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Abstrakt 

Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh řízení modelu robotického manipulátoru. 

Teoretická část práce se zabývá řízením dynamických systémů, popisem částí jednočipového 

počítače mikrokontroléru a princem činnosti modelářských servomechanismů. Praktická část 

je zaměřena na výpočet kinematiky robotického manipulátoru, která je nezbytná pro jeho 

řízení. Dále je vytvořena vizualizace displeje operátorského panelu programovatelného 

logického automatu a naprogramována vizualizace v Microsoft Visual Studio.  

Klíčová slova 
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Abstract 

This bachelor thesis is focused on the design of the model the robotic manipulator. The 

theoretical part of the thesis deals with control of dynamic systems, the description of a part 

single-chip computer a microcontroller and principle of operation of the servo. The practical 

part is focused on the calculation of kinematics the robot manipulator, which is necessary to 

control it. It is created visualization screen operator panel programmable logic controller and 

visualization programmed in Microsoft Visual Studio. 
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1 Úvod 

Robotické manipulátory slouží pro přemísťování či umístění předmětu do cílového 

bodu bez jakékoli fyzické pomoci člověka s daným předmětem. Přesnost a kvalita jeho práce 

závisí především na kinematické struktuře, pracovním prostoru, řídicím systému a pohonech. 

Nasazení robotických manipulátorů v průmyslových odvětvích stále vzrůstá a to hlavně díky 

neustále zvyšujícím se požadavkům na efektivitu, rychlost a přesnost. Největšího uplatnění 

dnes dosáhly manipulátory se sériovou kinematickou strukturou.  

Cílem této bakalářské práce je vytvoření návrhu ovládání sériového modelu 

robotického manipulátoru. Pro řízení manipulátoru je nutné vyřešení kinematiky, která 

poskytuje informace o natočení jeho jednotlivých částí a informace o poloze koncového bodu. 

Aplikací tohoto kinematického rozboru lze vytvořit vizualizaci operátorského panelu pro 

různé pohledy manipulátoru. Posledním úkolem je navržení komunikace mezi PLC a 

mikrokontrolérem, který vytváří řídící signály pro modelářské servopohony.  
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2 Řízení dynamických systémů  

Řízení je definováno jako cílevědomé působení řídicího systému na systém řízený, 

takovým způsobem, aby byl splněn daný cíl řízení. Důležitým aspektem pro dělení řízení je, 

zda výsledek řízení podléhá zpětné kontrole či nikoli. Podle toho rozlišujeme dva základní 

druhy řízení regulaci a ovládání. [1] 

 

Obr. 1. Schéma ovládání a regulace [1] 

 

Jak je patrné z obr. 1, ovládání je řízení bez zpětné kontroly. Využití má především 

tam, kde jsme si jisti, že výstupní veličina systému bude přesně taková, jakou ji předpokládá 

řídící prvek. Proto má největší význam u logického řízení.  

Regulace je typ řízení, které využívá informaci o stavu řízeného systému měřením 

výstupní veličiny. Řídící prvek porovnává žádanou hodnotu regulované veličiny se skutečnou. 

Existuje-li odchylka mezi těmito veličinami, zasahuje řídicí systém akční veličinou tak, aby 

byla odchylka eliminována. Rozlišujeme několik druhů regulace. [1] 

Prvním a nejčastěji používaným typem regulace je regulace na konstantní hodnotu. Je 

to taková regulace, kdy se regulovaná veličina udržuje na stále stejné konstantní hodnotě. 

Typickým příkladem je termostat, který udržuje konstantní nastavenou teplotu.  

Dalším často užívaným druhem regulace je regulace programová. Programová 

regulace je charakteristická tím, že se regulovaná veličina mění v předepsaných velikostech 

v daný čas neboli podle předem stanoveného programu.  
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Posledním typem je vlečná regulace, která je specifická tím, že se při ní regulovaná 

veličina mění v závislosti na jiné fyzikální veličině než čase. Zvláštní případ této regulace 

jsou servomechanismy.  

Aby mohl být daný objekt efektivně řízen je potřeba znát jeho charakteristické 

vlastnosti.  Při vyšetřování těchto vlastností zkoumáme, jak vzájemné působení mezi 

jednotlivými částmi tohoto objektu a jejich vliv na chování systému jako celku, ale i 

vzájemnou interakci mezi objektem a okolním prostředím. Vhodným zpracováním těchto 

atributů je tvorba matematického modelu. Cílem je vytvořit takový matematický model 

systému, aby jeho chování odpovídalo reálnému systému. Matematický popis reálných 

soustav je obvykle reprezentován nelineárními matematickými vztahy, jejichž řešení je 

poněkud komplikované. Proto se snažíme tyto nelineární modely nahradit lineárními. [7] 

2.1 Matematický popis lineárních spojitých dynamických systémů 

Dynamickým systémem rozumíme takový systém, jehož stav se s časem mění. Takový 

systém může být posuzován podle vnější nebo vnitřní stránky. Vnějším popisem rozumíme 

dynamické vlastnosti vztahů mezi vstupem a výstupem. Vnitřní popis pak vyjadřuje 

dynamické vlastnosti relací mezi vstupem, vnitřním stavem a výstupem.  Matematické popisy 

těchto systémů mohou mít různé tvary a mohou popisovat jejich vlastnosti v různých stavech. 

Z toho důvodu je potřeba vždy zvážit, který matematický popis bude ten nejvhodnější. [7] 

V teorii lineární regulace mají největší význam popisy ve tvaru: 

 lineární diferenciální rovnice 

 přenosu v Laplaceově transformaci  

 přechodové charakteristiky 

 frekvenční charakteristiky  

 impulsní charakteristiky 
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2.1.1 Popis systému lineární diferenciální rovnicí 

Obecný tvar popisu  

   
          

                                               (1) 

ai,bj  jsou  konstantní koeficienty, 

y (t)  - výstup systému, 

u (t)  -  vstup systému. 

Z podmínky fyzikální realizovatelnosti plyne n>m. Řád diferenciální rovnice je 

zároveň řádem systému. Jestliže je znám průběh vstupního signálu u(t), včetně počátečních 

podmínek y(0), lze dosazením do rovnice získat průběh výstupu y(t). 

