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ANOTACE 

Tato disertační práce poskytuje přehled v oblasti problematiky hardware a nízkoúrovňového 

software (firmware) pro řídicí systémy použitelné v servisní robotice. Dále práce nabízí rozdělení 

těchto systémů do několika kategorií z hlediska složitosti použitého procesoru a oblasti použití. 

Na konkrétních případech autorem realizovaných řídicích systémů práce upozorňuje na možné 

problémy a popisuje jejich řešení. V rámci výzkumné činnosti je zde řešen problém napojení nového 

řídicího systému na řídicí systém původního lokomočního subsystému, který z pravidla vychází 

z jiného komerčně dostupného produktu (invalidní vozík, pásový nakladač, řidičem ovládaný 

transportér). Další téma zpracované v této práci je problematika bezdrátového přenosu řídicích dat a 

videosignálu. Poslední kapitola práce se věnuje problematice a specifikům provozu podmínek 

v prostředí s nebezpečím výbuchu. Výsledky výzkumu v této oblasti jsou demonstrovány na 

konkrétním realizovaném řídicím systému pro existující důlní stroj. 

ANNOTATION 

The thesis provides an overview in the field of hardware and low-level software (firmware) for 

control systems applicable in service robotics. Further the thesis offers classification of these systems 

into few categories by complexity of the used processor and the domain of application. 

On concrete examples of control system realised by the author the thesis mentions some 

possible problems and describes their solution. Solved is for example the problem of connecting new 

control system to the original locomotion subsystem, which is typically a part of another commercial 

product (wheelchair, tracked loader and transporter). Another topic elaborated in the thesis is wireless 

transmission of control data and video signal. The last chapter of the work deals with specific 

problems related to operation in environment with high explosion risk. Results of the research in this 

area are demonstrated on a concrete realised control system for an existing mining machine. 
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1. ÚVOD 

Oblast mobilní servisní robotiky prochází v poslední době velkým rozvojem a vyznačuje se 

velkou rozmanitostí cílových aplikací a funkcí. Mobilní servisní roboty jsou již poměrně často 

využívány nejen v operacích souvisejících s bezpečnostním inženýrstvím, například při požárech, 

chemických haváriích, teroristických útocích, zneškodňování výbušnin, průzkumu nebezpečných či 

stísněných prostor, vyhledávání obětí zemětřesení, ale i v komerčním či vědeckém sektoru, například 

systémy usnadňující práci v lékařském prostředí, průzkum cizích planet atd. Opomenout nelze ani 

vojenské nasazení, kde již průzkumné ale i ozbrojené mobilní roboty rovněž našly své uplatnění.  

Významnou součástí každého takovéhoto robotického systému je jeho řídicí subsystém. Ten je 

tvořen řetězcem technologií, na jehož jednom konci se nachází akční členy mobilního robotu (pohony, 

osvětlení, hlasový výstup, signalizace) a senzorické subsystémy. Na straně druhé se nachází operátor, 

který vyhodnocuje údaje ze senzorického subsystému (pokud jim je robot vybaven) a vhodnými 

prostředky robota ovládá (nebo využívá jeho automatické funkce) 

Stejně tak jako jsou rozmanité konstrukce a principy mobilních robotů, je rozmanitá i škála 

systémů sloužících pro jejich řízení. Jiné požadavky na řídicí systém bude mít jednoduchý průzkumný 

robot určený k transportu například kamery do místa zásahu, zcela jiné požadavky budou kladeny na 

řídicí systém robotického transportéru či sekce robotizované důlní výztuže. 

Na základě těchto požadavků lze stanovit kritéria, podle kterých lze řídicí systémy mobilních 

robotů rozdělit a kategorizovat. Je zřejmé, že jednotlivé kategorie se mohou vzájemně prolínat, je na 

konstruktérovi daného robotického systému, jaké řešení a technologie pro svou aplikaci zvolí a jaké 

kompromisy jsou ještě pro danou aplikaci přijatelné. 

Každý přístup má však svá specifika, která určují vhodnost jeho použití pro danou aplikaci. Ať 

už se jedná o dostupnost, snadnost implementace či modifikace, zástavbové rozměry, hmotnost, 

požadavky na napájení, nebo množství funkcí, které je možno s daným řídicím systémem realizovat a 

tedy splnit požadavky na něj kladené. 

Významná část zařízení v oblasti mobilní robotiky využívá v rámci své konstrukce již existující 

systémy, které nejsou primárně určeny pro činnost, ke které bude určen celý robot. Jako příklad je 

možno uvést například robotické sekačky či vysavače, různé invalidní vozíky anebo třeba i větší 

stroje, jako jsou pásové nakladače či transportéry pro přepravu osob. Všechna tato zařízení je možno 

po úpravě využít jako lokomoční subsystém nově vznikajícího robotu. Toto řešení může přinést 

významnou úsporu nákladů, která souvisí s vypuštěním nutnosti navrhovat a realizovat i tuto část 

mobilního robotického systému. Je tak s výhodou možné využít velkosériovou výrobu, kterou výrobce 

daného zařízení disponuje, a tím zajistit cenovou hladinu na takové úrovni, které by nebylo možno 
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samostatným vývojem dosáhnout. Další výhoda spočívá v tom, že pouhým zakoupením vhodného 

zařízení lze využít mnohdy i mnohaleté zkušenosti daného výrobce v odpovídajícím segmentu. Snažit 

se například konkurovat při návrhu a výrobě firmám jako je InvaCare (invalidní vozíky) či Bobcat 

(hydraulické pásové nakladače) je poměrně naivní. 

Toto řešení má však i svá negativa. Výrobce daného zařízení nepředpokládal toto využití svého 

výrobku a proto je vážným problémem omezená dostupnost vhodné dokumentace či obecně technická 

podpora. Aby bylo možno využít maximum komponent z původního systému, je potřeba poměrně 

podrobně analyzovat daný systém a stanovit možnosti a postupy, které umožní daný systém ovládat i 

jinak, než původně výrobce zamýšlel – tedy například nahradit lidskou obsluhu, která ovládá stroj 

z místa řidiče, mikroprocesorovým systémem, který umožní dálkové ovládání nebo i určité prvky 

autonomního chování.  
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2. PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

Řídicí systémy servisních robotů jsou poměrně specifická zařízení, která jsou úzce navázána na 

aktuální potřeby daného řízeného robotického systému. Proto je nesnadné uvést konkrétní příklady 

použité pro řízení realizovaných mobilních robotů a v následující kapitole tak jsou demonstrovány jen 

některá zařízení a systémy, na kterých je možné řídicí systém postavit. 

2.1 Řídicí platformy na bázi 8bitových procesorů - Arduino 

Arduino [čti ardvíno] je open-source platforma založená na mikrokontroleru ATMega od firmy 

Atmel a grafickém vývojovém prostředí, které vychází z prostředí Wiring (podobný projekt jako 

Arduino, tedy deska s mikrokontrolerem a IDE) a Processing (prostředí pro výuku programování). 

Arduino může být použito k vytváření samostatných interaktivních zapojení nebo může být připojeno 

k software na počítači (např. Macromedia Flash, Processing, Max/MSP, Pure Data, SuperCollider). 

Momentálně lze koupit verze, které jsou už zkompletované; schéma a návrh plošného spoje je 

dostupný pro ty, kteří si chtějí postavit Arduino sami. Bližší informace: [40] 

 

Obr. 2-1 Platforma Arduino UNO 

Jako příklad řídicího systému pro malé jednoduché roboty je možno použít platformu pod 

označením Uno, což je kit, který spadá do nižší řady mikrokontrolérové platformy Arduino. Kit má 

open-source licenci (jak na SW, tak i na HW) a jsou tak k dispozici zdrojové soubory a detailní 

schéma zapojení s podrobnou dokumentací. Na základě toho je možné tuto platformu různě 

modifikovat, rozšiřovat, vylepšovat a také k ní navrhovat řadu doplňků a klonů. Rozšířené jsou 
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především periferie známé jako shields, které jsou pinově kompatibilní s IO porty na základní desce 

Arduina. V případě využití průchozích konektorů je možné na sebe naskládat hned několik desek a 

pokrýt i širší potřeby řízeného systému. 

Kit obsahuje jednoduchou desku disponující základními I/O (vstupně/výstupními) porty a 

mikrokontrolér ATMega328 od firmy Atmel. Tento mikroprocesor využívá architekturu AVR 

(osmibitový RISC, hardvarská architektura
1
). Komunikace s PC je prováděna přes USB rozhraní a 

díky implementovanému převodníkovému čipu USB-to-RS232, je zajištěna virtuální sériová linka, pro 

kterou jsou k dispozici ovladače na všechny platformy.  

Specifikace plaftormy Arduino UNO 

Mikroprocesor 

 Atmel ATMega328 – 16 MHz 

 32 kB flash, 2 kB SRAM, 1 kB EEPROM 

 Atmel AVR architektura 

 

I/O piny - 14 digitálních portů 

 0, 1 – sériová linka 

 2, 3 – externí přerušení 

 3, 5, 6, 9, 10, 11 – PWM 

 10, 11, 12, 13 – SPI 

 4, 5 – I2C 

I/O piny - 6 analogových vstupů 
Připojení k PC 

 USB 

 RS-232 za použití převodníku úrovní 

Napájení 

 5 V USB 

 7-12 V adaptér 

Programovací jazyk 

 Wiring s Processing IDE 

 Multiplatformní vývojové prostředí (WIN/Linux/Mac/…) 

Adruino klony 

FreeDuino je jeden z alternativních projektů postavených na Arduinu. Od Arduina se liší 

především názvem, na který mají výrobci Arduina právo. Naproti tomu může kdokoli svůj projekt 

nazvat FreeDuino. Ačkoli se FreeDuino, které v otevřenosti zachází mnohem dál než Arduino dá 

koupit, stále si ho může každý libovolně upravit (nebo od základů předělat), nazvat FreeDuinem a 

třeba i prezentovat nebo prodávat. Tudíž FreeDuino zbaví své fanoušky obchodní známky na název a 

                                                      
1
 Harvardská architektura je počítačová architektura, která fyzicky odděluje paměť programu a dat a jejich 

spojovací obvody. Název pochází z počítače Harvard Mark I, který byl postaven na této architektuře. 
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nutnosti podřídit se centrální výrobě v případě, že chcete "originál". K dostání jsou také kity obsahující 

potřebné součástky a podobně. 

Arduelo Libero je český klon, který vychází z projektu Arduino Diecimila. Arduelo je klonem 

open source produktu Arduino Diecimila a je s ním obvodově kompatibilní. Od Arduina se liší 

především názvem a několika drobnými úpravami, které však nemají na funkčnost žádný vliv. Jde 

především o trochu jiné rozmístění součástek, při zachování původních rozměrů desky. Patice nejsou 

dělené a jsou umístěny symetricky v palcovém rastru. Je to jednodušší a usnadní to návrh přídavných 

modulů. Přibyly i dva nové piny, na které je vyveden vstup pro externí oscilátor. Další drobnou 

změnou je přesunutí všech LED diod a resetovacího tlačítka mimo prostor mezi konektory, aby byly 

viditelné a dostupné i při použití nasazeného modulu. Arduelo je volně k dispozici včetně výrobních 

podkladů. 

 

 

Obr. 2-2 Alternativní plaftormy – FreeDuino a a Arduelo Libero 

Obecně je tato platforma použitelná pro řízení malých mobilních robotů s minimem řízených 

funkcí. Je schopna zajištovat komunikaci s lokomočním subsystémem, nebo s vhodným shieldem 

(doplňkovou kartou) přímo řídit až několik motorů (včetně možnosti PWM regulace rychlostí). Dále je 

schopna zpracovávat údaje např. z taktilních senzorů, ovládat jednoduchou signalizaci či komunikovat 

přes rozhraní SPI a I2C s dalšími perifériemi. Kapacita použitého procesoru však nestačí pro 

komplexní úlohy, například zpracování obrazu atd. 

2.2 Platformy na bázi 32bitových procesorů – 

Microframework 

Pokročilejší, možností jak navrhnout řídicí systém mobilního robotu je využití softwarové 

platformy .NET Microframework a na ní navázanou skupinu vhodného hardware. Microframework 

byl vyvinut společností Microsoft pro potřeby programování jednodušších hardwarových komponent 
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bez nutnosti nasazení operačního systému. Jedná se o tzv. embedded systémy. Programy vytvořené 

touto technologií jsou nahrány přímo do mikroprocesoru daného zařízení, kde je poté spuštěn jejich 

kód. 

.NET Micro Framework umožňuje rychlejší vývoj funkčně bohatých embedded zařízení. 

Pomocí připravených knihoven je možné vytvořit snadné a intuitivní ovládání, bezpečné drátové i 

bezdrátové připojení, ovládání pomocí dotykových panelů, používat moderní XML formát nebo 

obsluhovat běžné USB zařízení. 

Další nespornou výhodou je možnost využít k vývoji Microsoft Visual Studio všech edicí. Tím 

odpadá nutnost seznamování se s novým vývojovým prostředím. Programátor tak může programovat 

stejně jednoduše a se stejnými nástroji, jako by programoval desktopovou nebo webovou aplikaci. 

Hardwarové platformy pro .NET Microframework – .NET Gadgeteer 

Microsoft .NET Gadgeteer je open-source hardware a software platforma pro snadné vytváření 

různých elektronických zařízení, která využívají k ovládání .NET Micro Framework a Visual Studio. 

Kombinuje výhody objektově orientovaného programování, elektronické stavebnice a podpory rychlé 

konstrukce za pomocí počítačového designu. Celý systém je navržen tak, aby byl co nejjednodušší i 

pro začátečníky. Využití je zejména ve školách a různých hobby projektech. 
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Obr. 2-3 – Platforma .NET Gatgeteer 

 

.NET Gadgeteer je projekt otevřené spolupráce mezi firmou Microsoft, výrobci hardwarových 

komponent a koncovými uživately. Jednotlivé moduly lze jednoduše propojovat a vytvářet tak 

jednoduché i složitější zařízení. Každý modul přidává speciální vlastnost či schopnost (zobrazování 

obrázků, přehrávání zvuků, focení, čidla okolí, komunikace s uživatelem…). 

Výhodou platformy je poměrně jednoduchá implementace pokročilých prvků řídicích systémů, 

jako jsou plně grafické displeje, kamery, různé komunikační moduly. Pro všechny tyto prvky existuje 

softwarová podpora v podobě příslušné nízko-úrovňové knihovny a uživatel tak není nucen studovat a 

zvládnout problematiku detailní komunikace s příslušným hardware. Toto je však i nevýhoda dané 

platformy, protože zařízení, pro která neexistuje ovladač, je mnohem náročnější do platformy 

integrovat a je potřeba zvládnout problematiku tvorby obslužných knihoven. 
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2.3 Využití PLC pro řídicí systémy mobilních robotů 

Programovatelné logické automaty jsou páteří průmyslové automatizace již takřka dvě 

desetiletí. Původně byly určeny k programovému řešení jednoduchých logických obvodů, dnes je 

jejich použití mnohem širší. Umožňují provádět kromě základních logických funkcí i matematické 

operace, přesuny bloků dat, zpracovávat spojité signály. Často jsou součástí většího řídicího celku, tzv. 

distribuovaného řídicího systému, jehož jednotlivé součásti jsou propojeny soustavou sítí. Použití PLC 

je velmi široké, od jednoduchých zařízení realizujících logické funkce např. při řízení kotelen a 

klimatizačních jednotek, přes aplikace ve sklářském a potravinářské průmyslu, až po PLC zabudované 

jako subsystém v CNC systémech pro řízení obráběcích strojů. Principiálně nic nebrání jejich nasazení 

pro oblast řídicích subsystému mobilních robotů. V tomto případě je s výhodou využita vlastnost 

škálovatelnosti příslušné řady PLC (dodatečnými komponenty lze zajistit dostatečný počet vstupně 

výstupních signálů a dalších speciálních funkcí – např. čítače, analogové vstupy atd.). 

Základní charakteristika programovatelných automatů 

Programovatelný automat je uživatelský programovatelný řídicí systém přizpůsobený pro řízení 

průmyslových a technologických procesů nebo strojů. Nejčastěji se označuje zkratkou PLC 

(Programmable Logic Controller). Česká zkratka, která se teprve začíná používat, je PA 

(Programovatelný automat). Zpočátku byly navrženy pro řešení úloh logického řízení, hlavně jako 

náhrada za pevnou reléovou logiku. S postupem času a s rozvojem výpočetní techniky začaly pronikat 

i do úloh monitorování a měření a nahrazují dokonce i samotné regulátory. 

PLC se skládá z: 

 centrální procesorové jednotky, 

 systémové paměti, 

 uživatelské paměti, 

 vstupních a výstupních jednotek pro připojení řízeného systému, 

 komunikačních jednotek pro komunikaci se souřadnými i nadřazenými řídicími 

systémy. 

Navzájem jsou propojeny systémovou sběrnicí. Kompaktní PLC jsou umístěny buď v jednom 

pouzdře, nebo dovolují v malé míře rozšíření. Většinou se montují přímo na DIN lištu do rozvaděče. V 

základním modulu modulárních PLC (rám, nosná deska, lišta) bývá umístěna centrální procesorová 

jednotka (CPU), napájecí jednotka, systémová a napájecí sběrnice a několik volných pozic pro 

zásuvné periferní jednotky. Pokud počet volných pozic v základním modulu nepostačuje, bývají k 

dispozici rozšiřující moduly. Rozšiřující moduly se připojují pomocí tzv. expanzní jednotky. Další 

informace viz [41] 
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Obr. 2-4 Blokové schéma typického PLC  

Centrální procesorová jednotka 

Centrální procesorová jednotka je základem PLC, určuje jeho systémovou kapacitu. Může být 

jednoprocesorová nebo i víceprocesorová. Většinou se v současnosti využívají 32bitové 

programovatelné mikrokontroléry. 

Paměťový prostor 

Paměťový prostor se může dělit na paměť uživatelskou, systémovou a paměť dat. Do 

uživatelské paměti se ukládá uživatelský program. V systémové paměti je umístěn systémový 

program. V paměti dat typu RAM jsou umístěny uživateli dostupné registry, čítače, časovače a 

většinou i vyrovnávací registry pro obrazy vstupů a výstupů. Počet těchto registrů výrazně ovlivňuje 

možnosti PLC. Důležitým parametrem jsou rozsahy čítačů a časovačů, jeden nebo i více sériových 

komunikačních kanálů. Většina automatů má dostupné i hodiny reálného času, případně i s 

kalendářem. 
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Příklad konkrétního PLC – TECOMAT 

Programovatelné automaty řady Tecomat jsou určeny pro řízení technologií v nejrůznějších 

oblastech průmyslu, potravinářství, dopravě, energetice, výrobě stavebních hmot apod. Jsou vyráběny 

ve dvou odlišných provedeních – v kompaktním provedení (TC400, TC500, TC600) a v modulárním 

provedení (NS950). Kompaktní provedení PLC se vyznačuje snadnou montáží a příznivou cenou a je 

určeno pro aplikace menšího rozsahu podle počtu vstupů a výstupů. Modulární provedení PLC 

(provedení, u něhož je možné sestavit z daných periferních jednotek nejrůznější konfigurace 

samostatných modulů) má k dispozici několik typů napájecích zdrojů, různé typy centrálních řídicích 

jednotek (CPU), různé typy instalačních rámů a více než 80 typů periferních jednotek. 

 

Obr. 2-5. PLC Tecomat TC700 s rozšiřujícími moduly.  

Použití v oblasti mobilní robotiky 

Variabilita PLC systémů a možnost doplňovat jednotlivé moduly podle potřeby je výhodná i pro 

použití pro řízení mobilních robotických systémů střední a velké velikosti. Rovněž jednoduchý systém 

programování, kdy není nutná znalost žádného programovacího jazyka, je výhodná pro aplikace 

v mobilní robotice. Jistá nevýhoda může být v ceně tohoto systému, protože pokud je potřeba 

zajišťovat větší množství vstupů a výstupů, měření analogových veličin a další, je možné, že souhrnná 

cena všech modulů převýší částku 100 000 Kč jen za základní řídicí systém, což může být u některých 

robotických aplikací překážkou. 
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3. CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Cílem disertační práce je zmapovat problematiku hardware a popřípadě nízkoúrovňového 

software (firmware) pro řídicí systémy použitelné v oblasti servisní robotiky. Práce nastiňuje možnosti 

rozdělení těchto systémů z hlediska komplexnosti hlavního řídicího prvku systému – tedy použitého 

procesoru, popřípadě mikrokontroléru. 

Dále je cílem práce upozornit na problémy, které je možné při návrhu řídicích systému pro 

mobilní roboty očekávat a které vyplývají z omezení danými dostupnou technologií a specifiky dané 

aplikace. Tyto problémy se dotýkají výběru vhodného komunikačního prostředku umožňujícího 

spolehlivé bezdrátové ovládání mobilních robotů dálkově operátorem a to jak pro komunikaci řídicí 

(ovládání robotu), tak i pro bezdrátový přenos obrazu z mobilního robotu na místo operátorského 

stanoviště. K dispozici je mnoho technologií, které toto určitým způsobem řeší, ne všechny jsou však 

z principu vhodné pro použití v mobilní robotice (kdy se dynamicky mění vzdálenost, vzájemná 

poloha a orientace a překážky mezi mobilním robotem a stanovištěm operátora). 

Dalším z cílů práce je zmapování problematiky napojení nového řídicího systému robotu, který 

je založen na existujících komponentech, s vlastním řídicím systémem. Budou řešeny možné způsoby 

realizace tohoto interface a ukázány možné problémy, které mohou při tomto řešení vznikat. 

Cílem práce je rovněž stanovení postupu měření přesnosti řídicího systému z hlediska ovládání 

lokomočního ústrojí. To bude demonstrováno na reálném řídicím systému, kdy bude provedena řada 

testů v různých případech použití, které budou následně vyhodnoceny. Výsledky mohou být zpětně 

použity pro kalibraci ovládání jednotlivých pohonů pro dané konkrétní zařízení. 

Dalším dílčím cílem je zmapovat specifika řídicích systémů pro robotiku ve speciálních 

aplikacích – konkrétně v provozu v černouhelném hlubinném dole, kdy je potřeba zohlednit při návrhu 

řídicího systému požadavky na provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX). 
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4. ŘÍDICÍ SYSTÉMY JEDNODUCHÝCH SERVISNÍCH ROBOTŮ 

Výzkum na Katedře robototechniky při VŠB-TU v Ostravě se v současné době zaměřuje převážně 

na problematiku servisních robotů. Vzhledem k tomu, že již je v provozu několik mobilních podvozků 

různých konfigurací, bylo nutno vyvinout univerzálně použitelný řídicí systém, kterým by bylo možno 

bez nutnosti úprav ovládat pojezd těchto robotů a číst data ze senzorického subsystému. 

Navržený řídicí systém obsahuje všechny potřebné části – jak řízení nižší úrovně zajišťující 

nezbytnou komunikaci s pohony a senzory a jejich fyzické propojení a napájení, tak řízení vyšší 

úrovně obstarávající komunikaci s uživatelem prostřednictvím počítače. 

Řídicí systém je vytvářen s důrazem na jeho univerzálnost. V současném stavu bez 

hardwarových a softwarových úprav je pomocí systému možno řídit současně tři pohony, pět 

binárních výstupů a číst hodnoty ze 4 analogových nebo binárních vstupů (senzory). 

Funkčnost hardwarového a softwarového modulu byla vyzkoušená na testovacím čtyřkolovém 

robotu „VENCA“ s Ackermannovým způsobem řízení. 

4.1 Malý testovací robot VENCA 

Základem pro tento mobilní robot byl zakoupený modelářský podvozek původně určený pro 

pohon spalovacím motorem. Namísto spalovacího motoru byl použit DC motor z akumulátorového 

rázového utahováku, za tímto účelem byl proveden konstrukční návrh a výroba prvků pro uchycení 

motoru a přenos krouticího momentu na diferenciál zadní nápravy (kuželové soukolí, ozubený řemen). 

Pro řízení přední natáčecí nápravy je ponecháno původní modelářské servo. Další informace zde [38] 

 

Obr. 4-1 Testovací robot Venca  
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Robot je seshora zakryt velkou nosnou deskou určenou pro uchycení potřebných senzorů (v 

současné době jde pouze o kameru) a elektroniky (antény). V přední části je umístěna konzole nesoucí 

trojici IR snímačů pro detekci překážek. 

Pro řízení robotu je využit řídicí modul RoboControl vyvinutý v rámci vývoje řídicího systému 

dle [1] a [2], obstarávající řízení nižší úrovně, tedy generování PWM signálů pro DC motor pojezdu a 

pro servo zatáčení a dále zpracovávání signálů ze senzorů. Prostřednictvím linky RS232 (bezdrátově) 

probíhá komunikace s řízením vyšší úrovně běžícím na osobním počítači. Robot je možno ovládat 

pomocí libovolného herního zařízení (joystick, gamepad) nebo pomocí klávesnice. 

Podvozek: 4kolový, nezávislé odpružení všech kol 

Řízení: natáčecí přední náprava (Ackermann) 

Pohon: hnaná zadní náprava s diferenciálem 

Motory: - DC motor z akumulátorové utahovačky pro pojezd 

- modelářské servo pro zatáčení 

Senzory: - 3 IR snímače vzdálenosti vpředu 

- ručně stavitelná kamera 

Řídicí systém: vlastní RoboControl modul, dálkové ovládání pomocí PC 

Přenos signálů: - Radiocrafts RC1280HP (870 MHz) pro řídicí povely 

- ProfiLink 2.4GHz pro obraz z kamery 

Rozměry: 700 x 410 x 160 mm 

Tab. 4-1. Základní parametry robotu VENCA  

Robot byl v době svého vzniku využíván především jako testovací platforma pro různé 

subsystémy, konktrétně ladění řídicího systému, ověřování možnosti navigace pomocí kamer a 

senzorů a zkoušky dosahu a spolehlivosti bezztrátového přenosu řídicích signálů a obrazu z kamery. 

