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ZDALNE LABORATORIUM AUTOMATYKI NAPĘDÓW ROBOTÓW MOBILNYCH 

 

Przekazywanie wiedzy praktycznej uczniom i studentom placówek dydaktycznych o profilu technicznym wymaga posiada-

nia niezbędnego zaplecza laboratoryjnego. Praktyczne poznanie zjawisk pozwala skonfrontować wiedzę teoretyczną z prakty-

ką. W referacie zaprezentowano innowacyjne laboratorium automatyki napędów robotów mobilnych, które powstało w Insty-

tucie Budowy Maszyn Wydziału Mechanicznego WAT. Laboratorium to umożliwia zdalne nauczanie programowania sterowni-

ków PLC.  

 

WSTĘP 

Nieustanny rozwój układów napędowych współczesnych ma-
szyn i urządzeń powoduje wzrost zapotrzebowania na wykwalifiko-
wanych inżynierów w zakresie eksploatacji i obsługiwania tych 
układów. Problem ten dotyczy zarówno kształcenia przyszłych kadr 
inżynierskich, jak i doskonalenia zawodowego inżynierów.  

Dyskusje prowadzone z przedstawicielami placówek i ośrod-
ków edukacyjnych wskazują, że jedną z głównych barier wdrożenia 
i utrzymania wysokiej jakości kształcenia praktycznego, a przede 
wszystkim zapewnienia standardów kompetencji zawodowych jest 
brak nowoczesnego wyposażenia laboratoryjnego w tych placów-
kach i ośrodkach, zarówno na poziomie szkół średnich jak i uczelni 
wyższych [5,6].   

Kolejne cięcia budżetowe, ograniczenia wydatków na rozwój 
palcówek dydaktycznych, przy jednocześnie stosunkowo wysokich 
cenach profesjonalnych stanowisk powodują, że prowadzenie zajęć 
praktycznych staje się coraz trudniejsze, a przedstawianie tych 
zagadnień w postaci wirtualnych prezentacji wypacza elementarne 
efekty kształcenia zawodowego. 

Zaniedbania ostatnich lat, niedofinansowanie szkolnictwa za-
wodowego w dobie odbudowy potencjału dydaktycznego szkół 
zawodowych i uczelni technicznych wymaga kompleksowych 
przedsięwzięć zmierzających do rozbudowy bazy laboratoryjnej tych 
placówek, co w świetle Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodo-
wej z dnia z dnia 7 lutego 2012 w sprawie podstawy programowej 
kształcenia nabiera szczególnego znaczenia [11].  

W dobie dynamicznie rozwijającego się e-learningu coraz czę-
ściej placówki edukacyjne, poza typowym kształceniem teoretycz-
nym na odległość, oferują zdalny dostęp do stanowisk laboratoryj-
nych, znajdujących się w pomieszczeniach uczelni w ramach tzw. 
blended learningu [1,2,3,4]. Tego typu forma nauczania jest szcze-
gólnie istotna w procesie kształcenia zawodowego zarówno przy-
szłych inżynierów, jak również może stanowić dobre narzędzie 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, stażystów czy 
nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów zawodowych.  

W referacie przedstawiono innowacyjne laboratorium mecha-
troniki napędów robotów mobilnych, które powstało w Instytucie 
Budowy maszyn Wydziału Mechanicznego WAT dzięki dotacji 
Ministerstwa Obrony Narodowej. Zaproponowano wstępną koncep-
cję włączenia tego laboratorium w proces kształcenia w ramach 
blended learningu.   

 
 

 

1. ISTNIEJĄCE ROZWIĄZANIA WIRTUALNYCH 
LABORATORIÓW DLA POTRZEB E-LEARNINGU 

Jednym z licznych przykładów rozwiązań wirtualnych laborato-
riów dla potrzeb e-learningu jest opracowane w Instytucie Techno-
logii i Eksploatacji – Państwowym Instytucie Badawczym  (ITeE – 
PIB) modelowe laboratorium technodydaktyczne wyposażone 
w stanowiska do e-lerningu umożliwiające programowanie sterowni-
ków PLC w zakresie (rys.1): 
– regulacji ciśnienia, 
– regulacji poziomu cieczy, 
– transportu technologicznego, 
– regulacji układu pneumatyczno-hydraulicznego, 
– sterowania serwomotorem, 
– sterowania ogniwem fotowoltaicznym, 
– sterowania inteligentnym budynkiem. 

