ZakÃlad Podstaw Cybernetyki i Robotyki PWr, Laboratorium Robotyki, C-3, 010

Ćwiczenie nr 520:
Metody interpolacyjne planowania ruchu manipulatorów
1

Wstep
,

Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z metodami interpolacyjnymi planowania ruchu manipulatorów. Realizacja ćwiczenia polega na:
• zapoznaniu sie, z teoria, metod (wydruki ekranów pomocy znajduja, sie, w dodatku, a szczegóÃly
teoretyczne w, dostepnej
w laboratorium i bibliotece, literaturze),
,
• ustalenie metod badanych i ich przetestowanie,
• opracowanie wyników w formie sprawozdania (najlepiej: cześć
podczas laboratorium, cześć
po
,
,
laboratorium)
Wykorzystywane moga, być metody:
(1) dwie metody planowania toru ruchu wielomianami z kontrolowanymi wÃlasnościami (ci agÃ
, lość,
dopuszczalne skoki o przewidywalnej amplitudzie) przejść miedzy
segmentami
,
(2) metoda Taylora (i jej modyfikacja) planowania toru ruchu z kontrolowanym odchyleniem od
zadanej ścieżki prostoliniowej w przestrzeni zadaniowej
(3) lÃaczenie
punktów wezÃ
,
, lowych (w przestrzeni konfiguracyjnej) wielomianem Bernsteina-Beziera
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Pytania do zastanowienia

Dla wÃlaściwego przygotowania (przeprowdzenia) ćwiczenia ważne jest odpowiedź na wszystkie (lub
też cześć)
pytań zamieszczonych poniżej. Niektóre z nich maja, charakter ogólny (niezaÃleżne od
,
metody interpolacyjnej), niektóre uwzgledniaj
a, specyfike, metody planowania.
,
Pytania ogólne:
co to jest interpolacja?
czym różni sie, od aproksymacji, ekstrapolacji?
co to jest przestrzeń konfiguracyjna, zadaniowa?
w jakiej przestrzeni najÃlatwiej sterować, a w jakiej definiować zadanie (np. przeszkody), dlaczego?
czym jest punkt w tych przestrzeniach?
co to jest trajektoria, tor, ścieżka (efektora)?
jaki tor ruchu jest lÃatwy do wykonania przez manipulator, a jaki nie?
SO(3), SE(3) - wÃlasności,
SO(3), SE(3) - do czego w robotyce wykorzystywane?
parametryzacje SO(3), SE(3)
dlaczego zwykle nie wykorzystujemy bezpośrednio SO(3), SE(3), tylko ich parametryzacje?
jakiego typu wystepuj
a, klopoty (pomoc: zastanowić sie, nad wzajemna, jednoznacznościa, odwzo,
rowania punkt w parametryzacji - punkt w SO/E(3))
• jakimi funkcjami można interpolować tor (zalety, wady)?
• ile parametrów powinny mieć funkcje interpolujace?
,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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• czy lepiej interpolować wiele punktów jedna, funkcja,, czy kleić kawaÃlkami (zalety, wady: np.
zÃlożoność obliczeniowa, lÃatwość modyfikacji gdy zmieniaja, sie, punkty wezÃ
, lowe)?
Pytania dotyczace
metody sklejanych wielomianów:
,
• jaki stopień powinien mieć wielomian by zapewnić tor o zadanych wÃlasnościach na brzegu (poÃlożenie,
predkość,
przyspiszenie)
,
• ile ciagÃ
, lych pochodnych toru jest zwykle potrzebnych w zadaniach robotycznych i dlaczego?
• jak ksztaÃltuje sie, bÃlad w śledzeniu ścieżki prostoliniowej dla metod interpolacyjnych? Jakie może
to mieć skutki w środowisku kolizyjnym?
Pytania do metody Taylora:
co to jest prosta w przestrzeni zadaniowej?
jak wyglada
prosta w różnych parametryzacjach SE(3)
,
jakiego typu sa, wspóÃlrzedne
(czy sa, wspóÃlmierne?)
,
jak maksymalny bÃlad
wystepuje?
, wzdÃluż ścieżki zależy od jej dÃlugości? gdzie ten bÃlad najcz eściej
,
,
Czy jest pewna regularność?
• a gdy dÃlugość ścieżki jest ustalona, to jak bÃlad
, zależy od lokalizacji ścieżki w przestrzeni zadaniowej?

•
•
•
•

3

Przydatne komendy Linuxa:

interpol.JF & - wywoÃlanie programu (nie zapomnieć o uruchomieniu w tle (znak ampersanda)),
pozwala wykorzystywać konsole, podczas dziaÃlania programu
ls - prezentuje na konsoli zawartość katalogu bieżacego
,
rm xxx.a - kasuje plik o nazwie xxx.a
rm *.dat - kasuje wszystkie pliki z rozszerzeniem dat
dir - prezentacja zawartości dyskietki znajdujacej
sie, w napedzie
,
,
cp *.dat - kopiowanie plików z rozszerzeniem dat na dykietke,
Uwaga: Z nieznanych (mi) przyczyn zbyt wiele okien wykorzystywanych podczas wizualizacyjnej
cześci
cẃiczenia powoduje uruchomienie wielu procesów w wyniku czego nastepuje
zwolnienie pracy
,
,
komputera. Dlatego należy: 1) kasować okna graficzne po ich wykorzystaniu; 2) po kilkudziesi eciu
,
(np. 20) minutach użytkowania, opuśćić program i powtórnie do niego wejść.
Literatura:
(1) I. Duleba,
“Metody i algorytmy planowania ruchu robotów mobilnych i manipulacyjnych”, Aka,
demicka Oficyna Wyd. EXIT, W-wa, 2001.

Implementatorka, programów jest mgr Justyna Foremniak (absolwentka AiR 2004)
Instrukcje, opracowaÃl: dr hab. Ignacy Duleba,
prof. PWr
,
Wersja z dnia 20.02.2006
Wszystkie uwagi dotyczace
(poprawy) dziaÃlania programów wykorzystywanych w tym ćwiczeniu kie,
rować na adres: ignacy.duleba@pwr.wroc.pl (ewentualnie dokÃladnie opisuj ac
, dane wykorzystywane
w testach)
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Dodatek

W podrozdziale znajduja, sie, wydruki ekranów pomocy dla wszystkich metod.
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