowy, w¦zeª ko«cowy oraz w¦zªy po±rednie.
Ka»dy w¦zeª poza ko«cowym posiada w¦zeª nast¦pny. Ka»dy w¦zeª poza pocz¡tkowym
posiada w¦zeª poprzedni.
Odtwarzanie trajektorii oznacza zrealizowanie przez ko«cówk¦ manipulatora ruchu pomi¦dzy kolejnymi w¦zªami trajektorii. cie»ka, jak¡ przebywa ko«cówka pomi¦dzy w¦zªami
jest zale»na od generatora ruchu u»ytego do odtworzenia trajektorii.
Je»eli trajektoria posiada co najmniej jeden w¦zeª, to mo»na wyznaczy¢ tzw. w¦zeª
aktualny trajektorii. W kontek±cie w¦zªa aktualnego odbywaj¡ si¦ wszelkie operacje modykuj¡ce trajektori¦. Rola aktualnego szerzej opisana w cz¦±ci po±wi¦conej trybowi zarz¡dzania kategori¡.

6.2 Uruchomienie zadania
Uruchomienie zadania obejmuje wª¡czenie zadajnika, uruchomienie serwera komunikuj¡cego si¦ z zadajnikiem oraz uruchomienie zadania wii_teach po stronie struktury
MRROC++.

Wª¡czenie zadajnika Zadajnik, który nie posiada aktywnego poª¡czenia Bluetooth z
innym urz¡dzeniem, automatycznie si¦ wyª¡cza. Aby go uruchomi¢, nale»y wcisn¡¢ jednocze±nie przyciski 1 i 2. Spowoduje to wª¡czenie zadajnika na kilka sekund i przej±cie
w tryb rozgªaszania 48-bitowego adres urz¡dzenia, co sygnalizowane jest miganiem diod
LED. Je»eli w tym czasie nie zostanie nawi¡zane poª¡czenie, zadajnik wyª¡czy si¦ automatycznie.

Uruchomienie serwera Proces serwera dziaªa pod kontrol¡ systemu operacyjnego Linux. Uruchamia si¦ go poleceniem:

./proxy <adres zadajnika>
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Jedynym parametrem, który nale»y poda¢, jest 48-bitowy adres zadajnika Wiimote
postaci XX:XX:XX:XX:XX:XX, gdzie X to cyfra w systemie szesnastkowym. Adres ten
urz¡dzenie nadaje w trybie rozgªaszania adresu. Aby go pozna¢, nale»y u»y¢ dowolnego
narz¦dzia wy±wietlaj¡cego informacje o dost¦pnych urz¡dzeniach Bluetooth. Dla systemu
Linux jednym z takich narz¦dzi jest hcitool, sªu»¡ce do konguracji poª¡cze« Bluetooth.
Do wy±wietlenia dost¦pnych urz¡dze« sªu»y polecenie:

hcitool scan
Je»eli zadajnik jest w trybie rozgªaszania, a podany adres jest jego adresem, nawi¡zane zostanie poª¡czenie, diody zadajnika przestan¡ miga¢, a serwer rozpocznie proces
kalibracji zadajnika. Nale»y post¦powa¢ zgodnie z instrukcjami wy±wielanymi w konsoli
systemowej. Po zako«czeniu procedury kalibracji serwer jest gotowy do udost¦pniania
odczytów z zadajnika aplikacjom klienckim.

Uruchomienie zadania wii_teach Zadanie uruchamia si¦ z poziomu procesu UI
struktury MRROC++. Po wczytaniu pliku konguracyjnego (opisanego w rozdziale 6.6)
nale»y uruchomi¢ proces EDP wybranego robota, a nast¦pnie proces MP.
Wci±ni¦cie przycisku START uruchomi zadanie. U»ytkownik zostanie poproszony o
wybranie pliku, z którego wczytana zostanie trajektoria i do którego b¦dzie zapisywana.
Od tego momentu sterowanie zadaniem odbywa si¦ za pomoc¡ zadajnika Wiimote.

6.3 Tryby pracy
Zadanie umo»liwia u»ytkownikowi prac¦ w dwóch trybach - trybie zadawania ruchu i
trybie zarz¡dzania trajektori¡. Pierwszy tryb sªu»y do przemieszczania manipulatora do
wybranych przez u»ytkownika poªo»e«. Drugi tryb umo»liwia odtwarzanie ruchu robota
w dowolnym kierunku oraz modykacj¦ zapami¦tanego ci¡gu poªo»e«. Po uruchomieniu
zadania znajduje si¦ ono w trybie zarz¡dzania kategori¡. Miaªo to na celu zapobie»enie przypadkowym ruchom manipulatorem wskutek braku ±wiadomo±ci faktu, i» robot
znajduje si¦ w trybie ruchu. Do przeª¡czenia si¦ mi¦dzy trybami ruchu sªu»y przycisk A.