Laboratorium zrealizowano w modelu otwartej, modułowej ar-
chitektury, w którym kluczową rolę spełniają serwery pomiarowe, 
serwer zarządzający oraz aplikacje komputerowe zintegrowane ze 
stanowiskami dydaktycznymi. Oferuje ono funkcje wielodostępu, 
zarządzania zdalnym dostępem, zasilania baz danych wynikami 
badań i eksperymentów, pozyskiwania i zarządzania wiedzą aż po 
zarządzanie procesem nauczania i treściami kształcenia. Laborato-
rium umożliwia prowadzenie zajęć on-line w dowolnym czasie 
i z dowolnego miejsca (jedynym warunkiem jest posiadanie kompu-
tera/urządzenia mobilnego z dostępem do sieci internetowej). 

Istotą funkcjonowania stanowisk jest możliwość symulacji dzia-
łania procedur sterujących na rzeczywistym obiekcie. Ćwiczący po 
zdalnym zaprogramowaniu sterownika PLC na stanowisku obserwu-
je na ekranie swojego monitora praktyczną realizację algorytmu 
sterującego wprowadzonego do systemu. Układy wykonawcze 
stanowisk są dostosowane do współpracy z dowolnymi rodzinami 
sterowników, co stanowi niewątpliwą zaletę opracowanego rozwią-
zania [7,8]. 

 

 
Rys. 1. Laboratorium technodydaktyczne w ITeE – PIB [7] 
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2. LABORATORIUM AUTOMATYKI NAPĘDÓW  
ROBOTÓW MOBILNYCH WAT 

Jednym z istotnych zagadnień związanych z budową układów 
napędowych platform mobilnych jest opracowanie systemów ich 
sterowania. Systemy te coraz częściej budowane są z wykorzysta-
niem układów mikroprocesorowych i programowalnych sterowników 
komunikujących się poprzez magistralę CAN. Możliwość poznania 
w praktyce zjawisk zachodzących w tego typu systemach sterowa-
nia jest niezbędna w późniejszym procesie ich projektowania. Stąd 
też dla potrzeb budowy bezzałogowych platform lądowych (robotów 
mobilnych) laboratorium wyposażono w zintegrowane stanowisko 
laboratoryjne z elementami automatyki przemysłowej (rys.2). Na 
stanowisku tym studenci mają możliwość programowania sterowni-
ków PLC,  w tym przypadku procesu transportu, montażu i magazy-
nowania wybranych elementów w postaci kostek wykonanych 
z różnych materiałów.  

 

 
Rys.2. Zintegrowane stanowisko laboratoryjne z elementami auto-
matyki przemysłowej 

 
Stanowisko stanowi kompletny mechatroniczny system trans-

portowo-montażowy, a w jego skład wchodzą: 
– stanowisko pełniące rolę zasobnika dla części podawanych 

przez manipulator z przenośnika taśmowego (rys.3), 
– stanowisko z prasą hydrauliczną (rys.4), 
– stanowisko pełniące rolę magazynu statycznego wyrobów go-

towych (rys.5). 
Stanowisko pełniące rolę zasobnika ma możliwość autono-

micznej pracy i składa się z następujących elementów: 
– dwóch zasobników separujących, 
– przenośnika taśmowego, 
– układu pomiarowego, 
– panelu sterującego, 
– jednostki konserwacyjnej; 
– jednostki elektryczną z możliwością przetwarzania sygnałów, 
– sterownika programowalnego z oprogramowaniem. 