Řešení diferenciálních rovnic může být poněkud složité a zdlouhavé, proto pro jejich 

zjednodušení aplikujeme Laplaceovu transformaci. Použitím L-transformace je lineární 

diferenciální rovnice n-tého řádu, včetně počátečních podmínek, transformována z časové 

oblasti do oblasti komplexní proměnné, kde je získána algebraická rovnice n-tého stupně. Po 

vyřešení algebraické rovnice se provede zpětná L-transformace, která vede k získání originálu 

řešení. 

2.1.2 Popis přenosem v Laplaceově transformaci 

Popis ve formě přenosu patří k nejužívanějším popisům lineárních dynamických 

systémů a zejména lineárních regulačních členů. Přenos je definován jako poměr obrazu 

výstupní veličiny Y(p) k obrazu vstupní veličiny U(p) při nulových počátečních podmínkách. 

Aplikací Laplaceovy transformace do (1)  je dána základní rovnice přenosu: 

     
    

    
 

              

              
 

(2) 

V praxi je častěji užíván popis ve formě: 

     

  

  

  
  

  
    

  

  
  

 
 

       
        

   
 

(3) 

kde  k   je zesílení soustavy,  

Ti  - časové konstanty. 
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2.1.3 Popis přechodovou charakteristikou 

Přechodová charakteristika h(t) je grafickým vyjádřením odezvy systému na 

Heavisideův jednotkový skok (t). Jednotkový skok je funkce, která do času t=0 má nulovou 

hodnotu a v tomto čase vyskočí na jednotku, kterou stále udržuje. Význam přechodových 

charakteristik je především v tom, že je lze snadno získat experimentálně i u systémů, u 

kterých dostatečně neznáme jejich dynamické vlastnosti. [7] 

 

 

2.1.4 Popis impulsní charakteristikou 

Impulsní charakteristika g(t) představuje grafické vyjádření odezvy systému na 

Diracův impuls (t). Diracův impuls je definován jako nekonečně krátký impuls o nekonečně 

velké amplitudě, jehož plocha je rovná jedné. Je to idealizovaná funkce, která je fyzikálně 

nerealizovatelná. [7] 

 

 

 

 

Obr. 2. Heavidiseův jednotkový skok [7] 

Obr. 3. Diracův impuls [7] 
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2.1.5 Popis frekvenční charakteristikou 

Frekvenční charakteristika je grafickým vyjádřením frekvenčního přenosu G (jω) 

v komplexní rovině či logaritmických souřadnicích pro měnící se ω ϵ (0,∞). Frekvenční 

přenos je získán dosazením harmonického signálu na vstup systému. Zavedení frekvenčního 

přenosu má zejména význam při řešení stability regulačních obvodů a kvality regulačních 

obvodů.  

Vztah pro frekvenční přenos je formálně stejný jako u G(p), avšak místo komplexní 

proměnné p je dosazen výraz jω. 

      
     

     
 

                

               
  

(4) 

Kde   j je komplexní operátor, 

ω - úhlová frekvence. 

 

2.2 Dělení základních dynamických členů  

Lineární dynamické systémy lze podle průběhu přechodové charakteristiky rozdělit na 

tři základní soustavy. Jedná se o soustavu proporcionální, integrační a derivační. [7] 

2.2.1 Proporcionální členy 

Pro proporcionální soustavu je příznačné, že se po vychýlení z ustáleného stavu sama 

ustálí na nové hodnotě rovnovážného stavu. Řád diferenciální rovnice, která popisuje daný 

systém, vyjadřuje řád soustavy. Dále jsou uvedeny přenosy základních proporcionálních 

členů.  

Přenos soustavy nultého řádu má tvar:  

     
  

   
   

(5) 

kde k je zesílení soustavy neboli koeficient přenosu. Jako příklad provedení soustavy nultého 

řádu, lze uvést zesilovač neboli P regulátor.  
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Soustava prvního řádu tzv. proporcionální člen se setrvačností 1.řádu má přenos ve 

tvaru: 

     
  

      
 

 

    
 

(6) 

kde k  je  zesílení soustavy, 

T  -  časová konstanta.  

Soustava druhého řádu tzv. proporcionální člen se setrvačností 2.řádu je 

reprezentována přenosem ve tvaru: 

     
  

           
 

 

          
 

(7) 

kde  k  je  zesílení soustavy,  

T1,T2  -  časové konstanty.  

Průběh přechodové charakteristiky je dán rozložením pólů a nul v komplexní rovině. 

Póly systémů se získají řešením kvadratického trojčlenu ve jmenovateli přenosu. Jeli 

diskriminant kvadratického trojčlenu menší než nula, považujeme přechodovou 

charakteristiku za kmitavou. Naopak za nekmitavou ji označujeme při hodnotě diskriminantu 

větší než nula. Přechodová charakteristika je na mezi aperiodicity, jestliže je diskriminant 

roven nule. Přenos kmitavé soustavy je možno vyjádřit ve tvaru: 

     
 

  
           

 

(8) 

kde  T0  je  perioda kmitání, 

  -  koeficient tlumení.  

2.2.2 Integrační soustavy 

Integrační soustavy se vyznačují tím, že na jejich přechodové charakteristice 

neexistuje ustálený stav. Taktéž jako u proporcionálních soustav dělíme integrační soustavy 

podle řádu diferenciální rovnice. 
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Přenos soustavy nultého řádu je ve tvaru:  

     
  

   
 

  

 
 

 

   
 

(9) 

kde  k1  je  koeficient přenosu  

T1  je  integrační časová konstanta, pro kterou platí vztah: 

   
 

  
 

(10) 

Integrační soustava se setrvačností 1.řádu je reprezentována přenosem:  

     
  

         
 

  

        
 

(11) 

2.2.3 Derivační soustavy  

Derivační soustava je charakteristická nulovým ustáleným stavem. Derivační soustavy 

se vyznačují možností vytknutí komplexní proměnné p v čitateli jejich přenosu. 

 Derivační soustava bez setrvačnosti má přenos ve tvaru: 

     
  

  
      

(12) 

Kde  TD je koeficient přenosu.  

Přenos derivační soustavy se setrvačností 1. řádu má vztah: 

     
   

      
 

   

    
 

   

    
 

(13) 

Kde  TD je koeficient přenosu,  

T - časová konstanta.  
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3 Mikroprocesorové systémy 

Převážně ve všech odvětvích se setkáváme s automatickým řízením a ovládáním. 

