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Теодора Огнянова Митева

Алгоритми за групово управление на роботи при въздействие
на различни комуникационни връзки

В предоставената работа са разгледани проблеми свързани с адапривно
управление на мобилни микро роботи. Поставените цели в този труд е да се
намерят оптимални алгоритми за обхождане на дадена площ и комуникация
между отделните роботи.
Поставени цели в разгледаната работа:
- Намиране на рационален алгоритъм за обхождане на пространство.
- Намиране на рационален алгоритъм за пълно и цялостно обхождане на
пространство.
- Намиране на подходящ и рационален начин на комуникация между
разгледаните вид мобилни микро роботи.
- Валидиране на алгоритмите за пълно обхождане на пространство.
- Тестване на всички алгоритми в реална среда.

1.1.1 Групово управление на микророботи - подходи и проблеми

Реализацията на система от много роботи е значително по-сложна по
отношение на навигацията и управлението им, поради необходимостта от
прецизна координация между членовете на групата. Основно съществуват два
типа архитектури за групи от роботи – централизирана и децентрализирана.
При централизираната архитектура всички задачи по планиране, контрол,
наблюдение и изпълнение се осъществяват от едно общо управляващо
устройство. Разбира се, изключително трудно е изграждането на напълно
централизирана система за управление на множество роботи, поради големия
брой изчислителни операции, пропорционално нарастващи с броя на
микророботите.
Този недостатък се избягва при децентрализираните (разпределени)
архитектури, където отсъства централно управляващо устройства, а решенията
се вземат от самите членове на групата. Тези архитектури се реализират на
базата на отделни модули, всеки от които има специфична функция.
Един от проблемите при координацията и управлението на група от
роботи е локализацията на всеки от членовете на отбора, т.е. определянето на
неговото пространствено положение и ориентация. Това налага да се
разработват “рамки”, вътре в които се разполагат сензори за локализация, които
подават

надеждна

и

последователна

информация

за

определяне

на

местоположението на микророботите. При децентрализираните архитектури,
обработката и оценката на данните от тези сензори също е разпределена между
отделните членове на екипа, с цел намаляване на изчислителната сложност и

съответно на времето за обработка на информацията
Друг важен проблем при изграждането на разпределена система от
микророботи е тяхното координирано поведение, т.е. управлението им като
група, така че да се използват ефективно техните сензорни и задвижващи
системи. Напоследък особено популярен стана методът за управление, базиран
на поведението на групата. Arkin и Balch описват инспириран от биологията
метод за контрол и интегриране на роботите в групата – всеки робот локално се
управлява от арбитрирана, реактивна система, която се стреми да балансира
много поведения за достигане на локално определени цели, аналогично на
някои системи в живите организми.
Тук се сблъскаме с парадигмата дали е възможно роботи с такива размери да
бъдат достатъчно стабилни и в същото време да изпълняват точно зададените
задачи. SWARM роботиката взима своето вдъхновение от природата. Следва
поведението на пчелите, мравките, червейте.
SWARM роботиката има четири много важни предимства:
1. Архитектурата при управление може да се поддържа по същия начин
както с няколко робота така и при наличието на хиляди роботи.
2. Роботите могат да бъдат прибавени или да се изтеглят от системата по
начин по който не се получава противоречие със средата. Те имат
способността да се прекоординират и разпределят самостоъателно.
3. Робустни – Въпреки малките си размери тези роботи както бе споменато
взимат поведението си от природата. Добре позната структура имат
мравките.

4. Опростяване – намаляване на общите разходи и минимизиране на
единицата

При моделиране на такива системи се взима също предвид и размерите на
роботите. SWARM роботите ни позволяват мобилност и с тяхна помощ може да
се проникне на трудно достъпни места
1.1.2 Принос към дисертацията: Разработване на алгоритми за
проследяване на повърхност

За управлението на мобилни микро роботи една от важните характериситки е да
се определят правилните алгоритми. С настоящата работа разглеждам
алгоритми за групово управление и разработвам такива с цел цялостно и пълно
обхождане на повърхност с препятствия, които трябва да бъдат обиколени
изцяло (например самолетна турбина с перки) – фиг. 1.