Każdy z dwóch zasobników separujących zapewnia miejsce na 
minimum osiem obrabianych przedmiotów. W celu pomiarów wła-
sności materiału na stanowisku umieszczone są 4 czujniki: optycz-
ny, pojemnościowy, indukcyjny i pneumatyczny. Na tym stanowisku 
studenci programują proces pobierania z zasobników elementów 
o określonych właściwościach materiału. 

Tak wybrane elementy trafiają do stanowiska łączenia elemen-
tów (rys.4), gdzie z wykorzystaniem prasy hydraulicznej realizowany 
jest montaż dwóch wybranych elementów. Przed podaniem do 
prasy hydraulicznej kostki uzbrajane są w odpowiednie elementy 
łączące. 

 
Rys.3. Stanowisko pełniące rolę zasobnika dla części podawanych 
przez manipulator z przenośnika taśmowego 

 

 
Rys.4. Stanowisko z prasą hydrauliczną 

 
Prasa hydrauliczna, jako najistotniejszy element stanowiska 

drugiego, zapewnia maksymalne ciśnienie pracy w systemie hy-
draulicznym – 45 bar, a minimalna prędkość przepływu czynnika 
roboczego w systemie hydraulicznym wynosi 0,8 dm3/min. Prasa 
sterowana  jest z wykorzystaniem sterownika mikroprocesorowego, 
a proces montażu odbywa się za osłoną wykonaną z transparent-
nego tworzywa sztucznego, zapewniając bezpieczeństwo i możli-
wość obserwowania procesu montażu. 

Stanowisko pełniące rolę magazynu statycznego wyrobów go-
towych (rys.5) ma możliwość autonomicznej pracy i składa się 
z następujących elementów: 
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– statycznego wewnętrznego magazynu wysokiego składowania 
w postaci wysokiego, 

– stojaka z przegrodami, 
– robota kartezjańskiego, 
– manipulatora, 
– panelu sterowania, 
– jednostki elektrycznej z możliwością przetwarzania sygnałów, 
– sterownika programowalnego z oprogramowaniem. 

Stanowisko jest wyposażone w statyczny magazyn wysokiego 
składowania mogący pomieścić do dwudziestu pięciu części. Robot 
kartezjański przenosi zmontowane wyroby do ich miejsc składowa-
nia, a pneumatyczne ramię manipulatora umieszcza je na żądanej 
pozycji w magazynie. 

 

 
Rys.5. Stanowisko pełniące rolę magazynu statycznego wyrobów 
gotowych 

 
Sterowanie stanowiskiem odbywa się za pomocą odpowiednio 

skonfigurowanego połączenia pomiędzy komputerem z oprogramo-
waniem IndraWorks a sterownikiem L20. W pierwszym etapie użyt-
kownik określa sygnały na wejściu (input) i wyjściu (output). Interfejs 
programu IndraWorks zaprezentowano na rys.6. 

 

 
Rys.6. Okno konfiguracji wartości wejściowych i wyjściowych w 
programie IndraWorks 

 

Po zdefiniowaniu typów modułów Inline I/O oraz Profibus/M 
użytkownik przystępuje do zadeklarowanie odpowiednich zmien-
nych globalnych, co pozwala na stworzenie kodu programu konfigu-
rującego: 
– działanie czujników decydujących o wybraniu z zasobnika ele-

mentów o określonych właściwościach materiału,  
– działanie przycisku bezpieczeństwa STOP,  
– działanie diody kontrolnej, 
– właściwą pracę zasobnika.  

Struktura systemu sterowania zaprezentowanym stanowiskiem 
laboratoryjnym, oparta na programowalnych sterowników mikropro-
cesorowych, pozwala na stosunkowo łatwą jego adaptację dla 
potrzeb e-learningu. Poza modernizacją sprzętową i softwarową 
należy wprowadzić stosowne systemy bezpieczeństwa chroniące 
zdalne laboratorium zarówno pod względem technicznym jak 
i informatycznym, a więc zabezpieczające przed realizacją niepra-
widłowych procedur sterujących i ingerencją osób niepożądanych 
[9,10] 

3. MODYFIKACJA LABORATORIUM  
DLA POTRZEB KSZTAŁCENIA ZDALNEGO 

Obecnie w Instytucie Budowy Maszyn prowadzone są prace 
mające na celu dostosowanie architektury laboratorium do potrzeb 
sterowania zdalnego (rys.7), umożliwiającego uruchamianie stano-
wiska, modyfikację parametrów pracy oraz kodu programu z dowol-
nie wybranego miejsca na świecie i w dowolnym czasie.  