Velká část systémů řízení užívá prostředků výpočetní techniky. Mohou to být průmyslové 

počítače, programovatelné logické automaty a vestavěné řídicí systémy. Každý z těchto 

prostředků má své výhody i nevýhody a je potřeba zvážit, který z nich bude pro danou 

aplikaci ten nejvhodnější. Dále bude popsán základní prvek vestavěného řídicího systému 

mikrokontrolér. [6] 

3.1 Mikrokontrolér 

Mikrokontrolér je jednočipový mikropočítač, který nachází své uplatnění zejména 

v oblasti kontrolních a řídících úloh. Sdružuje v jednom pouzdře všechny základní části 

mikropočítače. Jak je zobrazeno na obr. 3., mikropočítač disponuje pěti základními částmi. 

Jedná se o generátor hodinového signálu, mikroprocesor, paměť ROM a RWM a 

vstupně/výstupními porty. [6] 

Mikrokontrolér může být doplněn dalšími speciálními periferiemi, které zvyšují 

efektivitu jeho práce. Mohou to být  A/D a D/A převodníky, generátory pulsně šířkové 

modulace, čítače a časovače, komunikační rozhraní a další. Všechny tyto části jsou napojeny 

na interní sběrnici, která umožňuje jejich vzájemnou komunikaci. [6] 

 

Obr. 4. Blokové schéma manipulátoru [6] 

 

Mikrokontroléry jsou vyráběny v širokém sortimentů výkonů a velikostí. Mezi hlavní 

výrobce patří Microchip, Texas instruments a Freescale. 
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3.1.1 Styk mikrokontroléru s analogovým prostředím  

Velká část zdrojů informace v okolí mikrokontroléru má analogový výstup. Za 

analogový signál se považuje takový signál, jehož funkce je spojitá v čase. Zdrojem tohoto 

analogového signálu jsou zpravidla čidla fyzikálních veličin umístěná v okolí řízeném 

mikrokontrolérem. Mikrokontrolér jakožto digitální obvod umí pracovat pouze s logickými 

hodnotami. Proto pro práci s analogovým signálem musí být vybaven periferií, která převod 

tohoto signálu umožní. Jedná se o vstupní analogově/digitální (A/D) převodníky umožňující 

převod analogového signálu na digitální nebo výstupní digitálně/analogové (D/A) převodníky, 

sloužící k vytváření analogových signálů z digitálních dat. [6] 

Princip převodu analogového signálu na digitální se může shrnout do tří kroků, které 

se periodicky opakují. Jedná se o vzorkování, kvantování a kódování.  

Vzorkování je proces diskretizace signálu v časové oblasti. Signál vstupující do 

převodníku je rozložen na rovnoměrné časové úseky. V každém úseku je vyjmut jeden 

vzorek, čímž je získána množina hodnot, která postupuje do druhého kroku kvantování.  

Vzdálenost mezi jednotlivými úseky je dána vzorkovací frekvencí. Čím vyšší tato frekvence 

je, tím přesnějšího převodu je dosaženo, ale na druhou stranu vzroste nárok na velikost 

paměti. [2] 

 Dále ovzorkovaný signál prochází procesem kvantování, kde jsou jednotlivé vzorky 

signálů přiděleny do stejnoměrně rozdělených úrovní podle amplitudy vzorku.  

Posledním krokem je kódování, kde se jednotlivým kvantum přiřadí logická hodnota.  

 

Obr. 5. Znázornění vzorkování a kvantování [2] 
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Existuje mnoho A/D převodníků, které se liší způsobem převodu spojitého signálu na 

digitální. Způsob tohoto převodu ovlivňuje rychlost a přesnost převodu. Následuje výčet 

nejznámějších typů převodníků:  

 Paralelní A/D převodník  

 A/D převodník s postupnou aproximací  

 A/D převodník s dvojitou integrací 

 Sigma-delta převodník  

V mikrokontrolérech je zpravidla zabudovaný multiplexovaný A/D převodník, který 

dokáže obsluhovat více kanálů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 

 

3.1.2 Mikrokontroléry PIC 

Všechny Mikrokontroléry PIC vyráběné firmou Microchip Technology Inc. jsou 

založené na harvardské architektuře s RISC procesory. Zásadní specifikum harvardské 

architektury je v oddělené části paměti pro program a data. Tyto mikrokontroléry jsou 

vyráběny ve třech základních provedeních, jako jednorázové programovatelné součástky, 

vícenásobně programovatelné součástky s EPROM nebo FLASH pamětí. Mezi jejich hlavní 

přednosti patří nízká energetická náročnost, vysoký výkon a univerzálnost. Pro vývoj aplikací 

slouží vývojové prostředí MPLAB.   

  

3.2 Olimex  

K dispozici je vývojová deska Olimex rodiny PIC - 32MX, která používá 32 bitový 

mikrokontrolér PIC firmy Microchip. Ten disponuje 512 KB FLASH pamětí a 32 KB RAM 

pamětí, dvěma UART moduly, 16ti kanály AD převodníku, PWM a dalšími perifériemi. Na 

obr. 6 je znázorněná vývojová deska Olimex s rozmístěním jejich základních částí. Vývojová 

deska je využita ke generování řídících pulsů pro modelářská serva manipulátoru. Princip 

řízení modelářského serva  je součástí další podkapitoly.   

 

Obr. 6. Vývojová deska Olimex PIC-32MX 
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3.2.1 Řízení modelářských serv 

Modelářské servo slouží k přeměně elektrické energie na mechanickou práci. Základní 

části serva jsou stejnosměrný motor, převodovka, potenciometr a řídící jednotka. Ze serva je 

vyveden konektor se třemi kabely. Dva z nich jsou napájecí a třetí slouží pro přívod řídících 

impulzů. Modelářská serva se vyrábějí jak analogová, tak digitální. Jejich hlavní rozdíl 

spočívá v délce odezvy na řídící impulz.  

