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S

ymulator działania robotów umożliwia generowanie środowiska wirtualnego, w którym symulowane mogą
być działania robotów mobilnych w ramach zaprogramowanych misji. Symulator zawiera wirtualne przestrzenie działania robotów, modele wirtualne robotów, model wirtualny manipulatora oraz układu do pobierania próbek gleby. W symulatorze udostępniono przykładowe wirtualne środowisko działania robotów.
Model środowiska jest odpowiednikiem przykładowego terenu fabryki, mogącego być przedmiotem inspekcji.
Istnieje możliwość wczytywania innych modeli środowisk.

Graficzny interfejs użytkownika symulatora umożliwia dynamiczne zarządzanie robotami: wybór rodzaju i liczby
robotów w symulowanej misji, ich początkowej lokalizacji w środowisku, rodzaju wyposażenia. Symulator zapewnia
możliwość sterowania poszczególnymi robotami oraz ich układami wykonawczymi.
Interfejsy robotów wyposażone są w okna prezentujące obrazy z kamer dostępnych na robotach oraz informacje z ich
sensorów. Wydawanie komend operatora odbywa się poprzez użycie myszy bądź odpowiedniego kontrolera podłączonego do komputera.
Przykładowe zastosowania praktyczne symulatora obejmują m.in.:
 szkolenia w zakresie sterowania robotami
w różnorodnych warunkach terenowych
i atmosferycznych,
 szkolenia obsługi urządzeń wykonawczych robotów,
 planowanie i trenowanie misji polegających na
zespołowym realizowaniu zadań.
Liczba obsługiwanych robotów:
 3 (Pathfinder, Explorer, Transporter)

Model środowiska symulacyjnego oraz przykładowego robota

Liczba dostępnych środowisk działania:
 1 (z możliwością wczytywania nowych)
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T

he robots simulator enables the virtual simulation of mobile robots’ operation. The simulator includes virtual
spaces of robots’ application, virtual models of robots, a virtual model of the manipulator and a virtual model
of a system for soil sampling. In the simulator, a sample virtual operating environment of a robot, equivalent
to a factory site, is available. Other operating environments can also be inputted.

The graphic interface of the simulator’s user enables dynamic control over the robots including the types and
the number of robots in the simulated mission, their initial localisation and the type of equipment. The simulator
makes it possible to control the individual robots and their actuators.
The robots’ interfaces are equipped with screens presenting images from cameras mounted on robots. On the
screens information from the sensors is displayed. The commands are set with the use of a mouse or a suitable
controller connected to the PC.
The simulator can, inter alia, be applied in the following
areas:
 Trainings concerning control over robots working in
varied terrain and different atmospheric conditions;
 Trainings concerning the operation of robots’ actuators;
 Planning and training of team missions.
Number of robots serviced:
 3 (Pathfinder, Explorer, Transporter)
Number of available operating environments:
 1 (with possibility to add new ones)
The view of simulation environment and a sample robot
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