Фигура 1

С помощта на теория на графите разглеждам проблема като проблем на
китайският пощальон. Направена е симулация и алгоритмите са тествани в
реално време с роботи тип – e-Puck. Направени са анализи и са приложени
резултати.
1.2 Граф алгоритъм за обхождане на повърхност

Алгоръмът е направен с цел да се намери най-краткия път от дадена стартова
позиция до всички останали точки от дадената среда за обхождане, където
дължината на всеки път, който трябва да се обходи е различна. Имаме
директен граф със зададени стойности на всяка линия, която представяща
всеки път, който роботът трябва да измине.
На фиг. 2 е показан графът G, който е съставен за средата, която трябва да
бъде обходена.

Фигура 2 Прилагане на GraphViz приложение за конструиране на граф във работна среда

Стойността на пътя между два върха е сума от стойностите на пътищата
между тези два върха.

След като веднъж е приложен този алгоритъм се получава най-краткият
възможен път от зададена стартова позиция до най-отдалечената точка в
средата. На фиг 3 е показан начина, по който алгоритъмът е намерил найкраткия път (фиг 4).

AA Distances : 0
AB Distances : 1
AC Distances : 3
AD Distances : 5
AE Distances : 6
AF Distances : 7
AG Distances : 7
AH Distances : 6
AI Distances : 6
фигура 3 Приложен алгоритъм за намиране на най-кратко разстояние

AJ Distances : 6
AK Distances : 6

В зависимост колко робота участват в поставената задача, алгоритъмэт се
прилага толкова пъти. На фигурата по долу е показана среда за три робота.
Всеки един път, оцветен в различен цвят, показва по кой път трябва да тръгне
всеки един от роботите. Също така са показани и съответните разстояния и
резултати след прилагане на алгоритъма. Алгоритъмът е приложен три пъти за
всеки един от роботите.

AA Distances 1: 0

MA Distances 2: 9 Sum: 9

LA Distances 3: 9 Sum: 18

AB Distances 1: 1

MB Distances 2: 10 Sum: 11

LB Distances 3: 11 Sum: 22

AC Distances 1: 3

MC Distances 2: 11 Sum: 14

LC Distances 3: 14 Sum: 28

AD Distances 1: 5

MD Distances 2: 9 Sum: 14

LD Distances 3: 14 Sum: 28

AE Distances 1: 6

ME Distances 2: 10 Sum: 16

LE Distances 3: 16 Sum: 32

AF Distances 1: 7

MF Distances 2: 7 Sum: 14

LF Distances 3: 14 Sum: 28

AG Distances 1: 7

MG Distances 2: 10 Sum: 17

LG Distances 3: 17 Sum: 34

AH Distances 1: 6

MH Distances 2: 14 Sum: 20

LH Distances 3: 20 Sum: 40

AI Distances 1: 6

MI Distances 2: 13 Sum: 19

LI Distances 3: 19 Sum: 38

AJ Distances 1: 6

MJ Distances 2: 8 Sum: 14

LJ Distances 3: 14 Sum: 28

AK Distances 1: 6

MK Distances 2: 15 Sum: 21

LK Distances 3: 21 Sum: 42

1.3 Резултати

Всеки робот има свой локален граф за обхождане. Всяка точка има четири
върха, по които да мине роботът, за да сме сигурни че пространството ще бъде
обходено изцяло. На следващата таблица са показани върховете, линиите и
върхове и линии които всеки един робот трябва да обходи.