Řízení polohy serva zajišťuje pulsně-šířkový modulovaný signál s opakovací frekvencí 

50Hz. Většina modelářských serv pracuje v rozsahu impulzů od 1 ms do 2 ms, čemuž 

odpovídá rozsah natočení výstupního hřídele převodovky o 90 stupňů.  Některé serva však 

mohou mít šířku pulzu v rozsahu 0,5 ms do 2,5 ms. Dojde tedy ke změně rozsahu výstupního 

hřídele na 180 stupňů. Pulsně-šířkový signál musí být přiváděn do serva nepřetržitě, jinak 

dochází k uvolnění zpětné vazby a správná poloha již není udržována.  Na obr. 5 je znázorněn 

pohyb páky hřídele v obou zmíněných rozmezích.  

 

 

Obr. 7. Pohyb páky modelářského serva 
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4 Robotické manipulátory 

Robotickým manipulátorem se rozumí programovatelné manipulační zařízení, které se 

pohybuje ve třech osách, tvořené rameny spojené klouby a efektorem na konci. Použití 

robotických manipulátorů představuje řadu výhod v široké škále aplikací a to nejen 

v průmyslových oborech. Nasazení robotů má význam především v úlohách, které vyžadují 

rychlost, přesnost a spolehlivost. Mohou nahrazovat práci člověka v nepříznivém prostředí či 

odstraňovat nedokonalosti lidské práce. Aplikace robotů však přináší i řadu ekonomických 

výhod jako je zvýšení produkce za jednotku času, snížení zmetkovosti a provozních nákladů.  

Pro klasifikaci průmyslových manipulátorů a jejich řízení musíme brát v úvahu řadu 

aspektů. Jedná se zejména o počet stupňů volnosti, kinematickou strukturu, použité pohony, 

geometrii pracovního prostoru, způsob programování a jiné. [8] 

 

4.1 Kinematika průmyslových manipulátorů 

Kinematické řetězce průmyslových robotů jsou tvořeny dvěma základními 

kinematickými dvojicemi - translační a posuvné. Kinematickými dvojicemi nazýváme 

jednotlivé členy a vazby robota. Kinematické řetězce mohou být otevřené nebo uzavřené.  

Jelikož průmyslový manipulátor je zařízení pracující v prostoru, je potřeba brát v úvahu 

orientaci jednotlivých os kloubů vůči osám kartézského souřadnicového systému. [8] 

Nezbytnou součástí analýzy robotů je vytvoření úplného kinematického modelu. Ten 

nám poskytuje průběh polohy a orientaci koncového bodu a průběh polohy jednotlivých 

článků mechanického systému. Poloha článků mechanismu je popsána tzv. kloubovými 

souřadnicemi, které nám poskytují informaci o natočení nebo translaci jednotlivých os. [8] 

 V kinematice robotů řešíme dvě základní úlohy, přímou a nepřímou.  

 

4.2 Popis daného manipulátoru 

Použitý manipulátor má tři stupně volnosti a sériovou kinematickou strukturu. Je 

tvořen třemi rotačními vazbami, které jsou reprezentovány třemi modelářskými 

servomechanismy. První rotační vazba se nachází v základně manipulátoru a dovoluje 

manipulátoru otočení o 90 stupňů. Další vazba je mezi ramenem a základnou manipulátoru, 
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jejíž maximální úhel natočení je taktéž 90 stupňů.  Poslední rotační vazba se nachází mezi 

rameny manipulátoru.  

4.2.1 Přímá úloha kinematiky 

Jedná se o úlohu, kdy hledáme polohu a orientaci koncového bodu, je-li známa délka 

jednotlivých ramen a velikost úhlů jimi sevřených. Z těchto parametrů lze řešením 

goniometrických funkcí vypočítat výslednou polohu koncového bodu. 

 

C [x3,y3] 

x2 B [x1,y1] 

y2 

y1 

x3 x1 

r1 

r2 

γ 

α 
β 

α 

y3 

A [0,0] 

 

Obr. 8. Schéma manipulátoru 

 

Na obr. 8 je schematické znázornění manipulátoru v rovině kartézské soustavy 

souřadnic. Rotace základny manipulátoru je součástí samostatné podkapitoly, proto se 

následující výpočty týkají jen roviny xy.  

Zobrazený manipulátor je tvořen dvěma rameny o délce r1 a r2. Rameno r1 je spojeno 

rotační vazbou se základnou v bodě A a na druhém konci je taktéž spojeno rotační vazbou 

s ramenem r2 v bodě B. Bod A leží v počátku kartézské soustavě souřadnic, má tedy 

souřadnice A [0,0].  Bod B leží na souřadnicích B[x1,y1] a koncový bod C leží na 

souřadnicích C[x3,y3].  
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Jelikož se jedná o přímou úlohu kinematiky, je známa délka jednotlivých ramen r1 a r2, 

velikost úhlu β jimi sevřených a velikost úhlu α, který svírá rameno r1 s osou x. 

Souřadnice bodu B [x1,y1] je vypočtena z trojúhelníku x1,y1,r1. 

               
(14) 

              
(15) 

Výpočet souřadnice bodu C je vypočítána s pomocí pomyslného trojúhelníku x2,y2,r2. 

Velikost úhlu γ, který svírá rameno r2 a strana x2, je vypočítán rozdílem úhlu β a α. 

          
(16) 

Pomocí úhlu γ a ramene r2 jsou vypočteny zbývající strany trojúhelníku y2,x2.  

               
(17) 

               
(18) 

Je-li známa velikost stran x2 a y2  lze dopočítat souřadnice bodu C [x3, y3].  

             
(19) 

             
(20) 
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4.2.2 Rotace základny manipulátoru 

Jak už bylo zmíněno základna manipulátoru je tvořena rotační vazbou, jejíž maximální 

úhel otočení je 90 stupňů. Na Obr. 9 je znázorněno otočení ramen manipulátoru kolem osy y o 

úhel ω1. Rotací vzniklá nová poloha ramen manipulátoru je vyznačená čárkovaně a výchozí 

stav tučně. Nové souřadnice bodů B a C jsou označeny apostrofem. Souřadnice osy y jsou 

beze změny.  

 

 

Nové souřadnice bodu B jsou vypočteny následovně:  

             
(21) 

            
(22) 

  

Výsledné souřadnice koncového bodu C jsou vypočteny podle vzorce (23) a (24). 

