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Опростен метод за измерване на отклонението 

от равновесна позиция в манипулаторите на мобилен робот 

 

Румяна Братанова, Даниел Братанов  

 

A simplified method for measurement the misalignment in the manipulators of a mobile robot: 

In the article is presented a simplified optical method for definition of the misalignment in the positioning of a 

search and rescue mobile robot’s end effector. The misalignments are caused by the suspension of the 

mobile platform and the elastic deformations in the manipulator’s links. The influence of the joints error is 

ignored because of the direct control of the manipulators. The misalignment will be defined experimentally 

using a system of laser rays mounted on the end effector. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

В публикацията е направено предложение за използване на прост оптичен 

метод при определяне отклоненията в позицията на изпълнителното звено на 

мобилен робот за спасителни операции, които са породени от окачването на 

мобилната платформа и еластичните деформации в звената при движение на 

робота и в покой. Влиянието на грешките в ставите може да бъде игнорирано поради 

практиката за директното управление на манипулаторите, а отклонението от 

равновесна позиция е възможно да се изследва експериментално с помощта на 

система от лазерни лъчи монтирани на изпълнителното звено.  

Спасителните роботи и тези, предназначени за обезвреждане на взривове, са 

създадени да изпълняват конкретни функционални задачи. При тях движенията не 

са строго дефинирани и няма предварителни траекторни или пространствени криви, 

които манипулаторите и изпълнителното звено на роботите да следват. 

Възможността за следване на желаната траектория се осигурява чрез директно 

водене на манипулаторите от оператор. Това е постигнато конструктивно, като се 

използват подходящи по функционалност и структура манипулационни механизми и 

системи за управление. При всички случаи обаче, се наблюдават отклонения от 

реалната и зададената траектории на движение [1]. Тези неточности се пораждат от 

еластичните деформации в звената и връзките на манипулаторите, както и от 

податливостта в еластичните елементи в системата на окачване на мобилния робот. 

Еластичните деформации са различни при различните товари които манипулаторите 

обслужват.  

При посочените по-горе мобилни роботи постигането на определена точност 

при позициониране както на целия робот, така и на изпълнителното му звено е 

свързано с визуално следене и коригиране на грешките в реално време. За 

дефинирането на грешките в положението на изпълнителното звено се разчита 

основно на обратна връзка основана на видео наблюдение чрез камери монтирани 

на мобилната платформа и манипулаторите. Този метод не позволява отчетливо да 

се видят грешките породени от еластичните деформации на звената и 

амортесьорите в окачването на мобилната платформа. При мобилните роботи за 

спасителни операции и обезвреждане на взривове именно грешките породени от 

еластичните деформации на връзките и звената формират основната част от грешки 

в изпълнителното звено. За да бъдат регистрирани тези грешки и компенсирани от 

оператора по време на работа се изисква предварително измерване на 

отклонението от равновесното положение на изпълнителното звено.  

Съществуват редица методи и средства за определяне и измерване на 

еластичната деформация в манипулатори [2]. Съществуват и средства за директно 

компенсиране на този тип деформации [1]. При мобилните роботи за спасителни 

работи и обезвреждане на взривове това компенсиране е възможно с 
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предварително познаване на отклоненията, които биха възникнали при различни 

товари.  

 

ЦЕЛ И ЗАДАЧИ  

Целта на тази публикация е да се дефинира евтин, но ефективен подход за 

определяне на грешките в положението на изпълнителното звено (при различни 

товари) на мобилна манипулационна система за спасителни операции и 

обезвреждане на взривове, породени от податливостта на окачващата система на 

робота и от еластичните деформации на звената и връзките на манипулаторите.    

 

ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОМПЮТЪРЕН АНАЛИЗ 

Изследването, основано на компютърно моделиране, бе фокусирано върху 

робот за спасителни операции и обезвреждане на взривове RESCUER (Фиг.1).  