Робот

Точки

Линии

Върхове и
линии за
обхождане

Робот 1

6

5

20

Робот 2

7

6

19

Робот 3

8

7

29

Таблица 1 Описание на роботи със съответните точки за обхождане

Роботите които са използвани за целите на това задание, са роботи от тип ePuck. Използваният симулатор е Webots. На следващата таблица са показани
времето и процента на обхождане при три случая:
- ако имаме само един робот, който обхожда даденото пространство
- ако имаме два робота, които обхождат даденото пространство
- ако имаме три робота, които обхождат даденото пространство
Всички направени симулации, които са показани като ресултати на таблица 2 са
направени при идеални условия без наличие на шум.
Time of covering

% of covering

Robot 1

180

100

Robot 2
Robot 3

130
200

60
80

Таблица 2 Време и процент на обхождане

Таблица 3 Време и процент на обхождане

without noise
200
175
150
125
Time of covering

100

% of covering

75
50
25
0
Robot 1

Robot 2

Robot 3

При наличие на шум времето, за което се изпълнява задачата, се увеличава.
Понякога дори и само с един робот не се получава цялостно обхождане. На
таблица 4. са показани резултати при наличие на шум.
Таблица 4 Време и процент на обхождане
Time of covering

% of covering

Robot 1

180

50

Robot 2

150

40

Robot 3

190

45

Получените резултати чрез блок диаграми са показани на таблица 5.

Таблица 5 Време и процент на обхождане

with noise
200
175
150
125
Time of covering

100

% of covering

75
50
25
0
Robot 1

Robot 2

Robot 3

Фигура4 Разграфяване на граф при наличие на 4 робота

В случай на четири робота имаме общо 20 възела и 38 линии (фиг. 4). Всеки
възел има четири точки, които да бъдат покрити. На фиг. 5. е показан граф,
разпределен за четири робота.
Разпределянето на графа за четирите робота е дадено на фиг. 5:

Фигура 5 Приложен алгоритъм на Дийстра

В таблица 6 е показано по колко върхове и линии трябва да обходи всеки един
робот.

Таблица 6 Разпределение на върхове и линии на обхождане при 4 робота

Робот

Върхове

Линии

Върхове и линии
за обхождане

Робот 1

9

10

30

Робот 2

8

9

30

Робот 3

9

10

25

Робот 4

10

10

20

Процентът на покритие на повърхността за всеки един робот е даден в таблица
7

Таблица 7 Време и процент на обхождане

Robot

% of covering

Robot 1

33

Robot 2

50

Robot 3

55

Robot 4

30

Данните от таблица 7 като блок диаграми са показани на таблица 8.

% of covering
55
50
45
40
35
30

% of covering

25
20
15
10
5
0
Robot 1

Robot 2

Robot 3

Robot 4

Таблица 8 Време и процент на обхождане

1.3.1 Wireless управление на група от микро роботи в реално време

До скоро безжичните комуникации се свързваха само с приложение в
мобилните телефони. Но има и други области, където удобството на безжичните
комуникации ги е изтласкало на върха на комуникационната вълна. Безжични
мрежи, връзка със специализирани сензори, предаване на данни, свързани с
експлоатационни параметри и още много са областите в които напоследък

безжичните

комуникациии

намират

приложение.

Използването

на

радиоканалите за връзка между устройствата, макар че не е ново като
изобретение, едва напоследък еволюира значително, особено благодарение на
широкото разпространение на Internet, локалните и WAN мрежи, свързващи
много хора, позволяващи да си разменят глас, видео и данни помежду си, и то с
осезаемо високи скорости. Тласък за развитието именно на безжичните
устройства е дала необходимостта от по-голяма свобода и удобство при
изграждането на мрежи, необходимостта от лесното включване на все по-бързо
увеличаващия се брой на мобилни абонати, не желаещи да търсят специални
точки за включване към мрежата, а глобално погледнато - потребността на
съвременния

човек

от

модерни

бързодействащи

и

високоскоростни

комуникации. Според изчисленията на аналитиците, през следващата година в
света ще има над 1 милиард мобилни устройства, оборудвани с безжична
връзка.