             
(23) 

            
(24) 

 

ω1 

Obr. 9. Pohled shora 

B´ [xc1,y1,z1] 
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ω1 

r2 

x  

z 

 
xc1 

xc3 
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Pro účely vizualizace rotace je potřeba zakreslit novou polohu ramen do bočního 

pohledu roviny xy. Rotací se z toho úhlu pohledu nejenom změní souřadnice x1 a x3, ale i 

délka jednotlivých ramen a úhlů. Souřadnice xc1 a xc3 jsou již známy z výpočtu č. (21) a (23). 

Souřadnice y se nemění.  Při výpočtech se vychází z obr. 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délka jednotlivých ramen manipulátoru je vypočtena pomocí Pythagorovy věty dle vztahů 

(25) a (26). 

  
      

    
  

(25) 

  
                       

(26) 

 

 

 

 

Obr. 10. Boční pohled 
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Známe-li délky ramen, lze dopočítat velikost neznámých úhlů podle následujících vztahů.  

        
  

  
 
 

(27) 

         
         

  
 

 

(28) 

         

(29) 

 

 Posledním vizualizovaným pohledem je čelní týkající se roviny yz. Před začátkem 

rotace se ramena manipulátoru jeví jako délka odvěsen y1 a y2. Vztahy pro výpočet rotace 

čelního pohledu jsou formálně stejné jako vztahy pro boční pohled, pouze x souřadnice jsou 

nahrazeny z souřadnicemi. Vzhled vizualizace rotace čelního pohledu je zobrazen na obr. 11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11. Čelní pohled 
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4.2.3 Nepřímá úloha kinematiky  

Jedná se o opačnou úlohu k přímé úloze kinematiky. Známým parametrem je poloha 

koncového bodu a délka jednotlivých ramen. Hledá se optimální nastavení ramen 

manipulátoru a velikost úhlů α a β. Schéma manipulátoru (obr. 12) je pro potřeby výpočtu 

nepřímé úlohy doplněno o vzdálenost počátku a koncového bodu označeným písmenem r a 

úhly ,  potřebné pro výpočet úhlu α.   

 

C [x3,y3] 

 
 

A [0,0] 

x2 B [x1,y1] 

y2 

r 

y1 

x3 x1 

r1 

r2 
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y3 

 

Obr. 12. Schéma manipulátoru 2 

 

Ze známých délek x3 a y3, lze pomocí Pythagorovy věty dopočítat délku spojnice 

počátečního a koncového bodu.  

     
    

  

(30) 
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Je-li známa délka spojnice r, může být vypočítán úhel β, který svírají ramena r1 a r2. Pro 

výpočet úhlu β je využita  kosinova věta. 

          
  
    

    

       
 

(31) 

Dále jsou vypočteny pomocné úhly φ a . Ze schématu je zřejmé, že součet úhlů  a  je 

doplňkem do úhlu přímého úhlu α. Úhel γ je pak dán rozdílem již známých úhlů β a α. 

        
  

  
 

(32) 

          
  
         

 

      
 

(33) 

               
(34) 

          
(35) 

Je-li znám úhel α, mohou být vypočteny souřadnice bodu B [x1,y1].  

                
(36) 

      
    

  

(37) 

 

Předchozí výpočty jsou zjednodušeny o souřadnici z, která je nulová. Častějším 

případem však je zadání souřadnice konečného bodu s nenulovou souřadnicí z. Je tedy 

potřeba ji do předchozích výpočtů zahrnout. Řešením je přepočítání x souřadnice jako 

přeponu vzniklého pravoúhlého trojúhelníku Pythagorovou větou. Schéma řešení je na 

obr.  13. 
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Obr. 13. Přepočet souřadnice x 
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5 PLC a jeho použití 

 

 

 Obr. 14 zobrazuje blokové schéma řídicího systému manipulátoru. PLC zde slouží k 

zprostředkování komunikace mezi operátorským panelem a vývojovou deskou Olimex 32-

MX. Mikrokontrolér vývojové desky obsahuje proměnné, které využívá PLC a operátorský 

panel. Jeho program mi byl poskytnut jako blackbox.  

Hodnota úhlů jednotlivých servomechanismů, zadána v operátorském panelu, je 

uložena ve třech proměnných alfa, beta a omega. Na základě těchto hodnot je sestaven 

textový povel pro mikrokontrolér, který je přenášen pomocí instrukcí. Mikrokontrolér pak 

nastaví jednotlivé servomechanismy dle zadaných hodnot. Komunikace mezi PLC a 

operátorským panelem je probrána v kapitole 5.2. Komunikace mezi mikrokontrolérem a PLC 

je uskutečněna pomocí sériového portu. Zapojení proběhlo podle obr. 15.  

 

Obr. 15. Zapojení sériové komunikace [11] 

  

 

Obr. 14. Schéma řízení manipulátoru 
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5.1 Návrh programového řízení robotické ruky pomocí PLC 

Po fyzickém zapojení je v prvé řadě zapotřebí nakonfigurovat sériový port v programu 

RSLogic 5000. Zde se nastaví uživatelský mód, přenosová rychlost, počet bitů, parita a stop 

bit. Nastavení sériového portu znázorňuje obr. 16.  

 

 

Obr. 16. Nastavení sériového portu 

 

Dalším krokem je nastavení uživatelského protokolu. V Buffer size se nastavuje délka 

vyrovnávací paměti, která musí být větší nebo rovna nejvyššímu počtu znaků v přenosu. Do 

textového pole Termination charakter je vložen znak v ASCII kódu, který označuje konec 

datového přenosu. Append charakter představuje znak v ASCII kódu, který bude vložen na 

konec odesílaných dat v případě použití instrukce AWA ( ASCII Write Append). Nastavení 

uživatelského protokolu je na obr. 17. 
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Obr. 17. User Protocol 

 

Přijímaná data z mikrokontroléru (obr. 18) obsahují 8 bitů. První bit je zastoupen 

znakem SOH (Start Of Header) v ASCII kódu. SOH je řídící znak, který označuje začátek 

záhlaví zprávy. Další bit ve zprávě je znak pozice, který sděluje, že se jedná o pozici serva. 

Číslo serva je zastoupeno třetím bitem zprávy. Pro úhel alfa je číslo serva 0, úhel beta je servo 

č. 1 a omega je zastoupen servem č. 3. Hodnota pozice tohoto serva je uložená ve čtyřech 

bitech. Může nabývat hodnot v rozsahu 0 až 9000 podle momentálního natočení serva. 