6.4 Tryb zarz¡dzania trajektori¡
Tryb zarz¡dzania kategori¡ sygnalizowany jest poprzez zapalenie wszystkich czterech
diod zadajnika. W tym trybie operator ma mo»liwo±¢ modykacji trajektorii poprzez
dodawanie, edycj¦ i usuwanie punktów interpolacji. Operator mo»e równie» trajektori¦
odtworzy¢ w dowolnym kierunku. Funkcje poszczególnych przycisków zadajnika przedstawiono poni»ej.
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lewo przemieszczenie ko«cówki manipulatora do poprzedniej pozycji trajektorii, je»eli
taka pozycja istnieje. Po wykonaniu ruchu, poprzednia pozycja stanie si¦ w¦zªem
aktualny.

prawo przemieszczenie ko«cówki manipulatora do nast¦pnej pozycji trajektorii, je»eli
taka pozycja istnieje. Po wykonaniu ruchu, nast¦pna pozycja stanie si¦ w¦zªem aktualny.

góra przemieszczenie ko«cówki manipulatora do ostatniej pozycji trajektorii przechodz¡c
przez wszystkie po±rednie poªo»enia. Po wykonaniu ruchu, ostatnia pozycja stanie
si¦ w¦zªem aktualnym.

dóª przemieszczenie ko«cówki manipulatora do pierwszej pozycji trajektorii przechodz¡c
przez wszystkie po±rednie poªo»enia. Po wykonaniu ruchu, pierwsza pozycja stanie
si¦ w¦zªem aktualnym.

plus dodanie aktualnego poªo»enia ko«cówki manipulatora do trajektorii - aktualne poªo»enie zostanie dodane po w¦¹le aktualnym, stanie si¦ równie» nowym w¦zªem aktualnym

minus usuni¦cie aktualnego w¦zªa - Aktualnym w¦zªem staje si¦ w¦zeª poprzedni, chyba
»e takiego w¦zªa brak. W takiej sytuacji, je»eli istnieje w¦zeª nast¦pny, on staje si¦
w¦zªem aktualny.

home zast¡pienie ostatnio osi¡gni¦tego poªo»enia z trajektorii aktualnym poªo»eniem,
które staje si¦ w¦zªem aktualnym

A przeª¡czenie zadania w tryb zadawania ruchu
B zapisuje aktualn¡ kategori¦ do pliku
Do odtwarzania ruchu zastosowany zostaª generator smooth2 autorstwa Rafaªa Tulwina.

6.5 Tryb zadawania ruchu
Tryb zadawania ruchu sygnalizowany jest poprzez zapalenie jednej z diod zadajnika.
Poszczególne diody oznaczaj¡ aktualnie wybrany generator ruchu:
1. generator ruchu w bazowym ukªadzie wspóªrz¦dnych wii_absolute
2. generator ruchu w ukªadzie wspóªrz¦dnych ko«cówki wii_relative
3. generator ruchu w ukªadzie wspóªrz¦dnych wewn¦trznych wii_joint
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W tym trybie operator przemieszcza ko«cówk¦ manipulatora w przestrzeni. Sygnaªem
steruj¡cym jest k¡t obrotu zadajnika wokóª osi Y, a punktem zerowym jest poªo»enie
poziome zadajnika. Zadanie ruchu wymaga wybrania osi, w której odbywa¢ si¦ b¦dzie
ruch, poprzez przytrzymanie odpowiednich przycisków. Do czasu puszczenia przycisków
odbywa¢ si¦ b¦dzie ruch na podstawie warto±ci sygnaªu steruj¡cego.
Funkcje poszczególnych przycisków zadajnika przedstawiono poni»ej.

lewo, prawo, góra, dóª, B sªu»¡ do wyboru aktualnie modykowanej wspóªrz¦dnej.
Znaczenie poszczególnych kombinacji tych przycisków opisane jest w tabeli 19.