Rovněž sloužil pro prezentaci katedry. 
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Obr. 4-2 Blokové schéma řídícího modulu  

Řídicí systém nižší úrovně je realizován prostřednictvím relativně jednoduchého osmibitového 

mikroprocesoru Atmel ATMEGA8. Jeho úkolem je příjem zpráv z řídicího systému vyšší úrovně, 

jejich zpracování a předání přímo lokomočnímu subsystému a dále zajištění sběru dat ze senzorického 

subsystému a jejich předání zpět nadřazenému řídicímu systému. Komunikace s nadřazeným řídicím 

systémem je řešena sériovou linkou RS-232. Pro bezdrátovou komunikaci je využit pár pojítek 

HandyPort. 

Výše popsané úkoly řeší procesorová deska, která byla speciálně pro tento účel vyvinuta a 

realizována. Návrh desky plošných spojů proběhl ve volně šířitelné verzi CAD systému EAGLE. 

Deska nese samotný procesor a dále pak obvod zajištující. spínaní digitálních výstupů a obvod 

zajištující komunikaci s nadřazeným systémem. 

 

Obr. 4-3 Obrázek desky plošných spojů řídícího modulu  
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Řídící modul je schopen prostřednictvím PWM signálů ovládat až dvě modelářská serva, dva 

modelářské regulátory rychlosti motoru nebo jejich libovolnou kombinaci. V našem konkrétním 

případě modul ovládá jedno servo pro řízení zatáčení mobilního robotu a jeden regulátor rychlosti pro 

řízení dopředného pohybu. Pro řízení výkonnějších motorů je modul vybaven komunikační sběrnicí 

I2C ke které lze připojit např. modul MD03, který je schopen řídit motory až do výkonu 100 W. 

Těchto modulů může být na sběrnici maximálně osm, což umožňuje realizovat poměrně široké 

spektrum mobilních aplikací. 

Modul dále disponuje pěti digitálními výstupy vybavenými výkonovými spínači a je tak možné 

pracovat například s vysoce svítivými LED diodami, které jsou využitelné pro osvětlení okolí robotu. 

Dalším úkolem, který modul zajišťuje, je zpracování až čtyř analogových signálů. Jeden z nich je 

použit pro sledování stavu baterie a ostatní tři jsou učeny pro připojení infračervených proximitních 

detektorů SHARP (detektory překážek). Tyto tři vstupy je však možno po změně firmware modulu 

použít i jako vstupy digitální. 

 

Obr. 4-4 Fotografie testování prototypu řídícího modulu  

Do řídicího systému modulu byly implementovány robustní bezpečnostní prvky: komunikace s 

nadřazeným systémem je vybavena detekcí případných chyb vzniklých při přenosu a tak je zajištěno, 

že vlivem poklesu kvality signálu nemůže dojít k nepředvídatelnému chování robotu. Dále je systém 

vybaven funkcí wathdog (hlídacího psa), která je schopna detekovat případnou ztrátu signálu (což je 

indikováno červenou LED diodou) a bezpečně uvést robota do klidového stavu. 

Modul je dále vybaven konektorem pro programování řídicího procesoru (In System 

Programming) což umožňuje efektivním způsobem ladit a testovat řídící aplikaci. Ta je 

naprogramována ve volně šiřitelné verzi vývojového prostředí BASCOM AVR. Napájení modulu je 
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řešeno prostřednictvím BEC rozhraní (Battery Eliminator Circuit), které poskytuje použitý modelářský 

rychlostní regulátor motoru, lze je však napájet i externím zdrojem o napětí 5 V. 

4.1.1 Řízení vyšší úrovně 

Řídicí systém vyšší úrovně je naprogramován v prostředí Microsoft Visual Basic .NET a běží na 

osobním počítači. Úkolem tohoto systému je reagovat na vstupy uživatele, zpracovat je a na jejich 

základě poslat příslušné řídicí kódy do řídicího systému nižší úrovně v mobilním robotu. Rovněž 

poskytuje vizuální informace o aktuálním stavu robota. 

4.1.2 Struktura řídicího systému 

Pro komunikaci s řízením nižší úrovně umístěným na mobilním robotu je vytvořena vlastní 

komponenta .NET Framework nazvaná RoboControl zkompilovaná do podoby dynamické knihovny. 

Tuto komponentu je možno vložit ve Visual Studiu na formulář aplikace a poté pohodlně využívat její 

vlastnosti, metody a události. 

Řídicí aplikace kromě této komponenty využívá dále třídu umožňující čtení hodnot ze vstupních 

zařízení (joystick, gamepad) a dále třídu pro síťovou komunikaci prostřednictvím protokolu UDP. Obě 

tyto třídy jsou rovněž zkompilovány do podoby dynamické knihovny a mají obecné využití. 

 

Obr. 4-5 Blokové schéma řídicího systému vyšší úrovně  

4.1.3 Práce se vstupními zařízeními 

Řídicí aplikace je vytvořena tak, že robot je možno ovládat pomocí libovolného běžně 

dostupného herního zařízení (joystick, gamepad, volant atd.) kompatibilního s DirectX. 
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Pro přístup k rozhraní DirectInput (jedna ze součástí DirectX) byla vytvořena vlastní knihovna 

v programovacím jazyce Visual C++, pracující na nejnižší možné úrovni za účelem maximální 

kompatibility (knihovnu je možno využít i např. v Matlabu). Pro snadnější využití ve Visual Basicu 

byla tato knihovna zapouzdřena do třídy, která dále rozšiřuje její funkčnost. Se zvoleným vstupním 

zařízením se tudíž v řídicí aplikaci pracuje prostřednictvím metod, vlastností a událostí instance této 

třídy. 

Součástí knihovny je i práce s Force Feedback efekty herních zařízeních, které je podporují. 

Jedná se o vibrační a silovou zpětnou vazbu, což je do budoucna možno použít pro fyzické 

zprostředkování libovolných informací z mobilního robotu – například zesilující vibrace joysticku při 

nebezpečně se blížící překážce apod. 

4.1.4 Možnost síťové komunikace 

Aplikace má tři režimy provozu: 

 samostatně fungující řídicí aplikace, 

 serverová aplikace, 

 klientská aplikace. 

 

Obr. 4-6 Schematické  znázornění využití jednotlivých režimů aplikace  

V režimu samostatně fungující řídicí aplikace provádí tato aplikace všechny potřebné úkony – 

získává vstupy od obsluhy, posílá řídicí kódy přes RS232 do mobilního robotu a rovněž přes RS232 

čte hodnoty senzorů zaslané mobilním robotem a zobrazuje příslušné informace na obrazovce. Přenos 

přes RS232 je v tomto případě řešen bezdrátově. 

Režim serverové aplikace se od předchozího liší v tom, že obsluha nepracuje přímo s touto 

aplikací. Aplikace získává vstupy prostřednictvím síťového spojení protokolem UDP od klientské 
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aplikace a přes síť rovněž vrací hodnoty senzorů z robotu. Tato varianta je vhodná v případě, kdy 

přímo na mobilním robotu je umístěn malý osobní počítač (embedded PC) a serverová aplikace běží 

na něm. Ta komunikuje s řízením nižší úrovně přes RS232 (přes drát) a bezdrátově je řešena síťová 

komunikace s klientskou aplikací prostřednictvím libovolné komerční technologie bezdrátového 

síťového přenosu (např. wi-fi). 

Třetím režimem je síťový klient, který běží na počítači obsluhy a přes síť komunikuje se 

serverem. 

4.1.5 Grafické uživatelské rozhraní 

Grafické rozhraní aplikace je průběžně měněno spolu s vylepšováním a zdokonalováním vlastní 

aplikace. Jeho současná podoba je zobrazena na následujícím obrázku: 

 

Obr. 4-7 Grafické uživatelské rozhraní řídicí aplikace  

Z hodnot senzorů umístěných na mobilním robotu zobrazuje současná verze aplikace velikost 

vzdálenosti k překážce měřené před robotem pomocí infračerveného snímače a dále stav baterie. 
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4.1.6 Komunikace s mobilním robotem 

Komponenta RoboControl je ovládací prvek bez vizuální podoby (v editoru formulářů Visual 

Studia .NET se umístí do kontejneru pod formulářem). Jeho vlastnosti je možné nastavit přímo 

v editoru nebo i za chodu programu. Patří mezi ně parametry komunikace přes sériovou linku (jméno 

portu a přenosová rychlost) a dále hodnoty určující rozmezí řídicích hodnot pro jednotlivé 

servomotory umístěné na robotu. 

Vlastní řízení pohybu robota za chodu programu pak probíhá tak, že řídicí aplikace předává 

komponentě RoboControl pouze žádané hodnoty pro jednotlivé pohony v obecném rozsahu -100 % až 

+100 % a žádané hodnoty pro binární výstupy (zapnuto nebo vypnuto) a čte z jeho vlastností aktuální 

hodnoty jednotlivých analogových vstupů řízení nižší úrovně (senzory). Dochází tak k abstrakci, 

neboť pro řídicí aplikaci není důležité, jaké konkrétní senzory a pohony jsou na robotu umístěny. Jádro 

komponenty RoboControl zajišťuje přepočet všech hodnot z abstraktních na konkrétní (na základě 

nastavení rozsahů atd.) a jejich posílání přes sériovou linku do řízení nižší úrovně. 

Další informace byly uvedeny na konferenci ERIN 2008 [39] 

4.2 Edukační mobilní robot s všesměrovými koly - OMNIBOT 

Další ukázkou servisního mobilního robotu je edukační mobilní robot OMNIBOT. Jedná se o 

robot s atypickým lokomočním subsystém – je vybaven trojicí všesměrových kol. Robot byl 

významným způsobem modernizován. Stávající řídicí systém založený na mikropočítači SIEMENS 

MIK537 byl nahrazen podstatně výkonnějším mikroprocesorem C8051F120 společnosti Silicon 

Laboratories. Dále byl přepracován pohonný subsystém a senzorický subsystém, který byl rozšířen o 

šest infračervených detektorů překážek nacházejících se v blízkém okolí robotu. 

Na následujícím obrázku je zachyceno blokové schéma mobilního robotu. Základem řídicího 

systému je vývojová deska osazená jednočipovým mikropočítačem C8051F120 [14] ke kterému jsou 

prostřednictvím sběrnice I
2
C připojeny moduly řízení motorů a senzorický subsystém robotu. Dále je 

k procesoru připojena prostřednictvím rozhraní RS232 digitální kamera [23]. Pro komunikaci 

s nadřazeným PC je využito rovněž rozhraní RS232. Pro zajištění mobilnosti robotu je část této 

komunikační linky vedena bezdrátově, prostřednictvím dvou adaptéru RS232-Bluetooth. 
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Obr. 4-8 Blokové schéma robotu.  

Podvozek: 3kolový s všesměrovými koly 

Řízení a pohon: 3 všesměrová kola hnaná přímo připojenými motory s převodovkou 

Motory: 3 DC motory Maxon (1 pro každé kolo) 

Senzory: - rotační enkodéry na všech 3 kolech 

- 6 ultrazvukových senzorů (sonarů) 

- 6 IR senzorů vzdálenosti 

- elektromagnetický kompas 

- inteligentní barevná kamera s RS232 rozhraním 

Řídicí systém: - řídicí jednotky pohonů vlastní výroby 

- řídicí systém na bázi mikroprocesoru Silicon Lab. 

- dálkové ovládání pomocí PC -nebo- autonomní chování 

Přenos signálů: Handyport (2,4 GHz) pro řídicí povely 

Rozměry: ∅ 260 x 140 mm 

Tab. 4-2 Základní údaje robotu Omnibot   
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4.2.1 Pohonný subsystém 

K pohonu robotu je využito trojice motorů Maxon A-Max19 [16] o jmenovitém výkonu 2,5 W. 

Motor tvoří společně s rotačním enkodérem (16 impulzů na otáčku) a převodovkou (84:1) kompaktní 

celek, který je pomocí ložiskového domku fixován na základnu robotu. Robot je vybaven třemi 

všesměrovými koly „Omni-directional Roller Wheel“. 

Pro řízení motoru Maxon se nejčastěji používají řídicí jednotky (EPOS) dodávané rovněž 

společností Maxon. V tomto konkrétním případě jsou však použity řídicí jednotky, které byly k tomuto 

účelu na naší katedře navrženy a zhotoveny. Důvodem pro toto řešení byla potřeba minimalizace 

nákladů spojených s výrobou robotu a snaha ověřit si principy regulace stejnosměrných motorů 

pomocí pulzně-šířkové modulace (PWM) v praxi. Díky tomu došlo k úspoře cca 95 % nákladů 

potřebných pro zajištění regulace všech tří pohonů. 

Výše zmíněný modul je k řídicímu systému robotu připojen prostřednictvím rozhraní I
2
C, které 

slouží jednak pro zadávání žádané rychlosti motoru, tak i pro sledování polohy daného motoru. 

K uložení této informace je modul vybaven 32bitovým registrem, do kterého se ukládá počet pulzů 

zaznamenaných rotačním enkodérem. Obsah tohoto registru je dostupný nadřazenému řídicímu 

systému. 

Modul realizuje rychlostní řízení pomocí 12bitové pulzně-šířkové modulace pracující na 

frekvenci 20 kHz. Regulace je prováděna softwarově pomocí proporčního regulátoru. Vhodnou 

volbou regulační konstanty bylo dosaženo poměrně kvalitní regulace. Demonstrace rozběhu pohonu 

na 3300 otáček za minutu, pětisekundové setrvání na této rychlosti a zastavení je zachycena na 

následujícím grafu: 

 

Obr. 4-9 Záznam kvality regulace (zelená – žádaná hodnota, červená – akční veličina, šedá – 

skutečná hodnota, černá – průměr skutečné hodnoty) 
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Pro komunikaci nadřazeného řídicího systému s regulátorem byl vytvořen jednoduchý 

komunikační protokol pro sběrnici I
2
C. Prostřednictvím tohoto rozhraní je možno nastavovat žádanou 

hodnotu regulátoru, zvolit směr otáčení motoru, číst stav interního 32bitového čítače a provést jeho 

vynulování. Nastavení hodnot se provede zápisem tří bajtů na adresu příslušného modulu. První dva 

bajty reprezentují 16bitový údaj o požadované rychlosti otáčení motoru (desired value). Nejprve se 

zasílá nižší bajt, poté vyšší. Číselná hodnota vyjadřuje požadovanou dobu mezi pulzy přicházejícími 

z enkodéru, což znamená, že čím je hodnota menší, tím se motor otáčí rychleji. Pokud je do regulátoru 

zaslána hodnota 0x0000, je činitel plnění pulzně šířkové modulace nastaven na 100 %; zasláním 

hodnoty maximální, tj. 0xFFFF, je motor zastaven (činitel plnění PŠM je 0 %) a motorem neprochází 

žádný proud. Poslední z trojice zaslaných bajtů (control byte) obsahuje informace o směru otáčení 

motoru a požadavek na vynulování interního čítače regulátoru. Jednotlivé bity tohoto bajtu mají 

následující význam: 

7 6 5 4 3 2 1 0 

- - - - - - RST DIR 

       
 RST 0 žádná akce     

 
   1 dojde k jednorázovému vynulování čítače 

 
 DIR  0 otáčení proti směru hodinových ručiček 

 
   1 otáčení po směru hodinových ručiček 

 
 

Tab. 4-1 Význam řídicího bajtu  

Regulátor je osazen jednočipovým mikropočítačem ATMEL ATMega8 [15], a funkci 

výkonného spínacího prvku tvoří obvod L289N, což je dvojice h-mostů, z nichž je pro potřeby 

regulace využit jen jeden z nich. Modul regulátoru je vybaven i indikací funkce (pomocí LED), která 

změní svůj stav v případě, že byl regulátor osloven prostřednictvím sběrnice I
2
C. 

 

Obr. 4-10 Fotografie realizovaného modulu.  
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4.2.3 Senzorický subsystém 

Senzorický subsystém mobilního robotu je tvořen šesticí ultrazvukových sonarů (SRF08 [21]), 

kompasem (CMPS03 [22]) a šesticí infračervených detektorů přiblížení překážky v blízkém okolí 

robotu. Všechny tyto komponenty komunikují s řídicím systémem robotu přes synchronní sériové 

rozhraní I
2
C. Mezi významné prvky senzorického subsystému lze zařadit i připojenou inteligentní 

kameru [23] (inteligentní = vybavena mikropočítačem, který je schopen prostřednictvím rozhraní RS-

232 zasílat z kamery požadovaná data). Kamera poskytuje barevnou obrazovou informaci s rozlišením 

143 x 80 pixelů. 

4.2.4 Řídicí subsystém 

Mobilní robot je řízen jednočipovým mikropočítačem C8051F120 [14], pracujícím na frekvenci 

100 MHz. Jedná se o procesor typu RISC s Harvardskou architekturou, jejímž hlavním rysem je 

oddělení programové paměti od paměti dat (na rozdíl od procesorů známých ze světa osobních 

počítačů). Jádro procesoru (CIP-51) je plně kompatibilní s procesory řady 8051. Je vybaven 128 kB 

programové paměti a 8448 B datové paměti. Maximální dosahovaná rychlost díky integrované PLL 

násobičce je až 100 MIPS. Procesor disponuje 64 vstupně výstupními porty. Má v sobě integrováno 

množství jednotek, jako je například AD převodník, DA převodník, rozhraní UART, SMBus, JTAG, 

SPI, napěťové komparátory, čítače, generátory PWM atd. Programování probíhá prostřednictvím 

rozhraní JTAG. Výrobce dodal k procesoru vývojové prostředí SILICON LABORATORIES IDE, 

které využívá pro kompilaci vytvářených programů překladač C51 společnosti KEIL GmbH.  

Mezi úlohy řídicího systému patří 

 zajišťování sběru dat ze senzorů robotů (sonary, IR, kompas, kamera), 

 zajištění komunikace s nadřazeným řídicím systémem (reakce na jeho příkazy), 

 výpočet rychlostí a směrů pohybů kol podvozku na základě požadované rychlosti a 

směru jízdy celého robotu a předání vypočtených hodnot řídicím jednotkám motorům. 

Řídicí systém robotu odesílá nadřazenému systému informace získané ze senzorického 

subsystému v předem dohodnutém formátu na základě položeného dotazu. Příklad dotazu: 

 

> C xx <cr>

Ukončovací znak (ASCII 13)

Číslo požadovaného řádku

kód příkazu (C - camera)

Počáteční znak příkazu  

Obr. 4-11 Příklad dotazu na zaslání x -tého řádku z kamery. 
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Na tento dotaz řídicí systém provede přeposlání dat získaných z kamery nadřazenému řídicímu 

systému. Tato data slouží jako podklad pro následné zpracování neuronovou sítí. V případě, že si 

nadřazený řídicí systém vyžádá postupně všechny řádky obrazu z kamery, může pak být následně 

sestaven celý obraz snímané scény. 

 

Obr. 4-12 Fotografie hotového robotu  

Tento mobilní robot byl vyvinut pro edukační účely jako platforma pro praktické ověřování 

principů řízení robotů prostřednictvím neuronové sítě. Řídicí systém robotu je schopen poskytnout 

datový vektor, odpovídající stavu okolí robotu, zaznamenaného jeho senzorickým subsystémem. 

Tento soubor dat (sonary, kompas, ir-detektor, jeden řádek kamery) slouží jako vstupní vektor pro 

neuronovou síť, která je realizována pomocí nástrojů dostupných v systému Matlab. Podrobněji je 

řídicí systém tohoto robota rozpracován zde [42] 
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5. ŘÍDICÍ SYSTÉMY NA BÁZI OSOBNÍHO POČÍTAČE 

Do této kategorie jsou zařazeny výsledky výzkumu a vývoje řídicích systémů založených na 

bázi počítače třídy PC (v různých modifikacích – průmyslové PC, mini PC atd.) zpravidla využívající 

operační systém společnosti Microsoft (pro jednoduchost tvorby řídicích aplikací), ve speciálních 

případech by mělo své opodstatnění i nasazení operačního systému na bázi Linuxu (např. při využití 

elektroniky domácího routeru jako platformy pro řídicí systém jednoduchého robotu). 

5.1 Robot Herkules 

Pro potřeby vývoje a testování řídících a manipulačních subsystémů mobilních robotů byl 

katedrou robototechniky zakoupen elektrický invalidní vozík firmy InvaCare. Jeho nosný rám a 

lokomoční subsystém posloužil jako základ pro realizaci mobilního robotického podvozku s poměrně 

značnou nosností a dojezdem. To umožňuje testovat technologie bez omezení požadavků na nosnost 

mobilního podvozku. Pro potřeby řízení bylo potřeba vyřešit možnost ovládání platformy dálkově, 

nejen za použití pákového ovladače dodaného výrobcem, který je k řídicímu systému připojen 

kabelem. 

5.1.1 Původní řídicí systém 

Tento úkol si vyžádal podrobnou analýzu stávajícího řídicího systému dodaného výrobcem 

invalidního vozíku. Blokové schéma zapojení jednotlivých modulů je na následujícím obrázku. Řídicí 

systém je realizován prostřednictvím dvou modulů ovládajících trakční motor, servo zatáčení a 

osvětlení vozíku. Řídicí modul je tvořen křížovým ovladačem (joystickem) a ovládacími tlačítky. 

Servo & 

Lighting  

Module

DXBUS (4 wires)

Battery
Switchboard

(Lights)

FR FL RR RL

Controller

24V

DXBUS (4 wires)

Servo 

(steering)
MOTOR

Power 

Module

 

Obr 5-1 Schéma původního řídicího systému vozíku  
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Jednotlivé moduly včetně ovladače komunikují po sběrnici DxBUS, která dle dostupných 

informací vychází ze standardu CAN. Komunikační protokol této sběrnice není veřejně dostupný. 

Proto je velmi obtížné vyvinout řízení za pomocí vlastního řídicího modulu, který by po zmiňované 

sběrnici zasílal příkazy namísto původního ovladače. 

Proto bylo nutné přistoupit k řešení problému z jiné strany. Za použití technik reverzního 

inženýrství byl navržen modul, který na základě povelu operátora generuje signály, které původní 

řídicí elektronika interpretuje jako změnu polohy ovladače a tím provede žádaný úkon. 

Před přistoupením k realizaci tohoto řešení proběhly pokusy řídit testovací platformu přímo 

vytvořením náhradní řídící jednotky, která by s akčními členy komunikovala prostřednictvím palubní 

sítě DxBUS. Tato varianta se ukázala jako neschůdná, protože sběrnice DxBUS (ač postavená na bázi 

sběrnice CAN) je čistě proprietární záležitost firmy InvaCare a tak se veškeré pokusy dekódovat 

komunikační protokol ukázaly jako marné. A to i přes to, že jsme měli k dispozici sofistikované 

nástroje na analýzu provozu na palubní sběrnici CAN. Konkrétně se jednalo o přístroj LeCroy Vehicle 

Bus Analyzer. Výsledky získané tímto přístrojem nám potvrdily, že komunikační síť používá uzavřený 

protokol, jehož analýza, dekódování a následná simulace je běžnými prostředky vyloučena. 

 

            

Obr. 5-2 Původní ovládací panel pro řízení obsluhou (rozloženo)  
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5.1.2 Propojení původního řídicího systému s novým 

Proto bylo nutno nalézt jiný způsob ovládání. Další z možných cest je simulace signálů, které 

generuje senzor polohy ovládacího joysticku. Jeho konstrukce umožňuje ovladač nahradit vlastní 

elektronikou tak, aby se původní řídicí jednotka i nadále domnívala, že povely které přijímá, pocházejí 

z originálního ovladače. 

Tato úloha si vyžádala návrh a realizaci modulu, který generuje signály totožné se signály 

produkovanými původním ovladačem. Základem modulu jsou čtyři přesné DA převodníky řízené 

procesorem ATMega16. Při testování byla ověřena jeho funkce a ukázalo se, že plně splňuje 

požadavky na něj kladené. 

Součástí původního ovladače je i osm spínačů sloužících pro základní ovládání podvozku – 

zapínání, nastavování rychlosti, ovládání světel. Nový řídicí modul umožňuje ovládat i tyto signály. 

Pro komunikaci s tímto řídicím modulem je použito standardní sběrnice RS232. Díky tomuto 

rozhraní je možné prostřednictvím rádiomodemu ovládat modul, a tedy i celý robot, bezdrátově. 

K těmto účelům je použit rádiomodem RC1280HP firmy RadioCraft. Tento modul je schopen vysílat 

s výkonem až 500 mW, což zajišťuje dosah na otevřeném prostoru až 5 km. Pracovní frekvence 

rádiomodemu je 868 MHz, což přináší dvě výhody: nedochází k rušení sítěmi wi-fi a oproti wi-fi sítím 

má rádiomodem díky nižší frekvenci lepší prostupnost překážkami.  

Na následujícím obrázku 5-3 je znázorněno blokové schéma nového řídicího modulu. 

Požadavek na pohyb řízeného robotu je získán pomocí klasického ovladače pro PC a zpracován na 

povel, který je prostřednictvím sériové linky zaslán do řídicího modulu. 
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Obr. 5-3 Blokové schéma návrhu napojení na stávající systém  

5.1.3 Ovládací software 

Pro řízení mobilního robota operátorem bylo potřeba vyvinout řídicí aplikaci pro PC. Jako 

vývojový nástroj byl pro jednoduchost zvolen Microsoft Visual Basic .NET. V tomto prostředí byla 

vytvořena aplikace, která věrně simuluje původní ovladač a zachovává všechny jeho funkce. 

Hlavní funkcí programu je získávání dat z ovladače (joysticku či gamepadu) a jejich zpracování 

na datový paket, který je odeslán do mobilního robotu. Program dále zpracovává údaje o stavu displeje 
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na originálním ovladači, který modul zpracovává a vysílá zpět nadřazenému řídicímu systému. Jedná 

se o informace o stavu baterie, informace o nastavené rychlosti a signálky k dalším funkcím (světla, 

warning signál). Tyto údaje jsou následně ovládacím programem interpretovány a vizualizovány. 

 

 

Obr. 5-4 Obrázek testovací aplikace (vychází z grafiky původního ovladače) 

 

Díky možnosti ovládat mobilní platformu InvaCare i dálkově byl vytvořen prostředek pro 

testování technologií pro řízení mobilního robota, přenos obrazu a sběru dat, aniž by vzniklo nějaké 

omezení z důvodu hmotností testovaných prvků. Dosah uvedeného řešení je v řádech několika 

kilometrů na otevřeném prostoru. V uzavřeném prostoru a v husté zástavbě dosah klesá na stovky 

metrů, což je pro naše cílové aplikace stále dostatečné. 
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5.1.4 Inovovaná varianta řízení pojezdu 

Robot Herkules je pro řízení pojezdu vybaven 680W/24V DC motorem s elektronickou brzdou. 

