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Abstract. This article presents the service robot ROBCO 19. The purpose of ROBCO 19 is to support elderly and disabled, acting as a 
personal home assistant. The robot will be able effectively to assist people in their homes. Robot control software has been developed to 
allow various interfaces and control methods to be used. The robot software system optimizes and distributes data from the robot's sensors 
and actuators. In this way, elderly and disabled people are safe in handling the robot and can choose their convenient method of robot 
control. Finally it is presented methodology for performing real tests of the Tele-controlled Service Mobile Robot “Robco19” with 15 
disabled for testing the multi-channel robot control software by joystick, voice commands and mimic gestures for providing effective 
assistance of the disabled for fulfilment of different their needs, such as: reminding when to take medicines; serving food and drinks; turn 
on/off electronic devices; alerting the physician, relatives or in Emergency cases. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ  

Съгласно статистическите данни на Евростат, през 
2017 г. почти една пета (19 %) от населението на ЕС е 
било на възраст  65 и повече години. Като делът на 
лицата на възраст 80 или повече години следва да 
нарасне повече от два пъти до 2080 г. и да достигне 
13 % от цялото население (1). Застаряването на 
населението и съответно повишаване на броя на 
хората с двигателни затруднения вече не може да 
бъде обслужвано само от социални асистенти и 
болногледачи и се налага внедряването на 
автоматизация и роботизация на процесите за 
подпомагане на възрастните хора и инвалиди. 
По данни на Международната федерация по 
роботика за периода 2015-2018 са конструирани 
около 35 млн. нови сервизни роботи за лична 
употреба, като са внедрени около 8100 роботи - 
асистенти за подпомагане на възрастните хора и 
инвалиди. Това са сериозни показатели, обуславящи 
необходимостта от провеждането на фундаментални 
научни изследвания в областта на сервизната 
роботика с цел подобряване качеството на живот на 
възрастните хора и инвалиди (2). 
Разработеният Теле-управляем сервизен робот 
‘РОБКО 19‘ще помага на възрастните хора и 
инвалидите в техните ежедневни дейности (фиг. 1), 
като: 
- ще ги мотивира да извършват самостоятелно 

повече дейности и задачи и по този начин ще 

допринесе за техния по-активен и здравословен 
начин на живот;  

- ще напомня кога да си взимат лекарствата;  
- ще сервира храна и напитки;  
- ще включва електрическите и електронните 

уреди;  
- ще алармира при евентуално влошаване на 

здравословните показатели и ще се свързва с 
лекуващия лекар, близки и роднини или с бърза 
помощ. 

 
 

Фиг. 1. Подпомагане на възрастните хора и 
инвалиди 

 
2. ТЕЛЕ-УПРАВЛЯЕМ СЕРВИЗЕН РОБОТ 

ПОВИШАВАЩ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА 
ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ИНВАЛИДИ – РОБКО 19 
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РОБКО 19 е следваща версия на Теле-управляемия 
сервизен робот повишаващ качеството на живот на 
възрастни хора и инвалиди РОБКО 18 разработен 
през 2018 (3). Роботът е подобрен по следния начин: 
Лазерният скенер е заменен с нов скенер RPLidar, 
който позволява навигация и на открито. Сензорната 
система е надстроена чрез добавяне на камера Intel 
RealSense за подобрено разпознаване и 
манипулация на обекти. Микроконтролерите са 
заменени с тип Teensy. Разработен е и нов графичен 
потребителски интерфейс и нов софтуер за 
автономна навигация, избягване на сблъсъци и 
изпълнение на предварително зададени задачи. 
Инсталирана е нова електро-задвижваща система 
включваща постояннотокови двигатели с висока 
мощност, батерии и презареждаща система, която 
позволява денонощна услуга. В резултат на 
подобренията, е реализиран Теле-управляем 
сервизен робот за грижи за възрастни хора и хора с 
увреждания РОБКО 19 (фиг. 2). 
 