A przeª¡czenie zadania w tryb zarz¡dzania trajektori¡
Przyciski

wii_joint

wii_relative i wii_absolute

lewo

Staw 1

x

góra

Staw 2

y

prawo

Staw 3

z

dóª

Staw 4

-

lewo + B

Staw 5

obrót wokóª x

góra + B

Staw 6

obrót wokóª y

prawo + B

Staw 7

obrót wokóª z

dóª + B

Staw 8

Tablica 19: Wybór osi ruchu

6.6 Konguracja zadania
Konguracja zadania interaktywnego programowania robotów nie ró»ni si¦ od konguracji typowego zadania MRROC++. Niestandardowym elementem konguracji jest
konieczno±¢ zdeniowania ogranicze« na przyspieszenie na poszczególnych osiach ka»dego
z dost¦pnych ukªadów wspóªrz¦dnych, w których wykonywany mo»e by¢ ruch. Dodatkowo
zdeniowa¢ nale»y mno»niki u»ywane do okre±lania zale»no±ci mi¦dzy warto±ci¡ sygnaªu
steruj¡cego otrzymanego z zadajnika, a przyrostem zadanym na dan¡ o± manipulatora.
Przykªadowy plik konguracyjny przedstawia listing 7.
; k o n f i g u r a c j a i n t e r f e j s u uzytkownika
[ ui ]
; w l a c z e n i e menu robota irp6_on_track i w y l a c z e n i e p o z o s t a l y c h robotow
is_irp6ot_m_active=1
is_irp6p_m_active=0
is_conveyor_active=0
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; w l a c z e n i e menu procesow MP i ECP
is_mp_and_ecps_active=1
; k o n f i g u r a c j a procesu MP
[mp]
; nazwa programu uruchamianego w p r o c e s i e MP
program_name=mp_c
; nazwa wezla , na ktorym z o s t a n i e uruchomiony
node_name=l e n i n
; k o n f i g u r a c j a procesu ECP robota irp6_on_track
[ ecp_irp6ot_m ]
; nazwa programu uruchamianego w p r o c e s i e ECP
program_name=ecp_wii_teach
; nazwa wezla , na ktorym z o s t a n i e uruchomiony
node_name=l e n i n
; ograniczenia predkosci dla generatora wii_absolute
absolute_max_change_0 =0.001
;...
absolute_max_change_7 =0.001
; mnozniki d la g e n e r a t o r a w i i _ a b s o l u t e
a b s o l u t e _ m u l t i p l i e r _ 0 =0.003
;...
a b s o l u t e _ m u l t i p l i e r _ 7 =0.003
; ograniczenia predkosci dla generatora wii_joint
joint_max_change_0 =0.001
;...
joint_max_change_7 =0.001
; mnozniki d la g e n e r a t o r a w i i _ j o i n t
j o i n t _ m u l t i p l i e r _ 0 =0.003
;...
j o i n t _ m u l t i p l i e r _ 7 =0.001
; ograniczenia predkosci dla generatora wii_relative
relative_max_change_0 =0.001
;...
relative_max_change_7 =0.001
; mnozniki d la g e n e r a t o r a w i i _ r e l a t i v e
r e l a t i v e _ m u l t i p l i e r _ 0 =0.003
;...
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r e l a t i v e _ m u l t i p l i e r _ 7 =0.003
; k o n f i g u r a c j a procesu EDP robota irp6_on_track
[ edp_irp6ot_m ]
; nazwa wezla , na ktorym z o s t a n i e uruchomiony
node_name=robot1
; konfiguracja czujnika wirtualnego
[ vsp_wiimote ]
; a d r e s IP wezla , na ktorym uruchomiony j e s t serwer Wiimote
wiimote_node_name = 1 9 2 . 1 6 8 . 1 8 . 5 1
; numer portu , na ktorym serwer n a s l u c h u j e
wiimote_port =40666