Pro řízení tohoto motoru je v robotu využit měnič i-Drive od firmy PG Drives. Konkrétně model i24-

70, což udává pracovní napětí 24 V a maximální spínaný proud 70 A. V Herkulovi jsou dvě 12V 

baterie jištěné 50A pojistkou, takže v tomto směru je měnič ideální. 

 

Obr. 5-5 Měnič PGDrives iDrive 24A/70V  

Zadávání požadované rychlosti pro tento měnič je realizováno externím potenciometrem, který 

se pomocí tří vodičů připojí přímo do měniče. Měnič lze pomocí programovacího rozhraní nastavit do 

několika pracovních režimů: 

 Řízení rychlosti a směru potenciometrem (ve střední poloze potenciometru motor stojí, 

vychýlení na jednu či druhou stranu zajistí pohyb motoru příslušným směrem a 

rychlostí). 

 Řízení rychlosti potenciometrem (v jedné krajní poloze motor stojí, v druhé jede na 

maximum). Směr se určuje externím vstupem REVERSE SWITCH (pin 12, konektor 

CONTROL CONNECTOR na měniči i-Drive). 

Druhý uvedený režim používá Herkules. Je tak možné zajistit přesnější škálování požadovaných 

rychlostí. Mechanický potenciometr byl pro potřeby dálkového řízení nahrazen digitálním 

potenciometrem realizovaným integrovaným obvodem MCP42010-E/P. Jedná se o dvojici digitálně 

řízených elektronických potenciometrů v pouzdře DIP14. Každý z těchto potenciometrů má vyvedeny 
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oba konce dráhy a jezdec, obdobně jako u mechanického potenciometru. Velikost odporu každého 

z nich je 10 kΩ. Pro potřeby ovládání měniče i-Drive, který má v katalogu doporučeno použít 

potenciometr o hodnotě 5 kΩ, bylo přistoupeno k tomu, že dvojice digitálních potenciometrů v jednom 

pouzdře pracuje paralelně (tím je zajištěno, že výsledný odpor nepřekročí požadovaných 5 kΩ.  

 

Obr. 5-6. – Blokové schéma použitého potenciometru 

Potenciometr je řízen z řídicího mikroprocesoru Atmel prostřednictvím sběrnice SPI (Serial 

Peripherial Interface). Přes tuto sběrnici se dá měnit režim provozu potenciometru, kdy se dá zvolit, 

zda data pro nastavení hodnoty odporu platí pro první, druhý či oba potenciometry v pouzdře. Pro 

řízení i-Drive měniče se používá režim, kdy se žádaná hodnota promítne najednou do obou 

potenciometrů. 

 

Obr. 5-7 Popis ovládacího byte pro potenciometr  
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Řídicí elektronika mimo ovládání výše zmíněného potenciometru zajišťuje i ovládání zapínání 

měniče ON/OFF SWITCH (pin 5, konektor CONTROL CONNECTOR na měniči i-Drive), volbu 

směru jízdy a volbu přednastaveného rychlostního programu pomocí vstupu SLOW/FAST SWITCH 

(pin 4, konektor CONTROL CONNECTOR na měniči i-Drive) 

Tyto parametry se dle doporučení výrobce nastavují mechanickým spínačem. Proto je dálkové 

řízení těchto vstupů realizováno prostřednictvím mechanických relé, která jsou z řídicího 

mikroprocesoru ovládána přes integrovaný obvod ULN2003A. 

Další úlohou, kterou řídicí elektronika subsystému pojezdu zajišťuje, je ovládání zatáčecího 

servomechanismu robotu Herkules. Motor servomechanismu o výkonu 20 W je ovládán 

prostřednictvím modulu MD03. 

 

Obr. 5-8 Modul MD03 

Informaci o poloze motoru dodává mechanický potenciometr, který je přímo napojen na osu 

otáčení táhel zadních kol. Tato informace je prostřednictvím AD převodníku v procesoru Atmel 

digitalizována a použita jako stutečná hodnota pro software proporčního regulátoru, zajištující 

požadovanou polohu natočení zadních kol. 
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Elektronika řídicího subsystému pojezdu robotu dále zajištuje komunikaci s rádiomodemem 

RC1280HP, který slouží pro příjem povelů z teleoperátorského pracoviště. Rovněž zajištuje pro 

rádiomodem odpovídající napájecí napětí 3,3 V (konektor JP4). 

 

Obr. 5-9 Radiomodem RadioCrafts RC1280HP 

Pod názvem RC1280HP se skrývá kompaktní malý vestavný převodník RS-232/RF firmy 

Radiocrafts, který bez externích součástek umožňuje bezdrátový přenos sériových dat na vzdálenost až 

6 km. Snadné nastavení pomocí ASCII znaků je možné provádět z PLC, MCU, DSP i PC. Převodník 

Radiocrafts RC1280HP v České republice distribuuje firma Macroweil. 

Vestavný převodník UART/RF, označen jako RC1280HP, se vyznačuje kompaktními malými 

rozměry s jednoduchým připojením k desce plošných spojů prostřednictvím dvou bloků o 10 pinech. 

Ty jsou umístěné na obou koncích desky. Ve výsledku jde o samostatně fungující modul, ke kterému 

není nutné přidávat žádné externí součástky. Stačí jen připojit napájení 3,3 V DC, přijímací a vysílací 

kanál sériového rozhraní UART a na RF vývod anténu. Pak již lze bezdrátově vysílat data přicházející 

na vstup RxD a přijatá data posílat přes TxD vývod do napojeného systému. Ten může představovat 

senzor, PLC, PC nebo jiné zařízení s rozhraním UART, potažmo RS-232, příp. RS-422/485. Pro 

komunikaci RS-485 je k dispozici speciální výstup RXTX. 

RF převodník RC1280HP je složen z RF Transceiveru RC1280, který vytváří pakety pomocí 

RC232 embedded RF protokolu a provádí FSK modulaci, a z periferních obvodů, jako jsou generátor 

hodinového signálu (oscilátor), napěťový regulátor, anténní zesilovač apod. Připojení modulu je 

pomocí 2x10 pinů umístěných na obou koncích DPS. Jeden blok pinů obsahuje vstupy a výstupy 

sériové komunikace, zatímco druhý blok obsahuje vývod na anténu, napájecí vstup a některé řídící 

vývody. RF modul s výkonem 500 mW a napojenou čtvrt-vlnnou anténou může přenášet přivedená 

sériová data až na vzdálenost 6 km. Komunikace probíhá v bezlicenčním pásmu (dle European radio 

regulations for license-free use) na frekvencích okolo 869 MHz. 
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Obr. 5-10 Úplné schéma modulu pro řízení pojezdu 

 

Poslední úlohou řídicí elektroniky subsystému pojezdu robotu je komunikace s volitelně 

připojitelným joystickem (konektor JP2). Po startu systému se řídicí aplikace snaží detekovat 

připojený joystick. Pokud je tato detekce úspěšná, je ovládání pojezdu možné prostřednictvím tohoto 

joysticku. Pokud je při inicializaci systému detekce joysticku neúspěšná, jsou pro řízení pojezdu 

použity příkazy přicházející přes radiomodem. 

Software modulu je navíc vybaven funkcí Watchdog a v případě, že se přeruší příjem dat přes 

radiomodem, dojde do cca 1 sekundy k automatickému zastavení jízdy robotu. Pokud je následně 

komunikace obnovena, je automaticky obnovena i jízda robotu dle povelů operátora. 
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Pin 

v konektoru X1 na 

řídicí elektronice 

Význam signálu Pin 

v konektrou 

CONTROLS 

na i-Drive 

1. Kontakt tlačítka ON/OFF SWITCH 5. 

2. Kontakt tlačítka ON/OFF SWITCH 7. 

3. SLOW/FAST SWITCH 4. 

4. THROTTLE HIGH REFERENCE 2. 

5. THROTTLE WIPER 1. 

6. GND (0V) 13. 

7. REVERSE SWITCH 12. 

8. STATUS INDICATOR 10. 

9. THROTTLE LOW REFERENCE 8. 

Tab. 5-1 Význam signálů a popis kabelu mezi modulem řídicí elektroniky a měničem. 

 

Hardware modulu je připraven sloužit i jako gateway mezi bezdrátovým rozhraním 

radiomodemu a sériovou linkou, kterou by bylo možno zapojit do řídicího PC robotu (prostřednictvím 

konektoru X3), a umožnit tak předání omezeného množství dat v případě, že je hlavní bezdrátová 

komunikační linka mimo provoz. Takto funkce není ale využívána a proto ji aktuální verze firmware 

nezajišťuje. 
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Pin v konektoru X2 na 

řídicí elektronice 
Význam signálu 

1. VCC (+5V – napájení pro modul MD03) 

2. SDA (I2C linka pro modul MD03) 

3. N.C. 

4. Výstup ze zpětnovazebního potenciometru 

5. Spínač označující rozpojení serva (proti 

GND) 

6. SCL (I2C linka pro modul MD03) 

7. GND (0V – napájení pro modul MD03) 

8. VCC (+5V – HIGH reference potenciometru) 

9. GND (0V – LOW reference potenciometru) 

Tab. 5-2. Význam signálů pro ovládání zatáčecího serva 

Komunikační protokol a testovací aplikace 

Modul subsystému pojezdu přímá povely pro ovládání všech svých funkcí prostřednictvím 

sériové linky s komunikační rychlostí 9600 baud/s. Povely jsou přenášeny v ASCII kódu jako 

hexadecimální znaky (0-9, A-F). Zpráva obsahuje pět těchto významových znaků a je uvozena znakem 

„:“, který označuje začátek nové zprávy. Každá zpráva, aby byla korektně přijatá, musí být ukončena 

znakem ENTER (ASCII kód 13).  

Software tedy neustále sleduje příchozí znaky. Je-li detekován znak uvozující zprávu, je 

aktivován její příjem a ukládání do vstupního bufferu. Po přijetí celé zprávy (5 znaků) je očekáván 

ukončovací znak ENTER. Pokud přijde, je zpráva vyhodnocena jako platná a předána dále ke 

zpracování. 

Typická zpráva je tedy tvořena sekvencí např.: „:00802<CR>”, první dvě cifry („00“) jsou údaj 

o rychlosti hlavního motoru v rozsahu 0 – 255 (0 = stop, 255 = maximální rychlost). Další dva znaky 

(„80“) jsou žádanou hodnotou pro natočení servomechanizmu zatáčení. (0 = maximální zatočení 

vlevo, 128 = jízda přímo, 255 = maximální zatočení vpravo). Poslední znak je bitové pole ovládající 

jednotlivá relé v systému (0. bit = ON/OFF SWITCH, 1. bit = SLOW/FAST SWITCH, 2. bit = 

REVERSE SWITCH). 

Pro potřeby verifikace a ladění subsystému byla vytvořena PC aplikace, která komunikuje dle 

výše uvedeného protokolu s modulem subsystému pojezdu robotu. Z této aplikace lze ověřit a 

používat všechny dostupné funkce modulu. 
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Obr. 5-11 Ovládací a testovací aplikace pro komunikaci s modulem pojezdu. 

 

5.1.5 Subsystém řízení ramene robotu Herkules 

Manipulační systém testovacího mobilního robotu je tvořen manipulačním ramenem se třemi 

stupni volnosti. Pohyb jednotlivých ramen zajišťují bezkartáčové stejnosměrné motory Maxon. Každý 

z těchto motorů je řízen řídicí jednotkou Maxon EPOS 70/10. Tyto univerzální řídicí jednotky 

umožňují řídit elektromotory s různými typy zpětných vazeb: 

 inkrementálním snímačem (IRC), 

 tachodynamem, 

 indukovaným napětím ve vinutí motoru, 

 hallovými sondami integrovanými v některých motorech MAXON. 

 

V dané aplikaci je využito všech možností, které nabízí použitý motor a zpětná vazba je 

realizována jak prostřednictvím enkodéru, tak pomocí halových sond. Díky této kombinaci je možné 

polohovat a řídit motor velmi přesně. 
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Obr. 5-12 Řídicí jednotka EPOS 70/10  

Řídicí jednotka nabízí na hardwarové úrovni několik základních režimů řízení elektropohonů. 

Tyto režimy je možno uživatelsky měnit a využívat podle potřeby. 

 

Obr. 5-13 Řídicí jednotka EPOS 70/10 – režimy činnosti  

Pro řízení řídicích jednotek EPOS je v robotu použit kompaktní mikropočítač na bázi procesoru 

VIA EPIA. Tento počítač jako operační systém využívá klasický Windows XP. Na tomto počítači běží 

software, který komunikuje s řídicími jednotkami EPOS prostřednictvím klasické sériové linky 

RS232. Systém komunikace je navržen tak, že k této sériové lince je připojena pouze první řídicí 

jednotka EPOS, která zároveň funguje jako CAN Gateway a zajišťuje předávání příkazů dalším 

jednotkám prostřednictvím sběrnice CAN Open. Schéma komunikace je zachyceno na následujícím 

obrázku. 
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EPOS1

(Osa 1 - Rotace 

základny)

VIA EPIA
(Embedded PC s operačním 

systémem WindowsXP)

100Mbit LAN

EPOS2

(Osa 2 – Rotace 

ramene 1)

EPOS3

(Osa 3 – Rotace 

ramene 2)

CAN Open CAN Open

 RS232 

M1 M2 M3

 

Obr. 5-14 Schéma komunikace s  řídicími jednotkami EPOS  

Toto uspořádání dovoluje realizovat část řídicích výpočtů přímo na straně řízeného robota, čímž 

se eliminují vlivy způsobené prodlevou (malou, ale znatelnou), která vznikne při bezdrátovém přenosu 

dat z ovládacího stanoviště do robotu.  

 

Obr. 5-15 řídící jednotka pohybu ramene VIA EPIA s  4GB diskem. 
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5.1.6 Operátorský kufr – Robot Herkules 

Pracoviště operátora je tvořeno přenosným kufrem, který obsahuje součásti potřebné pro 

plnohodnotné bezdrátové ovládání řízeného mobilního robota. Základem tohoto subsystému je 

notebook Siemens Lifebook na kterém běží řídicí aplikace komunikující s robotem. Součástí kufru je 

vysílač bezdrátové wi-fi sítě, prostřednictvím kterého je realizována hlavní komunikační linka 

s robotem. Tato linka slouží pro přenos obrazových dat a pro ovládání pohybu ramene robotu.  

 

 

Obr. 5-16 Blokové schéma operátorského kufru  

Pro ovládání pojezdu robotu slouží nezávislá komunikační linka pracující na frekvenci 868 

MHz. Toto řešení bylo zvoleno z důvodu získání záložní komunikační linky pro případ, kdy selže 

hlavní přenosová linka. Pro přenos je použitá nižší frekvence a vyšší vysílací výkon než v případě wi-

fi spojení, čímž je zajištěn větší dosah signálu. 

V případě vyjetí mimo signál hlavní komunikační linky je tak možné se nouzově vrátit a počkat 

na opětovné navázání komunikace. Jedná se o nouzové řešení, protože tato „záložní“ linka nemá 

dostatečnou přenosovou kapacitu pro přenos videoobrazových dat. 

Pro ovládání ramene robotu a pro příjem obrazových dat je využito bezdrátového rozhraní Wi-

Fi pracujícího na frekvenci 2,4 GHz. Vysílač je k PC připojen prostřednictvím počítačové sítě LAN. 

 

Notebook

(192.168.1.5)

WiFi AP

(192.168.1.15)

WiFi AP

(192.168.1.16)

VIA EPIA

(192.168.1.6)
LAN LAN

Kufr operátora Mobilní robot

 

Obr. 5-17 Mapa adres síťových prvků řídicího systému  
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Obr. 5-18 Fotografie hotového operátorského kufru  

Pro ovládání slouží operátorovi ovladač (gamepad), klávesnice počítače a jeho dotykový displej. 

Použitý gamepad je bezdrátový (s dosahem cca 10 m) a zajišťuje obsluze jistý komfort v ovládání 

robota. Gamepad je rovněž vybaven funkcí vibrací, které slouží pro informování operátora o kolizním 

stavu ramene. Gamepad je k počítači připojen pomocí USB rozhraní. Prostřednictvím tohoto ovladače 

lze řídit všechny funkce robotu. 

 

5.1.7 Bezdrátový komunikační subsystém – specifikace hardware 

Komunikační subsystém neautonomně řízených (řízených operátorem) robotů je páteří celého 

řídicího systému. Zajišťuje vzájemný přenos dat mezi řídicím systémem a subsystémem 

teleoperátorského pracoviště. 

V této kapitole jsou uvedeny některé dostupné technologie umožňující bezdrátový přenos dat, 

které by mohly najít své uplatnění v mobilní robotice. U každého řešení jsou uvedeny výhody a 

nevýhody daného řešení. V závěru této kapitoly je popsáno, které řešení jsem shledal jako 

nejvýhodnější a které v součastné době pro řízení mobilních robotů téměř výhradně používáme. 
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Transparentní RS323 pojítka 

Jedná se o poměrně kompaktní moduly, které slouží k bezdrátovému prodloužení standardní 

sběrnice RS232. Funkčně jsou naprosto transparentní, což znamená, že aplikace využívající klasickou 

drátovou sériovou linku nepozná rozdíl v případě, že je část této linky nahrazena těmito pojítky. Jistý 

rozdíl by mohl být zaznamenán v časové prodlevě, ta je ale v praxi nevýrazná a mnou testované 

aplikace neměly s případným zpožděním sebemenší problém. 

 

Obr. 5-19 Bezdrátová pojítka HandyPort  

Komunikace těchto modulů probíhá v bezlicenčním pásmu 2,4 GHz, které je v součastné době 

využíváno převážně wi-fi zařízeními pro bezdrátové šíření počítačové sítě a dalšími moduly pro 

bezdrátovou komunikaci. To je zásadní nevýhoda, protože tato část frekvenčního spektra je výrazně 

využita a tudíž hrozí poměrně značné riziko vzájemného rušení. Proto nelze tyto moduly použít na 

aplikace, kde je vyžadována velká spolehlivost dálkového řízení (typicky u zásahových robotů složek 

integrovaného záchranného systému či armády. 

Komunikace přes počítačovou síť WiFi 

Pro laboratorní účely je však toto zařízení plně dostačující. Nabízí přenosové rychlosti 

obousměrně až do 112 500 bps. Zařízení je vybaveno možnosti nastavení pásma a dalších 

komunikačních parametrů. Je vhodné pro použití s řídicím systémem, který disponuje komunikačním 

rozhraním RS232 (typicky počítač anebo mikrokontrolér). Dosah tohoto řešení je řádově několik 

stovek metrů. 

Další možností bezdrátové komunikace je využití prvků pro bezdrátové počítačové sítě (wi-fi) 

Touto technologií je možné přenášet bezkonkurenčně největší objem dat. Bohužel je pro komunikaci 

využito rovněž pásma 2,4 GHz, které je umožněno (za jistých podmínek) využívat komukoli. Není 

tedy zaručena funkčnost za jakýchkoli podmínek a rovněž je omezen i dosah použití. Technologie wi-

fi nabízí poměrně značný dosah (i několik kilometrů), ale pouze za podmínky přímé viditelnosti a za 

použití směrových antén. Obě podmínky jsou u mobilní robotiky jen těžko dosažitelné.  
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Na katedře existuje mobilní robot vybaven řídicím systémem, který pro řízení využívá přenos 

dat přes Wi-Fi síť. Za tímto účelem je robot osazen AccessPointem firmy ASUS, který zajišťuje 

bezdrátovou komunikaci a pomocí klasického LAN kabelu je připojen do vestavěného řídicího 

systému, který je tvořen počítačem na bázi PC s operačním systémem Windows Embedded. 

 

Toto řešení je nutné, protože pokud chceme využívat pro přenos dat wi-fi síť, musí být součástí 

robotu i zařízení, které je schopno komunikovat prostřednictvím sítě LAN, což si žádá zvýšené nároky 

jak na hardware (není možné použít jednoduchý mikrokontrolér) tak i na software (je nutné použít 

operační systém, který nabízí práci v síti – Windows, Linux a další) 

 

Výše navržené řešení je velmi pohodlné, protože pro ovládání robotu postačuje pouze mobilní 

počítač s integrovanou Wi-Fi kartou. Ten se přihlásí do sítě, kterou generuje AccessPoint vestavěný 

v mobilním robotu a bez jakýchkoli dalších prostředků je možné jej ovládat prostřednictvím aplikace, 

která umožňuje přenos dat přes počítačovou síť. Další možností je řídit robot programem, který je 

umístněn přímo v integrovaném řídicím počítači a na který je možné se připojit pomocí prostředků 

vzdálené plochy. 

Využití bezlicenčního pásma opět omezuje možnosti a schopnosti robotu, protože je nutné se 

spoléhat na to, že kanál, na kterém robot komunikuje, není v místě použití mobilního robota ničím 

rušen. 

Komunikace prostřednictvím rádiomodemu 

Další z možných řešení přenosu řídicích povelů do robotu a hodnot získaných ze senzorického 

subsystému zpět na stanoviště operátora je využití radiomodemů. Toto řešení je výhodné hlavně kvůli 

využití pásma 433 MHz nebo 869 MHz, což jsou pásma zarušena výrazně méně než pásmo Wi-Fi (2,4 

GHz). 
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Obr. 5-20 Development Kit radiomodemu RadioCrafts  

Naše katedra zakoupila na základě mého doporučení pár rádiomodemů firmy RadioCrafts, 

konkrétně model RC1280HP, který nabízí velký vysílací výkon (HP = High Power). Modul lze 

nastavit tak, aby vysílal s výkonem až 500 mW, což je 20x více, než je umožněno vysílat zařízením 

v pásmu WiFi (cca 2,4 GHz) 

Na předchozím obrázku je znázorněn samotný radiomodem, který je osazený v tzv. 

Development kitu, který slouží pro snadnější manipulaci s poměrně miniaturním radiomodemem. 

Výrobcem udávaný dosah radiomodemu je cca 6 km na otevřeném prostranství (za použití 6cm 

všesměrových antén). Při testech jsem naměřil dosah cca 1 km s tím, že mezi vysílačem a přijímačem 

se nacházelo několik budov a stromů. Tyto výsledky se ukázaly jako více než dobré. Signál byl 

měřitelný i ve sklepních prostorách budov, i v budovách s plechovým pláštěm. Byl dostupný vně i 

mimo budovy, problém pro něj nebyly ani různé terénní překážky.  

Daní za tyto výborné parametry je ovšem poměrně malá přenosová rychlost. Pro naše účely je 

ale dostatečná. 

5.1.8 Bezdrátový komunikační subsystém – testovací úloha 

Před výběrem vhodného komunikačního prostředku pro dálkové ovládání robotů byla 

provedena řada praktických testů, které měly ukázat vhodnost použití dané technologie. Do fáze 

testování postoupily rádiová pojítka HandyPort (tedy zařízení pracující na technologii a frekvenci Wi-

Fi) a rádiomodem Radiocraft (pracující na frekvenci 868 MHz) Byl navržen testovací přípravek, který 

umožňoval terénní zkoušku komunikačního rozhraní a verifikaci dosahu signálu v různých 

podmínkách. Při samotné zkoušce byl do přízemního okna budovy umístněn vysílač, který byl 

naprogramován tak aby periodicky vysílal zadanou zprávu. Pokud mobilní testovací zařízení tuto 

zprávu v pořádku přijalo, tak to signalizovalo obsluze (aby bylo zřejmé, zda se stále nachází v oblasti 

pokryté signálem).  
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V rámci testování bylo provedeno měření dosahu těchto dvou komunikačních zařízení. Pro 

porovnání je v jednom obrázku vyznačen signál jak radiomodemu (větší okruh), tak wi-fi pojítek 

(zelená zóna). Testovací areál obsahoval jak hustou zástavbu (koleje VŠB), tak i lesní porost (přilehlý 

lesopark) s poměrně členitým terénem. Z mapy je patrný i vliv stínění budovou, ve které se vysílač 

nacházel (pokrytí signálu je excentrické) 

 

Obr. 5-21 Dosah vysílače radiomodemu pro řízení mobility testovacího robotu.  

Měření probíhalo tak, že se testovací zařízení přenášelo radiálně
2
 od vysílače (několika směry) a 

sledovala se kvalita signálu. V okamžiku, kdy se narazilo na hranici, byl tento bod zanesen do mapy. 

Tyto body tvoří vrcholy vyznačených oblastí. Spojnice mezi vrcholy jsou pouze interpolované, 

v oblastech měření neprobíhalo. 

Zkouška byla provedena i ve sklepních prostorách (vzdálených cca 100m od místa vysílání). Při 

měření se nenarazilo na pokles kvality signálu a byl detekován bez ztrát datových paketů. 

  

                                                      
2
 Dle možností a dispozic terénu 
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Pokud tedy řešíme úlohu, jak co nejspolehlivěji dálkově řídit mobilního robota, tak jednoznačně 

vyhrává varianta s použitím rádiomodemů s vysílacím výkonem 500 mW pracujících na frekvenci 868 

MHz. Tato frekvence je výrazně nižší, než frekvence používané u Wi-Fi (2,4 GHz a nebo 5 GHz) a 

nabízí tedy daleko lepší prostupnost překážkami v podobě budov či vegetace. Z principu fungování 

těchto radiomodemů vyplývá, že se nehodí na obousměrný provoz, protože režie spojená s otočením 

směru vysílání (radiomodemy nejsou plně duplexní) zabere velké množství času (řádově stovky 

milisekund), což vylučuje realtime řízení. 

Tento nedostatek lze odstranit použitím dvou párů těchto radiomodemů s tím, že jeden pár 

slouží pro přenos dat ze stanoviště operátora do  mobilního robota a druhý pár pro opačný směr. Tímto 

způsobem lze data vyměňovat dostatečně rychle na to, aby se dal mobilní robot dálkově ovládat 

s relativně malým (ale i přesto znatelným) zpožděním. 
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5.2 Robot Hardy 

Tento víceúčelový servisní, zásahový a záchranářský robot se skládá ze tří hlavních částí: 

robustního podvozku zajišťujícího dokonalou stabilitu, manipulačního ramene s vysokou únosností a 

víceúčelového efektoru se třemi stavitelnými chapadly a integrovanou hasicí proudnicí. 