Kluczowym elementem zmodernizowanego stanowiska będzie 
sterownik zabezpieczający układ przed wystąpieniem stanu niebez-
piecznego. Ma on skontrolować program stworzony przez  użytkow-
nika pod kątem występowania zjawisk niekorzystnych dla stanowi-
ska (wystąpienia wartości granicznych) i zablokować możliwość ich 
wystąpienia. Sterownik ten, pracując w tle będzie niewidoczny dla 
użytkownika, który właściwie napisał swój program. 

Wykorzystanie systemu wizyjnego pozwoli użytkownikowi na 
obserwację procesów realizowanych kolejno przez zintegrowane ze 
sobą stanowiska a w efekcie analizę poprawności działania zapro-
jektowanego oprogramowania.  

Odczyt zarchiwizowanych na serwerze pomiarowym danych, 
wraz z analizą zapisu z rejestratora systemu wizyjnego pozwoli 
prowadzącemu zajęcia na adekwatną ewaluację wyników pracy 
studenta.  

Istotnym aspektem modernizowanego laboratorium będzie za-
pewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych danych oraz autoryza-
cję dostępu uniemożliwiającą ingerowanie w system osobom 
z zewnątrz, realizowane poprzez szyfrowanie danych.  

 

 
Rys.7. Uproszczona architektura stanowiska sterowanego zdalnie 

PODSUMOWANIE 

Zaprezentowane w artykule laboratorium automatyki napędów 
robotów mobilnych umożliwia kształcenie przyszłych kadr inżynier-

Sterownik zabezpieczający 

Sterownik „użytkownika” Moduł wykonawczy 

Serwer pomiarowy System wizyjny 
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skich oraz doskonalenie inżynierów zajmujących się tematyką ste-
rowania układami napędowymi.  

Dostosowanie laboratorium do innowacyjnej metody kształce-
nia jaką jest kształcenie zdalne pozwali na realizację zajęć prak-
tycznych niezależnie od miejsca przebywania studenta, wymagając 
od niego wyłącznie dostępu do urządzenia mobilnego z dostępem 
do Internetu. Realizacja procesu na odległość umożliwi wykorzysta-
nie bazy laboratoryjnej również przez współpracujące z Instytutem 
Budowy Maszyn instytucje bez konieczności zmiany stanowiska 
roboczego. Zdalne sterowanie zintegrowanym stanowiskiem pozwo-
li na wyrugowanie z systemu kształcenia kluczowego ograniczenia 
jakim jest możliwość korzystania z bazy laboratoryjnej wyłącznie 
w określonych godzinach pracy uczelni lub szkoły. System zdalnego 
dostępu do stanowisk ułatwi również ich obsługę oraz nadzór, 
umożliwiając administratorowi ingerencję w układ bez konieczności 
fizycznej obecności w laboratorium. 

Tego typu zdalnie programowalne stanowiska laboratoryjne 
mogą być podstawą zorganizowania sieci laboratoriów dydaktycz-
nych łączących potencjał różnych ośrodków dydaktycznych. 
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Remote laboratory automation mobile robot’s drive system   

Possessing the modern labs is necessary to teaching stu-

dents in technical high school and college. Practical occur-

rences recognition is crucial to confront knowledge with 

practice. This paper aims at presenting innovating automatic 

of mobile robot’s drive  laboratory built in Institute of Me-

chanical Engineering (Faculty  of Mechanical Engineer-

ing/Military University of Technology). This laboratory is 

dedicated to e-learning of PLC programming. 
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