Poslední osmý bit je zastoupen znakem EOH (End of Header), který značí konec zprávy. 

Tento znak je vložen v uživatelském protokolu jako Termination Character a Append 

Character. 

Pro odesílání zprávy pozice z PLC do mikrokontroléru je tvar v podstatě stejný. 

Změna nastává pouze ve znaku druhého bitu, jak je uvedeno na obr. 19.  

 

 

$01 Y 0 9 0 0 0 $04 

  1   2   3   4   5   6  7   8 

Obr. 18. Přijatá zpráva o pozici serva alfa 
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Před samotným začátkem programování byly vytvořeny globální proměnné pro 

komunikaci s mikrokontrolérem. Globální proměnné se vytváří v Controllers Tag, které lze 

použít v celém programu. Nachází se zde proměnná comm, která je datového typu 

serial_port_control a dvě proměnné typu textového řetězce pro vstupní a výstupní data. 

 

 

Obr. 20. Controllers tags 

 

5.1.1 Čtení znaků z mikrokontroléru 

Prvním krokem po spuštění programu je přečtení aktuální pozice jednotlivých 

servomotorů a uložení těchto pozic do patřičných proměnných. Před přečtením bufferu 

pomocí instrukce ASCII Read (ARD) je nutné zkontrolovat, zda obsahuje všechny 

předepsané znaky. Což vede k použití funkce ASCII Chars in Buffer (ACB), která počítá 

znaky v bufferu. Je-li počet znaků rovný 8 nebo větší může být povolena instrukce ARD, 

která uloží znaky do zvolené proměnné typu string. Ukázka načtení znaků a uložení do 

proměnné input je na obr. 21.  

 

  1   2   3   4   5   6  7   8 

$01 N 1 9 0 0 0 $04 

Obr. 19. Zpráva o pozici serva beta odesílána z PLC do 

mikrokontroléru 



 

35 

 

 

Obr. 21. Čtení znaků z bufferu 

 

Ze získaných znaků je dále potřeba zjistit, o které číslo serva se jedná a jaká je jeho 

pozice. Pro extrahování znaků z řetězce slouží instrukce Middle String (MID). V instrukci se 

nastaví zdroj, ze kterého chceme kopírovat znaky, počet extrahovaných znaků a pozice, od 

které se kopíruje první znak. Posledním nastavovaným operandem je proměnná, do které se 

uloží extrahovaný řetězec. Na obr. 22 je zobrazena instrukce MID pro výtah znaku čísla serva. 

Taktéž je extrahována pozice serva.  

 

 

Obr. 22. Instrukce MID 

 

Dalším krokem je převedení těchto extrahovaných řetězců na reálnou hodnotu pomocí 

instrukce String to Real (STOR).  Zde se nastaví proměnná typu string, kterou chceme převést 

a proměnná typu real, do které se uloží hodnota. Instrukce STOR pro převedení pozice serva 

je zachycena na obr. 23.  
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Obr. 23. Instrukce STOR 

 

Poté zjistíme porovnáním čísla serva, o který úhel se jedná a hodnotu pozice tohoto 

serva přiřadíme do příslušného úhlu.    

 

5.1.2 Povel pro mikrokontrolér 

Základním předpokladem vyslání povelu o změně pozice úhlu do mikrokontroléru je 

sestavení textového řetězce datového typu string. Je-li zadán úhel v operátorském panelu, 

vynásobí se hodnota proměnné tohoto úhlu stem. Pro násobení se použije instrukce Multiply 

(MUL), která výslednou hodnotu uloží do proměnné msg_num_pos. Změnou úhlu dále dojde 

k dosazení příslušného čísla serva do proměnné msg_cislo.  

Dalším krokem je převedení těchto hodnot do datového typu string. Pro hodnotu 

pozice serva, která je datového typu real, je použito instrukce Real to String (RTOS). 

Výsledný textový řetězec je dosažen do proměnné msg_num_ascci. Číslo serva je převedeno 

na textový řetězec pomocí instrukce Dint to String (obr. 24) a uloženo do proměnné 

msg_cislo_ascii.  

Sestavení povelu je uskutečněno instrukcí Insert String (INSERT). V operandu 

Source A je nastaven řetězec, do kterého chceme vkládat znaky. V našem případě je to 

proměnná msg_new_pos, jejíž textový řetězec již obsahuje znak SOH a znak N, který 

oznamuje, že se jedná o pozici serva. Operand Source B obsahuje proměnnou, kterou 

vkládáme do textového řetězce. Start slouží k označení pozice vloženého znaku v textovém 

řetězci. Dále je zde zadána proměnná, do které je uložen výsledek sestavení.    
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Obr. 24. Vytvoření textového řetězce 

 

Posledním krokem je přemístění délky textového řetězce proměnné outputs do délky 

proměnné comm. Instrukce ASCII Write Append (AWA) pak doplní ukončovací znak 

nastavený v uživatelském protokolu a posílá tak 8 znaků. Tento proces je znázorněný na 

obr. 25.  

 

  

Obr. 25. Posílání znaků do mikrokontroléru 
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5.2 Operátorský panel PLC 

Vizualizace pro operátorský panel je vytvořena v programu FactoryTalk View Studio, 

který je schopen komunikovat s programem RS Logix 5000 prostřednictvím softwaru RS 

Linx. Před začátkem vytváření vizualizace je potřeba zajistit komunikaci mezi PLC 

 a FactoryTalk View Studio, tímto krokem je docíleno zpřístupnění všech použitých 

proměnných v programu RS Logix 5000. Komunikace se nastavuje v záložce Communication 

Setup.  Obr. 26 zachycuje konfiguraci komunikační cesty. 

 

 

Obr. 26. Communication Setup FactoryTalk View Studio 

 

V Device Shortcut je přidáno PLC s názvem pro vizualizaci a procesor automatu je 

vybrán v pravém okně. Do položky Offline Tag File je vložena cesta k programu PLC. Tímto 

je zajištěn přístup k proměnným programu i v offline stavu. 