Pásový podvozek má původ v pásovém nakladači Bobcat, převzat byl i původní dieselový 

motor a hydraulický agregát, který byl rozšířen o další hydraulické pohony ramene a efektoru. K 

původnímu spalovacímu motoru byl rovněž připojen elektrický alternátor pro výrobu energie pro řídicí 

elektroniku a pro 400voltové stejnosměrné motory ramene. Podvozek byl konstrukčně upraven pro 

uchycení manipulační nadstavby a ostatních systémů a byl rozšířen o další krytování, nárazník (nebo 

radlici) v přední části a prostory pro umístění prvků řídicího systému. 

 

Obr 5-22 Hasičský a záchranářský robot HARDY  
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Manipulační nadstavba má 5 stupňů volnosti, první 2 klouby mají rotační hydraulické pohony a 

další 3 klouby mají stejnosměrné elektromotory TGDrives. Nosnost manipulační nadstavby odpovídá 

hmotnosti největších vyráběných tlakových lahví a činí 300 kg. Chapadlo se třemi prsty poháněnými 

hydraulickými válci je možno automaticky přestavovat do dvou poloh - 3 prsty po 120° nebo 2 prsty 

proti 1. Pro účely přestavení je efektor vybaven motory Maxon. 

 

Podvozek: pásový 

Řízení: diferenční řízení (smykem) 

Pohon: každý pás hnaný prostřednictvím jednoho kola 

Motory: - dieselový motor s hydr. agregátem a el. generátorem 

- 2 rotační hydraulické motory pro pojezd 

- rotační hydraulické motory pro 2 klouby ramene 

- DC motory TGDrives pro 3 klouby ramene 

- 3 Maxon DC motory pro funkce efektoru 

- 3 hydraulické válce pro čelisti chapadla 

- serva pro polohování kamer 

Senzory: - inkrementální snímače polohy v pohonech ramene 

- stereovizní kamerová hlava na rameni 

- 2 přehledové kamery na podvozku 

- couvací kamera na podvozku 

Řídicí systém: dálkové bezdrátové řízení všech funkcí z počítače 

Přenos signálů: - Radiocrafts RC1280HP (868 MHz) pro pojezd 

- Wi-Fi (2,4 GHz) pro obraz z kamer (TCP) 

- Wi-Fi (2,4 GHz) pro řízení všech funkcí a signály senzorů (UDP) 

Rozměry: - celkové: 3100 x 2060 x 2910 mm 

- délky článků ramene: 1250 mm, 950 mm, 973 mm 

- vodorovný dosah ramene (poloměr): 2200 mm 

Hmotnost: 4500 kg 

Nosnost: 300 kg v chapadle 

Hasící médium: voda, průtok 400 l/min, tlak 0,6 MPa (max. 1,2 MPa) 

Rychlost jízdy: max. 10,6 km/h 

Tab 5-3 „Technicko-Taktická Data“ robotu Hardy  

Vnitřními dutinami ramene je až do efektoru přivedena tlaková voda, která slouží jak k 

ochlazování vlastního ramene v případě operace robotu ve vysokých teplotách, tak k hašení pomocí 
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trysky umístěné ve středu efektoru (mezi prsty chapadla). Tryska navíc umožňuje regulovat šířku 

kužele proudící vody - pro tento účel je efektor vybaven dalším motorem Maxon. Pro ochlazování 

robotu v blízkosti požáru je podvozek vybaven tryskami pro vytváření vodní mlhy kolem robotu. 

Řídicí systém se skládá ze systému umístěného přímo na robotu a ze systému operátorského 

stanoviště. Operátor má k dispozici kufřík s počítačem a operátorskou aplikací, pomocí které řídí 

bezdrátově všechny funkce robotu a má vizuální zpětnou vazbu o jeho stavu. 

Tato zpětná vazba zahrnuje jak obrazy z kamer (včetně stereovize s 3D viděním pomocí 

speciálních brýlí) tak data ze senzorů a interaktivní 3D vizualizaci aktuální skutečné polohy ramene a 

efektoru. Aplikace operátorského stanoviště je plně grafická, s důrazem kladeným na obraz kamer a 

pohodlné a přehledné ovládání s využitím bezdrátového pákového ovladače a dotykové obrazovky. 

 

5.2.1 Struktura řídicího systému 

Řídicí systém robotu obsahuje především odolný průmyslový počítač, na kterém běží aplikace 

provádějící všechny úkony řízení na základě vstupů od operátora (obousměrná komunikace s 

počítačem operátora probíhá pomocí wi-fi). Páteří systému je sběrnice SynqNet, na kterou je připojena 

trojice měničů řídicích DC motory ramene a modul Slice I/O pro zajištění analogových a digitálních 

vstupů a výstupů pro řízení všech pomocných funkcí robotu, komunikaci se senzory a v neposlední 

řadě řízení proporcionálních ventilů hydraulických motorů ramene a efektoru. Dále systém obsahuje 

sběrnici CANOpen pro připojení řídicích jednotek EPOS stejnosměrných motorů Maxon v efektoru. 

Řízení pojezdu využívá nezávislý bezdrátový komunikační kanál s výrazně vyšším dosahem a 

prostupností signálu než wi-fi. Pro pojezd byla vyvinuta speciální elektronika, která simuluje pohyby 

ovládací páky původního podvozku Bobcat a rovněž nahrazuje startovací klíček a další tlačítka 

ovládaná původně z kokpitu Bobcatu. 
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Celý řídicí systém je rozdělen na dvě samostatné aplikace, z nichž jedna běží v počítači na 

robotu (tzv. serverovská aplikace, server) a druhá v počítači kufříku operátora (tzv. klientská aplikace, 

klient). Každá z těchto aplikací je složena z dílčích modulů zajišťujících jednotlivé činnosti, přičemž 

jedním z modulů obou aplikací je modul komunikace, který zajišťuje jejich vzájemné bezdrátové 

spojení. 

 

Obr. 5-23 Základní struktura SW operátorského pracoviště (klient)  
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Obr. 5-24 Základní struktura SW řídicího systému robotu (server)  

 

5.2.2 Komunikační systém pojezdu 

Řízení pojezdu a ovládání základních funkcí podvozku (např. startování motoru) probíhá po 

samostatné jednosměrné komunikační lince využívající rádiový přenos na 868 MHz. Tento modul je 

do počítače operátora (klient) připojen přes sériovou linku, proto pro posílání dat musí aplikace 

komunikovat se sériovým (COMM) rozhraním. Modul přijímací data je na robotu připojen přímo do 

samostatného řídicího modelu pojezdu nezávislého na serverové části aplikace. 
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Komunikační protokol 

Protokol má pevnou délku 7 bytů a je tvořen 7 ASCII znaky, například: 

:7F7F0 

Prvním znakem je zahajovací dvojtečka. Následuje dvojice znaků vyjadřující hodnotu rychlosti 

pojezdu v rozsahu 0 až 255 (127 znamená stop) v šestnáctkové soustavě (tzn. 0 až FF). Další dvojice 

znaků vyjadřuje míru zatáčení rovněž v rozsahu 0 až 255 (127 znamená přímý směr) v šestnáctkové 

soustavě (0 až FF).  

Šestý znak obsahuje základní řídicí příkazy pojezdu vyjádřené bitovou kombinací (1 = 

zapalování, 2 = startování, 4 = odbrždění).  

Posledním znakem je tzv. Carriage Return (CR) s ASCII hodnotou 13. 

Uvedený datový paket je posílán pravidelně každých 50 ms. 

 

5.2.3 Komunikační systém manipulačního a senzorického subsystému 

Všechny funkce týkající se manipulační nadstavby a senzorů využívají hlavní komunikační 

kanál založený na technologii Wi-Fi 2,4 GHz. Tato komunikace je obousměrná a přenáší jak pokyny 

směrem operátor → robot, tak informace o stavu robotu ve směru robot → operátor. 

Pro transportní vrstvu této komunikace byl zvolen protokol UDP (User Datagram Protocol), 

který splňuje požadavek na velkou rychlost zasílání dat bez zbytečné režie. Tento protokol 

neposkytuje záruky o doručení jednotlivých paketů dat, což však pro dané využití nevadí, protože při 

pravidelném a častém zasílání aktuálních údajů (oběma směry) není ztráta několika z nich kritická. U 

paketů vysílaných pouze ve speciálních případech je jejich doručení hlídáno vlastní aplikací, 

s případným opětovným odesláním v případě nedoručení. 

Pro UDP komunikaci využívá software řídicího systému aplikační rozhraní Windows Sockets 

2.2 (WinSock).  

Navázání a udržování spojení 

Serverovská aplikace neustále kontroluje příchozí zprávy, při obdržení první si uloží IP adresu 

odesílatele a naváže s ním spojení – začne na tuto adresu pravidelně posílat stavové zprávy (rychle 

v případě jejich změny, jinak pomalejší rychlostí).  
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Klientská aplikace po startu začne vyhledávat server pravidelným posíláním krátkých 

dotazovacích paketů nízkou rychlostí (jednou za 2 s). Pokud klient obdrží ze serveru stavovou zprávu, 

označí operátorovi spojení za navázané a systém je připraven k použití. 

Pokud klient po určitou dobu neobdrží zprávu ze serveru (nebo naopak), je spojení označeno za 

přerušené a robot se uvede do stavu bezpečného zastavení. Doba, po které přerušení spojení detekuje 

server, závisí na aktuální činnosti – pokud probíhá polohování ramene, je doba výrazně kratší, aby se 

rameno v případě výpadku spojení z bezpečnostních důvodů zastavilo co nejdříve. 

Mimo kontroly spojení zajišťuje systém i jednoduché zjišťování kvality spojení spočívající ve 

výpočtu poměru ztracených paketů. Ztracené pakety jsou detekovány pouze ve směru robot → 

operátor. Za tímto účelem je v datovém paketu přidáno postupně se zvyšující pořadové číslo paketu, 

klientská aplikace tyto čísla kontroluje a počítá chybějící. 

 

5.2.4 Modul mobility 

Předmětem výzkumné činnosti v této kapitole je stanovit postup, jakým by bylo možno se 

spolehlivě napojit s řídicím systém robotu Hardy na původní řídicí systém pásového nakladače Bobcat 

T-250, ze kterého robot Hardy vychází a používá jeho lokomoční a energetický subsystém. 

 

Obr. 5-25 Odstrojený pásový nakladač Bobcat T250  
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Za tímto účelem bylo stanoveno několik hypotéz, které by měly tento problém řešit. Všechny 

varianty vycházejí z toho, že původní řízení pojezdu je tvořeno ovládací pákou, která převádí pohyb 

obsluhy na pohyb permanentních magnetů nad snímači. Ty velikost magnetického pole převedou na 

elektrickou veličinu, se kterou dále řídicí systém pracuje a používá ji pro řízení pojezdu a zatáčení. 
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mobility
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Obr. 5-26 Blokové schéma  řídicího systému nakladače Bobcat T250  

Podvržení dat na komunikační sběrnici  

Toto řešení je z hlediska konstrukce nejčistší, ale zároveň nejnáročnější na realizaci. Vyžaduje 

zdokumentování (nebo zajištění dokumentace) komunikačního protokolu použité palubní sběrnice, 

vývoj a výrobu náhradní řídicí elektroniky, která bude nahrazovat původní elektroniku ovladače. Toto 

řešení nemá zaručený výsledek, protože komunikační protokol může být tak složitý, tak že nebude 

možno realizovat zařízení, které funkci ovladače simuluje. Dále může být použitý protokol vybaven 

metodami zabraňujícími použití výrobcem neautorizovaných modulů (za použití kryptografických 

metod). Tato varianta pokrývá i problematiku zpracování povelů z tlačítek umístněných na ovladači. 
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Modul rozhraní s 

technologií 

mobility
...

Datová sběrnice

 

Obr. 5-27 Princip řešení řízení v  nové variantě  

Náhrada desky snímače deskou s vlastní elektronikou 

Tato varianta řešení vychází z předpokladu, že je možné podvrhnout elektronice modulu 

ovladače informace o mechanické poloze ovládací páky takovým způsobem, který by zajišťoval 

splnění požadované funkce. Tato varianta předpokládá vhodnou možnost elektrického napojení na 

rozhraní mezi samotným snímačem fyzikální veličiny (poloha páky) a zbytkem elektroniky modulu 

ovladače. 
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Obr. 5-28 Princip řešení řízení za pomocí náhrady snímače  

 

Tato varianta vyžaduje analýzu použitých principů měření polohy ovládací páky, návrh a 

realizaci elektronického modulu, který na základě požadavků z řídicího počítače robotu generuje 

signály, které původní elektronika ovladače interpretuje jako změnu polohy páky a tím zajistí 

požadovanou akci. Toto řešení představuje vhodný kompromis mezi předpokládanou funkčností a 

realizovatelností zapojení. 

Simulace polohy páky ovladače změnou magnetického pole. 

V této variantě řešení se počítá s realizací simulace pohybu ovládací páky zásahového robotu 

změnou magnetického pole nad příslušnými senzory. Z provedeného výzkumu vyplývá, že 

odměřování polohy páky je založeno na detekci změny magnetického pole nad deskou snímače. Tato 

změna je vyvozována permanentním magnetem, který je konstrukčně umístěn nad čtveřicí senzorů. 

Změnou vzájemné polohy snímačů a magnetu dochází ke změně magnetického pole, která je snímači 

zaznamenána a předána v podobě elektrického signálu do další části elektroniky modulu ovladače k 

dalšímu zpracování. 

Toto řešení vyžaduje podrobnou analýzu magnetických poměrů generovaných permanentním 

magnetem a jejich dokonalou simulaci. Výhodou tohoto řešení je skutečnost, že není nijak zasaženo 

do elektroniky pákového ovladače a realizace řízení je bezkontaktní. 

Mechanický pohyb magnetu nad snímači polohy 

Tato varianta předpokládá zajistit mechanický pohyb stávajícího permanentního magnetu nad 

snímači (např. za pomocí servomotorů) tak, aby magnetické snímače opět nezaznamenaly žádný rozdíl 

oproti pohybu vytvořenému pohybem páky operátorem. 

Rovněž tato varianta nabízí výhodu v tom, že není nutno zasahovat do elektroniky stávajícího 

řídicího systému a je možné realizovat ovládání galvanicky oddělené od elektroniky podvozku. 

Vnáší však do konstrukce mechanickou vazbu, která vyžaduje vhodné konstrukční řešení tak, 

aby byla zachována poloha a rozsah pohybu zmiňovaného permanentního magnetu, tak jak je zajištěna 

v původním ovladači. 
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Samotné řízení pohybu podvozku by pak spočívalo jen v realizaci řízení polohy dvou 

elektronických servomotorů, což představuje poměrně jednoduchý problém. Zmiňovaná mechanická 

vazba však může přinést do řešení jisté problémy a proto se varianta nejeví jako optimální. 

Řešená varianta – náhrada desky snímače deskou s vlastní elektronikou 

Jako nejlepší se jevila varianta, kdy se demontuje elektronika snímače magnetického pole, které 

je ovlivňováno pohybem ovládacího joysticku. Elektrické signály generující elektromagnetické 

snímače bude namísto nich generovat nový elektronický modul vybavený vhodnými DA převodníky a 

řízený mikroprocesorem. Před realizací této varianty bylo potřeba zdokumentovat a analyzovat 

současný stav. 

 

Obr 5-29 Deska magnetického snímače  

Na obrázku 5-27 je zachycen detail modulu snímače magnetického pole. Celá elektronika 

ovladače se skládá ze dvou desek, které jsou vzájemně elektricky propojeny. Desky i propojení jsou 

uloženy v plastovém obalu, do kterého jsou zality silikonovou hmotou. Tento fakt výrazným 

způsobem komplikuje analýzu a znemožňuje napojení do elektroniky modulu bez toho, aby nebyl výše 

uvedený plastový obal zničen. 

Samotný magnetický snímač je tvořen čtveřicí integrovaných obvodů rozmístněných do kříže 

po devadesáti stupních (na obrázku 5-27 jsou vyznačeny červeně) Je předpoklad, že se jedná o 

snímače magnetického pole. Dále je na desce umístněno několik dalších součástek. Nad ním, zhruba 
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ve výšce cca 10 mm, se pohybuje kruhový magnet. Poloha páky ovladače se stanovuje rozdílem 

intenzity magnetického pole v jednotlivých snímačích. 

Deska řídící elektroniky je umístněna na opačné straně plastového dílu. Její propojení s deskou 

snímače je realizováno neznámým počtem vodičů vnitřkem tohoto dílce. Dle toho, co je vidět skrz 

ochranný gel, je možno odhadovat, že propojení s deskou senzoru je realizováno pomocí desíti vodičů, 

pravděpodobně připojených konektorem (viz červeně označená část na obrázku 5-28) K připojení 

celého ovladače na řídicí systém podvozku Bobcat je použito čtyř vodičů (včetně vodičů pro napájení). 

  

Obr. 5-30 Deska řídicí elektroniky pákového ovladače 

Vzhledem k faktu, že po přeprogramování řídicí elektroniky v podvozku nakladače a demontáži 

původní manipulační nadstavby zbyl jeden kompletní ovladač, bylo přistoupeno k jeho demontáži za 

účelem zjištění funkce snímače. Plastový rám byl zničen a silikonový tmel mechanicky odstraněn. To 

umožnilo detailně analyzovat použité součástky v senzoru, což je potřebné pro jejich nahrazení. 

 

Použité snímače fyzikální veličiny 

Podrobnou analýzou a měřením bylo zjištěno, že jádrem snímacího modulu je čtveřice 

integrovaných halových sond s označením HAL401 z produkce firmy Micronas. Na následujícím 

obrázku je blokové schéma jednoho ze čtyř snímačů. 
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Obr. 5-31 Blokové schéma původního  snímače polohy  

Jedná se o snímač magnetického pole na bázi Halova jevu. Hallův jev je proces generace 

Hallova elektrického pole v polovodiči (existuje i v kovech, ale vzhledem k vysoké koncentraci 

vodivostních elektronů se téměř neuplatňuje) za současného působení vnějšího elektrického i 

magnetického pole. Důsledkem toho se hromadí na jedné straně látky záporný náboj a na straně druhé 

náboj kladný. Díky tomu, že póly mají různý potenciál, vzniká Hallovo napětí. 

 

Obr. 5-32 Náhradní schéma snímače HAL401.  

Pro správné fungování náhradního modulu je potřeba analyzovat výstupy, které výše uvedená 

součástka nabízí a které jsou následně zavedeny do elektroniky pákového ovladače. Z dostupné 

dokumentace k použitému obvodu je zřejmá závislost výstupních napětí na výši magnetického pole 

působícího na snímač. 
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Obr. 5-33 Závislost výstupních napětí na měřeném magnetickém poli.  

Cílem řešení je tedy navrhnout elektronický modul, který bude na základě povelů generovat 

napětí odpovídající napětím, které generují jednotlivé snímače snímacího modulu pákového ovladače. 

Byla provedena analýza snímače a jeho elektronické zapojení. Výsledkem je následující 

schéma, které zachycuje použité součástky pro každý ze čtveřice snímačů. Každý snímač má dva 

výstupní signály, jejichž hodnota je vůči sobě vzájemně převrácená. Signál OUT1 s rostoucí intenzitou 

klesá, kdežto signál OUT2 naopak stoupá. Každý z těchto signálů je do další elektroniky modulu 

snímače polohy připojen přes omezovací odpor o velikosti 1 kΩ. Pro odstranění rušivých vlivů je 

navíc přes dvojici kondenzátorů (330 pF a 47 nF) připojen na nulový potenciál. Samotný snímač 

HAL401 je napájen napájecím napětím o výši 5 V. Toto napětí dodává elektronika pákového snímače. 

Na následujícím obrázku je zachyceno náhradní schéma jednoho snímače HAL401. Tento vzor je na 

modulu snímače zopakován čtyřikrát. 
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Obr. 5-34 Schéma zapojení snímače HAL401. 

Další analýza spočívala v prozkoumání významu jednotlivých vodičů spojující modul snímače s 

modulem elektroniky. Destrukcí nevyužitého ovladače bylo zjištěno, že toto propojení je realizováno 

deseti vodiči (v uspořádání 2 x 5) které vedou středem nožky spojující oba moduly. 

Celé propojení je schováno v plastovém krytu (viz následující obrázek) a zalito silikonovým 

gelem. Pro úspěšné připojení je nutné toto spojení rozebrat (vhodným řezem), rozpojit konektor 

spojující oba moduly a připojit na příslušné signály. 

Osm vodičů je signálových, přenáší analogový signál reprezentující změřené magnetické pole, 

dva krajní (pin 1 a 10) jsou vyžity pro přenos napájení modulu snímače. Napájen je napětím 5 V. 
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Obr. 5-35  Detail propojení elektroniky snímače s elektronikou ovladače (středem nožky) 

 

Vnitřkem spojovacího dílu prochází deset vodičů, které jsou pomocí konektoru spojeny s 

deskou snímačů. Analýzou rozebraného modulu a následným měřením přímo na modulu v podvozku 

Bobcat bylo možno sestavit následující tabuku popisující význam jednotlivých linek uvedeného 

spojení. 

 

GND OUT1A OUT2A OUT3A OUT4A 

OUT1B OUT2B OUT3B OUT4B VCC 

 

Tab. 5-3 Význam vodičů propojení modulu snímače 

Výstupní napětí OUTxy odpovídá signálům Ch1 a Ch2, které jsou zachyceny na obrázku 3.9. 

Uspořádání senzorů na desce elektroniky snímače je zachyceno na následujícím obrázku. Je to pohled 

shora na vrchní část snímače. Konektor je vyveden spodní stranou a významy jednotlivých vodičů 

odpovídají tabulce 5-3 (rovněž při pohledu shora) 
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Obr. 5-34 Označení rozmístěných snímačů 

Pro generování příslušných napěťových signálů byl navržen a vytvořen modul nabízející osm 

programově ovladatelných DA převodníků MCP4922, které na základě povelů z řídicí aplikace 

nastaví své výstupy do požadované úrovně. Použité převodníky pracují s 12bitovým rozlišením, takže 

poskytují 2048 úrovní rozlišení, což je pro řízení hydraulických pohonů více než dostatečné. 

Komunikace s převodníky probíhá prostřednictvím sběrnice SPI – viz obr 5-35. 

 

Obr. 5-35 Princip komunikace přes sběrnici SPI  

SPI (Serial Peripheral Interface) je sériové periferní rozhraní. Používá se pro komunikaci mezi 

řídícími mikroprocesory a ostatními integrovanými obvody (EEPROM, A/D převodníky, displeje…). 

Komunikace je realizována pomocí společné sběrnice. Adresace se provádí pomocí zvláštních vodičů, 

které při logické nule aktivují příjem a vysílání zvoleného zařízení (piny SS nebo CS). 



63 

 

Na následujícím obrázku je zachyceno blokové schéma náhradního modulu snímačů. Čtveřice 

převodníků je připojena prostřednictvím výše uvedené sběrnice k řídicímu mikroprocesoru modulu, 

který zajišťuje příjem a zpracování povelů z nadřazeného řídicího systému. Tyto povely jsou následně 

přeneseny do jednotlivých převodníků a synchronně promítnuty na jejich výstupy. 
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Obr. 5-36 Blokové schéma náhradního modulu.  

Jako řídicí procesor byl zvolen jednočipový mikroprocesor firmy ATMEL, konkrétně se jedná o 

model ATMega8, který nabízí dostatečnou rychlost běhu programu a komunikace s převodníky a 

zajišťuje tak rychlé natavování žádaných hodnot. Na následujícím elektronickém schématu je 

zachyceno kompletní zapojení modulu.  

Na následujícím obrázku jsou označeny snímače magnetického pole v původní elektronice 

ovladače. Pro ochranu jsou zapouzdřeny v průhledném silikonovém gelu. Ovladač je vybaven čtyřmi 

těmito snímači, vždy dva na každou osu, s tím, že pracují komplementárně. Při pohybu páky jedním 

směrem dochází na jednom snímači k zvyšování intenzity magnetického pole, na druhém snímači 

k poklesu. V případě, že tato podmínka není dodržena, elektronika podvozku Bobcat to vyhodnotí jako 

chybu a zablokuje se. Proto je nutné poměrně přesně dodržet intenzity generovaných magnetických 

polí a jejich vzájemnou vazbu v případě požadavku na změnu rychlosti či směru jízdy. 
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Tato varianta prošla několika zkouškami, které naznačily, že by mohla být funkční. Při 

podrobnějším zkoumání a testech se však ukázala dlouhodobě nespolehlivá, protože elektricky 

zasahuje do původního řídicího systému. Při testech došlo vlivem statické elektřiny či parazitních 

proudů k poškození původní elektroniky ovladače. Proto bylo od dalších pokusů s tímto způsobem 

řízení upuštěno. 

 Návrh náhradního modulu řízení – varianta 2 

Proto bylo přistoupeno k realizaci řešení dle hypotézy, která navrhovala možnost simulovat 

změnu magnetického pole nad původními snímači tak, aby to stávající elektronika nakladače Bobcat 

T-250 vyhodnotila jako pohyb páky operátorem a vygenerovala patřičnou odezvu v podobě pohybu 

nakladače žádaným směrem. 

Na základě testování byla vyvinuta, realizována a vyzkoušená varianta, kdy se pomocí 

elektronického modulu a za použití čtyř elektromagnetických cívek generuje magnetické pole v místě 

snímačů původního pákového ovladače. 

Velkou výhodou tohoto řešení je fakt, že není elektronicky spojen s původní elektronikou 

startování a řízení podvozku Bobcat. Jediná vazba je bezkontaktní, prostřednictvím generovaného 

elektromagnetického pole. 

Samotný ovladač je vybaven elektronikou, která je kompletně zalitá v silikonu, takže veškeré 

pokusy o připojení povedou k nevratnému odstranění této ochranné hmoty. 