Listing 7: Przykladowy plik konguracyjny zadania
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7 Podsumowanie
Celem pracy magisterskiej byªo opracowanie narz¦dzia wspomagaj¡cego operatora w
programowaniu robota usªugowego. Istotnym aspektem programowania robotów usªugowych jest generowanie trajektorii pozycyjnych, tak jak to miaªo miejsce w tradycyjnej
robotyce przemysªowej. Powstaªe w ramach niniejszej pracy rozwi¡zanie miaªo wspomóc
operatora w procesie uczenia robota trajektorii.
Jednym z elementów rozwi¡zania miaª by¢ zadajnik ruchu. W ramach pracy przeprowadzona zostaªa analiza dost¦pnych na rynku gier zadajników pod k¡tem speªnienia
wymaga« stawianych zadajnikowi ruchu systemu robotycznego. Po analizie dost¦pnych na
rynku gier rozwi¡za«, do realizacji zadania zostaª wybrany bezprzewodowy zadajnik Wiimote rmy Nintendo, wyposa»ony w trójosiowy akcelerometr. Zaimplementowany zostaª
sterownik zadajnika dla struktury programowej MRROC++.
Podj¦ta zostaª¡ próba wyznaczenia orientacji zadajnika na podstawie rozkªadu siª
grawitacji na poszczególne osie akcelerometru i wykorzystanie tej informacji do sterowania
ko«cówk¡ robota Irp-6. Odczyty z akcelerometru pozwalaj¡ jednak na ustalenie obrotu
wokóª tylko dwóch z trzech osi, a ustalenie orientacji w przestrzeni wymagaªoby bardziej
zaawansowanego narz¦dzia wyposa»onego w »yroskop lub trójosiowy kompas. Uzyskana
informacja jest jednak wystarczaj¡ca do pªynnego zadawania ruchu na pªaszczy¹nie, dzi¦ki
czemu zadajnik mo»e znale¹¢ zastosowanie w sterowaniu robotami mobilnymi. Odczyty
z akcelerometru mogªyby równie» zosta¢ wykorzystane do sterowania manipulatorem lub
zadaniem przy pomocy gestów.
Kolejnym krokiem byªo opracowanie metody zadawania ruchu na podstawie odczytów
z zadajnika. Opracowane zostaªy trzy generatory trajektorii, umo»liwiaj¡ce ruch manipulatorem w dwóch zewn¦trznych ukªadach odniesienia oraz w ukªadzie wspóªrz¦dnych
wewn¦trznych. Pozwoliªy one operatorowi na wygodne poruszanie ko«cówk¡ manipulatora
w przestrzeni roboczej. Dodatkowo generator ruchu w ukªadzie wspóªrz¦dnych wewn¦trznych umo»liwiª przechodzenie przez punkty osobliwe innych reprezentacji. Dalszy rozwój
generatorów ruchu sterowanych sygnaªem z zadajnika powinien obejmowa¢ implementacj¦ generatorów ruchu chwytakiem trójpalczastym, zamontowanym na robocie Irp-6 na
stanowisku laboratoryjnym.
Sygnaªem steruj¡cym dla ruchu byª k¡t obrotu zadajnika wokóª jednej z osi, co daªo
operatorowi mo»liwo±¢ pªynnej regulacji pr¦dko±ci ruchu peªnym jej zakresie. Wprowadzona dodatkowa transformacja sygnaªu pozwoliªa na zwi¦kszenie precyzji zadawania ruchu przy maªych pr¦dko±ciach.
Mo»liwo±¢ swobodnego zadawania ruchu robotowi przy pomocy zadajnika zostaªa wykorzystana w zaimplementowanym w ramach pracy zadaniu uczenia robota trajektorii.
Do sterowania przebiegiem wykonania zadania zostaªy wykorzystane przyciski zadajnika
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ruchu. Umo»liwiªo to operatorowi robota realizacj¦ procedury uczenia przy u»yciu samego
zadajnika. Ilo±¢ wej±¢ zadajnika okazaªa si¦ by¢ wystarczaj¡ca do obsªugi zadania uczenia,
speªniaj¡cego postawione przed nim wymagania funkcjonalne.
Zaimplementowane rozwi¡zanie umo»liwia sygnalizowanie operatorowi sytuacji wyj¡tkowych poprzez wprowadzenie zadajnika w wibracje. Pozostaªe komunikaty systemowe
wy±wietlane s¡ tylko w gracznej konsoli sterowniczej uruchomionej na komputerze, co
czyni je trudno dost¦pnymi dla operatora poruszaj¡cego si¦ wokóª przestrzeni roboczej
manipulatora. Zadajnik wyposa»ony jest w gªo±nik, który mo»naby wykorzysta¢ do odtwarzania komunikatów przetworzonych przez syntezator mowy. Nie udaªo si¦ tego zrealizowa¢
w ramach niniejszej pracy ze wzgl¦du na niepeªn¡ na dzie« dzisiejszy specykacj¦ komunikacji z zadajnikiem. Uzyskana metodami in»ynierii wstecznej specykacja jest jednak caªy
czas rozwijana, wi¦c w niedalekiej przyszªo±ci implementacja wspomnianego rozwi¡zania
powinna by¢ mo»liwa.
Wspomniane elementy - sterownik zadajnika, generatory ruchu i zadanie uczenia zªo»yªy si¦ na rozwi¡zanie wspomagaj¡ce programist¦ w procesie programowania robota
i zwi¦kszaj¡ce jego efektywno±¢.
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