 
Фиг.2. Теле-управляемия сервизен робот 

повишаващ качеството на живот на възрастни хора 
и инвалиди РОБКО 19 

 
Разположението на хардуерните компоненти на 
мобилна платформа са както следва: На първия ред 
са монтирани постояннотоковите двигатели, 
енкодери, сензори за разстояние и ориентиране, 
батерии, контролер и драйвери. На втория ред са 
разположени компютърът на робота и лазерния 
скенер RPLidar. На третия ред са монтирани 
антропоморфния манипулатор с 4 степени на 
свобода  Mover4 и камерата RealSense. Компютърът 
на робота е свързан към контролера на мобилната 
платформа, контролера на манипулатора, сензорите 
RealSense и RPLidar през USB комуникационни 
портове. Компютърът изпраща и получава данни, 
изчислява получените данни, изпълнява зададените 
алгоритми и управлява сензора за автономна 
навигация на робота RPLidar (4, 5). Лидарът сканира 
пространството около робота в 2D и изпраща данни 
на навигационната система за определяне на 
местоположението на робота с цел плавно и 

безопасно движение на РОБКО 19 (6). Сензора 
RealSense се използва като система за зрение на 
робота. Когато се комбинира неговият дълбочинен 
сензор и камера можем да разпознаваме обекти и да 
намираме тяхното положение в 3D пространство (7). 
Това свойство е много важно за автономно 
захващане и манипулиране на обекти, за 
разпознаване на хора и за автономна навигация (8). 
Контролерът Teensy получава и преобразува сигнали 
от енкодерите, датчиците за разстояние и MPU 
(модул за обработка на движението), след това 
изпраща и получава обработените данни обратно от 
компютъра на робота, като изпраща управляващи 
сигнали към драйверите, използващи Pulse Width 
Modulation (PWM) за управление на колелата на 
мобилната платформата. 
 

3. СОФТУЕР И ПРОГРАМИРАНЕ 
За управление на РОБКО 19 се използва 
операционната система за управление на роботи 
(ROS). ROS има следните предимства: системата е с 
отворен код, има поддръжка и разполага с голям 
набор от готови пакети (9). Разработената под ROS 
система позволява робота да се управлява 
едновременно от различни външни устройства (10). 
За всяко устройство се задават приоритети, за да се 
гарантира безопасността и да няма конфликти. За да 
се постигне управление на робота от различни 
устройства, се използва принципът на контрол с уеб 
сокети. В локалната мрежа на робота всяко 
устройство, което се абонира за изпращане и 
получаване на данни до и от адреса на робота, може 
да го управлява. Това позволява разработването на 
многоканална система за управление, която 
управлява контролните съобщения на всички 
свързани устройства. На фигура 3 е показана графика 
на връзките. 

 
Фиг.3. Многоканална система за управление на  

РОБКО 19 
 

За да се разширят възможностите за управление и да 
се реализира дистанционното управление на робота, 
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е създаден уеб базиран потребителски интерфейс. 
Той се базира на езиците Python-Django и Nodejs за 
създаване и управление на уеб сървъри. 
Потребителският интерфейс се състои от няколко 
менюта, в зависимост от типа управление. На 
компютъра на робота е създаден сървър. Той 
свързва ROS с потребителския интерфейс и външни 
устройства. Добавена е база данни, която съхранява 
информация за личните настройки и други данни, 
свързани с робота и потребителите. 
 

4. ИНТЕРФЕЙСИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА  
РОБКО 19 

Има четири възможни метода за управление на 
робота: 
Управление с джойстик, разпознаване на жестове, 
гласови команди и теле-управление чрез уеб 
потребителски интерфейс. Всеки от тези методи дава 
възможност да се 
управлява както мобилната платформа на робота, 
така и антропоморфния манипулатор. 
 Управление с джойстик: Джойстикът е 
свързан с компютъра на робота и данните не 
преминават през уеб-сокети. Компютърът на 
роботите получава данните през USB порта. ROS 
системата ги чете и генерира съответните 
управляващи сигнали.  
 Управление на робота чрез разпознаване на 
жестове на ръка със сензор Kinect (фиг. 4). В 
зависимост от позицията на ръката, контролни 
сигнали се изпращат на робота. Този тип управление 
изисква конкретни настройки в зависимост от ръста 
на потребителите и възможностите му за мобилност. 
Можете да избере режим на работа на седнал или 
прав човек. 

 
 

Фиг.4. Управление на робота чрез разпознаване на 
жестове на ръка със сензор Kinect (11) 

 
 Управление на робота чрез разпознаване на 
движение на китката със сензор Leap Motion (фиг. 5). 
Сензорът разпознава жестове и положение на 
китката. Управлението се основава на двата типа 
разпознаване. Когато китката е отворена, 
управлението се активира и се предават контролни 
сигнали според позицията. Когато китката е 
затворена, се изпраща стоп сигнал. 