Elektronika snímání pohybu joysticku je tvořena dvěma deskami plošných spojů, jedna z nich je 

řídicí, druhá obsahuje samotné magnetické snímače polohy. Propojení těchto desek je realizováno 

vnitřkem konstrukce, takže rovněž není možné připojení bez částečné destrukce ovladače. 

Přesto však bylo nutné se na ně napojit voltmetrem a měřit rozsahy napětí, které odpovídaly 

výchylce ovladače v celém jeho rozsahu. Poté bylo možno původní mechanismus ovladače zcela 

demontovat, nahradit ho realizovaným modulem a pomocí počítače nastavovat v jednotlivých 

elektromagnetických cívkách takový magnetický tok, aby výstup z jeho snímače odpovídal původním 

hodnotám. 

Jádrem řídicího modulu je procesor ATMega128 od firmy ATMEL. Tento výkonný procesor 

byl zvolen hlavně proto, že obsahuje dvě na sobě nezávislé jednotky pro komunikaci po sériové lince. 

Jedna z linek přijímá data prostřednictvím bezdrátového pojítka, druhá přijímá data z řídicího počítače 

robotu HARDY. 



65 

 

Na základě povelů pro zvolený směr a rychlost jízdy procesor ovládá napětí v jednotlivých 

cívkách a tím dociluje požadovanou intenzitu elektromagnetického pole, které ovlivňuje snímací 

prvky v původní elektronice ovladače podvozku Bobcat. 

Další funkcí, kterou elektronika modulu mobility plní, je ovládání zapnutí, startování, a 

odbrzdění původní elektroniky podvozku Bobcat. Realizuje tedy funkce, které bylo v původním bagru 

možno ovládat startovacím klíčkem a stiskem tlačítka pro odbrzdění. 

Do blízkosti těchto senzorů jsou mechanicky připevněny čtyři cívky, které je možno 

elektronicky řídit a regulovat tak intenzitu a směr generovaného elektromagnetického pole. Pro 

zajištění kvalitního a fixního připojení cívek k tělu snímače bylo nutno vyrobit vhodnou redukci – 

držák, který zajistí mechanické upevnění původní elektroniky snímače k definované poloze vůči výše 

zmíněným cívkám. 

Zmíněná redukce byla navržená dle rozměrových požadavků v systému Pro/Engineer a 

vyrobena metodou rapid prototyping z polykarbonátu. Výsledný výtisk (ještě před odstraněním 

podpůrného materiálu) je zachycen na následujícím obrázku. 

 

 

Obr. 5-37 Redukce mezi elektronikou snímače a modulem mobility  (3D model a 

3D výtisk)  
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Obr. 5-38 Úplné schéma zapojení modulu  
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Obr. 5-39 Návrh desky modulu řízení pojezdu.  

Na předchozím obrázku je znázorněna deska plošných spojů pro modul řízení pojezdu. V levé 

části se nachází čtveřice elektromagnetických cívek a výše zmíněná redukce pro upevnění desky 

senzorů, která byla vymontována z páky původního ovladače. V prostřední části je v patici umístěna 

deska s řídicím procesorem ATMega128 od společnosti ATMEL.  V pravé části modulu jsou pak 

umístěny relé pro zajištění startování motoru a svorkovnice pro připojení napájení, antény a 

komunikačního portu RS232. 

 

Obr. 5-40 Hotový modul řídicí elektroniky pojezdu  
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Modul řízení pojezdu je v robotu HARDY instalován v levém rozvaděči (RR1), společně 

s řídicím počítačem. Na následujícím obrázku je fotografie nainstalovaného modulu s připojenou 

původní elektronikou ovladače podvozku Bobcat. 

  

Obr. 5-41 Instalovaný řídicí modul v  rozvaděči v robotu HARDY 

Protože původní elektronika podvozku Bobcat T250 je vybavena poměrně sofistikovanými 

obvody a diagnostikou, nebylo možno odpojit z původního systému komponenty, které se v robotu 

HARDY nepoužívají (viz ovládací prvky v pravé části obrázku). 

Modul je vybaven osmi LED diodami, které informují o jeho aktuálním stavu. 

 Modul pod napětím (zelená) – rozsvítí se v případě zapnutí napájecího napětí. 

 Robot stojí (červená) – signalizuje stav, kdy je robot v klidu. 

 Příjem dat z řídicího počítače přímo z robota (žlutá) – bliká v případě, že přicházejí data 

pomocí kabelového propojení přímo z počítače robotu. 

 Příjem dat z bezdrátové linky (žlutá) – bliká v případě, že modul přijímá data přicházející 

z kufru operátora prostřednictvím bezdrátové linky. 
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 Informace o zapnutí a odbrzdění motoru podvozku (zelená) – Tato informace je přejata 

z původní informační kontrolky podvozku Bobcat. Rozsvítí se, v případě, že je nastartován 

motor a operátor dal příkaz k odbrzdění hydraulických motorů pojezdu. 

 Kontrolka relé odbrzdění (zelená) – je aktivní po dobu stisku tlačítka pro odbrzdění. 

 Kontrolka relé startu motoru (zelená) – je aktivní po dobu startování motoru (stejně jako 

když původní startovací klíček byl v poloze II.) 

 Kontrolka relé startu systému (zelená) – je aktivní po celou dobu provozu systému 

původního podvozku Bobcat (obdoba aktivního startovacího klíčku v poloze I.) 

 

 

Obr. 5-42 Stavové LED diody modulu pojezdu.  

Software řídicího modulu 

Firmware modulu realizuje generování 4 PWM signálů (z důvodů omezení použitých 

mikrokontrolérů, které jsou schopné generovat pouze 2 PWM signály, byly v zapojení použity tyto 

mikrokontroléry dva). Povely modul obdrží z nadřazeného řídicího systému prostřednictvím sériové 

linky RS232. 

Oživení, testování a verifikace modulu mobility 

Hotový modul bylo potřeba „oživit“. To znamená verifikovat jeho funkci v laboratorních 

podmínkách a poté otestovat kooperaci s původním řídicím systémem Bobcat. Pro správnou funkci 

bylo potřeba nalézt vhodné hodnoty jednotlivých PWM generátorů napětí pro cívky potřebné pro jízdu 

a pro zatáčení podvozku. Hodnoty musí co nejlépe kopírovat hodnoty, které generuje původní snímač. 

Testování bylo potřeba provádět ve spolupráci s techniky firmy Bobcat, kteří vyhodnotí případné 

chyby, které detekuje řídicí systém podvozku a umožní tak přizpůsobit parametry modulu mobility 

tak, aby již k chybám nedocházelo. 
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6. ŘÍDICÍ SYSTÉMY NA BÁZI POKROČILÝCH 

MIKROKONTROLÉRŮ 

Postupný vývoj komplexních elektronických systémů (například servozesilovačů pro moderní 

elektrické pohony) a zvýšené požadavky na funkce realizované řídicím systémem vedly k nutnosti 

nasazení pokročilých mikrokontrolérů vybavených velkou programovou pamětí a množstvím 

pokročilých periférií (Ethernet, USB, CAN atd.) pro měření a komunikaci s dalšími perifériemi 

robotického systému. 

6.1 Robotické nemocniční lůžko 

Robotické operátorem řízené nemocniční lůžko (stretcher) je ve své podstatě motorovou 

pojízdnou miniresuscitační jednotkou s plnohodnotným přístrojovým vybavením, určenou pro rychlý a 

bezpečný transport pacientů, zejména v traumatickém stavu, se současným zajištěním jejich 

základních životních funkcí, opatřený všesměrovými koly se samostatnými elektropohony a 

centrálním softwarovým řízením, s možností polohování, vážení, průběžného sledování stavu pacienta 

s dálkovým přenosem dat, při jízdě po šikmých plochách se schopností automatického vyrovnávání 

lůžka do horizontální polohy, s vysokou manévrovací schopností lůžka všemi směry, zejména ve 

stísněných prostorách, se zabudovaným systémem umožňujícím plnohodnotné ovládání. Díky použití 

všesměrových kol, je lůžko schopno jízdy libovolným směrem. 

 

Obr. 6-1Fotografie testovacího prototypu robotického lůžka  
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Realizovaný prototyp (viz obr. 6-1) nově vyvinutého systému pro záchranu a přepravu osob 

v traumatickém nebo kontaminovaném stavu je vybaven všesměrovými koly vlastní konstrukce (viz 

obr. 6-2L), které jsou pomocí tuhých pryžových silentbloků tuhé nápravy uloženy v rámu podvozku 

(viz obr. 6-2R). Všesměrová kola poskytují prototypu Robstretcheru bezkonkurenční manévrovací 

schopnosti. Princip a možnosti pohybu čtyřkolového podvozku se všesměrovými koly typu Mecanum, 

které byly použity na ROBOSTRETCHERu, jsou znázorněny na 6-2 a 6-3. Výsledný směr jízdy 

podvozku se všesměrovými koly je dán rychlostí a smyslem otáčení jednotlivých všesměrových kol. 

Podmínkou však je, aby všechna kola měla kvalitní kontakt s terénem. V případě ztráty kontaktu 

jednoho nebo více kol dochází ke ztrátě kontroly pohybu podvozku. 

 

 

Délka  
2300—2460 mm  

Šířka  
990 mm  

Hmotnost  
392 kg  

Nosnost  
360 kg  

Ložná plocha  
680 x 1920 mm  

Interface  
ROLFIX F102  

Kola  
Všesměrová 

Tab. 6-1 Základní parametry robotického lůžka  

Všesměrová kola byla vybavena integrovaným přímým pohonem v podobě přesného 

servomotoru s resolverem od firmy TG Drives. Tento pohon (typ elektromotoru, typ zpětné vazby) 

doplněný o servozesilovač obecně umožňuje velmi přesné řízení rychlosti i polohy.  

 

 

Obr. 6-2: Model všesměrového kola a jeho montáž na ose nárpravy  
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Použitý hardware tedy principiálně zajišťuje požadovanou přesnost pro řízení podvozku 

se všesměrovými koly. Zkušební podvozek systému pro záchranu a přepravu osob byl postaven na 

základě potřeby ověřit jízdní vlastnosti všesměrových kol a navržených typů jejich zavěšení a náprav, 

ale také pro testování a ladění navrženého řídicího systému pro pohyb všesměrového podvozku 

společně s vhodným ovládáním. Kromě toho byly také testovány různé konfigurace vhodných 

parametrů nastavení pohonu. 

Podvozky se všesměrovými koly se vyznačují vysokou úrovní manévrovatelnosti, která je 

výsledkem dané koncepce. Každé všesměrové kolo podvozku je nezávisle poháněno tak, aby mohlo 

být dosaženo požadovaného směru a rychlosti pohybu. Tato skutečnost do značné míry ovlivňuje 

koncepci systému řízení a celkový přístup k dané problematice. 

6.1.1 Charakteristika podvozku s všesměrovými koly 

 
Podvozky se všesměrovými koly se vyznačují některými charakteristickými rysy a vlastnostmi, 

mezi něž patří tyto: 

 Všesměrová kola se nenatáčejí – minimalizace prostoru podběhu kola. 

 Směr jízdy celého podvozku je dán rychlostí a smyslem otáčení jednotlivých 

všesměrových kol. 

 Všesměrová kola jsou převážně určena pro pohyb po rovném terénu. 

 Každé všesměrové kolo musí být poháněné. 

 Osy válečků dvou sousedních kol, které jsou v kontaktu s terénem, musí být na sebe 

kolmé, nebo mimoběžné. 

 
V běžné praxi se lze nejčastěji setkat s tříkolovými (viz obr. 6-4) nebo čtyřkolovými podvozky 

se všesměrovými koly. V poslední době ale nejsou v průmyslových aplikacích výjimkou ani 

vícekolové podvozky se všesměrovými koly. U tříkolových a někdy i čtyřkolových podvozků se 

všesměrovými koly se nejčastěji používají všesměrová kola, která mají obvodové volně otočné 

válečky uloženy kolmo k ose rotace celého kola. Pokud by ale měla být použita klasicky uložená čtyři 

kola, musela by být použita všesměrová kola Illanator, která mají osy obvodových válečků skloněné o 

45 ° od osy kola. V průmyslových aplikacích se ještě všesměrová kola Illanator používají i pro 

podvozky s více než čtyřmi všesměrovými koly (viz obr. 6-5). 
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Obr. 6-4 Příklad aplikace podvozku se třemi všesměrovými koly.  

 

 

 

Obr. 6-5 Příklad průmyslové aplikace podvozku s  více než čtyřmi všesměrovými 

koly typu Illanator.  

6.1.2 Manévrovací schopnosti podvozku se všesměrovými koly 

Pro podvozek systému pro záchranu a přepravu pacientů byl zvolen čtyřkolový podvozek 

s klasickým uspořádáním kol se všesměrovými koly Illanator. Směr a rychlost pohybu, případně 

vůbec možné směry pohybu jsou dány řízením smyslu a rychlosti otáčení jednotlivých kol. Uložení 

kol v podvozku a možné základní směry pohybu jsou znázorněny na obrázku 4. Obrázek 5 

schematicky znázorňuje všechny možné pohyby všesměrového podvozku a tomu odpovídající rotace 

jednotlivých všesměrových kol. Pro jednoznačné pochopení jsou zde uvedena schémata podvozku 

s konvenčními koly v takových konfiguracích, které odpovídají danému pohybu. Odpovídající 
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manévrovací schopnosti podvozku se všesměrovými koly jsou založeny na předpokladu, že se kola 

pohybují na kvalitním terénu a že je zajištěna stoprocentní kvalita trakce každého všesměrového kola. 

 

Obr. 6-6: Všesměrové kolo s elektromotorem HS-6600 

 

Obr. 6-7 Schéma pohybů podvozku se všesměrovými v  závislosti na rotacích 

jednotlivých kol doplněné o  schématické znázornění podvozku s konvenčními koly  
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6.1.3 Řízení podvozku s všesměrovými koly 

Řízení podvozku se čtyřmi všesměrovými koly v podstatě znamená současné přesné 

řízení jednotlivých čtyř všesměrových kol. V každém všesměrovém kole je zabudován 

servomotor pro jeho přímý pohon (HUB motor bez převodovky), který je vybaven zpětnou 

vazbou v podobě resolveru. Bude tedy potřeba u každého kola přesně řídit směr a rychlost 

otáčení. Jako nadřazený prvek řídicího systému bude muset být vybrán nějaký 

mikroprocesorový modul, který bude schopen online řízení v reálném čase oněch čtyřech 

motorů zajistit. Kompletní servopohon je doplněn o servozesilovač (měnič výkonu) TGA 48, 

který může s nadřazeným procesorovým modulem komunikovat pomocí analogového 

i digitálního signálu. V první fázi předpokládáme využití možnosti komunikace na analogové 

bázi. Finální řešení by ale mělo využívat digitální komunikační protokol CAN. 

 

Obr. 6-8: 3D model konstrukce rámu robotického lůžka  

 

Výše uvedené servozesilovače TGA 48 (viz obr. 6-9) umožňují servopohon řídit ve 

dvou základních provozních režimech – polohovém a rychlostním. Kromě toho je možné 

nadefinovat stavy, kdy může být za určitých okolností provozní režim změněn z polohového 

na rychlostní a naopak. Tento režim pak lze považovat za hybridní. V počáteční fázi testování 

podvozku a vývoji aplikace pro řízení předpokládáme provoz v rychlostním režimu, případně 

v režimu hybridním. Po otestování chování podvozku bude vybráno nejlepší řešení. 
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Obr. 6-9 Servozesilovač TGA 48  

Při nasazení podvozku se všesměrovými koly pro konkrétní úlohu se předpokládá 

pohyb po ideálně rovném terénu se zajištěním stoprocentní kvality trakce. V našem případě 

tomu nemusí vždy tak být. V průběhu vývoje software řídicího systému se budeme zabývat 

i stavy, které jsou nad rámec možností vnitřní zpětné vazby servopohonů. 

Interakce s obsluhou 

Pro uživatelsky příjemné ovládání bylo vytvořeno několik návrhů možností řízení robotického 

lůžka. Na základě testů byla vybrána optimální varianta v podobě velkého dotykového displeje, který 

umožňuje ovládat většinu funkcí lůžka (zdvih a naklápění ložné plochy, ovládání zvukové a světelné 

signalizace pohybu lůžka) a volbu režimů jízdy (styl auto a styl krab). 

 

Obr. 6-10 Řídicí systém robotického lůžka – dotykový displej 
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V režimu auto se lůžko pohybuje tak, jak by obsluha očekávala, tedy dopředně a 

ovladačem pro zatáčení lůžko zatáčí na poloměru definovaném kombinací výchylek ovladačů 

pro rychlost. Lůžko se tak chová, jako kdyby bylo vybaveno Ackermanovým způsobem 

řízení.  

V režimu krab se naplno využívá možností všesměrových kol a pohybuje se pravoúhle. 

Výchylka ovladače pro zatáčení tedy způsobuje pravoúhlou jízdu na stranu  (rychlost 

odpovídá výchylce). Kombinací dopředné rychlosti a pohybu stranou je tak možno docílit 

jízdu v libovolném směru. 

 

Obr. 6-11: Potenciometrický ovladač CURTIS ET-126. 

 

Ovladače pro ovládání pohybu vpřed a pro ovládání zatáčení se nacházejí na konci 

obou madel a jsou určeny pro ovládání prstem. Na obrázku 6-3 jsou vidět v úrovni dolní 

hrany ovládacího displeje a jsou vyvedeny v šedé barvě. Jedná se o analogové potenciometry 

s vratnou pružinou, které ovladač drží ve střední poloze. 

Samotný grafický displej je tvořen inteligentním modulem, který v sobě obsahuje 

veškerou grafiku a předprogramovanou logiku virtuálních tlačítek a dalších funkcí. Tento 

modul komunikuje s řídicím systém lůžka prostřednictvím sériové linky, přes kterou přímá 

povely k zobrazení příslušných obrazovek a zároveň přes něj odesílá akce provedené 

uživatelem (stisk příslušného virtuálního tlačítka). 
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6.1.4 Řídicí systém na analogové bázi 

Pro systém testování podvozku bylo nejprve přistoupeno k variantě, ve které se povely rychlosti 

zadávaly měničům TGA pomocí analogových signálů. Signály informující měnič o žádaném směru 

rychlosti byly předávány digitálně, dvoustavovou hodnotou. 

Pro tento účel bylo vytvořeno elektronické zařízení, které přijímá povely z nadřazeného řídicího 

systému (v tomto případě počítač) a nastavuje své analogové výstupy podle žádané hodnoty. 

 

Obr. 6-12 Úplné schéma zapojení analogového modulu 

Základem je procesor třídy AVR, který prostřednictvím rozhraní SPI komunikuje s externími 

obvody AD převodníků (MCP4922). Tyto 12bitové převodníky poskytují výstupní signál o napětí 

max. 5 V. Vzhledem k tomu, že vstupy měničů TGA pracují v rozsahu 0 – 10 V, bylo potřeba toto 

výstupní napětí zvýšit na dvojnásobek. Toto bylo realizováno skupinou operačních zesilovačů 

LM2902N, které jsou zapojeny na výstup z AD převodníku a nakonfigurovány tak, aby poskytovaly 

dvojnásobné zesílení. 
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Obr. 6-13. Obrázek zapojení na desce plošných spojů  

Na výše uvedeném obrázku je schéma osazení a propojení na desce plošných spojů pro modul 

analogového řízení lůžka. V levé dolní části modulu se nachází i spínaný zdroj pro úspornou dodávku 

5 V pro napájení všech součástek obvodu (výkonová část) a v pravé dolní části se nachází zdroj napětí 

12 V pro napájení operačních zesilovačů. Toto je jen signálová část, a tak je zdroj dimenzován na 

proud maximálně 100 mA, což pro dané zapojení dostačuje.  

 

Obr. 6-14:Řídicí modul nadřazeného řídicího systému zkušebního podvozku  

Další funkcí modulu je zpracování dvou analogových signálů z pákového ovladače, který byl 

vybrán pro účely testování funkcí lůžka. Naměřená data jsou předána do nadřazeného řídicího 
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systému, který obsahuje veškerou řídicí logiku, kde jsou zpracovány a předány zpět do modulu 

k provedení. 

Pro ovládání byl pro tuto variantu zvolen dvouosý pákový ovladač (joystick), který byl vetknut 

do ovládací konzole. Obslužný SW byl spuštěn na připojeném notebooku, po otestování by byl 

implementován přímo do procesoru Atmel v modulu řídicí elektroniky. 

       

Obr. 6-15: Joystick pro ovládání zkušebního podvozku se všesměrovými koly. 

 

Software pro testování 

Pro potřeby ovládání výše uvedeného modulu bylo v programovacím prostředí Microsoft Visual 

Studio – Visual Basic 2010 vytvořen komplexní program pro řízení pohybu lůžka, pro změnu jeho 

provozních režimů (krab, auto) a pro nastavování parametrů ovlivňujících jízdu (jako je maximální 

zrychlení, maximální rychlosti a podobně). 

Program umožňoval ověřovat principy ovládání podvozku se všesměrovými koly, ověřit vzorce 

pro výpočet rychlostí a směrů jednotlivých kol pro každý ze dvou provozních režimu (krab – 

pravoúhlý režim a auto).  
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Obr. 6-16. Obrazovka ovládacího programu  

 

Rozhraní programu je univerzální. Jako vstupy pro ovládání lůžka dokáže akceptovat data, která 

zasílá výše uvedený modul (volba „Použít HW joystick“), anebo dokáže přijímat povely i z posuvníků, 

které je možno nastavovat myší (pravá dolní část obrazovky programu). 

Pro testovací účely je možno vypnout ovládání motorů a sledovat odezvu programu jen na 

obrazovce počítače (pro tyto účely je potřeba zaškrtnout volbu „Simulace“). Rovněž je pro testovací 

účely možné ovládat nezávisle každé ze čtyř kol lůžka. K tomu slouží volba „Povolit nezávislé řízení 

os“. V tomto režimu je možné ovládat příslušné kolo pouhým tažením posuvníků v levé části 

obrazovky. Pokud je aktivní volba „Povolit autostop“, dojde po uvolnění tlačítka myši 

k automatickému zastavení příslušného pohonu, bez ohledu na to, ve které poloze byl jezdec 

posuvníku uvolněn. V případě neaktivnosti této volby je po uvolnění stisku tlačítka myši jezdec, a tím 

i nastavená rychlost, ponechána v poloze, ve které došlo k uvolnění stisku. Toto umožňuje testovat 

dlouhodobější provoz daného motoru a hodí se pro testy na podloženém podvozku tak, aby 

nedocházelo k jeho ujíždění. Tento režim není bezpečné používat v provozu na zemi, protože může 

dojít ke kolizi lůžka s překážkou. Pro potřeby rychlého zastavení v tomto případě je na obrazovce 

ovládacího programu k dispozici tlačítko „STOP“, které zastaví všechny osy najednou. 

V pravé horní části obrazovky programu je možno nastavit parametry ovlivňující pohyb lůžka. 

Jedná se o tzv. Deadzone joysticku (interval pohybu páky joysticku od středu, jehož poloha je brána 

jako klidová), což slouží k zamezení samovolné jízdy v okamžiku, kdy by z joysticku přišel nenulový 
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signál (vlivem chyby přesnosti joysticku a rušením). Dále pak je možné nastavit maximální rychlost 

dopředné jízdy, zrychlení pohybu v reakci na požadovanou rychlost a maximální rychlost při couvání. 

Software řídicího systému zkušebního podvozku byl navržen tak, aby pomocí jednoduché a 

přehledné obrazovky bylo možné provádět následující úkony: 

 Simulovat naprogramovaný zdrojový kód řídicího systému a ověřit tak jeho správnost 

v návaznosti na požadované reakce všesměrových kol. 

 Změnit režim jízdy (pravoúhlý vs. automobilový). 

 Aktivovat (resp. uvést samostatně do pohybu) jednotlivá všesměrová kola. 

 Měnit nejdůležitější parametry pohonu respektive pohybu podvozku. Konkrétně jde 

o mrtvou zónu joysticku, dopřednou rychlost podvozku, zrychlení podvozku a rychlost 

při couvání. 

 Mrtvá zóna joysticku umožňuje nastavit velikost pole necitlivosti okolo jeho počáteční 

(neutrální či středové) polohy. Dále je možné omezit maximum pro dopřednou rychlost jízdy. 

Uvedená procenta se vztahují k reálné maximální rychlosti pohybu, která vychází ze zvoleného 

valivého průměru všesměrového kola a vinutí motoru pro napájecí napětí 24 V. Parametr zrychlení 

vychází z nastavení servozesilovačů, kde je preferována charakteristika uplatňující omezení 

maximálního proudu, což se velmi pozitivně projevuje na výdrži akumulátorů. Poslední měnitelný 

parametr – rychlost couvání – není odvozen od maximální možné rychlosti pohybu podvozku, 

ale od nastavené hodnoty dopředné rychlosti.  

Testování analogového ovládání – závěr 

Při testování analogového ovládání bylo možno si ověřit několik základních principů, které 

posloužily jako podklad pro finální variantu. Předmětem ověřování bylo testování vhodnosti použití 

joysticku pro ovládání lůžka. Tento způsob ovládání se neukázal jako nejvhodnější, a proto bylo 

přistoupeno k použití jiného typu ovladače (throttle). 

Dále se ověřovaly principy jízdy pro oba provozní režimy. Zde došlo k návrhu a ověření funkce 

algoritmů pro nastavení rychlosti a směru jednotlivých kol na základě povelu z ovladače. Tyto 

algoritmy byly následně použity ve finální variantě a byly integrovány do programu pro procesor 

ARM (viz dále). 

Předmětem zkoumání bylo i samotné chování měničů a motorů při analogovém způsobu řízení. 

Ten se ukázal jako ne úplně vhodný, a proto bylo přistoupeno k návrhu systému řízení přes CAN 

sběrnici. Hlavní nedostatek analogového řízení byla nepřesnost v zadávání parametrů rychlosti pro 

jednotlivé měniče a špatná funkce měniče při zastavení. Kdy měnič „pružil“ a nedržel polohu, což 
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bylo dáno především vlastnostmi regulátoru v měniči. Přechodem na řízení CAN byly tyto nedostatky 

eliminovány, protože přes CAN se zadávala poloha kola, nikoliv jeho rychlost. 

