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Proszę, niech się Pani przedstawi.

Jaki typ robota edukacyjnego posiada Pani organizacja? W jaki sposób i w jakich
kontekstach Wasz robot jest wykorzystywany?

Jaki zawód/umiejętność/czynność jest wspierana przez robota?

Jeśli nie jest to poufne, kto dostarczył Pani organizacji tego robota?

Jeśli nie jest to poufne, jakie były koszty wdrożenia?

Jak długo trwało opracowanie scenariusza edukacyjnego?

    Jestem doktorantką na Politechnice Łódzkiej oraz nauczycielką  pracującą ze studentami
uczelni (Roboty mobilne, Roboty usługowe).

   Te dwa kursy oparliśmy na robotach Kit-based TurtleBOT3 Burger. Zaczęliśmy używać
robotów w 2019 roku. Najpierw wykorzystaliśmy robota do testowania zachowania
autonomicznych robotów mobilnych w scenariuszu przemysłowym - w tym celu zbudowaliśmy
model wnętrza fabryki/magazynu w skali i uruchomiliśmy roboty, sprawdzając precyzję lokalizacji
i jakość algorytmów nawigacyjnych. Następnie przygotowaliśmy materiał dydaktyczny i ćwiczenia
laboratoryjne dla robotów mobilnych. Uczymy kinematyki, planowania trajektorii, a także unikania
przeszkód i mapowania. Ostatnio ćwiczenia te zostały zaadaptowane do kolejnego kursu -
Roboty usługowe - gdzie są wykorzystywane jako programowalne platformy mobilne imitujące
różne zadania.

    Głównie elektrotechnika i oprogramowanie. Roboty pomagają też zrozumieć algorytmy   
 sterowania.

      https://www.roscomponents.com/es/12-robots-moviles.

      500 Euro

      12 miesięcy
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Czy doświadczyła Pani jakiegoś problemu (problemów) z robotem?

Jak ten problem został rozwiązany?

Jakie konsekwencje miało to dla codziennej pracy?

Czy są już jakieś gotowe treści, którymi możecie się z nami podzielić?

Czy istnieją poradniki dotyczące obsługi robota? 

Czy robot potrzebuje dodatkowego zestawu komponentów 

 Trudne było użycie wielu zaawansowanych algorytmów na platformie.

 Bardziej zaawansowane algorytmy są uruchamiane na komputerze głównym.

 Materiały dydaktyczne są aktualizowane po semestrze na podstawie problemów, które pojawiły
się podczas laboratoriów i zajęć.

 Materiały są już dostępne w języku polskim.
Oto link do naszej strony z instrukcją instalacji dockera i obsługi oprogramowania:
http://robotyka.p.lodz.pl/pl/roboty-mobilne

 Tak. Główna dokumentacja i poradniki są dostępne tutaj: http://wiki.ros.org/
 oraz materiały o robocie turtlebot3:
 https://emanual.robotis.com/docs/en/platform/turtlebot3/quick-start/

     aby w pełni działał w wybranej aplikacji? 

 Korzystamy z platformy bazowej, ale istnieje możliwość jej rozbudowy.
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PUBLIKACJA ODZWIERCIEDLA JEDYNIE STANOWISKO AUTORA. KOMISJA
EUROPEJSKA ANI NARODOWA AGENCJA NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA
UMIESZCZONĄ W NIEJ ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNĄ ANI ZA SPOSÓB
WYKORZYSTANIA ZAWARTYCH W NIEJ INFORMACJI.
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