 
 

Фиг.5. Управление на робота чрез разпознаване на 
движение на китката със сензор Leap Motion (12) 

 
 Гласово управление. Гласовото 
разпознаване е реализирано с помощта на Google 
Speech API. Роботът трябва да бъде свързан към 
Интернет, като аудио сигналите се прехвърлят на 
сървърите на Google за разпознаване, след което 
разпознатите думи се обработват от ROS и се подават 
на робота за изпълнение (фиг. 6) (13). За 
синтезирането на речта се използва софтуер Espeak. 
 

 
Фиг. 6. Гласово управление 

 
 Управление чрез уеб базиран потребителски 
интерфейс (фиг.7) : Интерфейсът се стартира на 
компютъра на робота и е свързан към ROS сървъра. 
Той включва различни прозорци, които осигуряват 
различно управление, опции и методи. Голямо 
предимство на уеб базирания потребителския 
интерфейс е, че той позволява управление на робота 
от всяко устройство, свързано към мрежа на робота. 
Така хората могат да изберат смарт телефон, лаптоп, 
таблет или друго устройство, което е удобно за тях. 
Потребителски интерфейс съдържа четири основни 
прозореца: ръчен режим на управление, автономен 
режим на управление, гласови функции и настройки 
(14): 
 В ръчен режим потребителят може да   
контролира робота с виртуален джойстик.  
 В автономен режим, чрез използване на 
ROS, робота може да се движи автономно, по 
направена предварително карта на помещението. В 
този режим лазерният лидар и сензорите за 
разстояние се използват за осигуряване безопасност 
и надеждност на пътя  
 Гласовите функции на робота включват 
разпознаване и синтез на реч.  
 Настройки: Съдържат някои основни 
параметри и настройки за пакетите за контрол на 
робота и сензорите. 
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Фиг. 7. Управление чрез уеб потребителски 
интерфейс. 
 

5. АВТОНОМНА НАВИГАЦИЯ 
 

Системата за навигация е реализирана върху 
операционната система за роботи – ROS. За 
постигане на оптимални резултати, за навигационна 
система използваме комбинация от сканиране с 
лазерен скенер на 360 градуса и сензор за 
ориентация. Освен това за да работи коректно 
навигационната система се нуждае от данни относно 
завъртането на колелата, типа на мобилната 
платформа и описан модел на робота според 
изискванията на ROS. Специфичните 
характеристиките на робота, като междуосие, 
диаметър на активните колела и резолюция на 
енкодерите са добавени към пакетите за 
навигацията, за да може тя да работи коректно (15)  
За автономна навигация, предварително е 
направена карта на помещението, в което се намира 
робота (фиг. 8). Това става в ръчен режим на теле-
управление, като се обхожда помещението и 
лазерния сензор сканира, докато не се получи 
завършена карта на помещението. 
 

 
Фиг. 8. Работа на навигационната система в реално 

време 

След като имаме готова карта, активираме 
навигационната система, тя намира локацията и 
ориентацията на робота, след което минава в режим 
на очакване на команди. Робота е показан като точка 
в горния ъгъл. Оцветените повърхности около робота 
представляват разпознатите контури, които са в 
обхвата на локаната система за планиране на 
траектория. Планираната траектория се показва като 
линия започваща от центъра на робота и свършва 
там, до където е локалното планиране. Желаните 
дестинации се посочват директно върху самата 
карта. Навигационната система трябва да придвижва 
робота от една точка до друга с определена 
ориентация, без външна намеса. 
 

6. МЕТОДИКА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕАЛНИ 
ИЗПИТАНИЯ НА ТЕЛЕ-УПРАВЛЯЕМИЯ 
СЕРВИЗЕН МОБИЛЕН РОБОТ “РОБКО 19 С 
ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ 

 
Тестовете с хора с увреждания бяха извършени по 
време на проекта „Теле-управляеми сервизни 
роботи за повишаване на качеството на живот на 
възрастни и инвалиди“ № ДН 07/23 от 15.12.2016 г, 
финансиран от Фонд научни изследвания. Тестовете 
са проведени с 15 участника, хора с увреждания, 
използващи многоканалната система за управление 
на робота РОБКО 19. Те управляваха робота чрез 
джойстик, гласови команди и мимически жестове 
(16). Тестовете са извършени по време на втората 
година на проекта, през месец Април 2019 г. в клуба 
на инвалидите в гр. Троян (Фиг. 9).  Хората с 
увреждания са между 34 и 80 годишни (средно 63,8 
години) и със степен на неработоспособност между 
59% и 90% (средно 78,2%), определена от ТЕЛК. 
 