Řídicí systém na analogové bázi pracoval se servozesilovači v kombinovaném provozním 

režimu. Pokud byla rychlost rovna nule, respektive žádaná hodnota rychlosti byla nulová, pracoval 

pohon v polohovém režimu. V momentě, kdy došlo k malému vychýlení joysticku, tedy žádaná 

hodnota rychlosti nebyla rovna nule, začal pohon podvozku pracovat v rychlostním režimu. Smyslem 

tohoto řešení bylo splnit požadavek, aby byl podvozek zabrzděn, když je žádaná rychlost rovna nule. 

V průběhu testování se ukázaly přednosti a zápory tohoto řešení. 

6.1.5 Řídicí systém na digitální bázi 

Výrobce a dodavatel pohonů všesměrových kol na základě svých zkušeností z jiných aplikací 

doporučil provozovat zařízení pod řídicím systémem na digitální bázi. Komunikace v takovém případě 

probíhá po sběrnici CAN. Základem řídicího systému na digitální bázi je mikroprocesorový modul 

MCBSTM32E Starter Kit s procesorem ARM (viz obr. 6-17). 

 

Obr. 6-17 MCBSTM32E Starter Kit s  procesorem ARM  

Jako ovládací prvky byly v rámci vývoje vhodného ergonomického ovládání zvoleny 

potenciometrické ovladače CURTIS ET-126 (viz obr. 8). Ty byly na testovacím podvozku 

namontovány na testovací verzi ovládání, kde je možné měnit vzájemnou konfiguraci prvků taky, aby 

bylo nalezeno optimální ergonomické řešení (viz obr. 6-18). 
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Obr. 6-18: Testovací verze ovládání podvozku  

 
Při testování řídicího systému na analogové bázi byly zjištěny tyto níže uvedené skutečnosti: 

 Jako ideální se jevila mrtvá zóna joysticku nastavená na hodnotu 10 %. 

 Pro reálný provoz stačí zrychlení omezeno na hodnotu 50 % maxima. Problémem 

ale v některých (krizových) situacích může být tím pádem i omezené zpomalení. Ideální 

by bylo mít rozdílné nastavení pro maximální zrychlení a maximální zpomalení. 

 Rychlost vzad by z bezpečnostních důvodů měla být nižší, než je maximální rychlost 

vpřed. Ideální hodnotu předpokládáme někde mezi hodnotami 50 až 75 % maximální 

rychlosti jízdy vpřed. 

 Maximální rychlost jízdy vpřed se jeví jako v reálu nevyužitelná. Předpokládáme 

omezení v podobě 80 % maximální hodnoty rychlosti jízdy. 

Kombinovaný pracovní režim pohonů se ukázal jako nevhodný ze dvou důvodů. V případě, že 

je aktivní polohový režim (žádaná rychlost je nulová), podvozek stojí na svém místě. V případě, že na 

něj začne v tomto režimu působit nějaký vnější činitel boční silou, podvozek se vychýlí, přičemž jeho 

odpor proti pohybu s rostoucí výchylkou roste. Po pominutí působení externí síly se podvozek rychle 

vrátí zpět a chová se jako by byl napružen na gumě. Rozkmitá se a výchylka je dosti velká. 

Toto chování je nebezpečné a nevhodné. Druhým nedostatkem je bod přechodu z polohovacího 

režimu (žádaná hodnota rychlosti je rovna nule) na režim rychlostní (žádaná hodnota rychlosti je různá 

od nuly). V případě, že se podvozek pohybuje na nerovné ploše (rampa, svah apod.), nemají pohony 

v bodě přechodu dostatečnou sílu na to, aby se podvozek pohyboval žádaným směrem žádanou 
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rychlostí. Takto nastavený pohon byl velmi měkký. Výsledkem byl jeho pohyb ve směru působení 

gravitace, což je pro reálný provoz nepřijatelné. 

Analogová báze řízení se vyznačuje jistou dávkou šumu, který nezle úplně eliminovat. To se 

projevuje v rozdílné výsledné reálné rychlosti otáčení jednotlivých kol při stejné žádané hodnotě. Při 

delší jízdě jedním směrem je pak vidět, že podvozek nejede např. rovně vpřed, ale že lehce uhýbá do 

strany. Tato skutečnost je do jisté míry dána i měkkostí (nedostatečnou tvrdostí) regulátorů. Výsledná 

rychlost otáčení všesměrových kol je totiž také ovlivňována různou velikostí zatížení či valivého 

odporu. Tento jev je rovněž nutné odstranit. 

Výše uvedené výsledky do jisté míry potvrdily předpokládanou nutnost vývoje řídicího systému 

na digitální bázi.  V souvislosti s tím bylo provedeno nové nastavení parametrů regulátorů pohonů 

všesměrových kol tak, aby regulace byla tvrdší. Primárně se předpokládal provoz v polohovém 

režimu, tedy že je zadávána žádaná hodnota přírůstku polohy v čase. Povely byly zadávány pomocí 

potenciometrů ET-126. Výsledky testování jsou následující: 

 Ovládání pomocí dvou potenciometrů se jeví jako ideální. 

 Provozní režim přírůstku žádané polohy nevykazuje výše uvedené nedostatky 

jako režim kombinovaný. 

 Je potřeba dále optimalizovat parametry regulátorů tak, aby byl využit celkový 

potenciál pohonu. 

 V tomto režimu se pohony jeví jako tvrdší a přesnější. Nevykazují tak velké odchylky 

v reálných rychlostech otáčení. 

 Celkové chování podvozku je v tomto provozním režimu velmi kultivované a v podstatě 

splňuje kladené požadavky. 

 

Provedené testování na zkušebním podvozku ukázalo, že řídicí systém na digitální bázi je 

vhodnější, než na bázi analogové. Testování rovněž potvrdilo, že se všesměrovým podvozkem je 

možné dosáhnout deklarovaných parametrů a tím pádem je možné jej s výhodou využít jako 

subsystém mobility systému pro záchranu a přepravu osob. V průběhu dalšího testování a 

dlouhodobějšího provozu mohou být dále lépe vyladěny a optimalizovány jak parametry regulátorů 

pohonů, tak i nastavené hodnoty maximální rychlosti a zrychlení podvozku. 
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6.1.6 Funkční zkoušky řídicího systému 

Stanovení cílů 

 
Použitá technika pohonu zajišťuje vysokou přesnost řízení všesměrových kol. Výsledná 

trajektorie podvozku však může být ovlivněna vlastnostmi terénu a možná také nerovnoměrným 

zatížením ROBOSTRETCHERu. Níže navržená metodika testování nemá za cíl zjistit ty nejmenší 

odchylky v řízení všesměrových kol, ale ověřit přesnost řízení a chování podvozku se všesměrovými 

koly v různých situacích v rovině osobního vnímání z hlediska obsluhy. Na základě tohoto přístupu 

byly definovány následující testy, které by vždy měly proběhnout třikrát, za rozdílných podmínek 

z hlediska zatížení. 

Pro níže nadefinované testy je potřeba zajistit souvislou vodorovnou plochu s dobrým povrchem 

(nejlépe uvnitř haly) o délce cca 25 m a šířce 4 m a překážky ve formě dřevěných hranolků o rozměru 

50 x 25 mm a délce cca 0,5 m (4 ks) a o rozměru 20 x 10 mm a délce cca 0,5 m (4 ks). Na kraji 

vytyčené testovací plochy nutno vyznačit rovnou čáru o délce více než 25 m. 

Na základě znalosti provozního prostředí a způsobu použití, pro který je ROBOSTRETCHER 

určen, byly definovány tři režimy zatížení (viz tab. 1). Všechny nadefinované testy proběhnou v těchto 

režimech zátěže. 
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Tabulka typů zatížení pro testování 

Z1 Z2 Z3 

   

Bez zatížení 
(kompletní ROBOSTRETCHER 
včetně lehátka, bez pacienta, 
bez zdravotnických přístrojů 

a materiálu) 

Plné symetrické zatížení 
(kompletní ROBOSTRETCHER 

včetně plného zatížení 
o hmotnosti 150 kg, které bude 

pokud možno rozloženo 
symetricky) 

Nesymetrické zatížení hmotností 
cca 100 kg (kompletní 

ROBOSTRETCHER zatížený 
v levém předním rohu hmotností 

cca 100 kg) 

Tab. 6-2: Režimy zatížení v průběhu testování  
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Test 1 – jízda vpřed 

Cílem testu je zjistit přibližnou odchylku od přímého směru při jízdě přímo vpřed, po rovném 

povrchu, bez překážek a zlomů, při výše nadefinovaných režimech zátěže (viz tab 6-2). 

Postupové kroky testu: 

 ROBOSTRETCHER se postaví k čáře tak, aby byl od ní vzdálen cca 100 mm, pokud 

možno rovnoběžně (viz obr. 6-19). 

 Jízdou (plynulý rozjezd i plynulé brzdění) přímo vpřed (použije se pouze pravý 

kolébkový ovladač v režimu AUTO/KRAB) se dojede na konec čáry. 

 Rychlost jízdy odpovídá volné pomalé chůzi obsluhy. 

 Změří se boční vzdálenost od čáry na jejím konci. 

 

   

Obr. 6-19 Schéma testu 1  
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Test 2 – jízda bokem 

Cílem testu je zjistit přibližnou odchylku od přímého směru při jízdě přímo do boku, po rovném 

povrchu, bez překážek a zlomů, při výše nadefinovaných režimech zátěže (viz tab 6-2). 

Postupové kroky testu: 

 ROBOSTRETCHER se postaví k čáře napříč tak, aby byl od ní vzdálen cca 100 mm, pokud 

možno kolmo (viz obr. 6-20). 

 Jízdou (plynulý rozjezd i plynulé brzdění) přímo v bok (použije se pouze levý kolébkový 

ovladač v režimu KRAB) se dojede na konec čáry. 

 Rychlost jízdy odpovídá volné pomalé chůzi obsluhy. 

 Změří se vzdálenost od čáry na jejím konci. 

 
 

   

Obr. 6-20 Schéma testu 2  
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Test 3 – jízda vpřed s překážkami 

Cílem testu je zjistit přibližnou odchylku od přímého směru při jízdě přímo vpřed přes 

asymetricky uložené překážky při výše nadefinovaných režimech zátěže (viz obr. 6-21). 

Postupové kroky testu: 

 Na testovací trať nutno rovnoměrně rozmístit a zafixovat čtyři hranoly o rozměru 

50 x 25 mm tak, aby levá kola jela přes překážky a pravá po rovné ploše (viz obr. 6-21). 

 ROBOSTRETCHER se postaví k čáře tak, aby byl od ní vzdálen cca 100 mm, pokud 

možno rovnoběžně (viz obr. 6-21). 

 Jízdou (plynulý rozjezd i plynulé brzdění) přímo vpřed (použije se pouze pravý 

kolébkový ovladač v režimu AUTO/KRAB) se dojede na konec čáry (přejedeme 

všechny překážky). 

 Rychlost jízdy odpovídá volné pomalé chůzi obsluhy. 

 Změří se boční vzdálenost od čáry na jejím konci. 

 

   

Obr. 6-21 Schéma testu 3  
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Test 4 – jízda bokem s překážkami 

 
Cílem testu je zjistit přibližnou odchylku od přímého směru při jízdě přímo do boku při výše 

nadefinovaných režimech zátěže (viz obr. 6-22). 

Postupové kroky testu: 

 Na testovací trať nutno rovnoměrně rozmístit a zafixovat čtyři hranoly o rozměru 

20 x 10 mm tak, aby přední kola jela přes překážky a zadní po rovné ploše (viz obr. 6-

23). 

 ROBOSTRETCHER se postaví k čáře napříč tak, aby byl od ní vzdálen cca 100 mm, 

pokud možno kolmo (viz obr. 6-23). 

 Jízdou (plynulý rozjezd i plynulé brzdění) přímo v bok (použijeme pouze levý 

kolébkový ovladač v režimu KRAB) se dojede na konec čáry. 

 Rychlost jízdy odpovídá volné pomalé chůzi obsluhy. 

 Změří se vzdálenost od čáry na jejím konci. 

 
 

   

Obr. 6-22: Schéma testu 4  
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Test 5 – rotace na místě bez překážek 

 
Cílem testu je zjistit přibližnou odchylku při násobné rotaci kolem osy od původní polohy před 

zahájením rotace při výše nadefinovaných režimech zátěže (viz obr. 6-32). 

Postupové kroky testu: 

 ROBOSTRETCHER se postaví do volné části rovné testovací plochy bez překážek 

a označí se výchozí poloha ve všech jeho rozích (viz obr. 6-23). 

 Rotací (plynulý rozjezd i plynulé brzdění) kolem centrální svislé osy (použije se pouze 

levý kolébkový ovladač v režimu AUTO) zakrouží se 10krát doleva a následně 

10krát doprava. Zastaví se v poloze odpovídající orientaci ROBOSTRETCHERu na 

počátku testu. 

 Rychlost otáčení odpovídá volné pomalé chůzi obsluhy. 

 Změří se odchylka od počáteční polohy. 

 

   

Obr. 6-23: Schéma testu 5 
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6.1.7 Funkční zkoušky řídicího systému – realizace 

Na základě výše uvedené metodiky byly provedeny jednotlivé testy. Jejich průběh byl 

zdokumentován a je zachycen na obrázcích 6-24 až 6-28  

 

Obr. 6-24: Příprava testovací tratě s  překážkami o délce 25 m  

 

Obr. 6-25: Výchozí poloha Robostretcheru před zahájením testu 1 bez zátěže – 

pohled ve směru jízdy  
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Obr. 6-26: Poloha ROBOSTRETCHERu na konci dráhy při testu 1 bez zátěže  

 

Obr. 6-27: Symetrické zatížení Robostretcheru o hmotnosti 150 kg  
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Obr. 6-28: Výchozí poloha ROBOSTRETCHERu před zahájením testu 5 bez zátěže  

Naměřené hodnoty 

 
Naměřené odchylky jednotlivých testů jsou uvedeny v tabulce 2.  

 

Tabulka naměřených odchylek koncových a počátečních poloh 

Odchylky [mm] Z1 Z2 Z3 

Test 1 70 110 260 

Test 2 310 180 160 

Test 3 - - - 

Test 4 - - - 

Test 5 
290 do boku 
250 dopředu 

250 do boku 
200 dopředu 

280 do boku 
200 dopředu 

Tab. 6-3: Naměřené hodnoty odchylek koncových a počátečních poloh  
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6.1.8 Funkční zkoušky řídicího systému – vyhodnocení 

Na základě stanovené metodiky byly realizovány předepsané testy. Byly připraveny tři 

samostatné testovací dráhy o délce 25 m, které se nacházely uvnitř výrobní haly společnosti PROMA 

REHA s.r.o.. Jedna testovací dráha byla bez překážek, druhá s překážkami o profilu 20 x 10 mm a třetí 

s překážkami o profilu 50 x 25 mm, které byly v obou případech uloženy na ležato. Počet překážek byl 

navýšen nad stanovené požadavky, čímž bylo dosaženo vyšší náročnosti testovací tratě. Kvalita 

podlahy výrobní haly včetně úseků testovacích drah nebyla konstantní, což samo o sobě do určité míry 

ovlivnilo výsledné odchylky jednotlivých měření. 

Výsledné naměřené hodnoty při testování přesnosti řízení všesměrových kol do značné míry 

závisely na přesnosti výchozí pozice Robostretcheru při začátku testu. Je tedy jasné, že výsledné 

naměřené hodnoty nemohou být reprezentovány se "strojařskou přesností", ale že se jedná (jak bylo již 

v úvodu metodiky testování uvedeno) o kvalifikaci odchylek od přímého směru jízdy z hlediska 

subjektivního vnímání obsluhy. 

Testy 1 a 2 prokázaly dobrou přesnost řízení všesměrových kol v základních směrech pohybu, 

tedy přímo vpřed a přímo v bok. V průběhu jízdy na dráze o délce 25 m se Robostretcher choval 

korektně a z pohledu obsluhy se bez problémů pohyboval zvoleným směrem. Obsluha nebyla 

zatěžována pocitem, že výsledná trajektorie Robostretcheru neodpovídá požadovanému směru jízdy. 

Dokonce ani nesymetrické zatížení neprokázalo zásadní vliv na výslednou trajektorii jízdy. Naměřené 

hodnoty odchylek na konci testovací dráhy nabývaly hodnoty v řádu 200 mm, což lze považovat za 

dobrý výsledek. 

Testy 3 a 4 nakonec nebyly měřeny. Testování ukázalo, že při rozdílném valivém odporu 

(přítomnosti/nepřítomnosti překážek) levých a pravých kol, nebo kol přední a zadní nápravy, dochází 

na dané délce k zásadním odchylkám. Dané testy tedy nebylo možné v rámci vytyčeného testovacího 

prostoru dokončit bez korekcí směru. Z toho také vyplývá, že i rozdílná kvalita podlahy v místě 

jednotlivých testovacích drah pravděpodobně nezanedbatelnou mírou ovlivňovala výsledky testu 1 a 2.  

Test 5 prokázal, že přesnost řízení všesměrových kol v režimu rotace na místě kolem centrální 

svislé osy Robostretcheru je pro praktické využití vyhovující. Odchylka je podobně jako u testu 1 a 2 

přibližně 200 (300) mm. 

Provedené testování prokázalo vyhovující míru přesnosti řízení všesměrových kol prototypu 

Robostretcheru pro dané zařízení s ohledem na reálné provozní podmínky a způsob nasazení zařízení. 

Výsledek testů je o to pozitivnější, že ho bylo dosaženo na testovacích tratích s povrchem horším, než 

se obvykle vyskytuje ve vnitřním prostředí zdravotnických zařízení. Z hlediska subjektivního vnímání 

obsluhy lze rovněž přesnost řízení jevila jako velmi dobrá. 
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6.2 Dálkově ovládaný robotický transportér 

Další zástupce robotického systému řízeného řídicím systémem na bázi pokročilého 

mikrokontroléru rodiny ARM je víceúčelový robotický transportér, který určen pro zásahy 

v krizových situacích, a to i v případě, že se odehrávají ve velmi náročném terénu. Překonání složitého 

terénu závisí na mnoha faktorech, které je potřeba definovat. Dalším důležitým bodem je klasifikace 

možných druhů terénů, ve kterých se může krizová situace vyskytnout a jejichž překážky bude muset 

tým záchranářů pomocí víceúčelového robotického transportéru zdolat. Kromě toho je nutné zohlednit 

klimatické podmínky provozního prostředí, které se v jednotlivých částech světa v některých 

parametrech mohou značně lišit. Tyto skutečnosti budou zohledněny při vývoji zařízení. 

 

Obr. 6-28 Víceúčelový robotický transportér  
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TECHNICKÉ PARAMETRY 

Rozměry (délka/šířka/výška) 3415/1800/2010 mm (výška je uvedena včetně ochranného rámu) 

Typ podvozku Diferenčně řízený osmikolový, s možností nasazení pásů 

Typ řízení Na vozidle nebo dálkové z operátorského pultu 

Dosah dálkového řízení cca 1000 m 

Kamerový systém Přední a zadní kamera s IR přísvitem 

Stabilizační systém Monitoring náklonu v příčné a podélné ose vozidla 

Brzda Vícelamelová elektromagnetická 

Průměr/šířka pneumatiky  25“/12“ 

Napětí elektrického obvodu 12 a 24 VDC 

Typ motoru Kohler Aegis LH 775 (Výkon motoru - 23 kW/31 HP) 

Maximální rychlost 40 km/h 

Nosnost 550 kg 

Suchá hmotnost 625 kg 

Přední/zadní nájezdový úhel 45°/45° 

Překonávání překážek Do výšky 0,4 m 

Náklon ve směru / kolmo  50° / 40° 

Tab. 6-4 Technické parametry robotického transpor téru 

 

6.2.1 Limitující podmínky pohybu zařízení 

Pro pohyb v náročném a různorodém terénu včetně vodních ploch jsou klíčové následující 

faktory (parametry) podvozku vozidla: 

 Průměr kola/nájezdová výška pásu. 

 Trakční schopnosti podvozku (styčná plocha kol/pásů s povrchem terénu). 

 Nájezdové úhly vpředu a vzadu. 

 Maximální stoupavost/klesání. 

 Maximální úhel bočního náklonu. 

 Způsob řízení. 

 Typ nápravy/zavěšení kol a jejich vliv na kopírování nerovnosti terénu. 

 Půdorysné rozměry podvozku (délka x šířka vozidla) a jejich vliv na stabilitu 

při průjezdu terénem. 
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 Výška těžiště vozidla vzhledem k stabilitě. 

 Schopnost brodu. 

 Schopnost plavby (po jednoduché úpravě či dovybavení). 

 Robustnost konstrukce. 

6.2.2 Identifikace terénu 

Víceúčelový robotický transportér pro záchranu osob a zásahy v krizových situacích ve zvláště 

obtížných terénních nebo klimatických podmínkách je určen pro pohyb v různorodém outdoor 

prostředí. Z tohoto důvodu je nutné provést alespoň základní rozbor možných typů terénů, které se 

mohou vyskytovat včetně stručného popisu jejich charakteristiky (viz tab. 1). 

Typy terénů v prostředí outdoor 

Označení a typ terénu Charakteristika 

T1 Městský terén - Silnice a chodníky s různými povrchy (asfalt, beton, zámková 
dlažba, dlažební kostky). 

- Schodiště a nájezdové rampy. 
- Silnice a svahy s různým stupněm stoupání. 
- Městská zeleň podél chodníků a komunikací (tráva, keře, 

stromy). 
- Parky a sady. 

T2 Terén průmyslových 
podniků a zón 

- Silnice, schodiště a nájezdové rampy s vlastnostmi 
podobnými jako v případě terénu T1. 

- Velké zatravněné rovné plochy a náspy s prudkým stoupáním. 
- Produktovody (podzemní, pozemní i nadzemní varianty). 
- Vodní nádrže. 
- Nádrže jiných kapalin (olejové laguny apod.). 

T3 Terén volné přírody - Louky, lesy, nezpevněné komunikace. 
- Kopcovitý terén, srázy. 
- Skalnatý terén. 
- Vodní díla (rybníky, vodní nádrže, přehrady apod.). 
- Potoky a řeky. 
- Podmáčený terén, bažiny. 

T4 Městský terén po 
katastrofě (přírodní 
nebo úmyslné – např. 
teroristický útok) 

- Sutiny zcela nebo částečně zřícených budov. 
- Vraky automobilů. 
- Povalené stromy apod. 

Tab. 6-5 Možné typy outdoor terénů a jejich charakteristika.  

Některé z výše uvedených charakteristik se mohou v závislosti na daném klimatickém pásmu 

výrazně měnit vlivem střídání ročních období. V podmínkách mírného pásu lze jako nejvýstižnější 

příklad uvést vodní plochy, které v zimě obvykle zamrzají. 

Rovněž hlavně v městském terénu (T1) a v terénu průmyslových zón (T2) se mohou vyskytovat 

schody a žebříky (viz tab. 6-5. Tato schodiště mohou mít různý sklon. Grafické znázornění všech typů 
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schodišť a žebříků je uvedeno na obrázku 6-29. Pro pohyb transportéru lze uvažovat rampy a schodiště 

se sklonem do 35 ° (rampová, mírná a normální). 

 

Obr.6-29 Rozdělení a parametry schodišť a žebříků.  

 

Vzhledem k definici typů zásahů, při kterých by měl být víceúčelový transportér využíván, je 

pravděpodobné, že se bude spíše pohybovat v prostředí volné přírody (T3). 
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6.2.3 Identifikace klimatických podmínek 

V rámci planety Země existuje několik klimatických pásem (podle typu rozdělení), která se 

od sebe ve svých extrémech velmi liší. V první fázi projektu bude víceúčelový robotický transportér 

řešen tak, aby vyhověl klimatickým podmínkám vyskytujícím se v mírném klimatickém pásmu, a to 

včetně teplotních extrémů v průběhu čtyř ročních období. 

 

 

Obr. 6-30: Köppenova klasifikace podnebí .  

 

Mírný podnebný pás neboli mírné šířky jsou oblasti s mírným podnebím. Mírné šířky leží mezi 

oblastmi se subtropickým podnebím a oblastmi se subpolárním podnebím. Na severní polokouli leží 

mírné šířky mezi 40 ° a 60 ° severní zeměpisné šířky, v Evropě sahá mírné podnebí až k polárnímu 

kruhu. Na jižní polokouli leží mírné šířky mezi 40 ° a 50 ° jižní zeměpisné šířky. Zahrnuje 

nejrozsáhlejší území Evropy a rozlišuje se mírné klima oceánské, přechodné a kontinentální. V 

mírných šířkách se vyskytují smíšené lesy, jehličnaté lesy, stepi, ale také pouště. 

V Köppenově klasifikaci je stanoveno 5 hlavních klimatických pásem s 11 základními klimatickými 

typy. Klimatická pásma jsou značena velkými písmeny A, B, C, D, E, kde A je vlhké tropické klima, 

B je suché horké klima, C je klima mírně teplé, D je mírně studené klima a E je klima polární. Česká 
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republika tak například podle této klasifikace spadá do mírně teplého pásu se stejnoměrným 

rozdělením srážek a do pásu mírně chladného. 

Z uvedeného předpokladu plyne fakt, že nejdůležitějšími faktory jsou teplota a vlhkost vzduchu. 

Rozsah hodnot těchto veličin je uveden v tabulce 2. 

 

Nejdůležitější faktory mírného klimatu 

Faktor Hodnota 

Teplota -25 až +65 °C 

Relativní vlhkost vzduchu až 80 % 

 

Tab. 6-6: Tabulka požadovaných parametrů 

provozního prostředí.  

6.2.4 Popis řídicího systému robotického transportéru 

Řídicí systém robotického transportéru je postaven na bázi mikrokontroléru ATM STM32F. Je 

tvořen dvěma elektronickými moduly, jeden je umístěn na transportéru a koncentruje v sobě všechny 

elektronické ovládací prvky, jako je ovládání servomechanizmů řídicích spalovací motor, snímače a 

tlačítka z palubní desky pro možnost řízení řidičem, tak i ovládání světel a kamerového systému. 