Vizualizace se skládá z jednoho objektu typu Display nazvaným Robot (obr. 27), kde 

je zobrazen manipulátor z pohledu shora a bočního. Ramena manipulátoru jsou vizualizovaná 

pomocí prvku Line. Pro zobrazení nebo změnu hodnot úhlů a souřadnic je využito objektů 

typu Numeric input enable button, do kterých je uložená proměnná vytvořená v programu 

PLC. Je-li po spuštění programu kliknuto na tento objekt, zobrazí se numerická klávesnice 

pro vložení hodnoty.  
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Obr. 27. Displej operátorského panelu 

 

 Pohybu jednotlivých ramen je docíleno přiřazením prvkům Line animace.  Na obr. 28 

je ukázka vytvoření animace rotace ramene r1 v rámci bočního pohledu. Proměnná, podle 

které se rotace bude uskutečňovat, je zadávána v poli Expression. Dalším nastavením je 

definování maximálního a minimálního úhlu rotace a bodu, kolem kterého bude rameno 

rotovat. Totéž je nastaveno pro rameno r2, kde je navíc přiřazena animace Vertical Position a 

Horizontal Position, protože je potřeba přiřadit jeho počáteční bod do koncového bodu 

ramene r1.  

 

 

Obr. 28. Vytváření animace 
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6 Vizualizace v Microsoft Visual Studio 

Druhý program pro vizualizaci je vytvořen ve vývojovém prostředí Microsoft Visual 

studio. Pro práci byl zvolen programovací jazyk C#. Grafické uživatelské rozhraní je typu 

formulářové aplikace WinForm. Okno programu je rozděleno záložkami na čtyři části. První 

s názvem Port slouží pro komunikaci s mikrokontrolérem. Zde dochází k nastavení sériového 

portu a k nastavení dalších parametrů sériového přenosu.  Druhá část nazvaná Pozice slouží 

k nastavení pozic servomotorů. V záložce Parametry se nastavují parametry servomotorů. Lze 

zde nastavit minimální a maximální úhel natočení, rychlost a zrychlení. Poslední čtvrtá část je 

pojmenována Robot a ta vyobrazuje robota ve třech pohledech v závislosti na zadaných 

úhlech nebo souřadnicích. První tři části programu mi byly předány vedoucím práce již 

vypracované. Dále je popsána vizualizace pohybu ramen manipulátoru.  

Vzhled části programu pro zadávání úhlů a souřadnic a jejich následné zobrazení ve 

třech pohledech je zachycen na obr. 29. 

 

 

Obr. 29. Okno vizualizace pohybu manipulátoru 

 

Pro přehledné zobrazení stavu a ovládání manipulátoru bylo použito několik 

ovládacích prvků. Pro nastavení či zobrazení hodnoty úhlů a souřadnic je využito nástroje 

NumericUpDown. Maximální a minimální hodnota číselníků úhlů odpovídá maximálnímu 
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a minimálnímu úhlu natočení jednotlivých servomechanismů. Hodnota souřadnic x,y,z je 

vztažena k velikosti panelu vykreslujícího manipulátor v pixelech. Dále je využito třech 

GroupBoxů, které vytvoří rámeček s titulkem kolem panelů pro zobrazení poloh ramen 

manipulátoru. Ramena manipulátoru jsou zastoupena grafickým ovládacím prvkem 

LineShape. Posledním ovládacím prvkem je tlačítko Button s názvem Home, které slouží 

k nastavení výchozí polohy jednotlivých servomechanismů.  

Programování jednotlivých pohledů vychází z již známých vztahů  přímé a nepřímé 

kinematiky. Po spuštění programu lze zadávat jak úhly natočení, tak souřadnice. Je-li 

změněna hodnota NumericUpDown úhlu, volá se funkce vypocet_pozic () a následně metody 

pro nastavení křivek jednotlivých pohledů.  Do prvků NumericUpDown souřadnic je uložena 

hodnota koncového bodu ramene r2 tak, aby počátek souřadného systému byl v počátečním 

bodě ramene r1. Ten má souřadnice A2x a A2y. Následuje ukázka zdrojového kódu změny 

hodnoty NumericUpDown úhlu alfa (obr. 30). 

 

  private void numericUpDownA_ValueChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            alfaChange = true; 
             
            vypocet_pozic(); 
            bocni_pohled(); 
            Celni_pohled(); 
            Pohled_shora(); 
            numericUpDownX.Value = lineShape2Bocni.X2 - (decimal)A2x; 
            numericUpDownY.Value = (decimal)A2y - lineShape2Bocni.Y2; 
            numericUpDownZ.Value = lineShape1Shora.Y2 - (decimal)(double)zR2;       
        } 

 
Obr. 30. Zdrojový kód pro změnu hodnoty úhlu alfa 

   

V další ukázce (obr. 31) je zobrazena funkce vypocet_pozic (), která slouží k výpočtu 

souřadnic ramene r1 a r2.  Výsledné pozice využívají metody Celni_pohled(), Bocni_pohled() 

a Pohled_shora(), kde se nastaví pomocí vypočtených pozic hodnoty souřadnic počátečního  

a koncového bodu křivek LineShape.  

V rámci funkce vypocet_pozic () je v prvních řádcích kódu hodnota jednotlivých úhlů 

převedena na radiány, poněvadž goniometrické metody třídy System.Math počítají jen 

v radiánech. Dále je vyjádřen úhel gamma, který je dán rozdílem úhlu beta a alfa. Délky y1 a 

y2 vychází ze vztahů (15) a (18). Dále je vypočtena vzdálenost koncového bodu x1 ramene r1 

a koncového bodu x2 ramene r2 jako odvěsna vzniklého trojúhelníku x1y2r2. Hodnota 
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souřadnice x1 koncového bodu ramene r1 je vypočtena podle vztahu (14). Souřadnice x2 

koncového bodu druhého ramene je vypočtena jako rozdíl x3 a x1. Další výpočty se týkají 

rotace kolem základny manipulátoru, které vycházejí z (21), (22), (23) a (24). 