 

Фиг. 9. Проведени тестовете в клуба на инвалидите 
 в град Троян 

 
Целта на тези тестове беше да се провери 
приложението, ефективност и надеждност на робота 
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РОБКО 19 за подпомагане на хората в неравностойно 
положение. Важно е да се отбележи, че няма 
необходимост от техническо образование или 
технически знания за участниците в целевата група. 
В помещението на експериментите са поставени две 
маси на разстояние около 3-4 м. На първата маса в 
ляво са разположени: компютър и смарт-телефона 
на водещия експериментите, джойстика за ръчно 
управление на РОБКО 19 и сензорите Лийп Моушън 
и Кинект. Групата инвалиди са зад водещия така, че 
да могат да следят схемите и информацията на 
монитора, която се прожектира и върху екран (стена) 
чрез проектор. 

Водещият запознава групата с основните функции и 
методите за управление на РОБКО 19 както следва:  
• Управление на робота с физически джойстик 
• Управление на робота с уеб базиран 
потребителски интерфейс: 

- Управление на мобилната платформа с 
виртуалния (софтуерен) джойстик 

- Управление на робота с бутони 
- Управление на робота с гласови команди 

• Управление на робота със сензор „Кинект“ 
• Управление на робота със сензор „Лийп 
Моушън 

След обясненията водещият подготвя робота за 
управление посредством различните методи. На 
мястото в дясно до водещия се позиционира първия 
тестващ участник. На отсрещната маса са 
разположени битови предмети за донасяне като 
например: 330 мл. пластмасова бутилка с минерална 
вода, пакетче бисквити, кутия с лекарства, малка 
бутилка безалкохолно и др. предмети с тегло до 250 
гр. Целта на всички експерименти е инвалида да 
успее да вземе желания от него предмет от масата, 
да го занесе до другата маса и да го сервира на някой 
от другите от групата. Всички експерименти се 
провеждат при едни и същи условия. Водещият има 
задачата да включи робота и всички необходими 
устройства, както и да провери за тяхното правилно 
действие и експлоатация. Всеки участник е избрал 
подходящия метод, достъп и режими на управление 
на робота, в зависимост от неговите лични 
предпочитания и желание. Накрая групата от 
инвалиди попълни въпросник за техните 
впечатления и отношение към робота. При 
попълването на въпросника е разрешено повече от 
един отговор на въпрос. Проучването е проведено 
според методологията на проекта и одобрено от 
Комисията по етика, в координация с отдела по 
психология на ЕПУ. Комитетът по етика е съставен от 
ръководителя и научни членове на проекта. 
Комитетът в координация с отдела по психология на 
ЕПУ, изготви и одобри методиката за тестовете и 
включените въпроси. 

Съгласно Регламент (ЕО) 2016/679 на Европейския 
парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно 
защитата на физическите лица по отношение на 
обработването на лични данни, участниците в 
провежданите тестове са информирани, че личните 
данни в проучването не се събират за търговски 
цели, но ще бъдат използвани за статистически и 
научни изследвания. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Резултатите от попълнените въпросници показват 
положителна нагласа на хората с увреждания за 
използването на робота РОБКО 19 за подпомагане за 
техните нужди, осъществявайки реално 
взаимодействие с робота. Всеки участник изпълни 
задачите успешно, използвайки избраните методи за 
управление на робота. По отношение на 
функционалността те очакват роботът да може да 
следи здравето им, да им донася тежки или трудно 
достъпни предмети, храна, вода и лекарства и да се 
свържете с първа помощ в случай на спешност. Като 
препоръка в секцията „други“ участниците биха 
искали като допълнителна характеристика, робота 
да има възможност да извършва рехабилитация. 
 

 
Фиг. 10. Холономен мобилен робот с меканум 

колела 
На въпроса за индустриалния дизайн, инвалидите 
предпочитат по-функционален и маневрен робот, 
като 60% от анкетираните предпочитат представения 
робот с меканум колела (Фиг. 10), който има 
възможност да се движи във всяка посока и да се 
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върти чрез промяна на посоката и скоростта на всяко 
колело. 
 
За управлението на робота, хората с увреждания 
предпочитат гласово управление. Инвалидите 
посочват като най-ефективният метод за контрол на 
РОБКО 19, управлението с виртуален джойстик, 
вграден в уеб потребителския интерфейс. За 
гласовата комуникация на робота с хората 
участниците предпочитат женския глас. И накрая 
хората с увреждания биха позволили роботът да 
бъде управляван и от техните роднини, социални 
работници, болногледачи и лекари. Като най-
предпочитаният от тях режим на работа е ръчния 
режим, при който инвалидите се чувстват по-сигурни 
и независими, докато контролират роботът. 
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