 

Obr. 6-31 Modul řídicího systému transportéru  
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Druhou částí řídicího sytému je modul elektroniky, který je umístěn v dálkovém ovládání 

transportéru. Ten zajišťuje možnost řízení transportéru dálkově za využití pákových ovladačů pro 

rychlost a zatáčení. 

 

Obr. 6-32 Kompletní panel dálkového ovládání  

6.2.5 Mechanická vazba řídicího systému na řízenou technologii 

Mechanická vazba řídicího systému na původní spalovací motor je řešena čtveřicí 

servomechanizmů, které nahrazují akce prováděné řidičem. Montáž aktivních prvků ovládání 

spalovacího motoru a mechanické převodovky je znázorněna na obrázcích 6-33 až 6-38. 

Jedná se o montáž kompaktních serv a na ně navazujících mechanizmů sloužících pro ovládání 

plynu spalovacího motoru, řazení převodovky, řazení redukce převodovky a ovládání parkovací brzdy. 

Tyto komponenty jsou umístěny na konzole ovládání nad mechanickou převodovkou a ve spodní části 

podvozku mezi spalovacím motorem a alternátorem. 
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Obr. 6-33 Excentrická hřídel lankového převodu ovládání funkcí motoru a 

ložiskový domek pro její uložení.  

 

 

Obr. 6-34 Kompletní mechanizmus ovládání parkovací brzdy  
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Obr. 6-35 Kompletace ovládacích prvků pro řazení převodovky, řazení redukce 

převodovky a ovládání plynu spalovacího motoru – komponenty jsou umístěny na 

konzole ovládání nad mechanickou převodovkou  

 

Na obrázku 6-35 je fotografie hlavní části pohonné jednotky. Je zde vidět servomechanismus 

spojený řetězem s mechanizmem řazení převodů (použitá převodovka má jen tři stupně D-N-R), 

v dolní části se nacházejí elektricky ovládané spojité brzdy, které slouží jednak pro brzdění 

transportéru, tak pro jeho smykové zatáčení (přibrzďováním jedné, resp. druhé strany) na základě 

polohy řídítek nebo příslušného ovladače na modulu dálkového ovládání. 

Dále jsou v konstrukci vidět servomechanismy pro ovládání „plynu“ spalovacího motoru (v 

horní části, spojené lankem s příslušným mechanismem na motoru). Rozvod krouticího momentu je na 

jednotlivá kola realizován řetězovým spojením (dolní část obrázku 6-35). 

Všechny tyto zásahy do konstrukce byly potřeba provést, aby byla odstraněna mechanická 

vazba na řidiče transportéru a vše probíhalo čistě elektronicky dle pokynů z řídicího modulu. Ten 

může na základě zvoleného režimu snímat hodnoty z mechanických ovladačů v kabině nebo přijímat 

povely z dálkového ovládání. 
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Obr. 6-37 Detailní pohled na lankové mechanizmy ovládání plynu spalovacího 

motoru a řazení redukce mechanické převodovky  

 

Obr. 6-38 Detailní pohled na řetězový převod řazení převodovky a jeho osazení 

indukčními snímači koncové polohy  
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6.2.6 Tvorba řídicího systému – bezpečnost práce 

Tato kapitola popisuje incident, který se stal při práci na tvorbě a ladění software (firmware) 

řídicího systému dálkově ovládaného transportéru. Je zde uvedena jen jako upozornění na to, že i 

zdánlivě banální chyba může za určitých okolností způsobit relativně závažnou nehodu. Při testování 

nově implementovaných funkcí došlo k neočekávanému chování transportéru, což v konečném 

důsledku vedlo k jeho samovolnému a neřízenému odjezdu do blízkého lesa. Následek je zachycen na 

následující fotografii. 

 

Obr. 6-39 robotický transportér po nehodě 

Po nehodě následovala podrobná analýza její příčiny. Závěrem analýzy je, že nehoda byla 

způsobena souhrou několika okolností, které by, pokud by se vyskytly samostatně, nezpůsobily by 

vůbec nic. Jejich vzájemná kombinace bohužel tvořila řetězec událostí, které vedly k nehodě VRT.  

Nastala v okamžiku, kdy vývoj SW pro řídicí systém transportéru byl v podstatě hotový, jen 

bylo třeba vyřešit několik připomínek, které byly vzneseny na základě dlouhodobého testování. 

Jednou z nich byla stížnost na příliš prudký nárust „plynu“ byť i při malé výchylce joysticku na 

dálkovém ovladači. Bylo rozhodnuto, že bude upravena přenosová funkce, která převádí polohu 

joysticku na výchylku na příslušném servomechanismu. Původní lineární závislost měla být nahrazena 

závislostí hyperbolickou. 

Po programové úpravě, nahrání do řídicího modulu transportéru a nastartování motoru, bylo 

v plánu zkouška nové funkcionality programu, po i minimální výchylce, se transportér okamžitě plnou 

rychlostí rozjel vpřed, na uvolnění joysticku ovladače se však transportér zastavil jen na chvíli, ale po 
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krátké chvíli vyjel maximální rychlostí ven z haly, přejel cestu, přerazil hydrant a zastavil se o strom v 

blízkém lesíku.  

Okolnosti, které vedly ke vzniku nehody: 

Při zpětné analýze byly identifikovány tři faktory, které se na nehodě podílely. Prvním z nich 

bylo nepřesné řazení převodových stupňů, kdy v domnění, že je zařazen neutrál, zůstala zařazena 

dopředná rychlost. Tento stav nebylo možné nijak identifikovat. Dalším faktorem byla nepřesná 

funkce joysticku ovladače, který i v klidové poloze vracel nenulovou hodnotu. Obslužný software 

s tímto počítal za použití mechanizmu tzv. deadzone kdy jsou výchylky pod jistou hranici považovány 

za nulové. Při tomto konkrétním případě se jeví, že se joystick při uvolnění zastavil mimo tuto zónu. 

Primární příčinou byla programová chyba, která by byla odhalena, kdyby výše uvedené 

nenastalo. Tato chyba spočívala ve špatném výpočtu, kdy vlivem celočíselného dělení (namísto dělení 

s plovoucí desetinnou čárkou), došlo ke stanovení výchylky servomechanizmu plynu buď nula (při 

nulové poloze joysticku ovladače) anebo maximum (při jakékoli jiné výchylce) Následující fragment 

kódu ukazuje inkriminované místo. 

case REMOTE: 

 if (speed_dir == 0) { 

   if (speed_val > 0) { 

 t = 1/(127 - speed_val) * 127; 

} 

   t = t * 9.449 + 900; 

   servo_throttle = t; 

     } else { 

servo_throttle = 900; 

 }; 

 break; 

 

je to část kódu, která se vykonává, když je zvolen režim dálkového ovládání. V proměnné 

speed_dir je informace o tom, jestli je joystick na ovladači vychýlen vpřed (plyn) anebo vzad (brzda). 

V proměnné speed_val je pak hodnota odpovídající výchylce joysticku (0 - 127). Obě hodnoty jsou do 

řídicího systému transportéru přeneseny z dálkového ovladače. 

Pomocná proměnná t je typu float a předpoklad byl, že výpočtem na čtvrtém řádku se dosáhne 

hyperbolické závislosti polohy serva na poloze joysticku. V proměnné servo_throttle je pak údaj v 

mikrosekundách trvání pulsu pro servo, který se pak předává jednotce generování pulsů pro servo. 
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Rozsah je 900us - 2100us - při 900us je servo v poloze, kdy motor jede na volnoběh. Původně část 

programu obsahovala jen jednoduchý lineární výpočet: 

servo_throttle = speed_val * 9.449 + 900; 

což fungovalo, ale ovládání se ukázalo jako příliš citlivé - už při malé výchylce motor jel 

významně rychle, tak došlo k úpravě jak je patrné z kódu výše.  

t = 1.0f / (127.0f - (float)speed_val) * 127.0f;  

Po této úpravě byl předpoklad, že by se to chovalo, tak jak mělo, případně by to při dalších 

testech bylo upraveno jinou funkcí. Otázka je, jestli navržená hyperbolická závislost (na grafu zelenou 

křivkou) je dostatečná, nebo bude potřeba nalézt vhodnější funkci. 

 

Obr. 6-40 Porovnání mezi původní funkcí a nově navrženou  

 

Závěr z tohoto incidentu je takový, že i když už je zařízení skoro hotové a provádějí se jen 

nějaké "drobné" úpravy, je potřeba dbát na bezpečnost a to za každých okolností a pokud možno více 

způsoby. Kdyby byl transportér vybaven více dostupnými CENTRAL STOP tlačítky, kdyby 

transportér měl ověření zařazení neutrálu a pokud by to nebylo potvrzeno, nešlo by nastartovat, kdyby 

byl při testech na "špalcích" či alespoň zaklínován, kdyby byla nová funkce řízení servomotoru plynu 

napsána rovnou bez chyby, anebo kdyby se výpočet nejprve otestoval bez zapnutého motoru, tak by se 

nemuselo nic stát. 
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6.2.7 Vizuální subsystém 

Bezdrátový přenos videosignálu  

Kamerový subsystém mobilního robotu tvoří základ zpětné vazby umožňující dálkové ovládání 

robotu i v místech, kde není zajištěná přímá viditelnost operátora na pracoviště mobilního robotu. Tato 

problematika se vyznačuje nutností přenášet poměrně velké množství dat získaného kamerou či 

kamerami. 

Pro zajištění přenosu videosignálu z mobilního robotu na stanoviště operátora je potřeba systém 

bezdrátového přenosu obrazu. Pro tyto účely byly testovány vysílače (výkon 10 mW, s integrovanou 

anténou) a modul přijímače (rovněž s integrovanou anténou). Přenos je realizován ve veřejně 

použitelném frekvenčním pásmu 2,4 GHz, což je pásmo, které je (minimálně jeho část) rovněž využito 

Wi-Fi sítěmi. Z těchto testů byl pořízen videozáznam demonstrující možnosti dané technologie. 

Vzhledem k tomu, že tento přenos není zrovna ideální, byla navržena varianta využívající 

kvalitnější bezdrátové videopřenašeče. A to konkrétně modul vysílače (výkon 25 mW s možností 

připojit externí anténu) a modul přijímače. Přijímač je poměrně drahý, což je dáno tím, že je vybaven 

speciálním anténním systémem, který zajišťuje kvalitní příjem i u aplikací, při kterých se dvojice 

přijímač-vysílač vzájemně pohybují. Problém je v tom, že při tomto pohybu může dojít ke stavu, kdy 

nosná vlna z vysílače je v místě klasické přijímací antény zrovna v okolí nuly a tím pádem přijímač 

nemá z čeho vytvořit obrazovou informaci. To je u navrženého přijímače eliminováno zvýšením počtu 

antén a jejich rozmístněním tak, aby jejich vzájemná poloha tomuto problému zamezila. Přijímač je 

vybaven vyhodnocovací logikou, která zajistí příjem zrovna z té antény, ve které je nosná vlna na 

maximu. 

             

Obr. 6-41. Bezdrátová pojítka pro přenos obrazu (vysílač a př ijímač) 
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Bezdrátový přenos neřídících signálů 

Problematika dálkového řízení mobilních robotů pokrývá nejen oblast přenosu dat spojených 

s ovládáním robotu, popřípadě dat získaných ze senzorického subsystému robota (teplota, přítomnost 

překážek atd.). Pro plnohodnotné dálkové řízení mobilního robotu je totiž nutné zajistit i přenos video-

obrazových informací (obraz z jedné či více kamer umístněných na robotu). Škála možností jak řešit 

tuto problematiku je omezena ještě více než přenos řídicích dat. V podstatě jsou reálně k dispozici jen 

zařízení pro analogový přenos obrazu prostřednictvím pásma 2,4 GHz. K tomuto účelu máme 

zakoupený systém ProfiLink od společnosti VTQ. Jedná se o vysílač analogového kompozitního 

videosignálu, který vysílá s maximálním povoleným vysílacím výkonem pro použité vysílací pásmo 

(tedy 25 mW). Součástí systému je přijímač, který zajišťuje příjem dat a jejich převedení zpět na 

kompozitní analogový videosignál. 

Vysílač ProfiLink 2,4 GHz / 25 mW pro bezdrátový přenos  video a audio (stereo) signálu 

a spínacího signálu (např. pro alarm), volba vysílacího kanálu, 5 volitelných kmitočtů, microstrip 

anténa, dosah do 700 metrů při přímé viditelnosti, napájení 12 V DC. 

 frekvenční rozsah 2,4 – 2,4835 GHz  

 video vstup FBAS 1 V š-š, 75 ohm, frekv. rozsah 30 Hz – 5 MHz, CINCH konektor  

 audio vstup (stereo) nastavitelný 0,1 - 10 V š-š, frekv. 15 Hz – 15 KHz, 2x CINCH  

 spínací kanál Ton A 32 kHz (otevřený kolektor GND, R > 10 kHz)  

 kanálový volič s displejem pro nastavení 5 volitelných kmitočtů  

 modulace F3F (video / audio)  

 napájení 10-30 V DC (120 mA / 12 VDC), DC konektor Jack 1,9 / 6,6 mm  

 anténa PCB Platinum  

 rozměr 105 x 48 x 100 mm  

 krytí IP 30, provozní teploty -10 až +55 °C  

 hmotnost 400 g 

 

6-42 Vysílač a přijímač ProfiLink  
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Jako přijímač je použit modul PRODIVER-R systém ProfiLink s výběrovým příjmem, který je 

osazen speciální anténní jednotkou zajišťující příjem právě z té antény, která nabízí v daném okamžiku 

nejlepší signál. Toto řešení je zvláště vhodné pro aplikace v mobilní robotice. 

Pro zajištění přenosu z jedné kamery je potřeba jeden vysílač a jeden přijímač. Tato zařízení 

jsou vybavena možnosti změny kanálu, takže je jich možno použít více a přenášet tak více obrazů 

najednou. Má to však svá omezení, jednak technická (kanálu je omezený počet a nelze využít všechny 

najednou), tak i finanční. Proto navrhuji použít tzv. videokvadrátor, což je zařízení, které umí 

zpracovat až signály ze čtyř kamer do jednoho tak, že je zmenší a umístní do výsledného obrazu do 

matice 2x2. Rovněž umí zvolený obraz vybrat a na výstup poslat nezměněn. Při tomto řešení může 

systém pracovat tak, že se přenáší najednou (a za pomocí jednoho páru vysílač - přijímač) a až na 

operátorském stanovišti je rozdělen a zobrazen jako čtyři nezávislé videosignály. Ovládání tohoto 

videokvadrátoru je bohužel řešeno pomocí tlačítek, takže pro reálné nasazení bude potřeba navrhnout 

a realizovat elektronický modul, který umožní tato tlačítka (umístněna na robotu) ovládat dálkově 

povely z počítače operátora.  

 

 

Obr. 6-43. Videokvadrátor  

 

Díky výše uvedených zařízení je realizovat systém, který umožní na robotu zpracovat obraz až 

ze čtyř kamer, ten přenést do počítače a tam zobrazit na monitoru. Může pracovat v režimu malého 

rozlišení, kdy je možno zobrazovat všechny čtyři kamery najednou a v režimu, ve kterém si operátor 

může zvolit jednu kameru, která bude přenášena v plném rozlišení.  
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Obr. 6-44 Montáž přední kamery vizuálního subsystému do připraveného místa v přední části 

ochranného rámu posádky pro případ převrácení 

 

 

Obr. 6-45 Pohled na obě kamery vizuálního subsystému víceúčelového robotického transportéru 
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Pro zajištění plnohodnotého stereovidění bude potřeba zakoupit od každého výše uvedeného 

zařízení dva kusy, což umožní přenášet obraz až z osmi kamer najednou (v redukované kvalitě) anebo 

dva obrazy v plné kvalitě. 

6.2.8 Kabelové ovládání robotického transportéru 

Byla zvažována a rozpracována i varianta drátového přenosu dat. Toto řešení umožní výrazně 

zvýšit kvalitu přenášeného videoobrazu, zároveň zamezí možnosti neoprávněného „odposlechu“ 

případného zneužití přenášených informací. 

 

Pro přenos videoobrazových informací je možno využít několik technologií, tou základní je 

přenos po kroucené dvojlince. Za použití páru modulů, které umí konvertovat signál z analogové 

kamery na signál potřebný pro dálkový přenos a zpět, je možno přenášet kvalitní obraz na vzdálenost 

stovek metrů. 

 

              

Obr. 6-46. – Moduly pro kabelový přenos videosignálu 

 

Další možností je přenos videosignálů prostřednictvím optického kabelu. Tato varianta je 

cenově srovnatelná s předchozí. Jen je nutno zajistit, aby nedošlo k mechanickému poškození kabelu 

(byť jen ostrým ohybem) a proto toto použití v mobilní robotice není moc vhodné. 
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7. ŘÍDICÍ SYSTÉMY PRO SPECIÁLNÍ ROBOTICKÉ APLIKACE 

7.1 Automatizovaná důlní výztuž 

Moderní technologie dobývání černého uhlí si vyžádaly nasazení automatizace i do této oblasti 

lidské činnosti. Jedním z možných způsobů těžby je technologie Long-Wall. Jedná se o systém 

automatizované důlní výztuže, která je tvořená řadou až několika stovek hydraulických důlních podpor 

(sekcí). Tato řada tvoří důlní porub, ve kterém se pohybuje samotné těžní zařízení (důlní kombajn 

nebo pluh). Dále je v tomto porubu instalován dopravník, který je umístěn v prostoru mezi 

kombajnem/pluhem a řadou důlních sekcí a který slouží pro dopravu odtěžené horniny (uhlí) směrem 

k hlavní důlní chodbě – viz obr. 7-1. Tato výztuž zároveň zajišťuje bezpečný pohyb osob obsluhy a 

servisu zařízení. Na tato zařízení jsou kladené zvýšené požadavky vyplývající z nutnosti práce 

v prostorách s nebezpečím výbuchu (metanu v případě uhelných dolů). 

 

Obr. 7-1 Princip těžby metodou Longwall  

Automatizace spočívá primárně v tom, že tyto hydraulické sekce důlní výztuže jsou schopny 

svými pohony posunout dráhu kombajnu nebo pluhu a dopravníku na místo, které vzniklo odtěžením 

uhlí, a následně celou sekci k tomuto dopravníku pak přitáhnout. Tím postupně dohází k posunu 

celého důlního díla (Longwall) po směru těžby a zároveň k řízenému závalu v zadní části porubu. 
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Obr. 7-2 Ukázka typické sekce  důlní výztuže  

Pro pohon jednotlivých sekcí se využívá hydraulického média, které je k jednotlivým částem 

podpory přiváděno magistrálním vedením. Každá podpora je vybavena elektrohydraulickými ventily, 

které slouží pro ovládání jednotlivých funkcí podpory (jejich počet se liší podle vybavenosti a podle 

přání konkrétního zákazníka a pohybuje se od 8 do 32 funkcí). Pro automatizované řízení těchto 

elektrohydraulických ventilů je každá podpora osazena svým vlastním elektronickým řídicím 

modulem – Support Control Unit (SCU). 

 

Obr. 7-3 Příklad typické ovládací jednotky pro jednu sekci důlní výztuže  
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7.2 Řídicí systém sekce automatizované důlní podpory 

Řídicí systém dobývací technologie Longwall je tvořen třemi dílčími částmi. Na povrchové 

části dolu se nachází centrální počítač – Surface Monitoring System, který slouží pro dálkový 

monitoring a správu technologie umístněné pod zemí. V hlavní chodbě poblíž porubu (obvykle součást 

energovlaku) se nachází Headgate Control Unit (HCU), který synchronizuje práci jednotlivých sekcí 

a práce samotného dobývacího zařízení. Poslední část řídicího systému je tvořena skupinou Support 

Control Unit (SCU), pro každou výztuž jeden – viz obrázek 7-4. 

SCU #2 SCU #121 SCU #122 SCU #123 SCU #250SCU #1

Conveyor

Shearer Loader

IR IR

Machine position

Headgate 
Control Unit
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Control Unit
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System

(SCU – Shield Control Unit) Longwall
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n
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Obr. 7-4 Blokové schéma řídicího systému důlního díla  
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Obr. 7-5 Blokové schéma ŘS jedné sekce  
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Tyto SCU jsou navrženy dle příslušných norem pro práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 

založených na ATEX DIRECTIVE 94/9/EC 

 

Obr. 7-6 Značení zařízení do výbušného prostředí 

Skupiny zařízení: 

Směrnice rozděluje zařízení do dvou skupin. Skupina zařízení I zahrnuje zařízení určená pro 

použití v podzemních částech dolů a v částech instalací na povrchu dolů, které mohou být ohroženy 

důlním plynem a/nebo hořlavým prachem. Skupina zařízení II zahrnuje zařízení určená pro použití v 

ostatních místech, která mohou být ohrožena výbušnou atmosférou tvořenou směsí vzduchu s plyny či 

prachem. Tyto skupiny jsou dále rozděleny do kategorií. 

Skupina zařízení I se dále dělí na kategorie M1 a M2.  

U výrobků Kategorie M1 se vyžaduje, aby zůstaly funkční z bezpečnostních důvodů v 

přítomnosti výbušné atmosféry, a vyznačují se komplexními prostředky ochrany proti výbuchu: 

 V případě poruchy jednoho z použitých prostředků je zajištěna dostatečná úroveň 

bezpečnosti alespoň jedním dalším nezávislým prostředkem ochrany. 

 Nebo v případě vzniku dvou vzájemně nezávislých poruch je zajištěna dostatečná 

úroveň bezpečnosti. 

U výrobků Kategorie M2 se počítá s tím, že budou v případě vzniku výbušné atmosféry 

vypnuty. Přesto se však předpokládá, že výbušná atmosféra může během provozu zařízení kategorie 

M2 vzniknout. Proto ochranná opatření pro výrobky této kategorie zajišťují dostatečnou úroveň 

ochrany při normálním provozu a navíc pro případ těžkých provozních podmínek vznikajících 

zejména hrubým zacházením a změnami okolního prostředí. To zahrnuje i požadavek zajistit u 
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zařízení dostatečnou úroveň bezpečnosti i v případě provozních poruch nebo v nebezpečných 

provozních podmínkách, které je nutno normálně vzít v úvahu. 

Skupina zařízení II se dále dělí na kategorie 1, 2 a 3. Zařízení kategorie 1 jsou určena pro 

použití v zóně 0 a zóně 20: 

Zóna 0 - Prostory, ve kterých je vznik výbušné atmosféry vytvořené směsí vzduchu s plyny, 

parami nebo mlhami velmi pravděpodobný a výbušná směs je přítomna trvale po dlouhou dobu nebo 

často (celkem více než 1000 hodin ročně). 

Zóna 20 - Prostory, ve kterých je vznik výbušné atmosféry vytvořené prachovzdušnou směsí 

velmi pravděpodobný a výbušná směs je přítomna trvale po dlouhou dobu nebo často (celkem více než 

1000 hodin ročně). 

Zařízení kategorie 2 jsou určena pro použití v zóně 1 a zóně 21: 

Zóna 1 - Prostory, ve kterých je vznik výbušné atmosféry vytvořené směsí vzduchu s plyny, 

parami nebo mlhami pravděpodobný (celkem 10 - 1000 hodin ročně). 

Zóna 21 - Prostory, ve kterých je vznik výbušné atmosféry vytvořené prachovzdušnou směsí 

pravděpodobný (celkem 10 - 1000 hodin ročně). 

Zařízení kategorie 3 jsou určena pro použití v zóně 2 a zóně 22: 

Zóna 2 - Prostory, ve kterých je vznik výbušné atmosféry vytvořené směsí vzduchu s plyny, 

parami nebo mlhami nepravděpodobný a pokud výbušná atmosféra vznikne, bude přítomna pouze 

zřídka a pouze po krátké časové období (celkem méně než 10 hodin ročně). 

Zóna 22 - Prostory, ve kterých je vznik výbušné atmosféry vytvořené prachovzdušnou směsí 

nepravděpodobný a pokud výbušná atmosféra vznikne, bude přítomna pouze zřídka a pouze po krátké 

časové období (celkem méně než 10 hodin ročně). 

Typy výbušné atmosféry: 

G - Výbušná atmosféra vytvořená směsí vzduchu s plyny, parami nebo mlhami. 

D - Výbušná atmosféra vytvořená prachovzdušnou směsí. 

Typ ochrany 

Ex ia - ochrana jiskrovou bezpečností pro atmosféru typu G dle normy EN 60079-11. Vhodné 

pro použití v zóně 0, 1 a 2. 
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Ex iaD - ochrana jiskrovou bezpečností pro atmosféru typu D dle normy EN 61241-11. Vhodné 

pro použití v zóně 20, 21 a 22. 

Ex Ib - ochrana jiskrovou bezpečností pro atmosféru typu G dle normy EN 60079-11. Vhodné 

pro použití v zóně 1 a 2. 

Ex ibD - ochrana jiskrovou bezpečností pro atmosféru typu D dle normy EN 61241-11. Vhodné 

pro použití v zóně 21 a 22. 

Ex e - zajištěné provedení pro atmosféru typu G dle normy EN 60079-7. Vhodné pro použití v 

zóně 1 a 2. 

Ex nA - ochrana typu n pro atmosféru typu G dle normy EN 60079-15. Vhodné pro použití v 

zóně 2. 

Napájení řídicích modulů jednotlivých sekcí je realizováno prostřednictvím důlního napájecího 

zdroje v pevném uzávěru (in Flame proof enclosures). Jedná se o transformátor s usměrňovačem 

z napětí 230 V AC na 12 V DC. Jeden tento zdroj umožňuje napájet skupinu 3 až 4 jiskrově 

bezpečných SCU, které jsou na 12 V napájecí větev připojeny paralelně – přes vlastní vnitřní bariéry 

tvořené zenerovými diodami chráněnými zalitím. 