 

        private void vypocet_pozic() 
        { 
            ch4= true; 
            alfa = Math.PI * ((double)numericUpDownA.Value) / 180; 
            beta = Math.PI * ((double)numericUpDownB.Value) / 180; 
            omega= Math.PI * ((double)numericUpDownC.Value) / 180; 
 
            gamma = beta - alfa; 
            y1 = r1 * Math.Sin(alfa); 
            y2 = r2 * Math.Sin(gamma); 
            x3 = Math.Sqrt(r2 * r2 - y2 * y2); 
            x1 = (Math.Cos(alfa) * (int)r1); 
            x2 = x3 - x1; 
 
            xc1 = Math.Cos(omega) * x1; 
            xc3 = Math.Cos(omega) * x2; 
            z1 = Math.Sin(omega) * x1; 
            z2 = Math.Sin(omega) * x2; 
        } 
 Obr. 31. Funkce vypocet_pozic () 

 

Základním předpokladem manipulátoru je jeho schopnost dostat se do daného bodu. 

Manipulátor tedy musí být schopen nastavit úhel natočení hřídele servomotoru, tak aby jeho 

efektor byl nastaven do určitého bodu v prostoru. Je-li po spuštění programu zadána 

souřadnice efektoru, program následně vypočte dle vztahů nepřímé kinematiky hodnoty úhlů 

a přiřadí je do ovládacích prvků NumericUpDown úhlů. 

V následující ukázce je zdrojový kód, který řeší výpočet změny hodnoty souřadnice x. 

Vlastní kód v jednotlivých částech řeší následující. Před samotným výpočtem úhlů je 

testována podmínka příznaků typu bool alfaChange, betaChange a omegaChance. Podmínka 

ošetřuje, zda je vyvolaná změna způsobená jiným programem či samotnou změnou hodnoty 

ovládacího prvku.  Pokud je hodnota příslušného ovládacího prvku zapsána jiným 

programem, jsou tyto příznaky nastaveny do stavu true. Což znamená, že hodnota, která se 

vypočítává pro zadaný prvek, již byla vypočtena v jiné části programu, a proto tento výpočet 

dále končí. V opačném případě, kdy se jedná o skutečnou změnu zadání ovládacího prvku, 

výpočet dále pokračuje vložením hodnot souřadnic x a y do proměnných x4 a y3. Pomocí 

nich je v následujícím kroku vypočtena spojnice počátečního bodu ramene r1 a konečného 

bodu ramene r2 využitím vztahu (30). Úhel beta v kódu označený písmenem b viz vztah (31), 

se vypočítá použitím kosinovy věty. Protože funkce arkus kosinus může nabývat pouze 
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hodnot od -1 do 1, je v kódu ošetřena tato podmínka testem hodnoty cosb. Následně se 

vypočítávají pomocné úhly f a g pro výpočet úhlu alfa. Jejich výpočty vycházejí z (32) a (33). 

Před vložením vypočtených úhlů do prvků NumericUpDown příslušných úhlů, je testována 

podmínka definující minimální a maximální hodnotu úhlu.  

 

     private void numericUpDownX_ValueChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
             
            if (alfaChange || betaChange || omegaChange || bchange) 
            { 
                alfaChange = betaChange = omegaChange = bchange = false; 
                return; 
            } 
            if (ch1 || ch2 || ch3 || ch4) 
            { 
                ch1 = ch2 = ch3 = ch4 = false; 
                return; 
            } 
            x4 = (double)numericUpDownX.Value; 
            y3 = (double)numericUpDownY.Value; 
            r4 = Math.Sqrt(x4 * x4 + y3 * y3); 
            cosb = (r1 * r1 + r2 * r2 - r4 * r4) / (2 * r2 * r1); 
            if (cosb > 1 || cosb < -1) 
            { 
                return; 
            } 
            b = (Math.Acos((r1 * r1 + r2 * r2 - r4 * r4) / (2 * r2 * r1))) * 180 / 
Math.PI; 
            f = (Math.Acos(x4 / r4)) * 180 / Math.PI; 
            g = (Math.Acos((r1 * r1 + r4 * r4 - r2 * r2) / (2 * r4 * r1))) * 180 / 
Math.PI; 
            a = (180 - f - g); 
   
            if (b > 90 || b < 0 || a > 90 || a < 0) 
            { 
 
 
                return; 
            } 
             
            numericUpDownB.Value = (decimal)b; 

 numericUpDownA.Value = (decimal)a; 
 
        } 
Obr. 32. Změna hodnoty souřadnice x 
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Závěr 

V úvodu bakalářské práce jsou probrány základy řízení dynamických systémů  

a popsány jejich základní matematické popisy. Dále se práce věnuje popisu elektronického 

řídicího systému mikrokontroléru. Je zde nastíněná jeho základní struktura a princip 

zpracování analogových veličin. Navazuje popis robotického manipulátoru a řešení dvou 

stěžejních úloh pro jeho řízení. Jedná se o přímou a nepřímou kinematiku, jejichž výpočty 

jsou aplikovány do třech pohledů - bočního, čelního a pohledu shora.  

V praktické části byly vytvořeny dvě verze vizualizace operátorského panelu pro 

ovládání robotické ruky. První byla zrealizována v programu FactoryTalk View, který dokáže 

bezproblémově komunikovat s programovatelnými automaty od firmy Allen-Bradley. 

Manipulátor je na displeji operátorského panelu vykreslován shora a v jeho laterální straně 

v závislosti na zadaných úhlech.  

Druhý program pro animaci a řízení manipulátoru je vytvořen ve vývojovém prostředí 

Microsoft Visual Studio. Programování proběhlo v jazyce C#. Robotický manipulátor je zde 

animován ve třech pohledech – bočním, čelním a pohledu shora. Uživatel má možnost 

zadávat jak úhly, tak souřadnice. Pohybu ramen manipulátoru je dosaženo aplikací přímé 

a nepřímé kinematiky, čímž se ověřila správnost jednotlivých výpočtů. Program je připraven 

pro konvertování do operátorského panelu.  

 V poslední řadě bylo navrženo zprostředkování komunikace mezi operátorským 

panelem a mikrokontrolérem prostřednictvím programovatelného logického automatu.  

Program pro komunikaci je vytvořen v prostředí RS Logix 5000 v jazyce Ladder diagram, 

který byl zvolen hlavně díky své přehlednosti. Hlavní princip programu spočívá v posílání 

textových povelů do mikrokontroléru. Tyto textové povely nesou informace o natočení 

jednotlivých serv. Mikrokontrolér pak pomocí pulsně-šířkové modulace nastaví jednotlivá 

serva dle povelů programovatelného logického automatu. 
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