 

 

 

Фиг. 1 Робот за спасителни операции и обезвреждане на взривове RESCUER 

  

Роботът RESCUER е сложна мехатронна система състояща се от двойка 

манипулатори с по шест степени на подвижност, като изпълнителният елемент на 

левия манипулатор е двупръст хващач, а този на десния манипулатор представлява 

ръка на “Barrett” (трипръст хващач). Манипулаторите са монтирани на мобилна 

платформа с верижно задвижване. Поради изискванията за висока проходимост на 

робота, мобилната платформа има система от амортесьори и пружини, които 

гарантират стабилността на робота при движение по силно пресечен терен. Тази 

система на окачване оказва негативно влияние на равновесното положение на 

изпълнителните звена на манипулаторите, особено, когато роботът освобождава 

своя товар.  В резултат на еластичните деформации в звената на манипулаторите и 

пружините в окачването на робота при освобождаване на товара, силите описани 
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със закона на Хук причиняват хармонични трептения на изпълнителните звена на 

манипулатора.  

Теоретично, еластичната деформация на манипулаторите бе определена след 

окончателния им дизайн (Фиг.2) [2]. Изследването е извършено по метода на 

крайните елементи с помощта инструмента COSMOS. Бяха анализирани отделните 

съставни елементи, както и целия манипулатор като сглобена единица. Резултата от 

проведения компютърен анализ при статично натоварване на манипулатора с товар 

от 5 kg. е показан графично на Фиг. 3 [2].  

 

Фиг. 2 Манипулатори на RESCUER 

 

Фиг. 3 Резултат от моделирането на еластичните деформации при статично 

натоварване 
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Направеният анализ на еластичната деформация в манипулаторите не включва 

влиянието на окачването на мобилната платформа. Анализът е основан на 

презумпцията, че манипулаторът е захванат за неподатлива база.  За да се 

изследва и еластичността породена от мобилната платформа е необходимо да се 

извърши експеримент, който да може да отчете отклонението от равновесна позиция 

в изпълнителните звена на манипулаторите. Поради идентичната структура на двата 

манипулатора може да се приеме, че резултатите получени за единия манипулатор 

ще са в сила и за другия.  

 

ПРОЕКТ ЗА ЕКСПЕРИМЕНТ 

Събирането на данни за реалното местоположение на манипулаторите е една 

от най-сложните и не докрай решени задачи. Съществуват два подхода за 

решението и. Първият е основан на контактни методи [1], които трудно се поддават 

на автоматизация и отнемат много време, но заедно с това притежават 

необходимата точност и достоверност. Вторият е базиран на безконтактни методи 

[3], които са лесни за автоматизиране и отнемат малко време за анализ. На този 

метод е основано предлаганото от авторите измерване на отклонението от 

равновесна позиция на манипулаторите на мобилният робот RESCUER. При него в 

качеството на сензори са разположени система от 3 перпендикулярно 

позиционирани лазерни показалки (Фиг. 4) които са базирани в изпълнителния 

елемент на робота.  Като измервателно средство се използва система от три 

взаимно перпендикулярни цифрови камери (Фиг.5), които следят проектираното от 

лазерите изображение. Експериментът ще протича в две части. В първата част 

роботът ще се повдига на крикове за да се избегне влиянието на окачващите 

елементи. Манипулаторът ще се предвижва в изходна позиция и се привежда в 

покой. Камерите ще записват положението на изпълнителното звено по трите оси на 

координатната система. Към изпълнителното звено се прикачва товар и камерите 

записват пространственото преместване на изпълнителното звено в резултат на 

еластичните деформации в манипулатора. Следва рязко освобождаване на товара и 

запис на възникващите в резултат на това освобождаване трептения в 

изпълнителното звено.  

Втората част на експеримента ще е повторение на първата, но при участие на 

окачващата система на мобилния робот. 

Този метод на измерване ще позволи да се получи пространствен модел на 

отклонението от равновесно положение на манипулатори със сложна кинематична 

структура. Получените по този начин резултати ще способстват да се изгради 

тримерен модел на грешката от позициониране на изпълнителното звено.  

 

 

 

Фиг. 4 Разположение на лазерните показалки 
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Фиг. 5 Принципна схема на опитната установка 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложеният метод е предвиден за мобилни роботизирани системи работещи 

с относително неточни методи на управление (телеуправление), като чрез него 

могат да се снижат изискванията за точност на позициониране на манипулаторите.  

Очакването е, че методът сравнително точно ще определя еластичните 

деформации породени от  окачащата система на робота и ще повиши сигурността 

на работа.  Друг положителен ефект от прилагането на този метод би бил  ниската 

себестойност на използваните измервателни елементи и бързото обработване на 

получените резултати. 
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