Maximální odběr každého z těchto zařízení je dán normami EN 60079-11 a EN 60079-25 a pro 

vyvinutý systém odpovídá proudu 350 mA při napájecím napětí 12 V (11,8 V). Tento proud je 

v jednotce omezen pojistkou a je tak zajištěno, že ani v případě poruchy na daném zařízení nedojde 

k odběru takového výkonu, který by mohl způsobit tepelné účinky, při kterých by hrozilo nebezpečí 

inicializace vznícení či výbuchu. Je nutné si uvědomit, že tímto proudem je napájen jak vlastní řídicí 

systém SCU, tak i všechny akční členy (solenoidy elektrohydraulických ventilů) a senzory. To musí 

být zohledněno při jejich výběru a také ve způsobu ovládání zejména akčních členů (až 18), které mají 

odběr cca 120/60 mA jeden kus (viz dále v textu). Jako senzory jsou typicky použity: absolutní senzor 

polohy vysunutí přestavného válce, senzory tlaku hydraulického média, IR senzor detekce přítomnosti 

pluhu před daným SCU, inklinometr(y), indukční bezkontaktní senzory polohy a případně přijímač 

dálkového bezdrátového ovládání SCU.  

7.3 Bezpečnost řídicího systému 

Bezpečnost jiskrově bezpečných zařízení je zajištěna několika různými prostředky. Na straně 

napájení je zařízení vybavené ochrannou pojistkou a jiskrově bezpečnou bariérou. Vzájemná datová 

komunikace mezi jednotlivými sekcemi je realizována prostřednictvím metalického rozhraní RS422, 

ale je zajištěno optické oddělení jednotlivých sekcí, čímž jsou eliminovány případné poruchové 

proudy vyrovnávající rozdíly potenciálů v jednotlivých částech porubu, které mají samostatné napájení 
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– viz obr 7-7 a 7-8. Systém napájení je řešen tak, že je možno za použití vhodného technického 

prostředku (propojky) distribuovat napájecí napětí z vedlejšího souseda (po levé straně). Z jednoho 

zdroje jsou pak typicky napájeny 3 – 4 SCU. 

 

Obr. 7-7. Schéma zapojení komunikace s  levým sousedem 

 

 

Obr. 7-8. Schéma zapojení komunikace s  pravým sousedem.  
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Řídicí systém je dále vybaven tlačítkem pro nouzové odstavení příslušné části porubu, což 

zajistí, že v definovaném okolí aktivace tlačítka dojde k znehybnění všech pohybových funkcí 

supportu. Tato akce na dané sekci odstavuje napájení jednotlivých akčních členů. Toto odstavení 

proběhne jak přes logiku řízení (prostřednictvím aktivace příslušného podprogramu řídicího 

mikroprocesoru), tak i nezávisle – aktivací logických obvodů mimo řídicí procesor. Tím je zajištěno 

bezpečné odstavení i v případě chybné funkce řídicího procesoru v dané sekci. 

Informace o aktivaci nouzového zastavení se přenáší prostřednictvím datové linky i do 

vedlejších podpor. Jejich odstavení už ale zajišťuje pouze logika SCU příslušné podpory. 

Dalším bezpečnostním prvkem je soustava nezávislých monitorovacích obvodů (watchdog), 

která monitoruje správnou funkci řídicího procesoru SCU a v případě poruchy dovede deaktivovat 

podporu i bez nutnosti stisku tlačítka pro bezpečné zastavení – viz obr 7-9. 

 

 

Obr 7-9 Zapojení externího obvodu pro watchdog systém  

7.4 Komunikace mezi jednotlivými sekcemi 

Komunikace porubového (Heatgate Control Unit – HCU) s Shield Control Units (až cca 250 

jednotek) a mezi Shield Control Units  (SCU) navzájem je realizována pomocí fullduplexové 

galvanicky oddělené sběrnice s rozhraním RS422, vedené od jedné SCU k vedlejší s tím, že každá 

SCU nahlíží do přenášeného paketu a patřičně zareaguje pouze na pakety pro ni určené.. 

Každý SCU má svou vlastní 1bajtovou adresu (ID) a dále v textu pro srozumitelnost je 

předpokládáno, že tvoří pravidelnou řadu od 1 do 250.  (V praxi tomu ale tak z provozních důvodů 

nemusí být). Sekce jsou v tomto případě informovány, jaké číslo mají sousední řídicí jednotky. 

Telegram má základní strukturu podle obr 7-10. Hlavičku tvoří typ telegramu: příkaz, dotaz, odpověď. 
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Listener značí ID adresu SCU, kam je telegram zasílán. Talker značí, kdo telegram posílá. Následuje 

detailní informace o typu zprávy, jejím kódu a případná datová část s délkou 4 – 32 bajtů (závisí dle 

typu zprávy). Celý telegram je ukončen 4B kontrolním součtem CRC-32 (Ethernet).  Pokud se přijatý 

telegram netýká jí (Listener ≠ ID) – prostě jej okamžitě začne přeposílat na vedlejší SCU – viz obr. 7-

10. 

 

1 Byte
Command/

Answer

Message
type Listener Talker

Message
code

Message
data CRC32

1 Byte
0-250

254 == All

1 Byte
0-250

1 Byte 4, 8 - 32* Byte 4 Byte

*) Depends on 
Message type

 

Obr 7-10  Struktura komunikačního datagramu 

V případě, že se daný telegram týká ji, tak ho po celkovém přijetí zpracuje a podle typu 

reaguje případnou odpovědí, nebo také předáním zprávy dále, jako ve výše uvedeném případu. Adresa 

Listener == 254 je vyhrazena k oslovení všech SCU současně – např. při dotazu na aktuální pozici a 

směr důlního kombajnu či pluhu.  
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delay
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Obr. 7-11 Schéma komunikace mezi moduly (v jednom směru)  

V reálu takto může např. v porubu s 250 SCU komunikovat porubový CS (Headgate Control 

System) s 250. SCU tak, že je telegram postupně přenášen od prvního CSU přes druhého až 

k cílovému s číslem 250. Opačným směrem bude postupovat případná odpověď na daný příkaz/dotaz. 
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Současně mohou komunikovat SCU mezi sebou navzájem (typicky v automatickém režimu, nebo při 

lokálním Central stopu, lokálním manuálním ovládacím režimu apod.).  

Při použití komunikační rychlosti 256 kBaud je prodleva přeposlání telegramu v rámci jedné 

SCU 2 B, což odpovídá času cca 80 µs – viz obr. 7-11. Maximální doba prodlevy mezi vysláním 

(Talker) a přijetím (Listener) bude v situaci, kdy je posílán telegram/zpráva z  HCU na poslední, např. 

250. SCU. I v tomto případě je prodleva z pohledu potřebné dynamiky řízení vyhovující a činí 250krát 

80 µs, což je cca 20 ms. 

7.5 Ovládání solenoidu elektrohydraulického ventilu. 

Významným prvkem řídicího systému důlní podpěry je skupina elektrohydraulických ventilů, 

které jsou buzeny z SCU. Protože technologie těžby vyžaduje v určitých fázích současnou funkci 

několika těchto elektromagnetických prvků, je potřeba zajistit jejich minimální možnou spotřebu. 

K tomu je možnost využít vlastnost cívky solenoidu, která potřebuje násobně větší proud pro 

přiblížení jádra cívky, ve srovnání s proudem, který postačuje pro její udržení v aktivní poloze. 

Elektronický obvod realizující výše uvedené omezení proudu bývá integrován přímo v těle 

solenoidu. Princip řešení spočívá v použití předřadného odporu v sérii se samotnou cívkou, který je 

elektronickým obvodem při zapnutí na krátký okamžik přemostěn polovodičovým prvkem. Stanovení 

délky tohoto intervalu je možno realizovat změnou hodnoty součástek R-C členu u použitého 

časovacího obvodu typu 555 – viz obr 7-12. Tímto postupem je možno snížit hodnotu potřebného 

proudu pro aktivní ventil až na polovinu (z počáteční hodnoty 115 mA na hodnotu 56 mA), jak je 

zachyceno na následujícím grafu – viz obr 7-13. 

 

Obr. 7-12 – Schéma omezovače proudu v  hydraulickém ventilu  

Časový interval, po kterém je předřadný odpor přemostěn, je nastaven na cca 1,2 s. Toto je doba 

potřebná po bezpečné mechanické přestavění ventilu a jeho stabilizaci v aktivní poloze. Díky tomu je 
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z jiskrově bezpečného systému s omezenou energií technicky možné (SCU) budit současně cca 3-4 

solenoidy s tím, že tyto jsou spínány postupně s prodlevou cca 1,2 s  (viz obrázek 7-13). 

 

 

Obr. 7-13 – změna proudu v  čase při napájení solenoidu   

 

7.6 Bezpečnost software 

Při vývoji software pro řídicí systémy důlních zařízení je rovněž potřeba zohlednit a respektovat 

požadavky na bezpečnost a funkčnost za všech možných podmínek a poruchových stavů. 

Programátoři mají k dispozici sadu doporučení, jak postupovat při tvorbě a následném testování řídicí 

aplikace. Mezi obecně uznávaný standard (nevyžadovaný však normou) patří soubor pravidel původně 

vydán „Motor Industry Software Reliability Association“ pod názvem MISRA-C. Jedná se o soubor 

směrnic pro programátora, které vedou k bezpečnosti kódu, přenositelnosti a spolehlivosti v kontextu 

vestavěných systémů naprogramovaných zejména v jazyku ISO C (existuje také množina směrnic pro 

MISRA C++). 

Na bezpečnost mikroprocesorového řídicího systému a jeho software pamatuje i norma 

IEC60335 která rozděluje spolehlivost zařízení do tří kategorií: 

- Class A – bezpečnost zařízení nezáleží na SW. 

- Class B – software zajišťuje funkci i při nebezpečných operacích. 

- Class C – software zajišťuje prevenci i vůči speciálním rizikům (např. exploze). 

Pro vývoj software pro řídicí systém důlní sekce je potřeba vycházet z požadavků na kategorii 

Class B (bezpečnost kategorie Class C je určena pro speciální aplikace a je zajištěna mimo jiné 

například redundantní kontrolou za použití více CPU a není potřeba pro aplikaci řízení podpěry). 
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Pokud bezpečnost aplikace závisí na elektronických komponentách, musí zůstat bezpečná i po 

dvou po sobě následujících chybách. Proces fungování SW na základě výskytu chyb je zachycen na 

obrázku 8-12. 

 

Obr. 7-14 postup při verifikace bezpečnosti SW dle normy  IEC60335  

Pro tvorbu řídicího systému v souladu s těmito požadavky nabízí obvykle výrobce použitého 

mikrokontroléru nástroje jak ze softwarového, tak i s hardwarového hlediska. 

Pohled z oblasti HW – duální watchdog přímo na čipu (jeden s nezávislým zdrojem 

hodinového signálu, druhý pracující v režimu „windowed“, což znamená, že se neměří jen maximální, 

ale i minimální čas obnovování). Oba watchdogy startují automaticky bez ohledu na SW (na základě 

nastavení speciálních bitů ve zvláštní části Flash paměti). Dále je čip vybaven dvěma nezávislými 

zdroji hodinového signálu, kdy je možné po výpadku jednoho (či detekce nesrovnalosti v hodinovém 

taktu) automaticky přejít na záložní. 

Pohled z oblasti SW – sada SW nástrojů dle specifikace příslušné normy pro autodiagnostické 

rutiny (RAM, testování integrity Flash a jádra CPU). 

Za použití těchto nástrojů je možné vytvořit řídicí systém, který zajistí definované chování 

(většinou bezpečné odstavení) při detekci různých chyb v elektronice zařízení, jako je poškození 

programové paměti použitého CPU a další problémy (rušení, pokles napájení, výpadek hodinového 

signálu pro procesor atd.). Testování je možné provádět ve dvou režimech: 

- Po zapnutí a inicializaci systému  

o Test CPU registrů. 

o Test fungování systému Watchdog. 

o Kontrola integrity paměti Flash a 16bitového CRC. 
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o Kontola RAM paměti (za použití algoritmu March C). 

o Měření přesnosti externích hodin pro CPU. 

- Test při provozu zařízení 

o Test CPU registrů. 

o Transparentní funkční test RAM (Algoritmy March C a March X). 

o Měření přesnosti externích hodin pro CPU. 

o Monitorování přetečení zásobníku (i když to přímo norma nevyžaduje). 

Řadu těchto testů technicky i softwarově podporují některé ARM procesory. 

Bezpečný software musí být schopen detekovat výše uvedené problémy a zareagovat 

definovaným, předem naprogramovaným způsobem. Zajistit bezpečné odstavení, upozornit obsluhu, 

popřípadě provést automatický restart a vyhodnotit, zda problém přetrvává. 

 

7.7 Řídící jednotka hydraulické důlní výztuže – realizace 

 

Předmětem výzkumu a vývoje byla zejména řídicí jednotka hydraulické výztuže. Vývoj započal 

analýzou dostupných řešení a návrhem vlastní koncepce. Výsledkem vývoje byl návrh a následná 

výroba řídicí elektroniky postavená na moderním 32bitovém procesoru třídy ARM (od výrobce 

STMicroelectronics). 

V poslední fázi vývoje byly předány podklady pro výrobu a osazení desek plošných spojů firmě 

MARPOS Ostrava. Jedná se o menší firmu umístněnou v našem regionu, což nám umožnilo osobní 

kontakt přímo s lidmi, kteří v dané firmě mají na starosti technologickou přípravu výroby a se kterými 

jsme mohli konzultovat naše návrhy a provádět na jejich základě modifikace, aby výrobek bylo možno 

realizovat s ohledem na co největší spolehlivost. 

7.7.1 Hlavní modul 

Realizace výroby plošného spoje se ukázala jako značně časově náročná. Firma MARPOS, 

která se v regionu zabývá výrobou DPS a osazováním i tak přesných součástek jako hlavní CPU, 

vyžadovala na realizaci téměř měsíc. Výsledkem spolupráce je ale dodávka tří kusů prvních prototypů 

elektroniky pro řídicí systém sekce. 
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Obr. 7-15 Celkový pohled na řídicí elektroniku (hlavní modul)  

Na předchozím obrázku je vidět celkový pohled na řídicí elektroniku pro ovládání sekce důlní 

výztuže. Jedná se o hlavní modul, který zajišťuje komunikaci s okolními sekcemi, samotné ovládání 

válců a zpracování signálů ze senzorů na důlní sekci. Dále umožňuje propojení na modul klávesnice a 

displeje. 

 

Obr 7-16 Detail osazení procesoru ARM STM32F107  

 

7-17 Detail pro připojení programovacího rozhraní procesoru ARM STM3Fx   
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Na obrázku 7-11 je mimo programovací rozhraní pro programátor ST Ulink vidět detail části 

komunikačního rozhraní. Je zde vidět galvanické oddělení jednotlivých sekcí mezi sebou. 

Komunikace mezi sekcemi je od sebe opticky oddělená, čímž je zamezeno přenosu rušivých proudů 

skrz celý porub.  

7.7.2 Zobrazovací jednotka 

Dále byla vytvořená deska klávesnicového modulu (může, ale nemusí být součástí řídicího 

modulu). Tato deska rovněž obsahuje výše uvedený procesor ARM, který řeší úlohy související 

s komunikací s obsluhou sekce (zpracování signálů z klávesnice a ovládání displeje). 

 

7-18 Modul pro připojení klávesnice a displeje.  

Co se týče displeje, byly zvažovány dvě varianty. Varianta klasického LCD displeje 

(monochromatický, podsvětlený) a varianta využití OLED displeje, který se podle prvních testů zdá 

výrazně čitelnější. Je ale potřeba provést další testy, zejména z hlediska spotřeby, která je v zařízení 

konstruovaných s ohledem na bezjiskrovou bezpečnost zcela zásadní. 
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7-19 Ukázka testování LCD displeje. 

Při dalších testech však bylo zjištěno, že tento typ displeje se neosvědčil v sekcích, které jsou 

vybavené zářivkovým a LED osvětlením. V tomto světle je displej málo kontrastní a špatně čitelný. 

Proto je vhodnější použití OLED displeje, který tyto nedostatky řeší. 

 

 

7-20 Příklad zobrazení OLED displeje.  

V další fázi vývoje je v plánu portace tohoto displeje do námi vyvíjeného řídicího systému a 

porovnání jeho kvalit, jak z hlediska čitelnosti, tak i z hlediska spotřeby. V současné době není ale na 

trhu displej velikosti srovnatelné s použitým LCD displejem. Je k dispozici displej se stejným 

rozlišením (schopností zobrazit stejné množství informací), jen je asi o 30 % menší. 
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Detailní zapojení řídicího sytému 

 

Obr. 7-21 Schéma zapojení CPU a jeho podpůrných součástek  

 

Obr. 7-22 Schéma zapojení programátoru  CPU 

Schémata uváděná na obr. 7-21 a 7-22 vycházejí z výrobcem doporučovaného zapojení 

použitého procesoru. Jako programátor bylo použit programovací a debugovací rozhraní U-Link, které 
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bylo součástí vývojového kitu, který byl pro vývoj daného zařízení k dispozici. Rovněž je možno 

použít profesionální programátor U-Link2 (opět od firmy STMicroelectronics). 

 

 

Obr. 7-23 Schéma zapojení zdrojové části modulu. 

Schéma na obr. 7-23 zajišťuje vytvoření napájecích napětí potřebných pro funkci modulu. Pro 

procesorovou a komunikační část je potřeba napětí 3,3 V, pro ovládání výstupů a měření vstupních 

hodnot je potřeba napětí 5 V. Na schématu je patrná ochrana pojistkou a dvěma na sobě nezávislými 

diodami (v souladu s požadavky normy ČSN EN 60079). Dále je ze schématu patrné řešení výběru 

napájení. Buď je napájení přivedeno z externího zdroje (v tomto případě se použijí svorky 3 – 4), nebo 

může být napájení přivedeno z levé sousední sekce (v tomto případě je potřeba propojit svorku 1 – 3 a 

tím bude zajištěn provoz i bez nutnosti použití externího napáječe. 

 

Obr. 7-24 Schéma zapojení komunikace s modulem klávesnice a displeje  

Pro komunikaci s modulem klávesnice a displeje je použita standardní linka RS232, která je 

kompatibilní se sériovým portem v PC. Tím bude možno nahradit (minimálně pro testy a ladění) 
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klávesnicový modul programem vytvořeným v počítači. Pro samotné fungování sekce není přítomnost 

klávesnicového modulu nezbytná. 

Zapojení této části řídicího systému bylo rozšířeno o modul umožňující výkonové spínání zátěže 

(třeba LED diody) pro signalizaci nouzového stavu, resp. zvolené sekce při ručním výběru. Bude 

možno zvolit, zda má být tato signalizace připojena interně (např. LED dioda v čelním panelu ovládací 

jednotky) anebo externě (za použití klasického výstupu typu Hirshmann, který se v důlních 

technologiích obvykle používá pro připojené elektroventilů) 

 

Obr. 7-25 Schéma zapojení výstupů ovládajících např. elektromagnetické ventily 

 

Obr. 7-26 Schéma zapojení vstupů (senzory tlaku, vzdálenosti apod.)  
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Na předchozích dvou schématech je patrné zapojení vstupů a výstupů řídicí jednotky. Schéma 

zapojení vychází z principů použitých v řídicí jednotce ASG5, kterou posloužila jako vzor při návrhu. 

Vstupy zajišťují jak napájení příslušných snímačů, tak přizpůsobení jejich výstupních analogových 

hodnot, aby bylo možné je zpracovat použitým procesorem. 

Uvedené schéma zapojení výstupů je ve finálním zapojení zopakováno 3krát, je tedy možno 

spínat až 24 různých funkcí. Schéma zapojení vstupů je zopakováno celkem 8krát, je tedy možno 

připojit až osm senzorů a měřit jejich hodnoty. 

7.7.2 Klávesnice 

Podstatným celkem řídicího systému je vhodná klávesnice. Bylo zvažováno několik typů. 

Nejvíce se potřebám návrhu přiblížila Rakouská firma HT TECH, která se zabývá zakázkovou 

výrobou specializovaných fóliových klávesnic. V rámci vývoje bylo přistoupeno k návrhu klávesnice 

pro použití v prvním prototypu zařízení.  

 

Obr. 7-27 Celkový návrh klávesnice pro ovládání prototypu. 
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Obr. 7-28 Schéma zapojení tlačítek ve fóliové klávesnici 

 

Obr. 7-29 Schéma zapojení LED kontrolek ve fóliové klávesnici. 

 

Pro prvotní testy byla navržena klávesnice s 31 tlačítky. Každé tlačítko je vybaveno LED 

kontrolkou, kterou je možno nezávisle ovládat a bude využita pro signalizaci jednotlivých funkcí. 

Klávesnice je fóliová, plně omyvatelná. V reálné aplikaci bude překrytá kovovou mřížkou, která bude 

obsahovat otvory pro jednotlivé klávesy. Toto řešení je nutné i pro odvod elektrostatického náboje, 

který by mohl vznikat na velkém plastovém povrchu. Klávesnice je vybavená i LED vrstvou, což 

umožňuje například zvýrazňovat aktivní klávesy a podobně. Klávesnice obsahuje i průhledové okýnko 

pro displej, který je pod ní uložen. 
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8. ZÁVĚR 

Cílem práce bylo zmapovat technické a softwarové prostředky, které jsou nutné pro realizaci 

funkčního mobilního robotického systému s možností dálkového ovládání a přenosem 

videoobrazových dat.  V jednotlivých kapitolách je demonstrován návrh a použití různých typů 

řídicích systémů pro konkrétní aplikace v oblasti mobilní robotiky. 

Velká část práce se zabývá popisem výzkumu v oblasti možnosti napojení nového řídicího 

systému na stávající – převážně pocházející z původního zařízení, které bylo použito jako základ pro 

lokomoční subsystém robotu. Toto je ukázáno na invalidním vozíku, pásovém nakladači a outdoor 

transportéru se spalovacím motorem. Je proveden rozbor možností realizace napojení a vybrána 

vhodná varianta, která je následně realizována a pak otestována. V případě invalidního vozíku se 

ukázalo, že vybraná varianta nebyla úplně vhodná a bylo přistoupeno k jinému řešení. Původně byl 

plán ovládat originální řídicí systém prostřednictvím napojení na kabel vedoucí od původního 

joysticku k  řídicí jednotce a podvržení hodnot napětí tak, aby původní jednotka i nadále fungovala. 

Toto se ukázalo jako nevhodné řešení a nakonec bylo přistoupeno k celkové výměně řídicího systému. 

Obdobná situace byla u řízení podvozku pásového nakladače, kdy se rovněž první navržené 

řešení neukázalo jako výhodné a na základě testů bylo přistoupeno k řešení, které nevyžadovalo 

galvanické propojení obou systémů, čímž se výrazně zvýšila spolehlivost. Podobný vývoj proběhl i u 

řídicího systému pro ovládání robotického lůžka, kde se na základě testování ukázalo, že první 

navrhované řešení nesplnilo požadavky na přesnost systému. 

V kapitole věnující se řídicímu systému robotického lůžka je významná část věnována procesu 

verifikace přesnosti řídicího systému z hlediska ovládání pohonu všesměrových kol a tím i celého 

podvozku. Bylo navrženo několik reálných testů, které měly za úkol stanovit přesnost a linearitu jízdy 

lůžka v různých směrech, s různou zátěží a přes různé překážky. Na základě vyhodnocení tohoto 

měření pak bylo možno provést softwarovou kompenzaci odchylek do řídicího sytému a následně tak 

polohování zpřesnit. 

Poslední kapitola se dotýká návrhu řídicího systému automatizované důlní výztuže. Byly 

ukázány požadavky nařízení ATEX pro uhelný důl s nebezpečím výbuchu metanu a uhelného prachu. 

Řídicí systém SCU (Support Control Unit) je navržen jako jiskrově bezpečný. Dále byla popsána 

koncepce externího WDT obvodu monitorujícího běh SW a ovládajícího napájení akčních členů – 

elektrohydraulických solenoidů. V souvislosti s buzením elektrohydraulických ventilů byl popsán 

způsob jejich ovládání se sníženou spotřebou. Byl také popsán komunikační subsystém na bázi 
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sběrnice RS422, včetně formátu telegramu s CRC
3
 zabezpečením. Telegramy jsou přenášeny až mezi 

250 SCU s důrazem na minimalizaci časových prodlev.  

 

8.1 Náměty k dalšímu řešení 

Výše nastíněné a realizované práce otevřely cestu k dalším problémům, které je potřeba 

analyzovat a řešit. Většina ukázaných řídicích systémů by zasloužila inovaci v podobně druhé verze, 

která by zohlednila všechny poznatky a zkušenosti získané vývojem a zkoušením jednotlivých 

prototypů v průběhu několika let, které autor věnoval jejich tvorbě a návrhu. U většiny k tomu 

s největší pravděpodobností nedojde, protože projekty, v rámci kterých byly realizovány, jsou již 

uzavřeny. 

Řídicí systém školního robotu Herkules (kapitola 5.1) se však významného upgrade dočká. 

V první fázi bude nahrazena stávající základní deska s dnes již poměrně zastaralým procesorem VIA 

novou moderní základní deskou s procesorem Core i7, což dovolí běh operačního systému Windows 

8. Ve spolupráci se SSD diskem, ze kterého bude systém startovat, se výrazně zkrátí doba potřebná 

pro start systému, což bývá u řídicích systémů na bázi operačního systému Windows limitujícím 

faktorem.  

Další výzkum v této oblasti bude směřován do vývoje systému na bázi mikroprocesoru ARM, 

který by měl nahradit PC v úloze příjmu dat přes Wi-Fi (ethernet), jejich zpracování a odeslání 

prostřednictvím sběrnice CAN přímo měničům (Maxon EPOS) pro motory ramene robotu. Tím bude 

možno z tohoto řetězce PC úplně vynechat, což bude mít pozitivní vliv na spolehlivost, stabilitu a 

energetickou náročnost celého systému. 

Použité PC tak bude moci věnovat svůj výpočetní výkon pouze úloze zpracování obrazu, nově i 

z termokamery, které bude k systému robota v dohledné době připojena. Použitý ARM procesor 

zároveň nahradí procesor Atmel, který nyní v robotu ovládá lokomoční subsystém. Ten je v současné 

variantě řízen z hlavního PC prostřednictvím sériové linky. V nové variantě by mohl být řízen přímo 

z operátorského stanoviště přes Wi-Fi (ethernet), protože tento pokročilý procesor je vybaven 

hardwarovým modulem pro práci se síti etnernet a problém se tak přesouvá pouze do realizace 

vhodného software. 

   

                                                      
3
 Cyclic Redundancy Check (Cyklický redundantní součet) 
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