Поради

тази

причина

и

много

от

фирмите

производители

съсредоточават своите усилия в тази област и се разработват (напоследък
едночипови) устройства, ползващи един или друг протокол за предаване на
данни.
По-подробно са разгледани протоколите Bluetooth и ZigBee.
1.4 Проблеми възникващи при работа в реално време

Зрението е най-важния компонент, помагащ в природата на организмите да
съгласуват движенията си с тези на съседите им. Например ято птици и пасажи

риби могат да поддържат съгласувано разположение без явна комуникация
между индивидите. Дългосрочна задача в този аспект е тази, която да позволява
на група мобилни роботи да поддържат визуално дадено разположение в
пространството в отсъствието на комуникация. За да се постигне това, се
разглежда сценарий, при който следящият робот използува сегментация
(разделяне) на движението, за да оцени позицията на другия робот в групата и
3D зрение за следене и избягване на препятствия.
При предходни изследвания, посветени на съгласуващо управление на
група роботи се е допускало, че комуникацията между роботите е възможна и
вниманието е било концентрирано върху устойчивостта и синтеза на контролер.
Предложено е понятието “линия на устойчивост” и са изведени достатъчни
условия за устойчивост при разположение по тази линия. Устойчивостта на
разположението е представена чрез произволни графи и е предложен критерий
за устойчивост, подобен на този на Найкуист, който може да се изведе на базата
на спектралните свойства на графа на Лаплас. Изведени са децентрализирани
закони за управление, които водят до устойчиво разположение, при условие че
желаната скорост на робота водач (лидер) е известна.

1.4.1 Принос към дисертацията: Разработване на алгоритми за
комуникация между мобилни микро роботи

При среда в която два робота трябва да комуникират по между си от
изключително значение е да се зададат правилните алгоритми, както и да се

направят правилните конфигурации при комуникацията на роботите, така и на
самите роботи.

В тази работа разработвам алгоритми за комуникация между два робота. От
значение е също така и валидацията на алгоритмите. Системата е тествана в
Лаболаторията по Автоматика и Контрол в Университета в Гренобъл, Франция.

Двата робота зависят един от друг и поради тази причина моделът които е
направен е следният:
M1* ẍ 1 + F*ẋ
ẋ1 + K(x1 – x2) = u1
ẋ2 + K(x2– x1) = u2
M2* ẍ 2 + F*ẋ

(1)

(2)

1.4.2 Заключение
В разработената дисертация са приложени алгоритми за групово управление на
мобилни микро работи както в реално време така и офлайн. Разработени са
алгоритми за обхождане на повърхност, разгледани са случай при които група
от роботи изпълняват поставени задачи, синхронизация на роботи в реално
време и комуникацията помежду им.
В разработената дисертация са разгледани алгоритми за гупово управление на
мобилни микро роботи. Разгледана е както симулационна среда, така и
прилагането на алгоритмите в реално време с роботи от тип e-Puck. В Глава 2 е
описан математичен модел за реализацията на алгоритмите за обхождане на
повърхност. В Глава 3 е разгледано различно поведение на два робота
пренасящи товар. При обхождане на повърхност винаги биха могли да изникнат
проблеми от счупено колело до грешка при пренасянето на данни, поради тази
причина също така са разгледани и ситуации при които такива ситуации биха
могли да се случат.
При микророботите трябва да се вземат предвид размерите, сложността на

работната

среда,

автономно

захранване

за

ефекторната

система,

ограниченността на датчици и двигатели, поради тази причина е направена
оптимизация на разгледаниете алгоритми
Описаните дотук стратегии и дадените примери очертават насоките в
развитието на методите за групово управление на мобилни микророботи. С
тяхното развитие се преминава от научни изследвания и игрови ситуации към
ползуването на групи мобилни микророботи, управлявани синхронизирано с
обща цел в реалния свят, например за изследване на околната среда,
наблюдения във вредни условия

или недостъпни места, при откриване на

пострадали от природни бездствия или спасяване на заложници на терористи и
др.
Имайки предвид наразстващата технология разработените алгоритми могат да
бъдат доразвити и адаптирани за необходимите цели.
Описаните стратегии за поведение при различни ситуации са аргументирани и
са приложени примери.
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